
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Examensarbete inom omvårdnad- inriktning mot ögonsjukvård 15 hp

Äldre personers upplevelser av dagligt liv med
synnedsättning orsakad av åldersrelaterad
makuladegeneration

En pilotstudie

Maria Fredriksson

Omvårdnad Vetenskapligt arbete- Avancerad nivå 15 hp

Halmstad 2016-11-24



 

 

 

Äldre personers upplevelser av dagligt 

liv med synnedsättning orsakad av 

åldersrelaterad makuladegeneration 

En pilotstudie 

Maria Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad- Vetenskapligt arbete                                                                          

Avancerad nivå 15 hp                                                                                                       

Ht 2016                                                                                                                   

Akademin för hälsa och välfärd                                                                                         

Box 823                                                                                                                           

301 18 Halmstad 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Elderly people’s experiences of everyday 

life living with a vision loss caused by 

age- related macular degeneration 

A pilot study 

Maria Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing Thesis, 15 credits                                                                                                 

Autumn 2016                                                                                                              

School of Health and Wellfare                                                                                        

P.O 823                                                                                                                               

s- 301 18 Halmstad                                                                                                                                                  

                                        



 

Titel                                  Äldre personers upplevelser av dagligt liv med 

synnedsättning orsakad av åldersrelaterad 

makuladegeneration                         

Författare                          Maria Fredriksson 

Akademin                           Akademin för Hälsa och Välfärd                       

Handledare Jeanette Källstrand- Eriksson,            

Universitetslektor   

Examinator                        Eva Aring, Universitetslektor, Med dr 

Tid   Hösten 2016 

Sidantal   17 

Nyckelord                           Kvalitativ innehållsanalys, livskvalitet, 

upplevelser, åldersrelaterad 

makuladegeneration         

 

Sammanfattning                                                                                                                 

Äldre personer med åldersrelaterad makuladegeneration står inför många utmaningar 

och svårigheter i sin vardag, både praktiskt, socialt och emotionellt. Syftet med studien 

var att belysa äldre personers upplevelser av dagligt liv med synnedsättning orsakad av 

åldersrelaterad makuladegeneration. Studien var en kvalitativ intervjustudie där 

kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetningen. Kategorierna som kom fram 

var: behov av stöd och anpassning, förlust och saknad, frustration och sociala 

svårigheter. Deltagarna i studien upplevde ett behov av stöd från familj och vänner samt 

olika hjälpmedel för att klara sin vardag. De upplevde en saknad av att inte längre kunna 

utföra fritidsaktiviteter eller sysselsättningar. Frustration upplevdes i samband med 

praktiska göromål, som blev svårhanterliga och tidskrävande likväl som frustration över 

de missförstånd, som synnedsättningen kunde föra med sig i sociala situationer. 

Upplevelser relaterat till socialt umgänge var en känsla av social isolering då det var 

svårt att uppfatta ansikten samt ansiktsuttryck. Holistisk omvårdnad är därför nödvändig 

i mötet med personer som har AMD samt deras anhöriga, eftersom det krävs olika 

omvårdnadsåtgärder för underlätta vardagslivet samt främja en bättre livskvalitet. 

Resultatet kan användas för att utveckla metoder med syfte att tidigt identifiera de olika 

behov människor med AMD har, med syfte att förebygga ohälsa, som idag förknippas 

med AMD. Ur ett psykosocialt perspektiv finns vinster att göra genom att insatser och 

förebyggande arbete, utvecklas och blir mer effektiva.  
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Abstract 

Elderly people with age-related macular degeneration are facing many challenges and 

difficulties in their everyday lives, practically, socially and emotionally. The aim of the 

study was to investigate elderly people's experiences of everyday life living with visual 

impairment caused by age-related macular degeneration. The study was conducted as a 

qualitative study where the interviews performed were analyzed by qualitative content 

analysis. The categories found were: support, loss, frustration and social interaction. 

The participants experienced a need of support from family and friends, but also various 

kinds of aids to be able to cope in everyday lives. They missed being able to perform 

recreational activities which they used to do. There was a feeling of frustration in 

connection with practical tasks which became difficult and time-consuming as well as 

frustrating because of misunderstandings the visual impairment caused in social 

situations. Experiences related to social interaction were social isolation caused by not 

seeing people's faces and expressions. Holistic nursing is essential when meeting people 

with AMD and their families supporting them in making everyday life easier and 

promoting a better quality of life. The results of this study may be used when 

developing methods in identifying the individual´s needs when having AMD and 

planning nursing actions. From psycosocial perspective, there are profits to be made by 

taking preventive actions when meeting this large group of patients, but also making the 

actions more efficient. 
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Inledning 

I västvärlden är åldersrelaterad makuladegeneration (Eng. Age-related Macular 

Degeneration, AMD) den vanligast förekommande orsaken till synnedsättning hos äldre 

människor och där antalet drabbade ökar med stigande ålder, trettio procent av alla 

människor över 75 år beräknas ha någon form av AMD (Lim, Mitchell, Seddon, Holz, 

& Seland et al., 2011). Förutom personligt lidande, som sjukdomen kan innebära, har 

den även en stor påverkan på samhällsnivå då det krävs stora insatser både ekonomiskt 

och socialt för att förhindra eller behandla de konsekvenser sjukdomen kan föra med 

sig, exempelvis en ökad fallrisk, stort behov av hjälpmedel, behandling av depression 

och/eller oro samt assistans i det dagliga livet (Bennion, Shaw & Gibson, 2012).  

På individnivå är det väl känt från tidigare studier, att nedsatt syn på grund av AMD  

kan ha negativ inverkan på livskvaliteten hos den enskilda individen och att de behöver 

stöd från hälso-och sjukvården (Mitchell & Bradley, 2006; Coleman et al., 2010; 

Watkinson, 2010; Seland et al., 2011; Bennion et al., 2012). När en individ får en 

bestående synnedsättning är sorgeprocessen lik den vid annan allvarlig sjukdom eller 

trauma (Bergeron & Wanet-Defalque, 2013). Personer med AMD uppger samma grad 

av negativ psykosocial påverkan av sjukdomen som människor med cancer eller stroke 

(Wong, Guymer, Hassel & Keeffe, 2004). Hälso-och sjukvårdspersonal bör därför ha en 

holistisk syn på människan för att kunna vidta olika omvårdnadsåtgärder, såsom 

exempelvis stödjande samtal eller praktiska hjälpmedel, eftersom behoven är väldigt 

individuella (Bennion et al., 2012).  

När innebörden av erfarenheter och upplevelser belyses, ökar förståelsen för en 

människas unika situation och den fördjupade kunskapen kan användas till att planera 

och utföra en ändamålsenlig omvårdnad som är meningsfull, ger lindring, lättnad och 

tröst (Edvardsson, 2010). Ögonsjuksköterskan har en viktig funktion, såsom rådgivande, 

informerande och stödjande i mötet med personer med AMD (Watkinson, 2010). 

Genom att belysa dessa människors unika upplevelser av att leva med AMD kan mer 

kunskap inom området erhållas och på så sätt kan ett bättre individuellt anpassat stöd 

ges (Bennion et al., 2012). 

 

Bakgrund 

AMD orsakar vanligtvis centralt synbortfall emedan det perifera seendet är intakt 

(Siaudvytyte, Mitkute & Balciuniene, 2012). De största riskfaktorerna för att utveckla 

AMD är hög ålder, genetiska faktorer, cigarettrökning, obesitas, kardiovaskulära 

sjukdomar samt nutritionsfaktorer (Lim et al., 2012).   

Det finns två varianter av AMD, våt och torr, där våt AMD orsakas av att nybildade 

blodkärl växer in under näthinnan och läcker vätska, som i sin tur leder till ödem och 
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ärrbildning (Mitchell & Bradley, 2006; Lim et al., 2012). Våt AMD har en relativt 

snabb progress och kan leda till mycket grava synnedsättningar. Behandlingen syftar till 

att bromsa upp sjukdomens förlopp genom att tillväxthämmande läkemedelssubstanser 

injiceras i glaskroppen som motverkar kärlnybildning, vilken är den behandling som 

används mest idag samt är den mest effektiva (Lim et al., 2012; Ratnapriya & Chew, 

2013). 

Vid den torra formen av AMD, syns en atrofi av pigmentepitelet i näthinnan, de 

choroidala kapillärerna samt i fotoreceptorerna (Lim et al., 2012). Det är oftast en 

långsam progress med en relativt mild synnedsättning, men som ändå kan orsaka grav 

synnedsättning över tid (Mitchell & Bradley, 2006). Det finns idag ingen behandling 

vid torr AMD (Ratnapriya & Chew, 2013). 

Självständigheten hos den som drabbats av synnedsättning på grund av AMD kan 

påverkas negativt, eftersom det kan vara svårt att klara sig själv utan hjälp från 

samhället eller av en anhörig (Schmier, Jones & Halpern, 2006; Ke, Montgomery, 

Stevenson, O’Neill & Chakravarthy, 2007). Inte bara de människor, som har en grav 

synnedsättning upplever svårigheter i sitt dagliga liv, utan redan vid mild 

synnedsättning upplevs ibland en dålig synfunktion, som påverkar vardagslivet negativt 

(Finger et al., 2011). Med hjälp av tidiga insatser och rehabilitering kan den drabbade få 

redskap och strategier för att maximera sitt oberoende, känna trygghet i det egna 

hemmet och att bättre klara sin vardag (Hinds et al., 2003). Det kan exempelvis vara 

specifika hjälpmedel som ljudböcker och ljudtidningar för att möjliggöra läsning, 

talande klockor eller att få en optimal belysning i hemmet (Watkinson, 2010). Viktigt är 

också att få träna på att bemästra olika situationer både i och utanför hemmet, detta för 

att bli tryggare och mer oberoende (Deol, 2012). Det finns en ökad risk för personer 

med AMD att falla på grund av sin försämrade syn, men enbart rädslan för att falla kan 

innebära en negativ påverkan på livskvaliteten eftersom det kan innebära att personer 

med AMD exempelvis minskar sin fysiska aktivitet och/eller sina sociala aktiviteter 

(van Landingham, Massof, Chan, Friedman & Ramulu, 2014). 

Människor, som drabbas av AMD står inför många utmaningar och svårigheter i 

samband med olika aktiviteter i vardagen, men också emotionellt och i det sociala livet 

(Cimarolli, Boerner, Brennan-Ing, Reinhardt & Horowitz, 2011; Bennion et al., 2012). 

Exempelvis kan det uppstå problem med att läsa tidningen, se på tv, gå i trappor, laga 

mat, känna igen ansikten samt delta i friluftsaktiviteter (Watkinson, 2010). Livskvaliten 

hos människor med AMD skattas ofta lägre än hos friska äldre och påverkan på 

livskvaliteten hos den enskilda människan underskattas ofta av såväl allmänheten som 

av hälso- och sjukvårdspersonal (Bennion et al., 2012).  

Genom att leva med AMD och dess konsekvenser uppstår en risk att utveckla 

depression och speciellt sårbara är personer som upplever sig begränsade 

aktivitetsmässigt eller upplever fysisk funktionsnedsättning (Casten & Rovner, 2013). 

En stor andel patienter får ingen behandling mot sin depression, då hälso- och 

sjukvårdspersonal ofta har bristande kunskap kring symtom och därför inte kan 
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identifiera dessa patienter samtidigt som det finns risk att de får felaktiga råd kring 

behandling av depressiva symtom (Casten & Rovner, 2013).  

Inte bara den som är drabbad av AMD står inför svårigheter och utmaningar, utan även 

den som är anhörig och lever med personer med nedsatt syn i det egna hemmet, kan 

drabbas av psykiska påfrestningar (Bambara et al., 2009; Watkinson, 2010). Det ställs 

stora krav på dessa anhöriga då de bland annat har ansvar för att upprätthålla ett 

fungerande vardagsliv, men också för att vara ett emotionellt stöd till den som har AMD 

(Watkinson, 2010). Träning i problemlösning kan vara ett sätt att stötta anhöriga för att 

de ska få en bättre livskvalitet, och genom att hjälpa anhöriga till bättre livskvalitet, kan 

det i sin tur bidra till positiva effekter för den som har AMD (Bambara et al., 2009). 

Risken finns att den anhörige upplever sig ofri att genomföra egna aktiviteter då det inte 

är möjligt att lämna den som har AMD ensam i hemmet längre stunder (Stanford, 

Waterman, Russel & Harper, 2009). 

Behovet av, och innehållet i den information som ges av hälso- och sjukvårdspersonal, 

varierar beroende på vilken form av AMD personen har, men även i vilket skede 

sjukdomen befinner sig (Burton, Shaw & Gibson, 2013). Personer med AMD kan 

exempelvis ha svårt att läsa brev från hälso- och sjukvården, svårt att läsa 

informationsbroschyrer eller annan informationslitteratur (Burton et al, 2013). 

Synnedsättning kan för personer som bor i eget hushåll innebära svårigheter att läsa 

information på läkemedelsförpackningar och att urskilja tabletter (Hinds et al., 2003; 

McCann et al., 2012). När det gäller muntlig information kan minnessvårigheter och 

hörselnedsättning vara faktorer, som påverkar hur information från hälso- och 

sjukvårdspersonal uppfattas och förstås (Burton et al., 2013). Information från vänner, 

familj och bekanta kan vara värdefullt, men risken att felaktig information ges finns, 

vilket kan innebära att uppkomna symtom inte undersöks eller att personen med AMD 

får falska förhoppningar om att bli hjälpt av en behandling som fungerade för någon 

annan (Burton et al., 2013).  

 

När en person insjuknar i AMD, innebär det ofta att det som var självklart tidigare inte 

längre är det och att de ställs inför olika problem i det dagliga livet (Cimarolli et al., 

2011; Bennion et al., 2012). Därför är holistisk omvårdnad av betydelse då den innebär 

att möta den unika människan och tillgodose hens behov utifrån fysiska, psykologiska, 

sociala och spirituella dimensioner (Berg & Sarvimäki, 2003).  

 

 

Teoretisk referensram 
 

Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete bör vila på en holistisk-existentiell 

grund (Berg & Sarvimäki, 2003), där de grundläggande principerna innebär att se 

människan som en helhet bestående av olika dimensioner. Dessutom att synen på hälsa 

och ohälsa är multidimensionell, men att fokus ligger på individen och förstås utifrån 

individens sociala kontext den befinner sig i. Ett existentiellt förhållningssätt till 
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individens upplevelse av världen och meningen med sitt liv, är viktigt för samspelet 

mellan sjuksköterskan och individen. Det krävs att sjuksköterskan har en grundläggande 

respekt för varje människas värde, integritet, autonomi och att se varje människas 

möjligheter och arbeta med en positiv och respektfull attityd (Berg & Sarvimäki, 2003).  

Målet med sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att stötta personer i deras behov av 

kunskap och att erbjuda praktisk hjälp för att kunna handskas med upplevelser av ohälsa 

och lidande och således stimulera ett hälsosamt leverne (Berg & Sarvimäki, 2003). 

Sjuksköterskan är en individ som har kunskap om hur hen ska hjälpa den enskilda 

människan, familjen eller samhället samt att underlätta utvecklingen av 

egenmakt/empowerment för att gynna hälsan. Dialogen mellan sjuksköterskan och 

individen är nödvändig för detta arbete. Sjuksköterskans hälsofrämjande 

omvårdnadsåtgärder grundar sig på holistiskt-existentiellt förhållningssätt när 

människan ses som autonom och kapabel till att utveckla sin egenmakt för att kunna 

handskas med hälsorelaterade utmaningar. Genomtänkta omvårdnadsåtgärder som 

syftar till att stödja individens, familjens och samhällets behov i deras strävan att 

handskas med dagliga existerande eller framtida hälsoutmaningar (Berg & Sarvimäki, 

2003).  

 

Problemformulering 

Ögonsjuksköterskans ansvarar för omvårdnaden av patienter med olika ögonsjukdomar 

vilket innebär att bedöma omvårdnadsbehov utifrån psykiska, sociala, andliga och 

kulturella perspektiv som uppstår på grund av en förändrad livssituation vid 

ögonsjukdomar. Dessutom ska närstående involveras vid behov eller verka för kontakt 

med professionellt psykosocialt stöd. Eftersom AMD är en åldersrelaterad sjukdom, 

kommer antalet personer med ögonsjukdomen att öka i takt med att befolkningen blir 

allt äldre och ögonsjuksköterskan möter ofta dessa människor i sitt arbete. Därför är det 

viktigt att öka kunskapen kring hur de upplever sin vardag under påverkan av sin 

synnedsättning för att ögonsjuksköterskan ska ges förutsättningar kunna identifiera samt 

tillgodose deras behov av stöd och hjälp samt för att kunna arbeta på ett hälsofrämjande 

sätt.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av sitt dagliga liv under 

påverkan av en synnedsättning orsakad av åldersrelaterad makuladegeneration.  
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Metod 

Design  

Pilotstudien har en deskriptiv design, vilken ofta används tillsammans med en kvalitativ 

innehållsanalys för att beskriva ett fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). Det är en 

kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats, som ger beskrivande data utifrån analys 

av transkriberade intervjuer och därmed fördjupad förståelse för människors upplevelser 

samt synliggöra mönster och kännetecken (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Vid 

studier av människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar är det 

kommunicerade ordet ofta ett bra sätt att beskriva dessa företeelser på.  

 

Urval 

Urvalet av deltagare genomfördes via bekvämlighetsurval där de personer som anmälde 

sitt intresse vid tillfrågan om deltagande i studien, inkluderades (Trost, 2010). 

Inklusionskriterier var en ålder på 70 år och äldre med bevarad kognitiv förmåga, 

behärska svenska språket, ha en diagnostiserad åldersrelaterad makuladegeneration på 

minst ett öga samt att ha en binokulär synskärpa på 0,3 eller sämre med bästa 

korrektion, såsom exempelvis med glasögon.  

Godkännande till att genomföra intervjustudien inhämtades i samband med etisk 

prövning från berörd verksamhetschef. Den ögonsjuksköterska, som var ansvarig för 

utskick av kallelser till läkarbesök på AMD-mottagningen, identifierade lämpliga 

patienter. I detta första steg identifierades fyra möjliga deltagare, två män och två 

kvinnor. Skriftlig information samt en förfrågan om att delta i studien skickades med 

kallelsen (se bilaga A). 

Vid mottagningsbesöket tillfrågades därefter patienten av ansvarig ögonsjuksköterska 

om ett godkännande om att bli kontaktad per telefon samt i så fall, komma överens om 

tid och plats för intervju. Vid förfrågan om deltagande tackade två personer nej, detta på 

grund av hälsoskäl. Förfrågan gick då vidare till en annan person tills dess att tre 

deltagare tackade ja, vilka var två män och en kvinna 79, 80 respektive 84 år. Samtliga 

var sammanboende med make/maka. För de personer, som uppgav att de önskade delta i 

studien, upprepades informationen muntligt i samband med telefonsamtalet då de även 

fick möjlighet att ställa eventuella frågor. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes under mars månad 2014, på den plats som deltagaren själv 

valde, vilket i alla tre fall var i det egna hemmet. Efter ett kort inledande samtal, vilket 

inte spelades in, fick deltagaren information om studien och dess syfte, att all data 
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behandlades konfidentiellt, samt att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan 

att behöva förklara varför. Skriftligt informerat samtycke inhämtades i samband 

intervjutillfället (se bilaga B). 

Intervjuerna var semistrukturerade då det gav möjlighet till öppna svar (Polit & Beck, 

2012). En intervjuguide användes då detta är ett bra sätt att få struktur under intervjun 

(Kvale & Brinkman, 2014). Intervjun inleddes med den öppna frågan ”Hur påverkar 

synen dig i det dagliga livet?” med avsikt att deltagaren fritt kunde berätta om sina 

upplevelser. Under intervjun ställdes följdfrågor med hjälp av en intervjuguide (se 

bilaga C) och utifrån deltagarens svar. Målet för intervjuaren var att uppmuntra 

deltagaren att tala fritt inom frågeområdet och berätta om sina upplevelser med egna ord 

(Polit & Beck, 2012). Förtydligande frågor ställdes under intervjuerna som exempelvis 

”kan du utveckla det mer” eller ”kan du förtydliga det”. Vid intervjutillfällena fanns 

också deltagarens make/maka i angränsande rum i hemmet. Vid två av intervjuerna 

ropade deltagaren in sin maka till rummet för att berätta om sina upplevelser, men då 

detta inte svarade mot syftet togs det inte med i datamaterialet. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en mobiltelefon och varje intervju tog mellan 20-30 minuter. 

 

Databearbetning  

Textmaterialet bearbetades i olika steg enligt metoden för kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna transkriberades inledningsvis ordagrant 

och textmaterialet lästes därefter i sin helhet ett flertal gånger för att få en känsla för 

innehållet i det insamlade datamaterialet. Därefter lyftes meningsbärande enheter ut i 

form av fraser eller meningar som svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna 

kondenserades, vilket innebar att de förkortades utan att förlora sin innebörd. De 

kondenserade enheterna kodades genom att markeras med en färg. Dessa jämfördes 

sedan och genom reflektion och diskussion tillsammans med handledaren sorterades in i 

de kategorier, som framkom under arbetets gång. Kategorierna svarade mot studiens 

syfte samt beskrev textens manifesta innehåll, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på databearbetning 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Kategori 

…att hade jag inte 

varit gift med denna 

underbara kvinna 

skulle det inte 

fungera, what so 

ever alltså. 

 

Hade inte fungerat 

utan frun 

överhuvudtaget 

Nödvändigt med hjälp Behov av stöd 

och anpassning 
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Det har tagit slut. 

Bingo har också tagit 

slut. Man ser ju inte. 

Det är mycket som 

försvinner och det är 

tråkigt.  

 

Många aktiviteter som 

försvinner pga synen 

Tvingats sluta med 

aktiviteter. 

Förlust och 

saknad 

…och förstoringsglas 

blir man ju  

Vansinnig på 

förstoringsglas 

Frustration över 

tekniska hjälpmedel 

Frustration 

Nej det gör vi inte.. 

och vi går inte på 

kalas längre, gör vi 

inte. Vi går inte på 

födelsedagsfest när 

våra barn eller 

barnbarn fyller år. För 

vi kan inte sitta ihop 

med massa människor 

och vi kan inte äta så 

som vi tycker att vi 

vill göra. För vi äter 

inte på samma sätt nu 

som vi gjorde förr. 

 

Kan inte äta som vi 

tycker att vi vill i 

sociala samanhang. 

Upplever sociala 

begränsningar/social 

isolering 

Sociala 

svårigheter 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Studien bygger på Vetenskapsrådets fyra etiska krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

Tillstånd att genomföra studien söktes och godkändes av verksamhetschefen vid den 

aktuella ögonmottagningen. Etiskt tillstånd söktes och godkändes därefter hos den 

lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad inom omvårdnad vid Sektionen 

för Hälsa och Samhälle. Diarienummer: UI 2014/123. 

De medverkande informerades både muntligt och skriftligt om studiens syfte och metod 

samt att de kunde avbryta sin medverkan utan att behöva och förklara varför och att 

intervjun spelades in. Eventuella risker för deltagaren samt studiens nytta presenterades 

också. En eventuell risk för deltagaren kunde vara att intervjun väckte obehag av att bli 

utfrågad eller att det skulle uppstå en känsla av sårbarhet och att ”blotta” sig. Risken 

ansågs som liten och att nyttan var större. Genom att få dela med sig av sina upplevelser 

och få reflektera över sitt dagliga liv, kan den medverkande uppnå viss tillfredställelse. 

Dessutom kan resultatet användas för att utveckla omvårdnaden och på så sätt komma 

de medverkande till gagn på sikt. Information till deltagarna angående innebörden av 

informerat samtycke gavs både muntligt och skriftligt (se Bilaga B).  
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Konfidentialiteten säkrades genom att allt material avidentifierades, kodades och 

förvarades inlåst i skåp vid den aktuella ögonkliniken. Resultatet av studien går därför 

inte att härleda till enskild person enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Materialet användes endast till denna studie och studiens författare var den enda som 

hade tillgång till materialet. Efter att studien publicerades i DiVA vid Högskolan i 

Halmstad, förstördes materialet. 

 

Resultat 

Efter bearbetning och analys av data framkom följande fyra kategorier: behov av stöd 

och anpassning, förlust och saknad, frustration och sociala svårigheter. Kategorierna 

illustreras med citat från intervjuerna samt beskrivs i löpande text. 

Behov av stöd och anpassning 

Deltagarna uttryckte på vilket sätt de var i stort behov av stöd i olika former för att få 

vardagen att fungera. Maken/makan beskrevs på olika sätt som oumbärlig för att kunna 

utföra dagliga aktiviteter och klara sig hemma. Det kunde gälla både vardagssysslor 

såsom matlagning, städning och att handla mat, men även för transporter, resor samt 

ordna med hjälpmedel eller läsa en matsedel vid restaurangbesök. Det fanns tillfällen då 

det fanns ett beroende av att ha stöd med syfte att upptäcka eventuella ojämnheter i 

marken samt hjälp med avståndsbedömning. Detta uppfattades som nödvändigt då det 

vid tidigare tillfälle skett ett fall med skada som följd.  

”… hade jag inte varit gift med denna underbara kvinna skulle det inte fungera, what so 

ever alltså.” 

I sociala situationer upplevdes den anhörige för två av deltagarna som ett stöd för att 

veta vem de träffade på och när de i så fall skulle hälsa.  

”… då säger jag till- känner jag den, känner jag den? Hon hälsar och då hälsar jag 

också. Annars är man ju oartig. (Skrattar). Men det är ett problem.” 

Stöd i form av tekniska hjälpmedel såsom användandet av en Ipod, och stöd från nära 

anhörig gav ökad livskvalitet och uttrycktes tydligt från en av deltagarna. 

”… skaffar en Ipod och vad händer sen, då skaffar hon en kod från biblioteket så det är 

bara att ladda ner vilken bok du vill i hela världen, det är bara att plocka ner, det tar 20 

minuter så har du en ny bok och litteratur för ett par dagar framåt. Så det har gjort livet 

verkligt roligt!” 

Deltagarna beskrev hur de anpassade sig till sin synnedsättning i vardagen med hjälp av 

tekniska hjälpmedel, vilka var ett stöd för att underlätta för dem i vardagen. En av 

deltagarna upplevde kontakten med syncentralen som ett stort stöd genom att få 

kännedom om, samt erhålla hjälpmedel samtidigt som hen upplevde sig väl 
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omhändertagen. Det uttrycktes att det måste finnas en vilja och intresse för att ta reda på 

vilka hjälpmedel som finns. Det hjälpmedel deltagarna talade mest om, var 

förstoringsglaset. Det ansågs nödvändigt för att kunna läsa något överhuvudtaget. 

Läsglasögon, lupp och förstoringsapparat för böcker, talböcker, Ipod och tidningar var 

andra hjälpmedel de använde sig av i vardagen.  

”… förstoringsglas klarar jag mig inte utan.” 

En av deltagarna satt närmare tv:n även om inga detaljer gick att se, men menade att det 

då gick det att bilda sig en uppfattning om vad som visades. 

Deltagarna beskrev hur de anpassade sig i vardagen genom att utföra de aktiviteter som 

de kunde göra utan stöd från någon såsom hushållsarbete som exempelvis att bädda 

eller torka disk samt att kunna förflytta sig i hemmet.  

”Jag bäddar varje dag, det kan jag göra utan vidare.  Jag kan torka disk om jag 

behöver.” 

Ett annat sätt att anpassa sig i vardagen, var att deltagarna använde sig av egna 

personliga resurser som stöd för att utföra sysslor eller aktiviteter. En av deltagarna 

använde sig av sin envishet och känseln i fingrarna för att utföra sysslor såsom städning 

och gardinbyte. Hörseln var ett sinne, som användes för att ersätta synintryck från tv 

eller teater. Minnet om hur knappar sitter på kortapparater möjliggjorde kortbetalning 

utan att kunna se dem. 

”… det är 22 krokar i den. Jag satte mig här på morgonen klockan sju. Tog fram min 

korg med trådrullar och nålar (visar med fingrarna hur hon om och om igen försöker 

trä en nål), kan inte trä en nål heller men jag kände och kände och kände, tillslut gick 

tråden igenom. Jag sydde fast varenda krok!” 

Vänner anpassade sig genom förståelse för vad synnedsättningen innebar och det gav en 

av deltagarna känsla av att vara respekterad. Vänners och deltagares ömsesidiga 

förståelse och anpassning till de funktionsnedsättningar ålderdomen innebar, upplevdes 

som stöttande. 

”Dom e så söta, dom anpassar allt, vänner är vänner dom anpassar sig alltid. Vi 

hjälper ju varandra. Vi börjar bli skruttiga allihop. Och då får man ju ställa opp.” 

 

Förlust och saknad   

Deltagarna upplevde att de blev tvungna att ge upp mycket på grund av sin 

synnedsättning. De beskrev hur de upplevde saknad över att inte kunna ägna sig åt de 

aktiviteter, tidsfördriv och intressen i och utanför hemmet, som de tyckte om. Saknaden 

uttrycktes med ord som deprimerande och tråkigt. Det var inte längre möjligt att köra 

bil, gå på travbanan, besöka auktioner eller spela bingo.  
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”Det gör lite ont ser du, jag har alltid älskat att köra bil sedan jag var 18 år. Inte köra 

bil alltså. Hustrun kör ju bil, vansinnigt bra men det gör ju inte mig gladare. Det saknar 

jag!” 

Aktiviteter som krävde läsning, exempelvis lösa korsord, spela musikinstrument med 

hjälp av noter eller se på textade tv-program, upplevdes som krävande eller ibland 

omöjliga. Två av deltagarna uttryckte starkt att de saknade litteraturen, att inte längre 

kunna läsa böcker. Det förekom att deltagarna uttryckte att livet var tomt då de inte 

kunde fylla det med aktiviteter som de tyckte om. 

”Vi satt och löste korsord bägge två. I alla fall på förmiddagen ett par timmar. Det 

tyckte vi var roligt men.. det tog slut. Då sa jag till XX,  vi lever och vi gör det vi ska 

göra men vi har.. det är ett tomt liv om man säger…” 

Förlusten av färgseendet ledde till att den visuella upplevelsen av blommor försvann, 

likaså upplevelse av konst såsom tavlor samt mönster och färger på mattor. 

 

Frustration  

Synnedsättningen upplevdes som det största handikappet av en av deltagarna och 

känslor av frustration uttrycktes i samtliga intervjuer. Praktiska hushållsysslor såsom 

städning eller gardinbyte blev svårhanterligt och tidskrävande, vilket ledde till 

frustration. Även telefonen upplevdes som svår då det var små knappar. 

”Jag är sämre på det mesta men jag kan delta något. Men min städning blir inte 

godkänd…” 

Förstoringsglas beskrevs som nödvändigt, men frustrerande och tröttsamt att använda 

längre stunder. Ju starkare förstoringsglas desto mindre synfält, vilket gjorde det 

tröttsamt i längden. 

”… och förstoringsglas blir man ju vansinnig på…” 

I sociala situationer utanför hemmet fanns det en rädsla för missförstånd från personer 

som inte kände till deras synnedsättning. Detta upplevdes frustrerande för deltagarna, 

eftersom de inte kände igen personer på gatan och därför inte hälsade.  

”Jag får ha kyssavstånd för att se men så där nära kan man ju inte gå va haha. Det 

innebär att dom säger att den där storken han hälsar inte längre. Folk är ju sådana. Så 

stroppige XX är inte att tänka på idag va. Jag känner det, jag märker det, jag far inte 

bra av det!” 

I samband med måltider tillsammans med andra var det frustrerande att tappa mat och 

det upplevdes som att det inte gick att äta normalt längre. 
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Sociala svårigheter 

Samtliga deltagare gav uttryck för upplevelser som social isolering i vardagen till följd 

av svårigheten med att känna igen människor de mötte i närområdet, som exempelvis 

affären eller den lokala marknaden. De sociala kontakterna blev lidande och det 

upplevdes jobbigt av samtliga deltagare.  

”… jag kan inte se om jag möter människor på gågatan så ser jag inte om det är hon 

som kommer där eller den som kommer där…” 

Den rent visuella känslan av att se människors ansikten försvinna, gav en upplevelse av 

att inte ha någon social tillhörighet. 

”… MEN det är ju just det att man ser inte människor och man har inte någon social 

känsla eller vad man ska säga…” 

Det var inte bara vid umgänge med andra som ansiktena försvann, utan även i samband 

med besök på operan. Det var svårigheter med att dels urskilja vem som sjöng, men 

även de andra på scenen. Det var av ren artighet som deltagaren gick med som sällskap, 

eftersom hen enbart kunde lyssna på föreställningarna.  

I ett fall beskrevs svårigheten med ett tillfredställande bordsskick på grund av 

synnedsättningen som anledning till att deltagaren valde att inte följa med på  

tillställningar, såsom kalas, vilket ledde till en form av social isolering. Ett annat uttryck 

för social isolering upplevdes då omgivningen inte tog hänsyn och anpassade sig till 

personen med synnedsättning. 

Det var inte alltid självvalt med isolering, men samtidigt var det svårt att förlika sig med 

att använda exempelvis en vit käpp, eftersom då visade det att vederbörande var 

synskadad. Då ansågs det bättre att stanna hemma än att behöva visa sig med käppen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva äldre personers upplevelser av vardagslivet med en 

synnedsättning orsakad av AMD. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim & Lundman (2004), ansågs lämplig som metod för denna pilotstudie. Tre 

semistrukturerade intervjuer genomfördes under mars månad 2014. Genom den valda 

analysformen identifierades det manifesta innehållet i datan och det resultat som 

framkom svarade väl mot syftet, vilket då kan anses styrka metodvalet för studien.  

Båda könen blev representerade i urvalet av en slump, då det var ett bekvämlighetsurval 

baserat på läkarmottagningslistor tillsammans med inklusionskriterier som styrde 
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förfrågningsordningen av deltagare. Genom att ha båda könen representerade, styrker 

det resultatets giltighet, eftersom det ökar möjligheten för att få ett så varierat resultat 

som möjligt enligt Graneheim & Lundman (2004). För att stärka giltigheten i framtida 

studier kan antalet deltagare utökas. 

Genom att inte ha alltför snäva inklusionskriterier öppnades det upp för stor variation av 

erfarenheter i intervjuerna, vilket ansågs vara viktigt för studien. En fundering som 

framkom under analysfasen, var om det faktum att alla tre deltagare var sammanboende 

med make/maka påverkade variationen av resultatet och på så sätt minskade resultatets 

giltighet. Det hade varit intressant att få ta del av hur personer i ensamhushåll upplevde 

sin situation och kan därför vara något att ta i beaktande för att stärka giltigheten i 

framtida studier. Detta hade varit möjligt om studien var fullskalig. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes i det egna hemmet hos alla tre deltagare i 

enlighet med deras önskemål, vilket förhoppningsvis ledde till att de kände sig 

avslappnade och bekväma i intervjusituationen. Då respektive deltagare hade sin 

make/maka i nära anslutning till det rum där intervjun var, kan det ha påverkat 

situationen både positivt och negativt. Det kan ha medfört att deltagaren kände sig trygg 

och lugn eller att det medförde att deltagaren inte kände sig fri att dela med sig av alla 

sina erfarenheter, eftersom den anhörige riskerade att höra vad som sas. Data kan i så 

fall gått förlorad.  

Alla tre intervjuer utgick från samma intervjuguide, som utarbetades i dialog med 

handledaren, vilket innebar att deltagarna hade samma utgångspunkt och att de följdes 

upp med samma frågor. Det är viktigt för en studies tillförlitlighet att alla intervjuer har 

fokus på samma frågor då intervjuteknik är en process där ny kunskap tillkommer med 

erfarenhet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna blev kortare än planerat och 

författarens brist på erfarenhet av att intervjua kan ha bidragit till detta, och att vissa 

resonemang därför inte utvecklades fullt ut och viktig data missades.  

Databearbetningen genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för 

helheten. Därefter markerades meningsbärande enheter, som svarade mot studiens syfte.  

De meningsbärande enheterna abstraherades därefter och blev till koder, som sedan 

sorterades in i kategorier. Genom att ge en noggrann beskrivning av analysprocessen av 

textmaterialet, från meningsbärande enheter till kategorier (se tabell 1), ökar studiens 

giltighet, likaså genom att använda lämpliga citat från den transkriberade texten i 

resultatet (Ganeheim & Lundman, 2004). I och med att kontinuerlig reflektion utfördes 

med handledaren under analysprocessen, styrks tillförlitligheten av studien. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan författaren ge förslag på vilka grupper eller 

kontext resultatet kan vara överförbart till, men det är läsaren som avgör om det är 

möjligt eller inte. Genom att läsaren får en så tydlig bild som möjligt över urval, 

datainsamling, analysprocess samt ett väl presenterat resultat kan detta bli möjligt för 

läsaren att avgöra. 
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Till viss del kan resultatet visa på tendenser då andra studier med liknande syfte 

uppvisade liknande resultat (Bennion et al., 2012), däremot innebär det begränsningar i 

överförbarhet då det är en pilotstudie med enbart tre deltagare. Om en större studie med 

fler deltagare genomfördes, skulle kategorierna eventuellt förändras och ett tema 

troligtvis framträda. Troligtvis kan överförbarheten även gälla andra patientgrupper med 

synnedsättning, såsom exempelvis personer med glaukom.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva äldre personers upplevelser av vardagslivet med  

synnedsättning orsakad av åldersrelaterad makuladegeneration. Deltagarna var 

diagnostiserade med AMD på ett eller båda ögonen och hade en binokulär synskärpa på 

0,3 eller mindre med bästa möjliga korrektion, vilket är den gräns för synskärpa för att 

få möjlighet till synrehabilitering vid en syncentral. Analysen av intervjumaterialet 

resulterade i fyra kategorier: behov av stöd och anpassning, förlust och saknad, 

frustration och sociala svårigheter. 

Tidigare forskning visar att för personer som drabbas av AMD, påverkas 

självständigheten negativt (Schmier et al., 2006; Ke et al., 2007). Dessa personer har ett 

stort och varierat behov av stöd från anhöriga och samhället, men även av tekniska 

hjälpmedel för att finna strategier och redskap för att anpassa sig och bibehålla sitt 

oberoende så långt det är möjligt (Hinds et al., 2003; Watkinson, 2010). Det som var 

självklart tidigare är det inte längre och dessa personer ställs därför inför olika problem i 

det dagliga livet (Cimarolli et al., 2011; Bennion et al., 2012).  

Den som är nära anhörig till personer med AMD beskrevs i denna studie som ett 

oumbärligt stöd på många sätt, både praktiskt då den anhörige sköter hem och hushåll, 

inköp, transporter samt i sociala situationer eller införskaffar hjälpmedel till personen 

med synnedsättning. I studien som genomfördes av Bambara et al. (2009) visade 

resultatet på att anhöriga riskerade att drabbas av psykiska påfrestningar och depressiva 

besvär. Den anhörige riskerade att förlora sitt eget oberoende då de inte kunde lämna 

hemmet ensam någon längre tid (Stanford et al., 2009). Stöd till anhöriga i form av 

träning i problemlösning skulle kunna lindra detta och på så sätt även bidra till positiva 

effekter för personen med AMD. Föreliggande studie beskriver en situation där makan 

till den som är drabbad av AMD visar sin problemlösningsförmåga på ett positivt sätt. 

Maken, som hade gravt nedsatt syn och led av att inte kunna läsa böcker längre, beskrev 

hur livet hade blivit riktigt roligt igen genom att kunna lyssna på ljudböcker via Ipod. 

Den hälsovinst detta innebar för maken var uppenbar och indirekt har det troligtvis även 

hjälpt makan till en lättare vardag. 

De egna resurserna såsom envishet, hörsel och känsel beskrivs som ett stöd för att utföra 

sysslor och anpassa sig till sin synnedsättning (Wong et al., 2004; Stanford et al., 2009; 
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Bennion et al., 2012), så även i denna studie. En reflektion som dock väcktes kring 

detta, var om framförallt envisheten, som en av deltagarna beskrev, kanske inte enbart 

var positiv eftersom det enligt Bennion et al. (2012) kan finnas en rädsla hos personer 

med synnedsättning att uppfattas som en börda av sina anhöriga. En fråga som uppkom, 

var om personer med synnedsättning undviker att försöka utföra sysslor då de inte vill 

riskera att ställa till besvär för sina anhöriga eller riskera att skada sig och därför blir 

passiva eller kan leda till dumdristighet. 

I studien av van Landingham el al. (2014) beskrivs det hur personer med AMD riskerar 

att bli både fysiskt och socialt inaktiva på grund av risk att falla eller enbart rädsla för 

att falla. Detta bekräftas till viss del i denna pilotstudie då deltagare ej längre går ut på 

grund av risken för att falla. Dessutom ökar inaktivitet risken för depression (White, 

Black, Wood, & Delbaere, 2015). 

Stanford et al. (2009) beskriver behovet av anhörigstöd, men i termen av förlust av det 

egna oberoendet som leder till att personen med AMD inte kan röra sig fritt och 

självständigt varken i känd -eller okänd miljö. I denna studie uttrycktes det tvärtom att 

det i det egna hemmet gick bra att röra sig fritt. Förlust av förmågan att köra bil är ett av 

de största hindren för oberoendet (Wong et al., 2004; Mitchell & Bradley., 2006), men i 

denna studie uttrycktes det av en av deltagarna mer som saknad av själva 

körupplevelsen än att det var ett hinder för oberoendet. Själva transportförfarandet 

sköttes utmärkt med hjälp av hustrun menade deltagaren. 

Forskning visar att psykologiskt stöd och förståelse från vänner och familj spelar en 

viktig roll för att anpassa sig till sin synnedsättning (Wong et al., 2004; Watkinson, 

2010; Bennion et al., 2012). I denna studie uttrycktes det som en känsla av att vara 

respekterad och att vänners förståelse och anpassning till deltagarens synnedsättning 

upplevdes som stöttande. 

Ögonsjuksköterskan som träffar personer med synnedsättning bör sträva efter att 

upprätthålla ett holistiskt-existentiellt förhållningssätt. I omvårdnadsarbetet innebär det 

att ha en förståelse för i vilket socialt kontext denna personen befinner sig både med 

syfte att identifiera faktorer som kan bidra till ohälsa för den drabbade, men även för att 

stärka de faktorer som kan bidra till upplevd hälsa (Berg & Sarvimäki, 2003). En sådan 

faktor kan exempelvis vara anhöriga vilket ofta förekommer kring den som har AMD, 

och därför bör även den anhöriga innefattas i den holistiska omvårdnaden. 

Förlust av oberoende kan enligt Bennion et al. (2012) leda till att de sociala aktiviteterna 

minskar hos de som har AMD. I föreliggande studie beskrev deltagarna hur de saknade 

att ägna sig åt intressen utanför hemmet såsom bilkörning, gå till travbanan och besöka 

auktioner eller bingohallen, samt den känsla av isolering som följde av att inte kunna se 

och känna igen människor på gatan. Deltagarna beskrev även saknad efter att ha förlorat 

förmågan att kunna läsa en bok, lösa korsord eller se textade tv-program, livet beskrevs 

som tomt, deprimerande och tråkigt. Flera studier styrker att det för personer med AMD 

kan uppstå problem såsom exempelvis läsa tidningen, se på tv, känna igen ansikten samt 

delta i friluftsaktiviteter (Wong et al., 2004; Watkinson, 2010, Cimarolli et al., 2011). 
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Personer med synnedsättning upplever hinder för att delta i aktiviteter utanför hemmet 

(Berger, 2012), vilket handlar om omgivningen och om svårigheten att ta sig fram både 

till fots eller exempelvis buss samt känslan av att inte känna sig trygg utanför hemmet. 

Hela processen att ta sig ut och att vistas utanför hemmet tar för mycket energi för att 

anses vara värt det. Istället stannar dessa personer oftast inomhus i sitt hem trots önskan 

att ta sig ut (Berger, 2012). I föreliggande studie var alla deltagare sammanboende med 

make/maka och hade ofta stöd till att införskaffa hjälpmedel samt att komma ut, men 

trots det går friheten förlorad på grund av beroende av någon annan. I och med detta kan 

det innebära att anhöriga också förlorar möjlighet att utföra eller delta i omtyckta 

aktiviteter på grund av det stora ansvar som vilar på dem. Detta belyses av Stanford et 

al. (2009) som beskriver risken för att den anhörige till den som har AMD, upplever sig 

begränsad att genomföra egna aktiviteter då det inte är möjligt att lämna hemmet längre 

stunder. Den som är anhörig till en person med AMD sätter ofta sina egna behov åt 

sidan och ansvaret som vilar på dem kan bidra till en negativ effekt på relationen mellan 

den anhörige och personen med AMD (Vukicevic, Heraghty, Cummins, Gopinath & 

Michell, 2016). Att vara anhörig och ta ett stort ansvar kan också stärka relationen och 

föra makarna närmare varandra (Vukicevic, et al., 2016). Trots detta är det viktigt att 

samhället i stort, men även hälso- och sjukvården har ett holistiskt synsätt där den 

kontext personen med AMD och den anhörige hör ihop tydliggörs. Detta eftersom även 

den anhöriges liv påverkas i hög grad. 

Forskning visar att människor, som lever med AMD, kan uppleva stora svårigheter med 

att utföra vardagliga sysslor på grund av sin synnedsättning, exempelvis laga mat, sköta 

sina räkningar, städa, ta medicin, hantera pengar, sköta inköp eller använda en telefon 

(Wong et al., 2004; Watkinson, 2010; Cimarolli et al., 2011). De upplevelser av 

frustration som uttrycktes i föreliggande studie beskrevs i samband med praktiska 

hushållssysslor såsom exempelvis städning vilket blev svårhanterligt och tidskrävande. 

Vissa tekniska hjälpmedel såsom förstoringsglas som var nödvändiga men gav ett 

väldigt litet synfält, blev tröttsamt att använda i längden. Genom att ögonsjuksköterskan 

fokuserar på den enskilda individens upplevelse av sin livssituation, samt identifierar 

personens egna resurser ges möjlighet att vidta relevanta omvårdnadsåtgärder som 

hjälper personen som drabbats av AMD att hantera sin vardag på ett tillfredställande 

sätt. Ögonsjuksköterskan bör vara medveten om de svårigheter som kan uppstå vid 

mötet med en person med AMD och arbeta på ett hälsofrämjande sätt. Hen kan 

exempelvis föreslå remiss för tidig kontakt med syncentralen vilket kan vara positivt 

eftersom inte bara de människor, som har en grav synnedsättning upplever svårigheter i 

sitt dagliga liv, utan redan vid mild synnedsättning upplevs ibland en dålig synfunktion, 

som påverkar vardagslivet negativt (Finger et al., 2011). Med hjälp av tidiga insatser 

och rehabilitering kan den drabbade få redskap och strategier för att maximera sitt 

oberoende, känna trygghet i det egna hemmet och att bättre klara sin vardag (Hinds et 

al., 2003). Det kan exempelvis vara specifika hjälpmedel som ljudböcker och 

ljudtidningar för att möjliggöra läsning, talande klockor eller att få en optimal belysning 

i hemmet (Watkinson, 2010). Viktigt är också att få träna på att bemästra olika 

situationer både i och utanför hemmet, detta för att bli tryggare och mer oberoende 
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(Deol, 2012). Idag krävs det oftast en ganska grav synnedsättning innan remiss till 

syncentral kan skickas, vilket kan innebära att vinster med förebyggande träningen kan 

gå förlorad och deras liv med begränsningar manifesteras. 

Känsla av frustration, såsom rädslan för missförstånd hos vänner och bekanta då 

deltagaren inte hälsade, uttrycktes både i denna pilotstudie och i forskning (Bennion et 

al., 2012), men där beskrivs det som en rädsla för att bli avslöjad. En orsak kan i denna 

studie vara, viljan av att upprätthålla en fasad för att exempelvis inte visa sig sårbar. En 

av deltagarna, som uttryckte denna rädsla, talade även om hur det upplevdes jobbigt när 

omgivningen inte visade hänsyn. Kanske upplevde denna person ett oförstående från 

omgivningen om vad synnedsättningen innebar och därför höll upp en fasad. Det kan 

vara så att personen såg synnedsättningen som ett tecken på åldrande och svaghet, som 

därför blev ett hot mot identiteten. Den vita käppen sågs inte som ett hjälpmedel för att 

stärka oberoendet och motverka missförstånd, utan något som förmedlade svaghet och 

ålderdom till omgivningen. Den motvilja till att använda och visa sig med vit käpp som 

uttrycktes som ett hinder för social aktivitet stöds i andra studier (Wong et al., 2004; 

Bennion et al., 2012). 

Ögonsjuksköterskan bör belysa, synliggöra och uppmuntra personer med 

synnedsättning att använda sig av de hjälpmedel som finns i syfte att främja personens 

oberoende och öka hens livskvalitet. I ett större samhällsperspektiv handlar det om att 

personer med synnedsättning ska få ta sin plats i samhället. Kanske ska inte ordet 

synnedsättning användas då det syftar på en norm där det normala är en synskärpa på 

1,0. I samhället idag talas det mer och mer om begreppet funktionsvariation som inte är 

värdeladdat, istället för funktionsnedsättning som kan leda till stigmatisering. Det hade 

varit intressant att göra en begreppsanalys och hur det påverkar enskilda individers 

självkänsla utifrån hur dessa begrepp används. 

I denna studie framgår att det att livet för personer med AMD är komplext och att alla 

människans dimensioner påverkas. Upplevelserna går hela tiden i varandra och kan inte 

separeras till enskilda upplevelser, det kan bara luta mer åt exempelvis den sociala 

dimensionen än åt den psykologiska dimensionen hos människan. En holistisk 

omvårdnad av dessa individer anses nödvändigt för att möta deras komplexa behov där 

hjälpbehovet eventuellt kan komma att minska och de sociala och emotionella 

svårigheterna likaså, eftersom människors oberoende ökar då de blir mer trygga i sin 

situation. Det betyder att den ohälsa, som idag förknippas med AMD, kan förebyggas 

genom riktade omvårdnadsåtgärder som ögonsjuksköterskan kan vidta vid möten med 

personer med denna sjukdom. I ett längre perspektiv kan omvårdnaden för personer 

med samma diagnos och liknande livssituation utvecklas, såsom exempelvis 

information, undervisning samt standardvårdplaner för patienter med åldersrelaterad 

makuladegeneration. Ur ett psykosocialt perspektiv finns vinster att göra genom att 

riktade insatser och förebyggande arbete med denna stora patientgrupp, utvecklas och 

blir mer effektiva. 
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Konklusion 

Studien syftade till att belysa äldre personers upplevelser av sin vardag med en 

synnedsättning orsakad av AMD. De olika kategorierna som framkom i denna studie 

var: behov av stöd och anpassning, förlust och saknad, frustration och sociala 

svårigheter. 

Studien beskriver hur deltagarna upplevde att de behövde stöd och anpassning från 

familj och vänner. Det krävde även anpassning av olika slag för att praktiskt hantera sin 

vardag, som exempelvis att ta hjälp av tekniska hjälpmedel eller att ta hjälp av andra 

sinnen för att göra det bästa av situationen. Dessutom upplevde deltagarna förlust och 

saknad genom att de inte längre kunde utföra fritidsaktiviteter eller sysselsättningar för 

tidsfördriv. Studien lyfter även fram den frustration som upplevdes i samband med 

praktiska göromål som blev svårhanterlig och tidskrävande likväl som frustration över 

de missförstånd som synnedsättningen eventuellt kunde föra med sig i sociala 

situationer. Upplevelser relaterade till sociala svårigheter innefattade exempelvis en 

känsla av social isolering då det innebar svårigheter att se människors ansikten i 

sammanhang utanför det egna hemmet. Sociala situationer undveks ibland frivilligt och 

ibland deltog deltagaren i sociala situationer av ren artighet.  

 

Implikation  

Studiens resultat kan leda till en mer individanpassad omvårdnad genom kunskapen om 

dessa patienters upplevelser. Det kan användas för att utveckla metoder med syfte att  

identifiera de olika behov människor med AMD har så tidigt som möjligt.  

Det vore av intresse av att utveckla denna studie så att den omfattar fler deltagare och 

med större variation än i denna pilotstudie. Det finns idag ett flertal studier där olika 

frågeformulär är använda och därför vore det av intresse att genomföra intervjustudier 

där olika frågeställningar belyses. Dessa resultat kan i sin tur vara en grund för att 

utveckla en standardvårdplan. Dessutom hade det varit av intresse att undersöka om det 

är skillnad i upplevelserna av dagligt liv mellan de som har torr respektive våt 

makuladegeneration. 

Det vore av betydelse att undersöka anhörigas strategier för att hantera vardagen då det 

även är dessa människor som innehar kunskap. Denna kunskap kan hjälpa 

ögonsjuksköterskan att utveckla omvårdnaden för att stödja personer med AMD och 

deras familjer till en lättare vardag och bättre livskvalitet. 

Då ögonsjuksköterskor i Sverige i allt större omfattning än när studien genomfördes, ger 

intravitreala injektioner vid våt AMD, vore det av intresse att undersöka patienternas 

upplevelser av att få behandling av ögonsjuksköterskor mot att tidigare blivit 

behandlade av läkare. Det finns begränsat med forskning om detta, men det finns studier 

från ett annat land där skillnader i upplevelser förekommer.
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Forskningspersonsinformation                  Bilaga A 

 

Under våren 2014 ska jag, Maria Fredriksson (student vid Högskolan i 

Halmstad), skriva en magisteruppsats i ämnet omvårdnad där syftet är att 

beskriva äldre människor med åldersrelaterad makuladegeneration om hur 

de upplever synen i sitt vardagliga liv. Det skulle vara värdefullt för mig att 

genom en intervju samtala med Dig om Dina upplevelser av att leva med 

åldersrelaterad makuladegeneration. 

Under intervjun som beräknas ta 30-60 min kommer det att ställas frågor 

om hur synen påverkar din vardag. Intervjun kan ske på en för Dig lämplig 

plats. 

Intervjun spelas in och skrivs sedan ut ordagrant till en text som analyseras 

av mig under handledning av Jeanette Källstrand-Eriksson, Sektionen för 

Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad. Resultatet sammanställs 

och presenteras i uppsatsen. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det kodas 

och då inte kan härledas till Dig som enskild person samt förvaras inlåst 

under arbetets gång. Det insamlade materialet används enbart till denna 

studie och förstörs därefter. Efter godkänd magisteruppsats, publiceras den 

i fulltext i DiVA, Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog. 

Studien kan förhoppningsvis bidra till att utveckla omvårdnaden och 

förebygga ohälsa hos äldre människor med åldersrelaterad 

makuladegeneration. Du kan ta del av resultatet genom att ta kontakt med 

nedan angivna personer. 



 
 

Min förhoppning är att Du ska finna det värdefullt att få dela med Dig av 

dina erfarenheter och att det inte ska medföra något obehag för Dig.  

Deltagande är frivilligt och Du kan avbryta ditt deltagande i studien när Du 

vill utan att ange skäl för detta. Det påverkar inte Din framtida vård. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår. 

 

 

Ansvariga för studien: 

Maria Fredriksson                                 Jeanette Källstrand- Eriksson 

Student, Leg Sjuksköterska                   Handledare, Högskoleadjunkt 

Mölndals Sjukhus/Ögonmottagning     Högskolan i Halmstad 

Telefon 031- 343 31 00                        Telefon 035- 16 79 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Samtycke för deltagande                                Bilaga B 

Jag har tagit del av såväl muntlig som skriftlig information om att delta i en 

studie om äldres upplevelser av att leva med åldersrelaterad 

makuladegeneration. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att behöva 

förklara varför. 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

Datum________________ 

 

 

 

Namnunderskrift och namnförtydligande  

 

 

 



 
 

Intervjuguide                                                                             Bilaga C 

 

- Hur påverkar synen dig i det dagliga livet? 

- Vardagsliv; Hur löser du utförandet av olika vardagssysslor som exempelvis städa, 

handla eller laga mat?  

- Kan du berätta om hur du upplever det att delta i olika sociala aktiviteter, som 

exempelvis spela boule, gå på teater, träffa vänner och liknande? 

- Har du något mer du vill berätta? 

Förtydligande frågor kan komma att ställas såsom exempelvis ”Kan du utveckla det 

mer” eller ”Kan du förtydliga det”? 
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