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Sammanfattning 

Kirurgiskt borttagande av ett öga kan orsakas av trauma eller ögonsjukdom. I Sverige 

finns det drygt 7000 personer med ögonprotes. Borttagandet av ögat sker genom 

enukleation, evisceration eller exenteration. Det monokulära seendet inverkar på den 

visuella funktionen och därmed påverkas vardagliga aktiviteter och arbetsliv. 

Ögonsjuksköterskans omvårdnad inriktas på att ge stöd för att främja anpassning. 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som bar ögonprotes upplevde sin 

livskvalitet efter att ha genomgått ett kirurgiskt borttagande av ett öga. Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie som baserades på 13 vetenskapliga 

artiklar. Artiklarna analyserades med latent innehållsanalys vilket utmynnande i 

kategorierna fysisk, psykisk och social påverkan samt påverkan på vardagslivet. 

Resultatet visade att livskvaliteten påverkades av faktorer som den allmänna hälsan, 

obehag från ögonhålan, utseende, synfunktion, psykiskt välbefinnande, självkänsla, 

relationer, rollbegränsningar, begränsade fritidsaktiviteter, arbetsförmåga samt tid. 

För att personer med ögonprotes ska kunna anpassa sig till den nya situationen krävs 

medvetenhet, bra copingstrategier och engagemang från individen. Denna studie ger 

ögonsjuksköterskor insikt i hur livskvaliteten påverkas så de kan ge ett riktat stöd till 

personer med ögonprotes. Vidare forskning bör inrikta sig på djupgående intervjuer 

för ökad kunskap inom ämnesområdet.
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Abstract 

Surgical removal of an eye can be caused by trauma or eye disease. In Sweden there 

are over 7000 persons with an artificial eye. The removal of the eye is done through 

enucleation, evisceration or exenteration. The monocular vision affects the visual 

function and thereby everyday activities and work. The ophthalmic nurse’s care focus 

on providing support to promote adjustment. The aim of the study was to describe 

how persons wearing artificial eyes experienced their quality of life after going 

through a surgical removal of an eye. The study was carried out as a systematic 

literature study which was based on 13 scientific articles. The articles were analysed 

with latent content analysis which lead to the categories physical, psychological and 

social impact and impact on everyday life. The results showed that the quality of life 

was affected by factors such as general health, discomfort from the orbital cavity, 

appearance, visual function, psychological well-being, self-esteem, relationships, role 

limitations, limited leisure activities, work capacity and time. For persons wearing 

artificial eyes to be able to adapt to the new situation, awareness, good coping 

strategies and commitment from the individual are required. This study gives 

ophthalmic nurses insight into how the quality of life is affected so they can provide 

targeted support to people with artificial eyes. Further research should focus on in-

depth interviews for increased knowledge in the field.
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Inledning 

Uppskattningsvis finns det drygt 7000 personer i Sverige som bär ögonprotes (F. Ad. 

Müller Söhne, 2017). Förlusten av ögat kan bero på trauma eller ögonsjukdomar av 

olika karaktär (Koylu et al., 2015). Efter borttagandet av ögat utprovas en ögonprotes 

som har till syfte att återställa anatomin samt underlätta för individen att behålla sin 

självbild. Detta leder till att personen kan känna sig mer bekväm i sociala 

sammanhang (Babu, Manju, Nair, & Thomas, 2016). Förlusten av ett öga kan 

upplevas som en omvälvande händelse och påverkar individen fysiskt, psykiskt, 

emotionellt och socialt (Cooper, 2009). Det monokulära seendet kan inverka på 

individens perifera seende och avståndsbedömning, men även på dagliga aktiviteter 

och arbetsliv (Ihrig, 2013). Borttagandet av ögat kan resultera i negativa känslor hos 

individen, framförallt i början av förloppet (Brandberg, Kock, Oskar, af Trampe, & 

Seregard, 2000) vilket kan leda till ångest, depression och ett socialt undvikande 

(Clarke, Rumsey, Collin, & Wyn-Williams, 2003).  

 

Ögonsjuksköterskan skall kunna identifiera omvårdnadsbehov hos individen som 

uppkommit till följd av en förändrad livssituation orsakad av sjukdom (Ekman & 

Norberg, 2013). För att undvika ohälsa hos människor med ögonprotes är stöd och 

hjälp viktigt för att anpassning ska ske till det nytillkomna monokulära seendet. 

Kännedomen hos vårdpersonal är ofta bristfällig angående de visuella och 

känslomässiga utmaningar personer med ögonprotes dagligen står inför. Denna 

bristfälliga insikt kan leda till att personer med ögonprotes inte får den hjälp de 

egentligen behöver (Hughes & Hughes, 2015). Tidigare forskning har lagt mer fokus 

på kirurgiska tekniker, implantat och medicinska problem, än på individernas 

upplevelser efter borttagandet av ögat (Roed Rasmussen, 2010; Cooper, 2009). Detta 

är också av vikt att studera för att vårdpersonal ska få en större insikt och kunskap för 

att kunna ge det stöd som behövs (Cooper, 2009). 

Bakgrund 

Kirurgiskt borttagande av ögat 

Det kan vara indikerat att operera bort ett öga vid allvarligt trauma mot ögat eller vid 

flertalet olika sjukdomar som malignitet eller endoftalmit. Även vid långt framskridet 

glaukom kan det vara ett alternativ då detta kan orsaka ett blint men smärtsamt öga. 

Det kan även vara önskvärt att ta bort ett kosmetiskt icke tilltalande öga som vid ftis 

då ögongloben skrumpnat (Koylu et al., 2015). Borttagandet av ögat kan ske med 

olika operationstekniker som var och en lämpar sig vid olika tillfällen. Valet av 

operationsteknik påverkas av personens ålder, generella hälsa och orsaken till 

borttagandet av ögat (Cooper, 2009). Evisceration är namnet på den teknik då 

strukturerna inne i ögongloben tas bort medan senhinnan, synnerven och de 

extraokulära musklerna bevaras. Enukleation innebär att muskler, kärl och nerver 

lossas från ögat så att hela ögongloben kan tas bort. Det övriga innehållet i ögonhålan, 

som fett, ben och de extraokulära musklerna, lämnas kvar. Exenteration innebär att 
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både ögongloben och övrigt innehåll i ögonhålan tas bort. Om nödvändigt kan detta 

även inkludera båda ögonlocken och involverade skelettben (Tyers & Collin, 1995).  

När ögat har opererats bort blir det slutliga målet att personen skall få en individuellt 

utprovad ögonprotes (Frunză et al., 2013). Med hjälp av en ögonprotes kan individen 

få sin ursprungliga anatomi återskapad vilket kan leda till ett ökat självförtroende och 

en bättre livskvalitet (Babu et al., 2016). Några veckor efter att ögat har opererats bort 

kan en ögonprotes provas ut. Den tunna plastskiva, konformer, som funnits i 

ögonhålan sedan eviscerationen eller enukleationen kan nu tas bort. Ögonproteserna 

som används efter dessa operationstekniker tillverkas i glas eller plast och skall bäras 

konstant (F. Ad. Müller Söhne, 2017). Endast vid rengöring, som vanligtvis sker 

någon gång i månaden, skall de plockas ut (Vårdhandboken, 2017). Anledningen till 

detta är att inte ögonhålan skall ändra form vilket kan hända om ögonprotesen 

används för sällan. Protesen ligger löstagbar innanför ögonlocket och den rör sig inte 

alltid likadant som det kvarvarande ögat. Under normala förhållanden skall det ej göra 

ont att bära ögonprotesen (F. Ad. Müller Söhne, 2017). Efter en exenteration behöver 

individerna istället ha en särskilt anpassad orbitaprotes i silikon som skall efterlikna 

ögat, ögonfransarna, ögonlocken och huden runt ögonhålan. Denna kan fästas med 

medicinskt hudlim, på glasögonbågar eller med titanimplantat (Pruthi, Jain, 

Rajendiran, & Jha, 2014). Det finns även skalproteser som syftar till att enbart 

förbättra det kosmetiska utseendet på ett missprydande blint öga. Detta innebär att 

ögat inte är så sjukt eller orsakar så mycket besvär att det behöver opereras bort. 

Istället placeras den tunna skalprotesen ovanpå det befintliga ögat, likt en kontaktlins, 

och förhöjer utseendet (Lee & Yang, 2008). Gemensamt för alla ögonproteser är att 

protesteknikern anpassar protesen efter varje individ och tar noga flertalet faktorer i 

beaktande när ögonprotesen skall skapas. Förutom storleken så är färgen på senhinnan 

och irisen, hur kärlen ser ut och var pupillen är lokaliserad alla viktiga detaljer som 

gör att protesen liknar det kvarvarande ögat så mycket som möjligt (Honavar & 

Kumar, 2014). Under årens lopp kommer protesen att behöva justeras då utseendet på 

det kvarvarande ögat kan ändras allt eftersom personen åldras. Insättningen och 

uttagandet av en ögonprotes blir enkelt efter lite träning. Individerna kan i regel leva 

som vanligt med sin ögonprotes. De skall dock ha i åtanke att skydda det kvarvarande 

seende ögat väl mot skador och bör därför ha lämplig skyddsutrustning vid riskfyllda 

aktiviteter (F. Ad. Müller Söhne, 2017). 

Phantom Eye Syndrome 

Drygt hälften av dem som genomgår en ögonamputation drabbas av Phantom Eye 

Syndrome. Det innebär förekomst av antingen fantomsmärtor, sinnesförnimmelser 

eller visuella hallucinationer, eller en kombination av dessa (Roed Rasmussen, 

Prause, Johnson, & Toft, 2009). Symtomen på Phantom Eye Syndrome kan uppstå 

inom sex veckor efter ögonamputationen och uppträda så ofta som dagligen (Hope-

Stone, Brown, Heimann, Damato, & Salmon, 2015). Utlösande faktorer till samtliga 

symtom kan vara trötthet, mörker, ljus, stress, ljud, tystnad, koncentration, läsning 
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eller blinkningar. Fantomsmärtor kan bestå av många olika kvaliteter och upplevas 

som gnagande, skärande, huggande, tryckande, strålande, brännande, svidande eller 

ilande. En kombination av de olika varianterna förekommer också (Roed Rasmussen, 

Prause, & Toft, 2011). Sinnesförnimmelser kan upplevas som en känsla av att känna 

bortopererade ögonlock eller att det kliar runt det bortopererade ögat. Visuella 

hallucinationer kan upplevas som ett vitt, gult eller flerfärgat ljus (Roed Rasmussen et 

al., 2009). Former eller färger liknande kalejdoskop, fyrverkerier eller tapeter finns 

också beskrivet (Hope-Stone et al., 2015). De visuella hallucinationerna kan även 

uppträda som en känsla av att kunna se med båda ögonen, vilket kan inge känslor av 

lycka. Visuella hallucinationer kan dock också vara psykiskt besvärande och påverka 

det dagliga livet trots en medvetenhet hos de drabbade att det dem ser inte är verkligt. 

Det kan upplevas genant att tala om och många håller de visuella hallucinationerna 

hemliga, även från sin familj. Det finns en rädsla hos personer med ögonprotes att 

andra skall tro att en psykisk sjukdom ligger bakom deras upplevelser om de berättar 

för någon (Roed Rasmussen et al., 2009). 

Monokulärt seende 

Drygt 80% av kroppens alla sinnesintryck kommer från ögonen och omgivningen 

tolkas huvudsakligen genom dem (S:t Eriks Ögonsjukhus, 2018). Monokulärt seende, 

vilket innebär att se med endast ett öga, får inte bara fysiska och psykiska följder utan 

även visuella konsekvenser (Hughes, & Hughes, 2015). Personer med monokulärt 

seende kan få problem med ett minskat synfält, avståndsbedömningen, att röra sig i 

miljöer med nivåskillnader samt att läsa och titta på teve. Påverkan på bilkörning, 

förmåga att utföra sporter och hobbys, förändringar vad gäller yrkesval eller att de 

oftare drar sig undan sociala sammanhang kan också inträffa (Ihrig, 2013). Det 

perifera synfältet minskar när ett seende öga opereras bort och det beräknas bli 35 ̊ 

mindre på den drabbade sidan. Beroende på personens ansiktsdrag så kan även det 

gradtalet öka ytterligare. Genom att röra det kvarvarande ögat eller huvudet mer så 

kan individen öka sitt synfält och ta in mer information om hur omgivningen ser ut. 

Den som bär ögonprotes kan genom förlusten av avståndsbedömningen och en del av 

sitt perifera synfält uppleva nytillkomna problem med att snubbla, ha svårigheter att 

klara av sina vardagliga aktiviteter samt oftare uppleva en känsla av desorientering. I 

början av tillvänjningsperioden kan personer med ögonprotes uppleva omvärlden som 

fylld av optiska illusioner. Av den anledningen är personer med monokulärt seende 

utsatta för större risker att skada sig än de med binokulärt seende, vilket innebär att se 

med båda ögonen. De behöver vara medvetna om de risker som finns och genom 

träning lära sig att hantera dessa. Om avståndsbedömningen har förlorats kan problem 

uppstå när de skall greppa ett föremål eller hälla upp dryck i ett glas då avståndet till 

objekten kan vara svårt att bedöma. Detta bör dock successivt förbättras med tiden allt 

eftersom personen med ögonprotes lär sig att uppfatta avstånd bättre med endast ett 

öga och utvecklar taktiker för att hantera hindren (Hughes, & Hughes, 2015). Genom 

att använda olika tekniker så kan de undvika olyckor och socialt obekväma tillbud. 

Med hjälp av kontrastskillnader så kan personen lättare hälla upp dryck i glas, om ett 
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ljust glas används till mörk dryck och vice versa. Genom att notera färgförändringar 

på objekt, och att vara medveten om att de objekt som är närmare oftast upplevs som 

klarare och starkare i färgerna, går det att avgöra vilket av objekten som är närmast. 

För att veta var det sista trappsteget i en trappa är kan det vara en god idé att känna 

försiktigt med tårna först (Ihrig & Schaefer, 2007). 

Det kan ta över ett år för personer som nyligen erhållit en ögonprotes att anpassa sig 

till de nya omställningarna. Utmaningarna kvarstår därmed långt efter att läkningen 

efter operationen är över. Det brukar dock vara möjligt att utföra de flesta av de 

aktiviteter de gjort innan operationen när de väl anpassat sig till det monokulära 

seendet (Hughes, & Hughes, 2015). Tyvärr är det så att de flesta personer med 

monokulärt seende inte får någon rådgivning eller undervisning i dessa tekniker som 

kunnat underlätta deras vardag. Dock uttrycks stor efterfrågan om att sådan 

rådgivning hade gynnat dem i deras rehabilitering och anpassning till det nya livet 

med ett öga (Ihrig & Schaefer, 2007). Kännedomen om de olika visuella 

utmaningarna en ögonamputation leder till är ofta bristfällig både hos personerna som 

får ögonprotes men även hos vårdpersonalen (Hughes, & Hughes, 2015). 

Omvårdnad efter borttagande av öga 

Ögonsjuksköterskan kan träffa patientgruppen i flera led i vårdkedjan. Dels kan det 

vara vid förundersökningen inför operationen, peroperativt eller under postoperativt 

skede. Ögonsjuksköterskan har också en viktig roll i att informera och undervisa 

personerna i skötsel av ögonprotesen men också i vad de har att förvänta sig gällande 

det monokulära seendet (Knudsen & Brodersen, 2005). Ögonsjuksköterskan skall 

kunna identifiera olika omvårdnadsbehov som kan uppstå vid förändringar i 

livssituationen orsakade av sjukdom. Dessa omvårdnadsbehov kan vara av fysisk, 

psykisk, social, andlig och kulturell karaktär (Ekman & Norberg, 2013).  

De känslomässiga reaktionerna efter avlägsnandet av ett öga kan variera. Personer 

som opererat bort sitt öga kan uppleva chock, förnekelse, sorg, ångest, depression och 

anpassning till det som hänt. Detta kan uppstå oavsett anledningen till borttagandet av 

ögat, men de som haft långvarig ögonsjukdom kan uppleva känslor av förlust långt 

innan ögat tas bort. Individer som råkar ut för ett trauma, eller blir diagnostiserade 

med en sjukdom som kräver att ögat tas bort relativt omgående, kan uppleva förloppet 

som svårare att hantera. De kan ha ett fullt fungerande öga men som ändå behöver tas 

bort till följd av trauma eller sjukdom som uppdagats kanske bara dagar eller rent av 

timmar innan (Cooper, 2009). För att klara av att hantera de påfrestningar i livet som 

kan uppstå har det salutogena perspektivet stor betydelse. Antonovsky har myntat 

begreppet känsla av sammanhang vilket har en betydelse för hur människor klarar av 

att hantera olika påfrestningar i livet, samt främja hälsa hos individen. Personer som 

har stark känsla av sammanhang klarar påfrestningar och motgångar mycket bättre än 

de med svag känsla av sammanhang. I begreppet känsla av sammanhang ingår tre 

grundläggande aspekter som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De som 
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känner begriplighet har lättare att uppleva den inre och den yttre världen som mer 

sammanhängande och strukturerad. Individer som inte uppfattar den inre och yttre 

världen som begriplig upplever istället förvirring och en känsla av kaos. Den andra 

aspekten är hanterbarhet vilket innebär att de resurser individen har är tillräckliga för 

att bemöta de utmaningar som kan uppstå i livet. Personerna upplever inte sig själva 

som olycksoffer eller livet som en börda, vilket de med låg känsla av hanterbarhet 

gör. Sista aspekten är meningsfullhet som kan vara en drivkraft, vilket innefattar 

emotionellt och kognitivt engagemang hos individen. Personer som känner 

meningsfullhet har lättare att lösa utmaningar och problem, i motsats till de med låg 

känsla av meningsfullhet. Vidare menar Antonovsky att stark känsla av sammanhang 

upprätthålls genom generella motståndsresurser, vilka kan bestå av materiell, psykisk 

och social karaktär. Ekonomisk trygghet, god självkänsla och ett positivt stöd från 

vänner samt familj kan känneteckna detta. Personer med stark känsla av sammanhang 

har också bättre copingstrategier för att hantera antingen positiva eller negativa 

stressorer som ständigt är närvarande och påverkar oss (Antonovsky, 2005). 

För att hantera en stressfylld händelse eller livssituation kan copingstrategier 

användas. Coping definieras av Lazarus och Folkman som en kognitiv och 

beteendemässig föränderlig process som används för att hantera yttre och inre krav, 

vilka kan ses som svåra eller överskrida personens kapacitet. De copingstrategier 

individen väljer att använda beror på vilka resurser individen besitter. Dessa resurser 

kan bestå av individens sociala förmåga, upplevda hälsa samt vilken 

problemlösningsstrategi personen använder. Dessa copingstrategier är ofta inlärda och 

utlöses automatiskt i en stressfylld situation. Två vanliga copingstrategier är 

emotionell och problemfokuserad coping. Emotionell coping innebär att den 

stressfyllda situationen bemöts genom att antingen konfrontera, reducera eller 

acceptera de känslor som uppstår i samband med en stressfylld händelse. 

Problemfokuserad coping innebär däremot att individen aktivt försöker förhindra eller 

förändra en stressfylld situation där individen istället försöker lösa sina problem. 

Dessa två copingstrategier har en inverkan på varandra och kan användas samtidigt 

(Lazarus & Folkman, 1984). Undvikande coping innebär att personen intar en passiv 

inställning till stressfyllda händelser, vilket kan leda till negativ inverkan på 

välbefinnandet (Elliot, Thrash, & Murayama, 2011).  

Det finns kärnkompetenser som ögonsjuksköterskan kan förhålla sig till, en av dessa 

är personcentrerad vård vilket innebär att se patienten som en person. Det viktiga är 

att ta reda på vem personen egentligen är. Genom att ta del av livshistorien och vad 

som är betydelsefullt för individen kan det främja hälsan. Det är av intresse att veta 

vilka styrkor respektive svagheter, samt vilka hinder som finns och den förmåga 

personen besitter. Det är även viktigt att värna om personens integritet, värdighet och 

rätten till självbestämmande. Individen ska bli involverad i sin vård och 

beslutsfattandet kring den vilket visats främja en bättre hälsa och livskvalitet (Ekman 

et al., 2011). Tre viktiga delar i personcentrerad vård är partnerskap, 
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patientberättelsen och dokumentationen. Partnerskap innebär en god relation som 

bygger på jämlikhet. Patientberättelsen ger en helhetsbild av personens livssituation 

och vad som påverkar den. Ögonsjuksköterskan får då en ökad förståelse över 

individens upplevelse och situation vilket leder till att en professionell vård då kan ges 

med ökad hälsa som fokus (Ekebergh, 2017). En individuell hälsoplan kan upprättas 

mellan personen och ögonsjuksköterskan som kan utmynna hur vården ska planeras. 

Dokumentationen är av stor betydelse för att upprätthålla god och säker vård och 

möjliggör för andra professioner att ta del av vården. Genom detta skapas ett team där 

också individen och dess anhöriga ingår vilket leder till ökat välbefinnande och 

livskvalitet (Ekman & Norberg, 2013).  

Ögonsjuksköterskan ska vara empatisk och lyhörd, samt skapa en god relation med 

både individen och närstående. Genom att förmedla trygghet, hopp och stöd stärks 

relationen med vårdtagaren och därför är den kommunikativa förmågan hos 

ögonsjuksköterskan av stor betydelse. För att ögonsjuksköterskan skall kunna utgöra 

detta stöd till individen behövs fördjupade kunskaper kring copingstrategier och 

normala krisreaktioner. Dessutom skall ögonsjuksköterskan kunna identifiera 

personens egna resurser och de behov som behöver tillgodoses för att hälsa och 

livskvalitet skall uppnås (Ekman & Norberg, 2013). 

Livskvalitet 

Förlusten av ögat och att få en ögonprotes är en traumatisk händelse som i sin tur kan 

påverka livskvaliteten (Cooper, 2009). World Health Organization (2017) definierar 

livskvalitet som:  

An individual’s perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept affected in a complex way by the person’s physical health, 

psychological state, personal beliefs, social relationships and their 

relationship to salient features of their environment. 

Brülde menar att livskvalitet kan omfatta skilda saker och anses vara olika från person 

till person, det handlar om vad som gör livet värt att leva för varje enskild människa. 

Filosofer delar in en persons värden i instrumentella och finala värden. Instrumentella 

värden kan agera som hjälpmedel för att uppnå ett högre syfte, ett instrumentellt värde 

kan därmed vara pengar. Ett finalt värde är mer ämnat som ett mål än ett hjälpmedel, 

och ett sådant värde kan vara lycka eller harmoni. En tanke kan då vara att en persons 

livskvalitet avgörs av hur många positiva finala värden som finns i individens liv 

(Brülde, 2003). En ögonprotes kan anses vara ett bra hjälpmedel för att känna sig 

tillfreds med sitt utseende och underlätta i sociala sammanhang vilket kan öka 

livskvaliteten (Babu et al., 2016). För att hantera sin situation som bärare av 

ögonprotes behövs även emotionellt stöd från omgivningen (Cooper, 2009). Det är 
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vanligt att människor anser att det är viktigt att stärka sin egna och andras livskvalitet. 

En vanlig uppfattning är att de som antas ha en sämre livskvalitet är mer berättigade 

till stöd. Inom hälso- och sjukvården är det eftersträvansvärt med en ökad eller 

bibehållen livskvalitet för att främja hälsa (Brülde, 2003).  

Teoretisk referensram 

Vid ögonsjukdom sker en förändring i livet som individen måste anpassa sig till, 

vilket omvårdnadsteoretikern Meleis behandlar i sin transitionsteori. Begreppet 

transition kan beskrivas på många olika sätt, en förklaring är att det innebär en 

övergång mellan olika skeden i livet som uppkommer vid en förändring. Övergången 

till en annan ny fas är ofta sårbar och kan antingen ta en positiv eller negativ riktning 

mot hälsa. Människor gör konstant nya övergångar under hela livet. Transitionsteorin 

kan delas in i de fyra kategorierna utveckling, organisation, situation samt inriktning 

mot hälsa och sjukdom. Vidare beskrivs i teorin att övergången kan vara mycket 

komplex och bestå av olika egenskaper såsom medvetenhet, engagemang, 

förändringar och skillnader, tidsspann och omvälvande händelser. Medvetenhet består 

av kunskap, insikt och den uppfattning personen har om sin förändring. Engagemang 

innebär hur involverad en individ är i sin förändringsprocess, ju mer medveten 

personen är desto högre engagemang. Förändringar och skillnader innebär hur 

individen uppfattar sin egen förmåga, identitet, rolluppfattning, beteende samt relation 

med andra människor vid förändring. Det är väsentligt att klargöra orsaken och 

meningen med förändringen. Skillnader däremot kan ge en känsla av otillräcklighet 

genom att se sig själv, andra eller omvärlden på ett annorlunda sätt. Tidsspann har en 

stor betydelse i förändringsprocessen. I början av en förändringsfas kan instabilitet, 

kaos och oro infinna sig men kan avslutas med en ny fas av stabilitet vid senare 

tidpunkt. Omvälvande händelser är den sista egenskapen i övergången mot en ny fas. 

Den handlar om olika skeenden i livet som innebär en förändring så som ohälsa, 

trauma, död eller utvecklingsfaser. I Meleis transitionsteori beskrivs även faktorer 

som underlättar eller försvårar övergången från en fas till en annan. Det som ingår är 

personliga, samhälleliga och sociala aspekter som påverkar riktningen mot hälsa. 

Personliga aspekter kan innefatta attityder, värderingar, kunskap och planering. 

Vidare menar Meleis att det är viktigt att sjuksköterskor gör en tidig bedömning i 

övergångsprocessen för att förhindra att den resulterar i ohälsa. Individen kan behöva 

ha hjälp med att utveckla goda copingstrategier, sitt självförtroende och inse 

betydelsen av integration. Utfallet av en hälsoinriktad övergång leder till att 

identiteten stärks, nya färdigheter och beteenden skapas som underlättar vid 

hanterandet av den nya situationen. Slutligen beskrivs i teorin att sjuksköterskan kan 

agera som terapeut i vilket det ingår tre insatser som underlättar övergången hos 

individen. Den första insatsen är en tvärprofessionell bedömning av hur redo 

individen är för en ny övergång vilken är baserad på en djup förståelse av individen. 

Den andra omvårdnadsåtgärden är förberedelser för övergången som består av 

utbildning av individen för att underlätta. Tredje insatsen är rollförstärkning vilket 

innebär att hjälpa dem att anta sin nya roll (Im, 2018).  
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Problemformulering 

Tidigare studier undersöker framförallt medicinska aspekter eller enstaka fenomen 

som uppstår efter ögonamputation. Det är inte lika studerat hur livskvaliteten 

påverkas hos personer med ögonprotes. Ögonsjuksköterskan behöver ha förståelse för 

de utmaningar individen möter samt ge det stöd som krävs för anpassning till 

omställningen. Detta motiverade denna litteraturstudie att sammanställa upplevelser 

inom olika dimensioner av livskvalitet hos personer med ögonprotes.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur personer som bar ögonprotes upplevde sin livskvalitet efter 

att ha genomgått ett kirurgiskt borttagande av ett öga. 

Metod 

Design 

Designen som valdes för att besvara studiens syfte var en systematisk litteraturstudie 

med induktiv ansats som analyserades med hjälp av latent innehållsanalys. 

Genomförandet skedde enligt Forsberg och Wengströms (2015) tillvägagångssätt som 

innebar att relevant forskning sorterades, kritiskt granskades och analyserades till ett 

resultat. Initialt skapades en problemformulering som utmynnade i ett syfte för 

studien. En plan för litteratursökningen utformades innehållandes inklusions- och 

exklusionskriterier samt att lämpliga sökord definierades varpå en sökstrategi 

skapades. Relevant litteratur valdes därefter ut som sedan lästes och 

kvalitetsbedömdes. Med hjälp av innehållsanalys analyserades utvalt material och 

genom kategorisering bildades ett resultat utifrån de mönster som framträdde. 

Urval 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar som svarade mot syftet inkluderades. 

Inklusionskriterier var personer med ögonprotes i alla åldrar, med olika 

socioekonomiska bakgrunder och kön. Ingen tidsbegränsning gjordes gällande hur 

länge individerna hade burit ögonprotes. De vetenskapliga artiklarna som 

inkluderades var peer reviewed. De var även av hög eller medelhög kvalitet enligt 

granskningsmallarna från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU] vilka användes som stöd (SBU, 2018). Endast artiklar som gjort etiska 

ställningstaganden inkluderades. Vidare exkluderades artiklar som var äldre än tio år 

samt skrivna på andra språk än svenska, danska, norska eller engelska.  

Datainsamling 

En första litteratursökning gjordes i augusti 2017 för att skapa en överblick över 

publicerat material och därmed kontrollera möjligheten till genomförandet av denna 

litteraturstudie. Med hjälp av en bibliotekarie på ett av Region Hallands 

sjukhusbibliotek utformades lämpliga sökord utifrån MeSH-termer som Eye, 
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Artificial; Quality of Life och Eye Enucleation. Dessa kombinerades på olika sätt med 

den booleska operatorn AND samt alternativet Explode i en litteratursökning i 

databasen Ovid MEDLINE. Sökhistorik med använda sökord och träffar skrevs ut och 

sparades. De artiklar som verkade svara mot det preliminärt formulerade syftet skrevs 

ut efter att abstracts lästs. I februari 2018 stämdes det en träff med en bibliotekarie på 

Högskolan i Halmstads bibliotek som såg över den tidigare litteratursökning som 

gjorts. Förslag på fler sökord erhölls av bibliotekarien (bilaga A). Efter att ha fått 

bekräftat att den första litteratursökningen hade genomförts på ett korrekt sätt gjordes 

samma litteratursökning om i Web of Science: MEDLINE, dels för att kontrollera 

sökningen men även för att se om det publicerats något nytt sedan förra sökningen. 

Fler träffar erhölls vid de senare sökningarna trots att de genomförts likadant som 

tidigare litteratursökning. Skillnaden var att åtkomsten till databasen hade skett 

genom Högskolan i Halmstad istället för Region Hallands sjukhusbibliotek, det fanns 

då inte heller möjlighet att använda alternativet Explode. Vidare gjordes 

litteratursökningar i de fyra databaserna PubMed, CINAHL, SveMed+ och PsycINFO 

(bilaga B). Trots att litteratursökning hade genomförts i Web of Science: MEDLINE 

så gjordes den även i PubMed, detta då det kan finnas visst material där som ännu inte 

indexerats i Web of Science: MEDLINE. Tidsbegränsning i litteratursökningen 

användes inte i någon av databaserna för att erhålla en bred sökning över området och 

kartlägga hur mycket som faktiskt fanns publicerat. En kompletterande sökning 

utfördes senare i PubMed. Alla titlar lästes igenom vid alla sökningar i samtliga 

databaser, av de som lät relevanta för syftet lästes även abstract. Därefter togs beslut 

om de skulle skrivas ut eller beställas i fulltext, eller om de skulle exkluderas redan i 

det stadiet då de inte längre ansågs relevanta. Nedan presenterade siffror gällande 

lästa abstract och granskade artiklar för varje databas speglar den sammanslagna 

summan för samtliga sökningar inom den databasen. Då flertalet artiklar vars abstract 

lästes eller som granskades framkom upprepade gånger vid de olika sökningarna, 

likväl i flera databaser, finns de representerade multipla gånger.  

Web of Science: MEDLINE 

Sökorden i databasen Web of Science: MEDLINE utformades utifrån MeSH-termer 

och resulterade i Eye Enucleation; Eye Evisceration; Eye, Artificial; Quality of Life; 

Patient-Centered Care; Attitude; Adaptation, Psychological samt fritextsökorden 

Ocular Prosthesis och Coping. MeSH-termer och fritextsökord användes i olika 

kombinationer tillsammans med den booleska operatoren AND. Peer reviewed gick ej 

att aktivera i Web of Science: MEDLINE. Sökningarna från Ovid MEDLINE och 

Web of Science: MEDLINE genererade i totalt 61 lästa abstract och 43 artiklar 

granskades närmre. 11 av 13 resultatartiklar återfanns bland dessa. 

PubMed 

Sökorden i databasen PubMed utformades utifrån MeSH-termer och resulterade i Eye 

Enucleation; Eye Evisceration; Eye, Artificial; Quality of Life; Patient-Centered 

Care; Attitude; Adaptation, Psychological samt fritextsökorden Ocular Prosthesis; 
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Coping; Experience; Psychological Impact och Anophthalmic. MeSH-termer och 

fritextsökord användes i olika kombinationer tillsammans med den booleska 

operatoren AND. Peer reviewed gick ej att aktivera i PubMed. 74 stycken abstract 

lästes och 32 granskades närmre vilket resulterade i att 12 av de 13 resultatartiklarna 

fanns i PubMed. 

SveMed+ 

Sökorden i databasen SveMed+ utformades utifrån MeSH-termer och resulterade i 

Eye Enucleation; Eye Evisceration; Eye, Artificial; Quality of Life; Patient-Centered 

Care; Attitude; Adaptation, Psychological samt fritextsökorden Ocular Prosthesis 

och Coping. MeSH-termer och fritextsökord användes i olika kombinationer 

tillsammans med den booleska operatoren AND, samt att alternativet peer reviewed 

var ikryssat. Inga träffar erhölls på någon av sökningarna. 

CINAHL 

I databasen CINAHL användes CINAHL Headings i form av Eye Enucleation; Eye, 

Artificial; Quality of Life; Attitude; Adaptation, Psychological; Patient Centered 

Care; Coping samt fritextsökorden Eye Evisceration och Ocular Prosthesis i olika 

kombinationer tillsammans med den booleska operatoren AND. Vid samtliga 

sökningar var peer reviewed aktiverat. Ett abstract lästes, denna artikel granskades 

och utgjorde en av de 13 resultatartiklarna. 

PsycINFO 

I PsycINFO användes Thesaurus Quality of Life samt fritextsökorden Eye 

Enucleation; Eye Evisceration; Eye, Artificial; Attitude; Adaptation, Psychological; 

Patient-Centered Care; Ocular Prosthesis och Coping. Dessa användes i olika 

kombinationer tillsammans med den booleska operatorn AND samt att peer reviewed 

var aktiverat. Tre abstract lästes och sedan granskades artiklarna. Två av dessa 

användes bland de 13 resultatartiklarna. 

Precis som Forsberg och Wengström (2008) beskriver kan relevanta artiklar genom 

sina referenslistor generera fler artiklar som svarar mot syftet. Dessa kan inkluderas 

efter en manuell sökning om de uppfyller kriterierna. I denna litteraturstudie har 

manuell sökning gjorts efter en artikel som ständigt återkom i övriga artiklars 

referenslistor då den ansågs vara intressant för denna studie. Inför analysprocessen 

lästes alla artiklar som en bortsortering av de artiklar som ej visade sig vara relevanta 

för resultatet. En del av de artiklar som sorterades bort passade dock in i bakgrunden 

och användes till den. De artiklar som ansågs kunna vara relevanta för resultatet 

granskades enligt SBU:s granskningsmallar för att bedöma kvaliteten på artiklarna. 
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Databearbetning 

Latent innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström användes för att bearbeta data 

då detta var en metod som lämpade sig väl mot syftet. Metoden gick ut på att finna 

meningsbärande enheter i texterna som kodades till kategorier. Utifrån detta bildades 

övergripande teman som sedan presenterades i resultatet (Forsberg & Wengström, 

2015). De artiklar som ansågs vara av hög eller medelhög kvalitet, som svarade mot 

syftet och stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna användes i 

resultatet (bilaga C). De bearbetades genom en noggrann granskning efter 

meningsbärande enheter. Därefter kodades de meningsbärande enheterna till 

kategorier (bilaga D) vilka utmynnade i följande teman: fysisk påverkan, psykisk 

påverkan, social påverkan och påverkan på vardagslivet. Sållnings- och 

granskningsprocessen samt identifiering av meningsbärande enheter gjordes först 

enskilt och sedan tillsammans för att jämföra bedömningarna. Detta för att säkerställa 

att samma uppfattning delades vilket ansågs styrka validiteten i studien. Kodningen 

och bildandet av teman gjordes gemensamt. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken är viktig för deltagare i studier likväl som för forskningen i 

allmänhet. Genom att studier genomsyras av etiska överväganden så ökar 

trovärdigheten för forskare och deras studier, samt att deltagarnas intressen bevaras 

(Sandman & Kjellström, 2013). En vedertagen etisk kod är Helsingforsdeklarationen 

som innebär att deltagandet i studier är frivilligt samt att deltagare har rätt att avbryta 

sin medverkan när de än önskar utan att behöva uppge varför. Deltagarna skall ge ett 

informerat samtycke till att deltaga efter att ha informerats grundligt om nyttan med 

studien, dess syfte och metod. Utöver detta skall de försäkras om att allt material 

kommer att skyddas för att värna om deras identitet. Deltagare behöver försäkras om 

att forskarna värnar om deras integritet och rättigheter och att det går före forskarnas 

behov (World Medical Association, 2013). I Sverige regleras även forskningsprojekt 

av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Denna 

gäller både människor och mänskligt biologiskt material och syftar till att värna om 

individen samt dess värdighet. Även samtycket till forskningen regleras i denna lag 

och det krävs att etiska överväganden är gjorda. 

I denna litteraturstudie inkluderades endast artiklar där etiska överväganden har 

gjorts. I detta innefattades både godkännande av etisk kommitté eller att studien hade 

följt exempelvis Helsingforsdeklarationen. Om etiska överväganden inte uttryckligen 

stod i artiklarna så kontrollerades tidskrifternas publiceringskrav då alla tidskrifter 

inte har som krav att det behöver redovisas i artiklarna. Därefter kontaktades 

tidskrifterna och huvudförfattarna till artiklarna via e-mail, för att få bekräftat att 

etiska ställningstaganden var gjorda. De tre aktuella artiklarna intygades vara etiskt 

godkända och peer reviewed. Det sågs inga hinder eller etiska konflikter med 

genomförandet av denna litteraturstudie, utan vinsterna med sammanställandet av 

denna kunskap ansågs överväga.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2015) skall eventuell förförståelse presenteras för att 

ge en bild av hur det kan påverka tolkningen av materialet. Inför denna studie fanns 

ingen djupare erfarenhet kring ögonproteser eller hur det är att leva med ett öga. Vissa 

förväntningar fanns dock att det skulle framkomma problemområden men även att 

positiva upplevelser skulle lyftas. 

Resultat 

Artiklarna som utgör resultatet använde sig i stor utsträckning av frågeformulär som 

undersökte hälsorelaterad livskvalitet samt synspecifik livskvalitet, Short Form Health 

Survey (SF-36) och National Eye Institute Visual Function Questionnaire (VFQ-25). 

Vidare användes frågeformulär som inriktade sig mer på det mentala välbefinnandet 

som Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Beck Depression Inventory 

(BDI). Även frågeformulär gällande utseendet som Derriford Appearance Scale 

(DAS24) användes i artiklarna. Efter att 13 artiklar analyserats utmynnade resultatet i 

de fyra teman som presenteras nedan. 

Fysisk påverkan 

Personer med ögonprotes upplevde sin allmänna hälsa som sämre jämfört med de som 

inte hade opererat bort ett öga, vilket påverkade deras livskvalitet negativt (Roed 

Rasmussen, Ekholm, Prause, & Toft, 2012; Ahn, Lee, & Yoon, 2010). Trots detta 

skattade närmare hälften av personerna som bar ögonprotes sin hälsa som utmärkt 

eller väldigt god (Roed Rasmussen et al., 2012). Studierna fann inget samband mellan 

orsaken till ögonamputationen och deras livskvalitet (Roed Rasmussen et al., 2012; 

Ahn et al., 2010), dock sågs i en av studierna att ett smärtsamt blint öga tenderade 

vara det som påverkade mest (Roed Rasmussen et al., 2012). Vitaliteten beskrevs i 

flera studier bli påverkad efter en ögonamputation vilket även det minskade 

livskvaliteten. Detta medförde att personerna med ögonprotes inte kände sig lika 

pigga eller energiska, utan istället mer trötta och slitna (Roed Rasmussen et al., 2012; 

Amaro, Yazigi, & Erwenne, 2010; Ahn et al., 2010). Försämringen var mest uttalad 

tre månader postoperativt då drygt hälften av personerna som bar ögonprotes hade 

försämrad livskvalitet till följd av detta (Amaro et al., 2010). De som bar ögonprotes 

angav fortsättningsvis att smärtor påverkade deras livskvalitet negativt (Morgan-

Warren, Mehta, & Ahluwalia, 2013; Roed Rasmussen et al., 2012; Amaro et al., 

2010; Ahn et al., 2010). En majoritet besvärades av tidig postoperativ smärta 

(Morgan-Warren et al., 2013). Likväl upplevde de personer som hade patologi i det 

kvarvarande ögat sämre livskvalitet orsakade av smärtor. Det konstaterades även att 

de personer med ögonprotes som hade Phantom Eye Syndrome hade mer smärtor som 

bidrog till sämre livskvalitet jämfört med de utan syndromet (Roed Rasmussen et al., 

2012). De personer som var föräldrar, gifta eller kvinnor upplevde sig inte bara ha 

mer smärtor utan även sämre allmän hälsa och vitalitet än singlar, män eller de utan 

barn, vilket inverkade mer på deras livskvalitet (Ahn et al., 2010). Ett år efter 

operationen upplevde majoriteten av personerna med ögonprotes att de hade en ökad 

livskvalitet igen då smärtorna hade minskat samt att den allmänna hälsan och 
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vitaliteten hade förbättrats (Amaro et al., 2010). Fortsättningsvis visade även flera 

studier att en stor andel av de personer som bar ögonprotes upplevde sekretion från 

ögonhålan vilket gav en negativ påverkan på livskvaliteten (Pine, de Terte, & Pine, 

2017; Morgan-Warren et al., 2013; Pine, Sloan, Stewart, & Jacobs, 2011). Komforten 

med ögonprotesen kunde också vara besvärande till en början men blev i regel bättre 

med tiden (Pine et al., 2011). Andra studier menade att majoriteten uppgav att de hade 

fått en bättre komfort med ögonprotesen än de haft innan operationen, vilket stärkte 

deras livskvalitet (Hatamleh, Alnazzawi, Abbariki, Alqudah, & Cook, 2017; Morgan-

Warren et al., 2013).  

Det kosmetiska resultatet och hur nöjda personerna var med ögonprotesens utseende 

påverkade livskvaliteten (Hatamleh et al., 2017; Pine et al., 2017; Ye et al., 2015; 

McBain, Ezra, Rose, Newman, & Members of the Appearance Research 

Collaboration, 2014; Morgan-Warren et al., 2013; Pine et al., 2011; Ahn et al., 2010). 

Missnöje med utseendet förekom hos 25% till 95% av de som bar ögonprotes, vilket 

inverkade på deras livskvalitet (Ye et al., 2015; McBain et al., 2014; Morgan-Warren 

et al., 2013; Pine et al., 2011; Ahn et al., 2010). De som var missnöjda upplevde att 

blickriktningen på ögonprotesen i jämförelse med det kvarvarande ögat var ett 

bekymmer (Pine et al., 2011). Likaså att ögonprotesen inte alltid rörde sig likvärdigt 

med det kvarvarande ögat och att ansiktssymmetrin blev rubbad för vissa. Vidare 

framkom att ögonprotesens pupill inte kunde vidga sig i mörkret vilket gjorde det mer 

uppenbart att det var en protes (Pine et al., 2017; Pine et al., 2011) samt att det kunde 

synas tydligt på foton (Pine et al., 2017). Många individer upplevde dock så 

småningom att det kosmetiska utseendet var bättre med ögonprotesen än innan 

operationen (Pine et al., 2017; Morgan-Warren et al., 2013). ”Appearance has never 

been an issue in fact a great change from my previously damaged eye” (Pine et al., 

2017, s. 403). En studie menade dessutom att nästintill alla som bar ögonprotes 

upplevde att ögonprotesen såg realistisk ut och mötte deras förväntningar (Hatamleh 

et al., 2017). ”An excellent match, so not a lot of people realised it was prosthetic” 

(Pine et al., 2017, s. 403). De angav en hög tillfredsställelse med att ha ett hjälpmedel 

som täckte defekten i ansiktet vilket höjde deras livskvalitet (Hatamleh et al., 2017).  

Livskvaliteten visade sig påverkas negativt av synrelaterade faktorer efter att 

personerna hade blivit monokulärt seende (Kondo, Tillman, Schwartz, Linberg, & 

Odom, 2013; Hirneiss, Neubauer, Herold, Kampik, & Hintschich, 2009). De hade 

svårigheter med läsning, navigering, att utföra uppgifter i dåliga ljusförhållanden 

(Morgan-Warren et al., 2013) och upplevde sämre syn nattetid (Pine et al., 2017). 

Personer med ett friskt kvarvarande öga upplevde bättre synförmåga och livskvalitet 

än de som hade patologi i det (Morgan-Warren et al., 2013). Studier visade även att 

personer med ögonprotes hade sämre livskvalitet än personer som ej genomgått 

ögonamputation, särskilt påtagligt var det gällande det minskade perifera synfältet 

(Kondo et al., 2013; Hirneiss et al., 2009). De kunde göra sig illa när de gick in i skåp 

eller dörrar som fanns på den sidan där synfältet var påverkat (Pine et al., 2017). ”I 
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often hurt myself walking into open doors or cupboards” (Pine et al., 2017, s. 403). 

En studie tydde på att åldrade personer med ögonprotes upplevde att deras perifera 

seende gav en mindre påverkan på livskvaliteten än vad äldre med båda ögonen kvar 

gjorde (Kondo et al., 2013). Vidare uppkom att det förändrade när- och 

avståndsseendet påverkade livskvaliteten negativt hos de som bar ögonprotes 

(Hirneiss et al., 2009). När synen förändrades uppstod svårigheter med uppgifter som 

att hälla upp dricka i ett glas utan att hälla vid sidan om (Pine et al., 2017). Flera 

studier visade att även efter en längre tid uppgavs det perifera seendet och 

avståndsbedömningen påverka dem negativt (Pine et al., 2017; Morgan-Warren et al., 

2013; Pine et al., 2011). I en studie utvärderades hur stor påverkan på livskvaliteten 

den nedsatta synfunktionen hade. Personer med ögonprotes fick föreställa sig att de 

hade haft möjlighet att återfå normal synförmåga i båda ögonen för resten av livet. 

Det hade dock bara kunnat ske i utbyte mot valfritt antal år av sin självuppskattade 

resterande levnadstid. Det framkom att de var villiga att byta bort i genomsnitt 13% 

av sin resterande livstid, vissa var dock inte beredda att byta bort några år över huvud 

taget. De som bar ögonprotes och som var över 50 år var villiga att byta bort fler år än 

de yngre. Trots att personerna med ögonprotes hade angett en synrelaterad livskvalitet 

som var lägre än vad personer med två fungerande ögon hade, så påverkade inte det 

om eller hur många år de ville byta bort (Hirneiss et al., 2009). 

Psykisk påverkan 

Flera studier visade att personer som genomgått ögonamputation och börjat bära en 

ögonprotes hade en lägre livskvalitet till följd av försämrad mental hälsa jämfört med 

personer som ej genomgått en sådan operation (Roed Rasmussen et al., 2012; Ahn et 

al., 2010; Hirneiss et al., 2009). Studier tydde även på att personer med ögonprotes 

kunde lida av depression och ångest vilket följaktligen inskränkte deras livskvalitet 

(Ye et al., 2015; McBain et al., 2014; Ahn et al., 2010). Flera studier visade att 

känslor av nedstämdhet, nervositet, dysterhet, skam, osäkerhet, rädsla, ledsamhet och 

att inget muntrade upp bidrog till den minskade livskvaliteten (Goiato et al., 2013; 

Amaro et al., 2010; Ahn et al., 2010). En av de mest bekymmersamma aspekterna 

med att ha opererat bort ett öga var oron över hälsan i det kvarvarande ögat vars 

funktion de förlitade sig på (Pine et al., 2011). De personer med ögonprotes som hade 

patologi i det kvarvarande ögat skattade sig ännu lägre i livskvalitet gällande den 

mentala hälsan än de som hade ett friskt kvarvarande öga (Roed Rasmussen et al., 

2012). De personer som bar ögonprotes som hade depression och ångest tenderade att 

ha en sämre synrelaterad livskvalitet (Ye et al., 2015) och större osäkerhet kring sitt 

utseende (Ye et al., 2015; McBain et al., 2014). De upplevde i större utsträckning än 

andra med ögonprotes att deras sociala relationer påverkades av det faktum att de bar 

ögonprotes (McBain et al., 2014; Ahn et al., 2010). De som var äldre tenderade att ha 

sämre livskvalitet orsakat av ett försämrat psykiskt välbefinnande med högre 

förekomst av ångest och depressioner (Ahn et al., 2010), vilket motsades i en annan 

studie där det istället var de yngre som upplevde mer ångest (Ye et al., 2015). De som 

var föräldrar eller gifta hade i större utsträckning ångest och lägre psykiskt 
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välbefinnande som inverkade på livskvaliteten (Ahn et al., 2010). En annan studie 

indikerade att de som var ensamboende var oftare deprimerade än de som levde med 

en partner, familj eller vänner (McBain et al., 2014). Kvinnor med ögonprotes 

tenderade att ha en sämre livskvalitet till följd av ett lägre psykiskt välbefinnande än 

de män som bar ögonprotes. Det noterades inget samband mellan de olika orsakerna 

till operationen och förekomsten av ångest eller depression (Ahn et al., 2010). De som 

besvärades av depression hade dock oftare lägre utbildningsnivå samt upplevde mer 

känslor av ilska (Ye et al., 2015).  

Överlag noterades det att det kunde finnas svårigheter med att bearbeta de negativa 

känslorna som uppkom av att ha blivit bärare av en ögonprotes (Pine et al., 2017; 

Goiato et al., 2013). Det framkom dock att kvinnor, de som hade förlorat ögat till 

följd av ögonsjukdom och inte trauma eller de med lägre inkomst hade lättare för att 

hantera omställningen (Goiato et al., 2013). Aspekten om lägre inkomst motsades i en 

annan studie där det framkom att oavsett om personerna arbetade, var arbetslösa eller 

pensionerade så accepterades ögonprotesen lika väl (Hatamleh et al., 2017). Hos de 

som drabbades av depression så tenderade svårighetsgraden av denna att vara 

föränderlig under anpassningsperioden. Strax innan operationen beskrev merparten av 

personerna att de hade lättare grader av depression som sedan förvärrades för en stor 

del av dem tre månader efter operationen, vissa hade då nått graden av svår 

depression. Ett år postoperativt hade en klar majoritet minimalt med inslag av 

depression till mild depression vilket tydde på en förbättring av livskvaliteten (Amaro 

et al., 2010). De negativa känslorna förknippade med att ha fått en ögonprotes 

tenderade alltså att minska med tiden, istället ökade det psykologiska välbefinnandet 

och livskvaliteten allteftersom (Goiato et al., 2013; Amaro et al., 2010). En studie 

menade dock att oron över hälsan på det kvarvarande ögat var det som kvarstod lång 

tid efter operationen och som inte tenderade att minska (Pine et al., 2011).  

Flera studier visade att livskvaliteten påverkades av en förändrad självkänsla efter att 

ha fått ögonprotes (Hatamleh et al., 2017; Pine et al., 2017; McBain et al., 2014; 

Goiato et al., 2013; Morgan-Warren et al., 2013; Pine et al., 2011; Hirneiss et al., 

2009). Ett par studier uppgav att de tyckte att deras ögonprotes höjde deras 

självkänsla och förbättrade hur andra uppfattade dem, vilket bidrog till en bättre 

livskvalitet (Hatamleh et al., 2017; Wang, Zhang, Chen, & Guigang, 2012). Det 

framkom även i flera studier att de kunde känna sig osäkra med ögonprotesen vilket 

minskade deras livskvalitet (Pine et al., 2017; Goiato et al., 2013; Morgan-Warren et 

al., 2013). En studie menade att kvinnor påverkades mer av att ha fått utseendet 

förändrat än vad männen gjorde (Pine et al., 2017) vilket motsades av två andra 

studier (Hatamleh et al., 2017; Goiato et al., 2013). Personer med ögonprotes uppgav 

att andra stirrade vilket skapade osäkerhet (Pine et al., 2017; Pine et al., 2011). ”I was 

very self-conscious of people staring at me” (Pine et al., 2017, s. 40). De fick ibland 

utstå att de blev retade i skolan, skrattade åt och att andra fällde kommentarer om dem 

(Pine et al., 2017). ”I didn’t want to go out in public because I thought people would 
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say things about it and laugh, which people did and still do” (Pine et al., 2017, s. 404). 

Personer som bar ögonprotes var även rädda att andra kunde tro att de inte skötte sin 

hygien på grund av sekretionen (Pine et al., 2017). ”It always seemed like I hadn’t 

washed my eye” (Pine et al., 2017, s. 403). Osäkerheten inför andra medförde att 

vissa av dem försökte skyla ögonprotesen på olika sätt (Pine et al., 2017; Goiato et al., 

2013). De som hade yrken som involverade mycket kontakt med andra människor 

kände sig mer osäkra kring sitt utseende (Pine et al., 2011). En studie bekräftade att 

personer med ögonprotes kunde känna en större oro inför hur de framstod inför andra, 

snarare än hur de framstod inför sig själva. Studien visade även att ju äldre 

individerna var när de fick ögonprotes, desto mindre oroade de sig över vad andra 

tyckte om det förändrade utseendet (Pine et al., 2017). ”At my age it doesn’t worry 

me what others think. I’m past catching women” (Pine et al., 2017, s. 404). I en studie 

undersöktes hur stor påverkan det förändrade utseendet hade på självkänslan och 

livskvaliteten hos personer som bar ögonprotes. De blev ombedda att föreställa sig att 

de hade kunnat få sitt utseende återställt till så det var innan operationen, men de 

skulle varit fortsatt blinda på det ögat. Detta hade bara kunnat ske om de offrade ett 

valfritt antal år av sin självuppskattade resterande levnadstid i utbyte. Det uppkom att 

de var villiga att byta bort i genomsnitt 10% av sin uppskattade resterande livstid för 

att få tillbaka det forna utseendet. Vissa var dock inte beredda att byta bort några år 

alls (Hirneiss et al., 2009).  

Social påverkan 

Flertalet studier visade att personer med ögonprotes upplevde inskränkningar i sitt 

sociala liv vilket försämrade deras livskvalitet. Detta kunde yttra sig som olika 

störningar i umgänget med familj, vänner och bekanta (Roed Rasmussen et al., 2012; 

Amaro et al., 2010; Ahn et al., 2010; Hirneiss et al., 2009). Närmare hälften angav att 

det var ett problem ofta eller alltid (Ahn et al., 2010), men ett år efter operationen 

tenderade det dock att ha återhämtat sig (Amaro et al., 2010). Personer med 

ögonprotes kände en minskad social acceptans, vilket ledde till undvikande av sociala 

situationer (McBain et al., 2014). De personer som hade föreställningar om att deras 

ögonprotes påverkade deras sociala relationer negativt hade också lägre livskvalitet 

(Ahn et al., 2010). De som hade nedsatt synförmåga på det kvarvarande ögat 

upplevde livskvaliteten som sämre gällande den sociala funktionen än de som hade ett 

friskt kvarvarande öga (Roed Rasmussen et al., 2012). Likväl upplevde de som var 

gifta eller kvinnor sig också särskilt påverkade i sin livskvalitet (Ahn et al., 2010). 

Detta skiljde sig från en annan studie som menade att kvinnor och män upplevde i lika 

stor utsträckning att ögonprotesen stimulerade till ökad social interaktion (Hatamleh 

et al., 2017). Ett par studier visade även att majoriteten tyckte att deras sociala 

relationer istället förbättrades med en ögonprotes (Hatamleh et al., 2017; Wang et al., 

2012). De som upplevde att deras ögonprotes hade en positiv inverkan på de sociala 

relationerna hanterade också omställningen till att bära ögonprotes bättre. Det 

underlättade vid omställningen att dessutom ha stöd från familj och släkt, vilket strax 

under hälften ansåg sig ha (Goiato et al., 2013). Det noterades även att ungefär 
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dubbelt så många personer med ögonprotes var skilda eller separerade (Roed 

Rasmussen et al., 2012). 

Påverkan på vardagslivet 

Flera studier tydde på att personer som genomgått ögonamputation kände både 

emotionella och fysiska rollbegränsningar vilket ledde till en minskad livskvalitet. Det 

kunde innebära att de på grund av synen, fysiska eller emotionella besvär fick mindre 

uträttat än vad de önskade samt att de lade mindre tid på aktiviteterna eller sysslorna. 

Specifikt för de emotionella rollbegränsningarna var att utförandet av uppgifterna inte 

var lika noggrant. Vidare innebar de fysiska rollbegränsningarna att de kände sig 

hindrade från att kunna utföra vissa aktiviteter eller att det krävde mer av dem än vad 

det gjort tidigare (Kondo et al., 2013; Roed Rasmussen et al., 2012; Amaro et al., 

2010; Ahn et al., 2010; Hirneiss et al., 2009). Personer med ögonprotes angav sig 

även ha lägre livskvalitet på grund av nedsatt fysisk funktion vilket kunde innebära 

svårigheter med saker som trädgårdsarbete, påklädning, dammsugning, lyft eller gå i 

trappor (Pine et al., 2017; Roed Rasmussen et al., 2012; Ahn et al., 2010). En studie 

menade att drygt en tredjedel fick sluta med vissa hushållssysslor då de hade för svårt 

för att utföra dem (Roed Rasmussen et al., 2012). De som var äldre upplevde sig ha 

mer påverkan på den fysiska funktionen vilket för dem bidrog till en lägre livskvalitet 

än för de yngre (Roed Rasmussen et al., 2012; Ahn et al., 2010). Likaså kunde de 

fysiska rollbegränsningarna eller påverkan på den fysiska funktionen vara mer 

framträdande hos gifta vilket minskade deras livskvalitet mer än det gjorde för singlar 

(Ahn et al., 2010). Vidare framkom att personer med ögonprotes kände en minskad 

livskvalitet då de upplevde sig som mer beroende av andra än de varit innan (Hirneiss 

et al., 2009). Inom både de fysiska och emotionella rollbegränsningarna sågs en 

försämring i livskvaliteten tre månader postoperativt, varav en mycket kraftig sådan 

vad gällde den emotionella aspekten. Ett år efter operationen var dock båda typer av 

rollbegränsningar förbättrade, precis som den fysiska funktionen, vilket höjde 

livskvaliteten (Amaro et al., 2010).  

Personer som bar ögonprotes upplevde en påverkan på sin förmåga att kunna arbeta 

och kände sig begränsade på sitt arbete med varierande utsträckning (Morgan-Warren 

et al., 2013; Pine et al., 2011). Ett par studier tydde på att de blev tvungna att göra 

förändringar i sitt yrkesliv för att de förlorat ett öga (Pine et al., 2017; Roed 

Rasmussen et al., 2012). Dessa förändringar kunde bestå av att de fick pensionera sig 

eller minska sin tjänstgöringsgrad vilket kunde påverka livskvaliteten (Roed 

Rasmussen et al., 2012). Studier visade att även fritidsaktiviteter blev påverkade (Pine 

et al., 2017; Roed Rasmussen et al., 2012). Drygt var tredje person som genomgått 

ögonamputation fick ge upp fritidsaktiviteter av olika slag som de tidigare sysslat 

med, vilket inverkade på deras livskvalitet. Aktiviteter som skytte, skidåkning, 

promenader, vandringar, aerobics, löpning, cykling eller simning kändes svårare att 

utföra och fick upphöra. Resor eller aktiviteter inom andra kulturella sammanhang 

samt koncentrationskrävande fritidsaktiviteter som läsning var inte alltid heller 
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möjliga att bibehålla som intresse (Roed Rasmussen et al., 2012). Bollsporter ansågs 

vara svårare att delta i efter att bara ha ett seende öga kvar (Pine et al., 2017; Roed 

Rasmussen et al., 2012). ”Had a huge impact on any ball games I could play as 

judgment of distances impaired” (Pine et al., 2017, s. 403). Flera studier indikerade på 

att vissa fick ge upp bilkörningen som följd av ögonamputationen för att det blev för 

svårt att köra med endast ett seende öga (Pine et al., 2017; Kondo et al., 2013; 

Morgan-Warren et al., 2013 Roed Rasmussen et al., 2012). ”Have lost independence 

and no longer able to drive, also night vision is not at all good” (Pine et al., 2017, s. 

403). Bidragande faktor till detta kunde vara att de hade patologi i det kvarvarande 

ögat vilket försvårade bilkörningen ytterligare. En del valde dock att fortsätta köra bil 

trots vissa svårigheter på grund av synen. Närmare hälften upplevde dock inga 

problem med bilkörningen trots att de endast hade ett seende öga (Morgan-Warren et 

al., 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad som påverkade livskvaliteten efter att 

ha fått ögonprotes. En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats valdes för att 

svara mot syftet. Andra metodförfaranden som den integrativa litteraturstudien enligt 

Whittemore och Knafl hade övervägts innan. För att få djupare insikt ansågs 

intervjuer först vara eftersträvansvärt men de riktlinjer som erhållits tillät endast 

intervjuer med vårdpersonal vilka inte var i fokus i detta fall. För att bibehålla det 

önskade perspektivet i ämnet valdes således en litteraturstudie istället. Forsberg och 

Wengström bekräftar även att etiska överväganden är mycket viktiga och har för 

avsikt att värna om individerna som medverkat i studien, samt att lokala och 

nationella riktlinjer efterföljs (Forsberg & Wengström, 2015). Denna litteraturstudie 

kom att bestå huvudsakligen av kvantitativa artiklar vilket kan ha gett en mer ytlig 

insikt i livskvaliteten hos personer med ögonprotes. De kvantitativa artiklarna gjorde 

däremot att generaliserbarheten och tillförlitligheten ökade vilket kunde anses som en 

styrka. Nästan hälften av artiklarna hade ett stort urval, 100-300 personer, vilket ledde 

till att risken för slumpmässiga utfall blev mindre påtagligt. Fler kvalitativa artiklar 

hade troligtvis gett en djupare och mer nyanserad förståelse angående den upplevda 

livskvaliteten hos personer med ögonprotes. Detta hade kunnat stärka studien 

ytterligare. Även Forsberg och Wengström (2015) betonar att kvalitativ forskning ofta 

resulterar i djupare kunskap av det fenomen som studerats.  

Innan den systematiska datasökningen genomfördes gjordes en översiktlig sökning 

med hjälp av bibliotekarie för att se hur många artiklar som fanns inom 

ämnesområdet. Detta var för att kontrollera genomförbarheten av litteraturstudien. 

När den systematiska datasökningen skulle göras kontaktades en annan bibliotekarie 

som tog del av tidigare sökstrategi. Bibliotekarien styrkte att den översiktliga 

datasökningen hade gjorts på rätt sätt och att den systematiska datasökningen skulle 

göras likadant, vilket ökade litteraturstudiens trovärdighet. Urvalsförfarandet, 
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datainsamlingen, dataanalysen och de forskningsetiska överväganden har noga 

beskrivits, vilket anses vara en styrka i studien. Detta kan underlätta kommande 

studiers genomförande då god insikt i metodförfarandet har givits.  

De flesta resultatartiklar påträffades i databaserna Web of Science: MEDLINE och 

PubMed. Sökningar gjordes även i SveMed+, CINAHL och PsycINFO för att täcka in 

alla potentiella artiklar som kunde svara mot studiens syfte, vilket styrkte denna 

litteraturstudie. MEDLINE och PubMed anses av Forsberg och Wengström vara 

breda databaser som täcker in omvårdnad, medicin och odontologi. Fortsättningsvis 

beskriver de att CINAHL inkluderar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

PsycINFO är en bred databas med psykologisk forskning gällande omvårdnad, 

medicin och närliggande områden. SveMed+ är en bred databas med vårdforskning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Användandet av MeSH-termer, CINAHL Headings 

och Thesaurus ledde till en ökad träffsäkerhet av relevanta artiklar, detta ansågs vara 

en styrka i studien. I sökprocessen användes sökorden Quality of Life; Eye, Artificial; 

Ocular Prosthesis; Eye Enucleation och Eye Evisceration huvudsakligen. För att inte 

missa artiklar följdes bibliotekariens rekommendation att även använda relaterade 

sökord som Coping; Attitude; Adaptation, Psychological och Patient-Centered Care 

för att täcka in så mycket som möjligt. En kompletterande sökning med 

fritextsökorden Experience; Psychological Impact och Anophthalmic genomfördes 

också. Trunkering av sökorden användes inte vid datasökningen, vilket kan vara en 

nackdel då det hade kunnat tänkas generera mer artiklar som varit relevanta för 

litteraturstudien. Dock gjordes flera breda sökningar, vilka mot slutet gav intrycket av 

att datamättnad uppstått. Relevanta artiklars referenslistor gicks igenom för att se om 

det fanns fler relevanta artiklar att finna via manuell sökning. Endast en ny artikel 

framkom, däremot återkom resultatartiklarna ofta i varandras referenslistor, vilket 

även det styrkte att datamättnad troligtvis hade uppnåtts.  

Då det var eftersträvansvärt med ett resultat baserat på senast publicerade studier 

exkluderades artiklar äldre än tio år. De funna artiklarna som ansågs svara mot syftet 

kvalitetsgranskades var för sig och graderingarna jämfördes sedan. De hade delats in i 

tre graderingar enligt SBU:s granskningsmall. Nio av resultatartiklarna var av hög 

grad, fyra av mellanhög grad och ingen av låg grad. I några av artiklarna var även de 

som genomgått exenteration eller endast hade en skalprotes inkluderade, dessa var 

dock i minoritet i studiernas urval. I föreliggande studie uteslöts inte dessa 

resultatartiklar eftersom den utstickande minoriteten inte ansågs utgöra någon större 

påverkan på resultatet. Det fanns även svårigheter att skilja på vad dessa minoriteter 

tyckte gentemot övriga då studiernas resultat ej presenterade det. Om en ny 

datasökning hade gjorts på exenteration och livskvalitet så hade det troligtvis påverkat 

resultatet mer då de artiklarna hade inkluderat enbart personer som genomgått 

exenteration. Resultatartiklarna använde sig av vedertagna mätinstrument som var väl 

beprövade samt med en validitet och reliabilitet som ansågs vara god. Två studier 

hade dock konstruerat mätinstrument som användes, vilket kan ha påverkat validiteten 
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negativt. Forsberg och Wengström (2015) uppger att försiktighet skall tas vid 

inkludering av studier som ej använt etablerade mätinstrument. Studierna 

inkluderades dock i denna litteraturstudie då den ena innehöll mätningar med 

vedertagna mätinstrument också, samt att de båda svarade mot syftet för 

litteraturstudien. 

Grundlig bearbetning gjordes av resultatartiklarna genom att artiklarna delades upp, 

lästes, granskades enskilt och tillsammans. Vid den enskilda granskningen plockades 

meningsbärande enheter ut enligt den latenta innehållsanalysen. Detta jämfördes då 

det stärkte validiteteten. Därefter kondenserades texten i kategorier som utmynnades i 

teman. Graneheim och Lundman (2003) menar att användningen av kvalitativ 

innehållsanalys där de olika stegen i analysen utförs noggrant leder till att 

pålitligheten i studien ökar. Litteraturstudiens analysprocess upplevs inte ha blivit 

påverkad av förförståelsen utan resultatet ansågs ha presenterats på ett objektivt sätt.  

Artiklar från olika länder och därmed olika kulturer inkluderades, vilka kom från 

Brasilien, Danmark, England, Korea, Kina, Nya Zeeland, Tyskland och USA. 

Generaliserbarheten till Sveriges befolkning kan ha påverkats, men borde vara 

applicerbar eftersom Sverige anses vara ett mångkulturellt land med invånare från 

många olika nationaliteter. Det ansågs därför vara en styrka för svensk vårdpersonal 

att få en sammanställning över de olika uppfattningarna världen runt som personer 

med ögonprotes har. Generaliseringen till svensk sjukvård kan dock vara svårare, 

detta kan ses som en svaghet i studien. En av artiklarna var en koreansk studie som 

visade på ett resultat som med försiktighet skulle generaliseras över till västerländska 

förhållanden enligt författarna. Denna artikel togs ändå med i litteraturstudien 

eftersom många andra studier kom fram till liknande resultat.  

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie framkom det att livskvaliteten hos personer med ögonprotes 

påverkades av det kosmetiska resultatet (Hatamleh et al., 2017; Pine et al., 2017; Ye 

et al., 2015; McBain et al., 2014; Morgan-Warren et al., 2013; Pine et al., 2011; Ahn 

et al., 2010) och att de var oroliga över att det skulle synas att de bar en ögonprotes 

(Pine et al., 2017; Pine et al., 2011). I en studie av Song, Oh och Baek anger endast ett 

fåtal personer med ögonprotes att andra personer direkt lägger märker till 

ögonprotesen. Vanligast är att andra knappt märker det över huvud taget eller att det 

händer ibland att de misstänker att personen bär en ögonprotes. De som är mest nöjda 

med sin ögonprotes är också de som upplever att andra knappt märker av den (Song, 

Oh, & Baek, 2006). Enligt Knudsen och Brodersen har det i en del av Danmark 

upprättats ett särskilt vårdförlopp för personer som skall genomgå ögonamputation. I 

detta ingår det för personen att preoperativt få titta på ögonproteser tillsammans med 

en ögonsjuksköterska. De förbereds på hur utseendet kommer att förändras 

postoperativt, både med och utan en ögonprotes insatt (Knudsen & Brodersen, 2005). 

En sådan förberedelse kan gynna livskvaliteten för de som skall få en ögonprotes när 
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de blir lite mer insatta i hur utseendet kan komma att påverkas. Förhoppningsvis blir 

det mindre chockartat efter operationen och påverkar då inte livskvaliteten lika 

mycket. Det är visserligen stor skillnad att se bilder på någon annan och att själv vara 

drabbad. Människor är alltid själva väl medvetna om sina skavanker och kan ha 

komplex för dem. Ofta förutsätts det att skavankerna är lika uppenbara för andra 

vilket inte alltid är fallet. Ögonsjuksköterskan kan spela en viktig roll i att hjälpa 

individerna att arbeta med sin självkänsla och mentalt förbereda sig på hur de kommer 

att se ut efter operationen. Förhoppningsvis leder det till att livskvaliteten inte 

påverkas lika mycket som den annars kanske hade gjort. Vidare är det önskvärt om 

ögonsjuksköterskan kan avdramatisera omställningen något och visa de fina 

hjälpmedel som finns, vilka också konstant utvecklas och förbättras. Det är dock 

viktigt som ögonsjuksköterska att ändå vara lyhörd och bekräfta personens känslor 

över att behöva förlora en kroppsdel i ansiktet. Det kan kännas extra jobbigt för dem 

att hantera då ögonen brukar upplevas som vackra, uttrycksfulla och särskilt viktiga 

vid icke verbal kommunikation människor emellan.  

Den nedsatta synfunktionen uppgavs påverka livskvaliteten negativt (Kondo et al., 

2013; Hirneiss et al., 2009). Drygt 80% av alla sinnesintryck kommer från ögonen 

och de hjälper till att tolka omgivningen (S:t Eriks Ögonsjukhus, 2018). Enligt 

Knudsen och Brodersen (2005) förbereds blivande bärare av ögonproteser i Danmark 

på den omställning som kommer ske med synen genom information om förändringar 

gällande synfältet och avståndsbedömningen. Dock menar McLean att över 90% av 

de personer som plötsligt förlorar sin syn på ett öga inte får information av sjukvården 

om de funktionella konsekvenser detta medför. Detta gör att de tvingas att lära sig 

själva kompensatoriska strategier för att hantera den nedsatta synfunktionen. 

Anpassningen sker snabbare för dem som gradvis förlorar synen på ett öga än för dem 

som gör det plötsligt (McLean, 2011). Meleis beskriver i sin transitionsteori att 

sjuksköterskan skall stärka individens självförtroende så att nya färdigheter och 

beteenden skapas som kan underlätta i övergången mot en ny stabil fas i livet (Im, 

2018). Antonovsky lyfter även meningsfullhet i sin teori om känsla av sammanhang, 

vilket innebär kognitivt och emotionellt engagemang hos individen som i sin tur leder 

till ökad hälsa. Det handlar om att göra världen mer begriplig, hanterbar och 

meningsfull för att uppnå hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 2005). 

Ögonsjuksköterskan kan genom sin profession försöka hjälpa personer med 

ögonprotes att göra sin värld mer begriplig genom att antingen ge kunskap eller 

information. Detta kan stärka individen och samtidigt ge de rätta verktygen som krävs 

för att situationen ska kännas mer hanterbar. Genom att individen får kontroll över 

situationen kan det leda till det engagemang som krävs för att lösa eventuella problem 

som kan uppstå. Detta kan i sin tur leda till ökad livskvalitet. Det är därmed en vinst 

för personer som ögonamputerats att få en synrehabilitering där de genom sjukvården 

kan lära sig tekniker för hur de enklast skall hantera synrelaterade problem. Det kan 

underlätta deras vardag och förebygga att genanta händelser uppstår, vilket stärker 
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livskvaliteten. Det kan även bidra till att förhindra skador hos personer med 

ögonprotes som orsakas av försämrat perifert seende eller avståndsbedömning. 

I litteraturstudien framkom det att personer som blivit bärare av ögonprotes hade lägre 

mentalt välbefinnande vilket påverkade deras livskvalitet negativt (Roed Rasmussen 

et al., 2012; Ahn et al., 2010; Hirneiss et al., 2009). Enligt Cooper kan personer som 

opererat bort sitt öga uppleva liknande känslor som de som förlorat en annan 

kroppsdel. Kännetecken kan vara chock, förnekelse, sorg, ångest, depression och till 

slut anpassning till det som hänt. Detta kan uppstå oavsett anledningen till 

borttagandet av ögat (Cooper, 2009). Meleis beskriver i sin teori att sjuksköterskan 

skall hjälpa personen att använda rätt copingstrategier för att lättare hantera sin 

situation. Individerna är mycket sårbara på vägen mot en ny fas i livet, och denna 

övergång kan antingen ta en negativ eller positiv riktning. För att övergången skall bli 

så lyckad som möjligt är kunskap, utbildning, medvetenhet och engagemang hos 

personen av vikt. Vidare är individens förmåga, identitet, rolluppfattning, beteende 

samt relation med andra människor lika viktiga aspekter för en bra övergång (Im, 

2018). Det ingår även i kärnkompetensen personcentrerad vård att personen skall vara 

delaktig i sin vård och att det skall finnas ett samarbete mellan ögonsjuksköterskan 

och individen. För att kunna ge den vård som krävs behöver ögonsjuksköterskan 

identifiera de behov personen har. En individuell vårdplan upprättas tillsammans med 

individen och andra professioner kopplas in om så behövs (Ekman & Norberg, 2013). 

Borttagandet av en kroppsdel kan ofta ses som en sorgeprocess då det kan leda till en 

identitetskris samt en rad känslor som måste bearbetas. Livskvaliteten påverkas i 

många olika aspekter som bärare av ögonprotes vilket gör att det är förståeligt att det 

kan få psykiska följder. Viktigt är då att försöka förhindra att det blir värre och 

återställa det påverkade psykiska välbefinnandet så mycket som möjligt. 

Enligt flera studier påverkades livskvaliteten till följd av att personer med ögonprotes 

led av depression (Ye et al., 2015; McBain et al., 2014; Ahn et al., 2010). Antonovsky 

menar att människor med låg känsla av sammanhang kan ha svårt att hantera en 

påfrestande situation. Den inre och yttre världen känns inte begriplig, hanterbar eller 

meningsfull, vilket kan ge känslor av hopplöshet, förvirring och kaos. Allt läggs 

utanför personens egen kontroll över situationen (Antonovsky, 2005). Meleis tar 

också upp i transitionsteorin att när en stabil fas i livet plötsligt förändras uppstår 

känslor av kaos och förvirring. Om övergången i förändringsprocessen sker på ett 

negativt sätt kan också negativa känslor uppstå (Im, 2018). Ögonsjuksköterskan bör 

hjälpa individen att på bästa sätt hantera de negativa känslorna som uppstår till följd 

av den nya situationen. På så sätt kan den negativa inverkan på det mentala 

välbefinnandet minska och livskvaliteten istället höjas.  

I denna studie visade det att ett av de större orosmomenten för personer med 

ögonprotes var oron över att förlora synen på det kvarvarande ögat (Pine et al., 2011). 

McLean bekräftar att detta är ett stort bekymmer även för andra personer med 
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monokulärt seende som inte genomgått en ögonamputation (McLean, 2011). 

Opererad eller ej, har personen endast ett öga med syn så är det förståeligt att oron 

kring hälsan på det ögat är stor. Flera allvarliga ögonsjukdomar kan dessutom komma 

smygandes vilket gör att personerna kanske inte uppfattar tidiga symtom. Därmed kan 

skador på det ögat redan ha skett när personen väl inser att något fel uppstått. Risken 

finns alltid att även drabbas av en ögonsjukdom eller trauma som hastigt tar synen 

och gör de helt blinda. Förmågan att kunna se tas ofta som en självklarhet men är ett 

av de sinnen som värdesätts mest när det hotas att bli påverkat. Som 

ögonsjuksköterska är det särskilt viktigt att ta oron på allvar när en person tar upp 

symtom från det kvarvarande ögat vars funktion de är beroende av. Det är viktigt att 

inte förringa denna oro när ögonsjuksköterskan möter dessa personer vid 

mottagningsbesök eller telefonrådgivning. Ofta upplevs ögonsjukvården prioritera 

dessa patienter för en kontroll om de upplever nytillkomna eller förvärrade besvär just 

för att försöka bevara det kvarvarande ögat i gott skick så länge det är möjligt. 

Livskvaliteten kan bli kraftigt påverkad om de går från att vara monokulärt seende till 

helt blinda. 

Det framkom att kvinnor med ögonprotes upplevde lägre psykiskt välbefinnande samt 

sämre upplevd livskvalitet än män (Ahn et al., 2010). I Meleis transitionsteori 

beskrivs personliga, samhälleliga och sociala aspekter kunna försvåra övergången 

från en stabil fas till en annan (Im, 2018). Förklaringen till att kvinnor med 

ögonprotes upplever lägre livskvalitet till följd av mer psykisk påfrestning kan vara 

att ojämlikhet fortfarande råder mellan könen. Kvinnor kan behöva ta mer ansvar över 

familj och hem vilket kan påfresta om de har något svårt att bearbeta samtidigt. Det 

kan vara svårt att ha en fungerande vardag eftersom andras behov också måste 

tillgodoses. Kvinnor som bär ögonprotes kan ha personer runt sig som har 

förväntningar på dem, men som inte ger praktiskt eller emotionellt stöd i en svår tid.  

Det visade sig att livskvaliteten påverkades av svårigheterna med bearbetningen av de 

känslor som uppkommit efter operationen (Pine et al., 2017; Goiato et al., 2013), men 

att det blev bättre med tiden (Goiato et al., 2013; Amaro et al., 2010). Cater menar att 

copingstrategier kan användas för att hantera den nya situationen som uppstått efter 

en amputation av en kroppsdel. Strategierna kan bestå av socialt stöd, positiv 

inställning samt att inneha en humoristisk, lättsam och meningsfull syn på livet 

(Cater, 2012). Det viktigaste vid en omställning i livet behöver inte vara vad en 

person har utsatts för utan hur den väljer att hantera det. Alla drabbas av händelser 

som inte går att styra över varpå olika copingstrategier kan användas. Det är 

gynnsamt att använda de mer positiva copingstrategierna för att genom det kunna 

finna glädje i livet igen och tacksamhet över det personen faktiskt har. 

Ögonsjuksköterskan kan utgöra ett stöd för personer med ögonprotes och hjälpa dem 

framåt i sin bearbetning och identifiera de som behöver annat professionellt stöd. 

Kuratorer och psykologer kan bli nästa professioner som får hjälpa till på ett mer 

långsiktigt plan om bearbetningen bedöms särskilt svår hos någon. 



 

 24 

Ögonsjuksköterskan kan även hjälpa individen att få kontakt med andra i liknande 

situation att dela sina tankar, värderingar och erfarenheter med för en ökad 

livskvalitet. För de som föredrar att få vara mer anonyma vid utbytandet av 

erfarenheter finns det webbaserade diskussionsforum att ta del av. 

I denna studie framkom det att dem som förlorat ögat till följd av ögonsjukdom hade 

lättare för att hantera omställningen och fick mindre påverkad livskvalitet, än de som 

förlorat ögat genom trauma (Goiato et al., 2013). Cooper menar att personer med 

långvarig ögonsjukdom kan ha upplevt känslan av förlust långt innan ögat faktiskt 

togs bort. Vidare uppger han att individer som råkar ut för ett trauma, eller blir 

diagnostiserade med en sjukdom som kräver att ögat tas bort relativt omgående, kan 

uppleva förloppet som svårare att hantera. De kan ha ett fullt fungerande öga men 

som än dock behöver tas bort till följd av trauma eller sjukdom som uppdagats kanske 

bara dagar eller rent av timmar innan (Cooper, 2009). Omvårdnadsteoretikern Meleis 

menar i sin transitionsteori att sjukdom eller andra omvälvande händelser kan skapa 

kaos och förvirring. Detta sker genom att den relativt stabila fasen i en persons liv 

plötsligt förändras. Enligt Meleis transitionsteori skall en så kallad övergång ske 

mellan den tidigare stabila fasen till en ny stabil fas i livet, där tidsaspekten är av stor 

betydelse (Im, 2018). Tiden verkar vara en avgörande faktor för att kunna anpassa sig 

till den nya situationen. För en del sker anpassningen mycket lätt, men för andra kan 

det vara svårt vilket leder till en sämre livskvalitet. Ögonsjuksköterskan behöver 

identifiera de individer som riskerar att drabbas av lägre livskvalitet i ett tidigt skede. 

Då finns det möjlighet att snabbt sätta in insatser för att hjälpa personer som fått 

ögonprotes att anpassa sig till den nya situationen. De som förlorat ögat av en 

ögonsjukdom har troligtvis haft längre tid att mentalt förbereda sig än de som förlorat 

ögat genom ett trauma. För vissa kan det kanske till och med kännas som en lättnad 

att bli av med ögat om de plågas av smärtor och ögat inte längre fyller någon 

funktion. Då kan ögonamputationen i sig vara direkt livskvalitethöjande. Likväl om 

ögat är missprydande och anses kosmetiskt oattraktivt kan det förbättra livskvaliteten 

att få det bortopererat. 

Fortsättningsvis noterades att låginkomsttagare hanterade omställningen till att få 

ögonprotes bättre och fick därmed mindre påverkan på sin livskvalitet (Goiato et al., 

2013). Artikeln som redogör detta samband är brasiliansk vilket skulle kunna 

innebära en kulturell skillnad då de kan ha andra samhällsklyftor än Sverige. 

Låginkomsttagare hanterade omställningen bra vilket skulle kunna bero på att de 

måste vara flexibla och anpassa sig väl efter livets utmaningar och förändringar. Har 

personen med ögonprotes det inte så gott ställt och är beroende av att kunna vara 

självförsörjande så kan det krävas mer gällande anpassningsförmågan hos dem själva. 

Det skulle även kunna bidra om de inte har de ekonomiska förutsättningarna för att 

kunna ta in hjälp i hemmet utan att det kräver att de kan sköta hushållssysslor själva. 

Det kan vara så att de upplever sig ha större problem, som att få pengarna att räcka 

till, än förlusten av ett öga. Beroende på levnadsstandard och förutsättningar i olika 
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länder så kan fokus tänkas ligga på helt olika saker. Det kan också vara så att de är 

mer lösningsinriktade än probleminriktade vilket är gynnsamt vid en förändring. 

I denna studie framkom att personer med ögonprotes kunde uppleva en förändrad 

självkänsla vilket i sin tur påverkade livskvaliteten (Hatamleh et al., 2017; Pine et al., 

2017; McBain et al., 2014; Goiato et al., 2013; Morgan-Warren et al., 2013; Pine et 

al., 2011; Hirneiss et al., 2009). Enligt Cater kan borttagandet av en kroppsdel 

medföra ett nytt sätt att se på sin kropp. Avsaknaden av den förlorade kroppsdelen 

kan påverka men även rädslan för att inte känna sig säker med den nya protesen. 

Svårigheter med att hantera sociala möten med andra människor och deras 

inställningar till personens yttre framkommer också (Cater, 2012). Vidare uppges att 

livet förändras efter en amputation. Det kan uppstå känslomässiga reaktioner och 

förändringar i självuppfattningen som i sin tur påverkar välbefinnandet hos individen 

(Senra, Aragão Oliveira, Leal, & Vieira, 2011). Personer som genomgår en 

ögonamputation behöver lära sig att acceptera sitt nya utseende, annars är det stor risk 

att de hämmas av den påverkade självkänslan och därmed får en sämre livskvalitet än 

vad de behöver ha. Hur lätt de har för att acceptera den kroppsliga förändringen kan 

nog dels bero på hur säkra de är i sig själva redan innan ingreppet men även 

reaktionerna de får från andra. Det är svårt att inte påverkas om andra är elaka eller 

gör sig lustiga över ögonprotesen. Merparten av personerna med ögonprotes opererar 

inte bort sitt öga för kosmetisk vinning, utan för att de genomlider ett trauma eller 

kanske en cancerdiagnos. Det är med andra ord emotionellt laddat för många av dem 

att få sitt utseende permanent förändrat. Det kan därför vara svårt att acceptera fullt 

ut, särskilt om andra inte är stöttande i processen eller hjälper till att bygga upp deras 

självkänsla postoperativt. 

Det framkom i denna litteraturstudie att kvinnor påverkades mer av att ha fått 

utseendet förändrat av ögonamputationen än vad männen gjorde (Pine et al., 2017). 

Samma fynd framkommer gällande personer med andra missprydande ögontillstånd 

(James, Jenkinson, Harrad, Ezra, & Newman, 2011). Meleis menar att personliga, 

samhälleliga och sociala aspekter påverkar den övergång som krävs i en 

förändringsprocess med ökad hälsa som fokus. Detta innebär att det inte bara är 

personens egen attityd och värderingar utan även samhällets värderingar och sociala 

attityder som påverkar hur människor ska se ut och bete sig (Im, 2018). Kroppshets 

och de förväntningar som finns i samhället kring kvinnors utseende kan ha bidragit. 

Det kan också bero på den uppfattning kvinnorna har om sig själva och vilka de 

förväntas vara i den kultur eller samhälle de lever i. Dagens sociala medier med 

redigerade bilder gör att en del kvinnor upplever att de måste se ut på ett visst sätt för 

att bli accepterade och upplevas attraktiva. Dock finns det många som ser bortom en 

perfekt fasad och kan tycka att annorlunda ansiktsdrag kan vara charmigt istället. 

I litteraturstudien uppkom det att personer med ögonprotes upplevde en försämrad 

livskvalitet på grund av inskränkningar i sitt sociala umgänge (Roed Rasmussen et al., 
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2012; Amaro et al., 2010; Ahn et al., 2010; Hirneiss et al., 2009). Detta bekräftar 

McLean som även menar att det kan bero på synrelaterade svårigheter i sociala 

sammanhang. Färdigheter som att skaka hand eller att hälla upp dricka kan påverkas 

vilket kan upplevas genant i sociala möten (McLean, 2011). Det kan nog bli särskilt 

påtagligt om det innebär interaktion med personer som inte är bekanta med den som 

bär ögonprotesen. En upplevd minskad social acceptans kan dels bero på påverkade 

färdigheter som McLean tar upp, men även påverkan på självkänslan över det 

förändrade utseendet. Är personen själv inte bekväm med sitt nya utseende eller sin 

påverkade synfunktion så kan det säkert vara svårt att känna sig bekväm i umgänget 

med andra. Får personen med ögonprotes dock ett gott mottagande av övriga som 

väljer att se hela personen, så skulle det istället kunna stimulera till ökad social 

interaktion med andra. Där finns det ett ansvar som medmänniskor att stötta personer 

i sociala möten och bekräfta dem som hela individer. Stirra eller skratta åt något som 

är lite annorlunda hos någon är förminskande, kränkande och sårande. Det hindrar 

dem i deras anpassning efter den förändring som uppstått och kan få negativ effekt på 

deras sociala liv och livskvalitet.  

Fortsättningsvis framkom det i denna litteraturstudie att stöd från familj och vänner 

var fördelaktigt (Goiato et al., 2013). Detta motsägs i en studie av Clarke, Rumsey, 

Collin och Wyn-Williams (2003) som uppger att personer med missprydande 

ögonsjukdomar inte tycker att de hanterar det bättre bara för att de har socialt stöd. 

Det framkommer även att personerna önskar möjligheten att istället kunna prata med 

någon professionell på den klinik som de besöker för sin åkomma. I en studie av 

Clarke och Cooper diskuteras det att sjuksköterskor ofta anses vara den rätta 

professionen inom sjukvården att hjälpa personen med den psykosociala 

rehabiliteringen. Sjuksköterskor som arbetar med personer som drabbats av 

missprydande sjukdomar eller trauman, anser sig också ha ett ansvar för denna del i 

rehabiliteringen. Dock upplever de att de inte har tillräcklig kompetens för att ge ett 

fullgott stöd gällande psykosociala problem, de anser sin kompetens som bättre 

gällande de fysiska besvären. Med en enklare kurs inom området känner de sig bättre 

rustade för att hantera de psykosociala frågorna som kan uppstå hos personer med 

missprydande tillstånd (Clarke & Cooper, 2001). Likväl identifieras fler hinder för att 

hjälpa personer med de psykosociala problem som de kommer med till kliniken. 

Dessa kan vara att personalen har tidsbrist på grund av höga patientflöden, att de inte 

kan sitta avskilt och prata om känsliga frågor, brist på specialistutbildning samt dåliga 

resurser för att kunna remittera vidare till andra specialistinstanser vid behov (Clarke 

et al., 2003). Det låter rimligt att ett emotionellt stöd från familj och vänner är 

gynnsamt vid ett ingrepp som kan påverka så många aspekter av livskvaliteten. Men 

även psykosocialt stöd från sjukvården är något som behöver uppmärksammas både 

på ögonkliniker och ögonsjuksköterskeutbildningar. Psykosociala problem verkar 

uppstå i stor utsträckning för personer med ögonprotes trots att många av dem har 

stöd från sin familj. Ibland kan det vara lättare att öppna upp och prata med någon 

utomstående inom sjukvården som är mer insatt i ämnet och kravlöst lyssnar. För att 
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personerna dock skall kunna få det stöd de behöver från ögonklinikerna förutsätter det 

att arbetsmiljön tillåter det samt att ögonsjuksköterskor är pålästa inom området. Om 

vidareutbildning behövs för att kunna hantera deras psykosociala frågor skall det 

finnas möjlighet till det. Med sin erfarenhet och kunskap kan ögonsjuksköterskorna 

sedan stötta personerna med ögonprotes till en god livskvalitet. De psykosociala 

faktorerna kan ibland komma i skymundan inom sjukvården då fokus ofta ligger på 

att lösa ett fysiologiskt problem. Dock leder åkomman ofta till lidande inom flera 

aspekter i personens liv. Detta innebär att även det måste tas i beaktande och 

omhändertas för att försöka minska påverkan på personens livskvalitet. 

Det uppkom att personer med ögonprotes i större utsträckning var skilda eller 

separerade (Roed Rasmussen et al., 2012). Ögonamputation påverkar många aspekter 

av en persons livskvalitet. Det kan tänkas skapa irritation inom relationer när någon 

upplever påverkat mentalt välbefinnande, rollbegränsningar eller nedsatt självkänsla. 

Rollbegränsningarna kan tänkas påverka vardagslivet och relationen med partnern, 

om den anhöriga konstant känner att den får dra ett tyngre lass hemma. Ömsesidig 

förståelse är viktig mellan personen med ögonprotesen och partnern för att båda skall 

kunna hantera omställningen. Det kan vara påfrestande att stå vid sidan om den 

drabbade, även den anhöriges livskvalitet kan påverkas.  

I denna studie uppkom det att personer med ögonprotes oroade sig över sin förmåga 

att arbeta (Morgan-Warren et al., 2013; Pine et al., 2011). McLean menar att stöd 

uteblir för personer som mist synen på ett öga gällande anpassningar som kan göras. 

Trots detta uppges de flesta personer med nytillkommet monokulärt seende återuppta 

sitt jobb och dagliga aktiviteter. Dock är det ibland inte möjligt att gå tillbaka till vissa 

yrken som kräver ett binokulärt seende, då det kan medföra risker för personen själv 

eller andra. McLean menar att stöd behövs både i hemmet och på arbetet för att 

möjliggöra att återgå till samma uppgifter. Det kan vara indikerat att anpassa 

uppgifterna så att individen till en början inte jobbar med farligare situationer som 

innefattar maskiner eller höga höjder (McLean, 2011). Vid förändrad synfunktion 

som vid borttagandet av ett öga bör arbetsgivaren ta sitt ansvar och skapa de 

förutsättningar som behövs för att personen i så stor utsträckning som möjligt skall 

kunna återgå till sitt arbete. I vissa fall är det oundvikligt att förändringar måste ske då 

det annars kan bli en säkerhetsfråga. Ögonsjuksköterskan kan bistå med information 

till personen som fått ögonprotes om hur synfunktionen kan påverkas och vad som 

därför bör tas i beaktande i yrkeslivet. Ställningstaganden behöver tas gällande 

framförande av fordon, användning av maskiner eller arbete på högre höjd som kan 

medföra risker. Ögonsjuksköterskan kan även stötta upp genom att kontakta 

arbetsgivaren och förklara vad för problem individen kan tänkas möta inom 

arbetslivet och hur de kan hjälpa till att skapa goda förutsättningar. Förändringar i 

yrkeslivet kan medföra inte bara ekonomiska svårigheter utan även en identitetskris 

om personen identifierar sig starkt med sin yrkesroll. Detta kan ge stor påverkan på 
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livskvaliteten och därför är det önskvärt att underlätta möjligheten för personer som 

fått ögonprotes att kunna återgå till sitt arbete. 

Uppfattningarna kring hur ögonprotesen påverkade livskvaliteten var samstämmig till 

viss del men i vissa avseenden skiljde det sig mycket åt. Det skulle kunna bero på att 

artiklarna innefattar både personer som förlorat sitt öga genom trauma men även de 

som förlorat det på grund av ögonsjukdom. Beroende på omständigheterna kring 

borttagandet av ögat kan det också påverka deras syn på hela upplevelsen av att ha 

ögonprotes. Utseendet, kostnaden och kvaliteten på ögonprotesen kan också tänkas 

variera då tillgången på material och tillverkningsprocessen säkert kan se olika ut i 

länderna. Även om fabrikationen konstant förbättras världen över så kan det tänkas 

finnas skillnader i hur långt utvecklingen skett vilket kan påverka faktorer som 

utseende och komfort. Detta kan i sin tur antingen stärka eller minska livskvaliteten 

vilket också det skulle kunna förklara en del av de återfunna skillnaderna i resultatet. 

Konklusion och implikation 

Den övergripande planen för studien var att skapa en ökad förståelse för hur 

livskvaliteten påverkas hos personer som förlorat ögat och fått en ögonprotes. 

Individer som har varit med om detta besitter mycket kunskap om sina upplevelser 

som är av värde för ögonsjuksköterskan och övriga professioner inom vården. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att livskvaliteten påverkades av en rad 

fysiska, psykiska och sociala faktorer, samt förändringar i vardagslivet. Det noterades 

också skillnader mellan könen, där kvinnor tenderade att uppleva sämre livskvalitet 

än män gällande flertalet aspekter. Det uppkom även att tidsaspekten var av betydelse 

för att kunna anpassa sig till den nya situationen som en ögonamputation medför. 

Några månader efter borttagandet av ögat mådde de vanligtvis som allra sämst, men 

successivt förbättrades livskvaliteten betydligt. Vissa individer hade dock svårare än 

andra att acceptera och hantera sin förändrade livssituation efter att ha fått en 

ögonprotes. För att kunna hantera den nya situationen krävs medvetenhet, bra 

copingstrategier och engagemang hos individen. Det är viktigt att ögonsjuksköterskan 

kan hjälpa och stödja individen i förändringsprocessen så anpassning till ett liv med 

ett öga underlättas. Tidigare forskning har fokuserat mer på det medicinska 

perspektivet som olika operationstekniker, implantat och fysiska symtom. Denna 

litteraturstudie efterforskar mer djupgående intervjuer om hur individerna påverkas 

för att ögonsjuksköterskan och andra professioner inom vården ska få en djupare 

kunskap om den upplevda livskvaliteten. Genom att ha utfört denna litteraturstudie 

kommer det förhoppningsvis bidra till att framtida omvårdnad görs med särskilt god 

insikt och förståelse för situationen. Detta kan ske genom att kunskapen sprids på 

digitala plattformar som är ämnade att utgöra ett stöd för sjuksköterskor och 

allmänheten. Förhoppningen är att spridningen av denna kunskap kan underlätta 

identifieringen av personernas behov och därmed främja deras hälsa, vilket i sin tur 

leder till en vinst för både individen och samhället. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord 
Web of Science: 

MEDLINE 
PubMed SveMed+ CINAHL PsycINFO 

Ögonenukleation Eye Enucleation Eye Enucleation Eye Enucleation Eye Enucleation Eye Enucleation 

Ögonevisceration Eye Evisceration Eye Evisceration Eye Evisceration Eye Evisceration Eye Evisceration 

Ögonproteser Eye, Artificial Eye, Artificial Eye, Artificial Eye, Artificial Eye, Artificial 

Livskvalitet Quality of Life Quality of Life Quality of Life Quality of Life Quality of Life 

Personcentrerad 

vård 

Patient-Centered 

Care 

Patient-Centered 

Care 

Patient-Centered 

Care 

Patient Centered 

Care 

Patient-Centered 

Care 

Ögonproteser Ocular Prosthesis Ocular Prosthesis Ocular Prosthesis Ocular Prosthesis Ocular Prosthesis 

Psykologisk 

anpassning 

Coping Coping Coping Coping Coping 

Attityder Attitude Attitude Attitude Attitude Attitude 

Psykologisk 

anpassning 

Adaptation, 

Psychological 

Adaptation, 

Psychological 

Adaptation, 

Psychological 

Adaptation, 

Psychological 

Adaptation, 

Psychological 

Upplevelse  Experience    

Anoftalmi  Anophthalmic    

Psykologisk 

påverkan 
 

Psychological 

Impact 
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-08-30 

Ovid 

MEDLINE 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 15 8 7 5 

2017-08-30 

Ovid 

MEDLINE 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 21 11 8 6 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 99 10 8 6 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 58 11 9 6 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye Enucleation AND Patient-

Centered Care 

Inga begränsningar 0 0 0 0 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye Evisceration AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 14 8 2 2 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye, Artificial AND Coping 

Inga begränsningar 23 3 1 1 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye, Artificial AND Adaptation, 

Psychological 

Inga begränsningar 12 1 1 0 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Eye, Artificial AND Attitude 

Inga begränsningar 29 3 3 2 

2018-02-19 

Web of 

Science: 

MEDLINE 

Ocular Prosthesis AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 95 6 4 3 

2018-02-19 PubMed 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 94 20 7 6 

2018-02-19 PubMed 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 51 14 7 6 

2018-02-19 PubMed 

Eye Enucleation AND Patient-

Centered Care 

Inga begränsningar 0 0 0 0 

2018-02-19 PubMed 

Eye Evisceration AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 14 5 3 2 

2018-02-19 PubMed 

Eye, Artificial AND Coping 

Inga begränsningar 42 2 1 1 

2018-02-19 PubMed 

Eye, Artificial AND Adaptation, 

Psychological 

Inga begränsningar 100 3 0 0 

2018-02-19 PubMed Eye, Artificial AND Attitude 99 5 2 2 
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Inga begränsningar 

2018-02-19 PubMed 

Ocular Prosthesis AND Quality of 

Life 

Inga begränsningar 167 20 8 6 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye Enucleation AND Patient-

Centered Care 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye Evisceration AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye, Artificial AND Coping 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye, Artificial AND Adaptation, 

Psychological 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Eye, Artificial AND Attitude 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 SveMed+ 

Ocular Prosthesis AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 7 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 4 1 1 1 

2018-02-19 CINAHL 

Eye Enucleation AND Patient 

Centered Care 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye Evisceration AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye, Artificial AND Coping 

Begränsningar – Peer reviewed 2 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye, Artificial AND Adaptation, 

Psychological 

Begränsningar – Peer reviewed 1 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Eye, Artificial AND Attitude 

Begränsningar – Peer reviewed 2 0 0 0 

2018-02-19 CINAHL 

Ocular Prosthesis AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 3 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye, Artificial AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 9 0 0 0 
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2018-02-19 PsycINFO 

Eye Enucleation AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 2 2 2 2 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye Enucleation AND Patient-

Centered Care 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye Evisceration AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 0 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye, Artificial AND Coping 

Begränsningar – Peer reviewed 2 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye, Artificial AND Adaptation, 

Psychological 

Begränsningar – Peer reviewed 5 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Eye, Artificial AND Attitude 

Begränsningar – Peer reviewed 13 0 0 0 

2018-02-19 PsycINFO 

Ocular Prosthesis AND Quality of 

Life 

Begränsningar – Peer reviewed 4 1 1 1 

2018-03-23 PubMed 

Experience AND Anophthalmic 

Inga begränsningar 43 3 3 2 

2018-03-23 PubMed 

Psychological Impact AND 

Anophthalmic 

Inga begränsningar 4 2 1 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Ahn, J.M., Lee, S.Y., & Yoon, J.S. 

(2010) 

Health-related quality of life and emotional status of anophthalmic patients in Korea 

Land  

Databas 

Korea 

Web of Science: MEDLINE (manuell sökning) 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera hälsorelaterad livskvalitet och det emotionella tillståndet hos 

patienter med avsaknad av ett öga 

Metod:  

Design 

Prospektiv, tvärsnittsstudie 

 

Urval 134 monokulära personer jämfördes med en kontrollgrupp på 48 binokulära friska personer 

Datainsamling Frågeformulären Health Survey och Hospital Anxiety and Depression Scale användes för att mäta 

ångest och depression 

Dataanalys Dataanalys gjordes i SAS version 9.1 för att se signifikanta skillnader mellan grupperna samt 

samband mellan olika kategorier. De olika testerna var: Two-sample t-test, ANOVA, Pearson 

correlation test, Spearman rank correlation test, Pearson chi-square test, Fisher exact test, 

Cochran-Armitage trend test 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Patienter med avsaknad av ett öga hade lägre livskvalitet än kontrollgruppen. Detta ansågs vara 

tydligt när det gällde patienternas egna uppfattningar om sociala relationer som de tyckte 

påverkades negativt på grund av att de bar ögonprotes. Sådana uppfattningar minskade 

livskvaliteten och ökade deras ångest och depression istället. Det är av betydelse att utvärdera 

både det fysiska och emotionella välbefinnandet hos personer med ögonprotes för att ge det stöd 

som behövs 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 2 

 

 

Referens Amaro, T.A.C., Yazigi, L., & Erwenne, C. 

(2010) 

Depression and quality of life during treatment of ocular bulb removal in individuals with uveal 

melanoma 

Land  

Databas 

Brasilien 

CINAHL, PsycINFO, PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera den emotionella responsen hos individer med uvealt melanom 

som planerades genomgå kirurgiskt borttagande av ena ögat. Bedömningar gjordes vid 

diagnosförfarandet, i det postoperativa skedet, samt i en sen postoperativ fas   

Metod:  

Design 

Klinisk metod  

Urval 20 patienter med uvealt melanom i ena ögat. 13 män och 7 kvinnor deltog i studien, medelålder 52 

år 

Datainsamling Kirurgisk behandling som utfördes av samma kirurg. Patienterna utvärderades vid tre tillfällen, 

första tillfället var vid diagnosförfarandet, det andra var tre månader postoperativt och det tredje 

tillfället var 12 månader postoperativt. Frågeformulären Health Survey användes för att mäta 

livskvalitet och Beck Depression Inventory användes för att mäta nivåer av depression 

Dataanalys Friedman non-parametric ‘K’ test 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Det värsta ögonblicket för patienten var tre månader efter operationen, de var mer bräckliga och 

hade svårare att anpassa sig på grund av ångest och depression. Ett år efter operationen minskade 

de depressiva besvären och patienterna upplevde högre livskvalitet 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 3 

 

 

Referens Goiato, M.C., dos Santos, D.M., Bannwart, L.C., Moreno, A., Pesqueira, A.A., Haddad, M.F., & 

dos Santos, E.G. 

(2013) 

Psychosocial impact on anophthalmic patients wearing ocular prosthesis 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att utvärdera förbättringen av den psykosociala medvetenheten hos de med ögonprotes, 

samt dess samband med demografiska kvaliteter, orsaken till operationen och sociala aktiviteter 

samt relationen till vårdpersonalen 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval 40 patienter som fått ögonprotes och förlorat ögat genom en förvärvad orsak. Åldern på deltagarna 

i studien var mellan 10-90 år 

Datainsamling Psykosocial medvetenhet mättes med hjälp av ett egenkonstruerat frågeformulär 

Dataanalys Paired Wilcoxon test, Chi-square test, Logistic regression model, Odds ratio, Hosmer and 

Lemeshow goodness-of-fit test. SPSS version 19.0 användes 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats De anoftalmiska patienterna med ögonprotes visade en signifikant påverkan på den psykosociala 

medvetenheten, vilka var känslor av skam, blyghet, osäkerhet, ledsamhet, rädsla och försök att 

dölja protesen. Detta påverkade livskvaliteten 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 4 

 

 

Referens Hatamleh, M.M., Alnazzawi, A.A., Abbariki, M., Alqudah, N., & Cook, A.E. 

(2017) 

Survey of ocular prosthetics rehabilitation in the United Kingdom, part 2: Anophthalmic patients’ 

satisfaction and acceptance 

Land  

Databas 

England 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Ögonprotes används av de patienter som saknar ett öga. Del 1 av denna studie rapporterade att 

patientens etiologi, åsikter och attityder signifikant påverkade deras upplevelse av att ha 

ögonprotes. Del 2 undersökte patientens tillfredställelse och acceptans vilket belystes ur de 

etiologiska demografiska aspekterna som rapporterades i del 1 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 

Urval 160 frågeformulär skickades till anoftalmiska patienter på ögonplastikkliniken 

Datainsamling Frågeformulär användes för att utvärdera ögonprotesens utseende och komfort, samt förväntningar 

på protesen och dess påverkan på självkänslan 

Dataanalys SPSS version 20.0 användes 

Bortfall 34 patienter svarade ej vilket motsvarade ett bortfall på 21,2% 

Slutsats Ögonprotesen förbättrade deras psykologiska välbefinnande och sociala interaktion. Faktorer så 

som kön, ålder, arbetsliv och typ av ögonprotes hade ingen påverkan på deras acceptans och 

tillfredsställelse 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 

 

 

Referens Hirneiss, C., Neubauer, A.S., Herold, T.R., Kampik, A., & Hintschich, C. 

(2009) 

Utility values in patients with acquired anophthalmus 

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Att utvärdera den upplevda livskvaliteten och nyttovärden hos patienter med förvärvad anoftalmi 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie med klinisk metod 

Urval 13 män och 10 kvinnor som genomgått enukleation av ett öga på grund av en förvärvad orsak 

ingick i studien. Fullgod syn på det kvarvarande ögat var ett av inklusionskriterierna 

Datainsamling Standardiserat time trade-off-formulär, National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 

Dataanalys Independent t-test, ANOVA, linear regression, Mann-Whitney test, Spearman correlation 

coefficient  

Bortfall Inga redovisade  

Slutsats Nyttovärden för patienter med avsaknad av ett öga, men som har fullgod syn på det kvarvarande 

ögat, skiljer sig inte åt jämfört med de med ett binokulärt seende med ett sämre öga. Detta kan 

förklaras genom att patienten anpassar sig till ett monokulärt seende några år efter att de förlorat 

sitt ena öga. Patientens livskvalitet verkar vara mindre påverkad än vad som förväntades. VFQ-25 

anses inte vara en prediktor till TTO-testet 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

 

Referens Kondo, T., Tillman, W.T., Schwartz, T.L., Linberg, J.V., & Odom, J.V. 

(2013) 

Health-related quality of life after surgical removal of an eye 

Land  

Databas 

USA 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att jämföra den allmänna hälsorelaterade livskvaliteten och den synspecifika 

hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som genomgått ögonamputation, med fullgod syn på 

det kvarvarande ögat. Detta jämfördes med binokulära patienter med fullgod syn på båda ögonen 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

 

Urval 29 patienter som genomgått enukleation av ett öga jämfördes med 25 binokulära patienter 

Datainsamling Frågeformulär: The Medical Outcomes Study Short Form 12, National Eye Institute Visual 

Function Questionnaire 

Dataanalys Cramer’s V. Individual t-test, chi-square test, t-test.  Statistica version 5.1 användes 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Populationen av monokulära patienter visade att den allmänna fysiska och mentala livskvaliteten 

var likvärdig med den binokulära gruppen, trots kirurgiskt borttagande av ena ögat. Den 

reducerade synspecifika livskvaliteten hos monokulära patienter indikerade att det fanns 

kvarstående synrelaterade besvär 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 7 

 

 

Referens McBain, H.B., Ezra, D.G., Rose, G.E., Newman, S.P., & Members of the Appearance Research 

Collaboration (ARC). 

(2014) 

The psychosocial impact of living with an ocular prosthesis 

Land  

Databas 

England 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att förklara den psykologiska påverkan som kan uppstå av att leva med ögonprotes eller 

skalprotes samt undersöka relationen mellan psykologiskt välbefinnande, kliniska och 

psykosociala faktorer 

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie mellan mars-september - 2008 

Urval 98 personer togs med i studien, de som svarade på frågeformulären var endast 39 stycken 

Datainsamling Frågeformulär: Hospital Anxiety and Depression Scale användes för att mäta ångest och 

depression. Utseenderelaterad social ångest och socialt undvikande mättes med Derriford 

Appearance Scale. Kognitiva processer mättes med Life Orientation Test-Revised.  

Sociokognitiva faktorer mättes med Short Form Social Support, även Netherlands Comparison 

Orientation Measure användes för att se hur ofta respondenten jämförde sig med andra. 

Utseenderelaterad kognition mättes med CARSAL och CARVAL och även Physical Appearance 

Discrepancy Questionnaire användes 

Dataanalys One-way ANOVA, Pearson product-moment correlation coefficient. SPSS version 16 användes 

Bortfall 60,3 %, endast 39 personer svarade på enkäterna av de 98 tillfrågade 

Slutsats Psykologiska variabler snarare än kliniska eller demografiska faktorer är sammankopplade med 

hur patienten förhåller sig till att ha ögonprotes. Sådana faktorer kan bli mottagliga för förändring 

genom psykosociala interventioner 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 8 

 

 

Referens Morgan-Warren, P.J., Mehta, P., & Ahluwalia, H.S. 

(2013) 

Visual function and quality of life in patients who had undergone eye removal surgery: A patient 

survey 

Land  

Databas 

England 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att mäta självrapporterade aspekter av det synrelaterade hälsotillståndet samt utvärdera 

hurdan påverkan behandlingen har på patienterna som har genomgått ögonamputation 

(evisceration eller enukleation) 

Metod:  

Design 

Icke-randomiserad och frågeformulärbaserad kohortstudie 

 

Urval 36 komplett ifyllda frågeformulär samlades in. Personerna som ingick i studien identifierades från 

ett ögonprotesregister på en ögonklinik mellan åren 2003-2010 

Datainsamling Frågeformuläret som användes var specifikt för det forskarna ville veta. Detta frågeformulär var 

modifierat från ett vedertaget hälsofrågeformulär som tidigare varit publicerat och validitetsprövat 

Dataanalys Two-tailed Student’s t-test, Mann-Whitney test 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Studien ökade kunskapen om synrelaterade hälsoaspekter orsakade av patologi eller trauma som 

ledde till att ögat togs bort. Detta kan möjliggöra utvärderingen av preoperativ rådgivning till 

patienter. Påverkan på det perifera seendet var mest signifikant, men trots detta kan majoriteten av 

patienterna fortsätta med normala aktiviteter även om det kan uppfattas lite svårt. Allmän 

förbättring gällande komforten och utseendet uppstår hos de flesta patienterna, känslor av själv-

medvetenhet är vanligt 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

 

 

Referens Pine, N.S., de Terte, I., & Pine, K.R. 

(2017) 

An investigation into discharge, visual perception, and appearance concerns of prosthetic eye 

wearers 

Land  

Databas 

Nya Zeeland  

PubMed 

Syfte Studien undersökte personer med ögonprotesers tidigare samt senare bekymmer angående 

vätskande ögonhåla, visuell perception och utseende. Skälet till varför individerna upplevde dessa 

bekymren undersöktes också 

Metod:  

Design 

Retrospektiv, tvärsnittsstudie med kvantitativ och kvalitativ metod 

Urval 217 deltagare med ögonprotes som var över 16 år och burit ögonprotes i minst 2 år ingick i studien 

Datainsamling Frågeformulär med öppna frågor gällande demografiska variabler, bekymmer, känslor och 

problem 

Dataanalys För kvalitativ data användes innehållsanalys. Till kvantitativ data användes One-way ANOVA för 

att se skillnader från tidigare och senare bekymmer, Paired-samples t-tests och Independent-

samples t-tests användes för att förklara skillnaderna. För att undersöka sambandet mellan 

svårighetsgraden av bekymmer och deltagarnas ålder vid undersökningstiden och den ålder de 

hade när de förlorade ögat användes Pearson correlations. Även linear regression analysis 

utnyttjades. SPSS version 23.0 användes 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Förlorad självbild är största bekymret hos personer med ögonprotes, men bekymmer förekommer 

även med vätskande ögonhåla och dem visuella perceptionen. Nyttan med att ta reda på dessa 

bekymmer leder till en större insikt kring hur det upplevs att förlora ett öga 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 10 

 

 

Referens Pine, K., Sloan, B., Stewart, J., & Jacobs, R.J. 

(2011) 

Concerns of anophthalmic patients wearing artificial eyes 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att identifiera upplevda bekymmer av att ha ögonprotes, och de förändringar som skett 

sedan de förlorade ögat  

Metod:  

Design 

Retrospektiv studie 

Urval 63 personer som bar ögonprotes, en databas för individer med ögonprotes användes. De skulle 

vara över 18 år och haft ögonprotes i minst 2 år 

Datainsamling Frågeformulär och Visual Analogue Scale användes för att mäta demografiska faktorer, 

bekymmer samt sekretion 

Dataanalys Paired Wilcoxon tests för att undersöka förändringar över tid. Ordinal logistic regression användes 

för att undersöka associationen mellan demografiska variabler och bekymmernivån 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Studien betonade patienternas oro över hälsan av det kvarvarande ögat och deras behov av råd och 

stöd vid tiden när ögat togs bort. Deras tidiga bekymmer med avståndsbedömning, reducerat 

perifert seende och utseende minskade med tiden. Denna vetskap kan ge ökad kunskap vid klinisk 

konsultation och rådgivning till dessa patienter 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 11 

 

 

Referens Roed Rasmussen, M.L., Ekholm, O., Prause, J.U., & Toft, P.B. 

(2012) 

Quality of life of eye amputated patients 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att utvärdera ögonamputerade patienters hälsorelaterade livskvalitet genom att mäta 

upplevd stress, självrapporterad hälsa, arbetsbegränsning på grund av sjukdom eller 

funktionshinder och den socioekonomiska positionen 

Metod:  

Design 

Enkätstudie 

Urval 431 patienter identifierades från en databas, utav dessa var det 267 personer som tillfrågades om 

de ville deltaga. 173 av dessa tillfrågade medverkade till en början, men slutligen var det 159 

personer som deltog i studien. De 159 personerna hade fått ögat amputerat antingen genom 

enukleation, evisceration eller exenteration, eller hade genomgått en sekundär implantering av ett 

implantat 

Datainsamling Enkäten Short Form-36 mäter hälsorelaterad livskvalitet. Data från de ögonamputerade patienterna 

jämfördes med data från Danish Health Interview Survey 2005. Perceived Stress Scale användes 

för att mäta stress, VAS-skalan mätte den självrapporterade hälsan 

Dataanalys One-sample t-test användes för att jämföra studiepopulationens medianvärden från SF-36 och PSS 

med åldersstandardiserade medelvärden för den danska populationen. Non-parametric (Kruskal-

Wallis) test användes för att jämföra SF-36 och PSS medelvärde mellan olika undergrupper i den 

studerade populationen. One-proportion z-test användes för att jämföra prevalensen i den 

studerade populationen med åldersbestämda prevalensen i den danska populationen 

Bortfall 8% bortfall redovisades 

Slutsats Påverkan på livskvaliteten hos ögonamputerade är betydande. Upplevd stress, självrapporterad 

hälsa och livskvaliteten blir drastiskt förändrad. Ögonamputerade upplevde en negativ påverkan 

på arbetsbegränsningen samt på de socioekonomiska aspekterna 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 12 

 

 

Referens Wang, J., Zhang, H., Chen, W., & Li, G. 

(2012) 

The psychosocial benefits of secondary hydroxyapatite orbital implant insertion and prosthesis 

wearing for patients with anophthalmia 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att undersöka de psykosociala fördelarna med insättning av Hydroxyapatite-implantat 

och att ha ögonprotes hos denna population 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod, enkätstudie 

 

Urval 28 män och 8 kvinnor testades preoperativt och 6 månader postoperativt efter att ha fått 

implantatet insatt 

Datainsamling Frågeformulär: Ångest och depression mättes med Hospital Anxiety and Depression Scale. Social 

ångest och socialt undvikande mättes med Derriford Appearance Scale-Short Form. Livskvalitet 

mättes med World Health Organization Quality of Life Scale-Short Form 

Dataanalys Paired t-test för statistisk jämförelse mellan mätvärden. SPSS version 10.0 användes  

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Implantatinsättning och protesbärande gav signifikant förbättring av den psykologiska och fysiska 

funktionen hos patienter med avsaknad av ett öga 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 13 

 

Referens Ye, J., Lou, L., Jin, K., Xu, Y., Ye, X., Moss, T., & McBain, H.  

(2015) 

Vision-related quality of life and appearance concerns are associated with anxiety and depression 

after eye enucleation: A cross-sectional study 

Land  

Databas 

Kina 

PsycINFO, PubMed, Web of Science: MEDLINE 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan demografiska, kliniska och psykosociala variabler med 

nivån av ångest och depression hos deltagarna som bär ögonprotes efter en enukleation 

Metod:  

Design 

Tvärsnittsstudie 

 

Urval 195 deltagare som genomgått en enukleation av ena ögat 

Datainsamling Frågeformulär: National Eye Institute Visual Function Questionnaire, Facial Appearance subscale 

of the Negative Physical Self Scale och Hospital Anxiety and Depression Scale 

Dataanalys Stepwise multiple linear regressions användes för att identifiera unika prediktorer för nivån av 

ångest och depression. Statistical Power Analysis och Collinearity statistics utnyttjades också 

under analysförfarandet. SPSS version 20 användes 

Bortfall Inga redovisade 

Slutsats Ångest och depression är mer förekommande hos de patienter som gjort enukleation än den 

allmänna populationen, vilket leder till behov av psykologiskt stöd till dessa patienter. 

Psykosociala aspekter istället för kliniska var mer associerade med ångest och depression. 

Longitudinella studier behövs för att forska vidare på detta 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Tabell 4: En del av analysprocessen

 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Kategori Tema 

Measuring self-rated health by means 

of the VAS also indicated (p < 0.01) 

that patients experience poorer health 

than does the general population 

Den självskattade hälsan var lägre för 

personer med ögonprotes än för den 

allmänna populationen 

Hälsouppfattning Fysisk påverkan 

General concerns - People staring at 

the prosthesis 

De oroar sig över att folk stirrar på 

protesen 

Påverkan på 

självkänslan 

Psykisk påverkan 

Approximately twice as many 

members of the sample of patients 

are divorced or separated compared 

to the general population (12,5% 

versus 6,3%) 

Dubbelt så många personer med 

ögonprotes var skilda eller separerade 

Relationer och 

interaktion 

Social påverkan 
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