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Sammanfattning 

Att som äldre drabbas av grav synnedsättning påverkar livet på olika sätt och för 

ögonsjuksköterskan blir det viktigt att förstå dessa patienters upplevelser. Syftet var 

att undersöka äldres upplevelser av att drabba av åldersrelaterade ögonsjukdomar som 

ger en kraftigt nedsatt syn. Studien är en integrativ litteraturstudie där analysen resul-

terade i tre områden av särskild betydelse för dessa patienter; att förlora sitt obero-

ende, livet blev inte som planerat samt att finna nya vägar. Resultatet visar att äldre 

med synnedsättning var mindre aktiva, mindre självständiga, och mindre nöjda med 

livet än de med god syn. Det visade sig att äldres syn hade stor betydelse för deras 

upplevelse av hälsa. Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan ögonsjuksköters-

kan bemöta dessa patienter i deras livsförändring och genom samtal förbereda patien-

ten inför hur livet kan komma att förändras med synnedsättning, samt skapa realist-

iska förhoppningar inför framtiden. Ögonsjuksköterskan kan förmedla kontakt med 

stödfunktioner såsom Synverksamheten och därmed hjälpa patienterna att finna nya 

lösningar i vardagen. 
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Abstract 

Learning how to live with severe visual impairment in old age affects many areas in 

their everyday life and for an ophthalmic nurse it is important to understand these pa-

tients’ experiences. The aim of the study was to find out elderly people’s experiences 

of suffering of age-related visual impairment. The study is an integrative literature 

study in which the analysis resulted in three areas of special meaning for these pa-

tients: loosing independence, life was not as planned and finding new ways. The result 

shows that elderly with visual impairment where less active, less independent, and 

less pleased with life than those with good visual ability. Research showed that el-

der´s visual ability had great meaning of how they experienced their health. Having a 

person centered approach the ophthalmic nurse can support these patients in their life-

style changes and through a dialogue prepare patients for the upcoming changes of 

life living with visual impairment. The ophthalmic nurse can also support the patients 

to get realistic expectations of the future. The ophthalmic nurse can mediate contact 

with supportive functions such as Synverksamheten, and thereby help patients to find 

solutions coping with their everyday life. 
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Inledning 

God syn är grundläggande för prestationer i det dagliga livet och att bevara god 

synskärpa betyder för många en god livskvalité (Solórzano-Sánchez, 2012). Synen an-

vänds ständigt i det dagliga livet, för att känna igen ansikten, närma oss en person eller 

ett objekt, se ett trafikljus, gå i trappor eller stiga på bussen (Solórzano-Sánchez, 2012). 

Synskadades Riksförbund (2018) uppskattar att det år 2014 var omkring 100 000 perso-

ner gravt synskadade i Sverige, det vill säga har svårt att läsa tryckt text eller har svårt 

att orientera sig med hjälp av synen. Samtidigt växer populationen av äldre människor i 

världen där ett av de vanligaste handikappen är blindhet (World Health Organization, 

2018). Forskning visar att synskada har en signifikant negativ påverkan på personens 

livskvalité och kan vara jämförbart med att drabbas av cancer (Breslin, 2008). Det finns 

ett samband mellan synnedsättning och ett lägre psykosocialt välbefinnande, vilket i sin 

tur kan innebära ökad risk för dödlighet bland personer med synskada (Mojon-Azzi et 

al., 2008; Zheng et al., 2012). 

God och effektiv kommunikation är viktig i hälso- och sjukvården då den förbättrar re-

lationen mellan vårdpersonal och patient samt har visat sig ha en djupgående effekt på 

patientens hälsa och behandling (Norouzinia et al., 2016). Effektiv kommunikation bi-

drar till högkvalitativ omvårdnad som leder till patientens tillfredsställelse och god hälsa 

(Norouzinia et al., 2016). Genom att undersöka hur äldre som drabbats av kraftig syn-

skada upplever sin tillvaro med nya förutsättningar, kan ögonsjuksköterskan få en dju-

pare förståelse för sina patienter. Med ökad förståelse och god kommunikation i kontak-

ten med dessa personer, kan en personcentrerad omvårdnad bedrivas för att på så sätt 

kunna stödja patienten. 

Bakgrund 

Åldersrelaterade orsaker till synnedsättning 

Det finns flera olika orsaker till synnedsättning bland äldre, såsom åldersrelaterade sjuk-

domar som exempelvis AMD och glaukom (Batterbury et al., 2009; WHO, 2018). 

AMD-Age Related Macular Degeneration 

AMD är en sjukdom i makula (gula fläcken), den mest centrala delen av näthinnan (Bat-

terbury et al., 2009). Näthinnan består av en ljuskänslig vävnad i den bakre delen av 

ögat och fungerar nästan på samma sätt som filmen i en kamera. Makula är den del av 

näthinnan där ögat har bäst synskärpa. Detta innebär att med en skadad makula 

försvåras tolkningen av synintryck som till exempel att kunna läsa och känna igen 

ansikten. I den tidiga fasen av sjukdomen bildas små ansamlingar med avfallsprodukter 

under näthinnan och i detta stadium är synen oftast normal. Vid senare stadie av 

sjukdomen engageras makula, och då framträder synnedsättning. Endast en liten del av 

alla, som drabbas av sjukdomen, får grav synnedsättning. Det finns två typer av AMD, 
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vilka klassas som torr eller våt där den torra formen orsakas av avfallsprodukter i ma-

kula och ökar successivt under flera år. Till slut påverkas syncellerna och det resulterar i 

makula blir skadad och fungerar inte längre som den ska. Personer med torr makulade-

generation upplever ofta blinda fläckar i synfältet och beskriver att bokstäver eller ord 

försvinner då de läser en text. Den våta formen har en snabb utveckling och nya, tunna 

blodkärl bildas i själva näthinnan under makula inom några veckor eller månader. De 

nya blodkärlen är sköra och av sämre kvalité och de läcker vätska och blod under nät-

hinnan, vilket leder till en svullnad och den centrala synen försämras. Själva orsaken till 

båda formerna av AMD är okänd, men våt AMD kan bromsas förutsatt att behandlingen 

sätts in i tid (Batterbury et al., 2009). Behandlingen kan stabilisera synen. Därför är 

snabb diagnos och behandling viktigt vid våt AMD (Brown et al., 2005; Rosenfeld et 

al., 2007). 

Glaukom 

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet (Leske et 

al., 1999). Ofta är den kopplad till förhöjt ögontryck, men patienter med normalt eller 

lågt ögontryck kan också drabbas (Leske et al., 1999). Glaukom finns i flera olika for-

mer där den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom (Leske et al., 1999). Då 

kammarvätskan som produceras i ögat inte kan filtreras ut på normalt sätt, leder till att 

trycket i ögat stiger. Det är vanligen äldre personer som drabbas av denna form av 

glaukom. Glaukom beskrivs som en gradvis progredierande sjukdom där patienten själv 

inte märker synfältsdefekterna förrän de är så omfattande att synen blir påverkad (Leske 

et al., 1999). En annan form av glaukom är akut trångvinkelglaukom, som debuterar 

plötsligt och associeras med stark smärta (Heijl et al., 2010). Smärtan orsakas av att det 

blir totalstopp i avflödet av kammarvätskan, vilket gör att trycket i ögat blir mycket 

högt. Den här formen av glaukom är inte lika smygande som den vanligaste formen och 

skador kan i viss mån undgås, under förutsättning att snabb trycksänkning sker (Heijl et 

al., 2010). 

Att drabbas av grav synnedsättning 

Det finns sedan tidigare studier gjorda som visar hur äldre människor med kraftig syn-

nedsättning hanterar olika praktiska moment i vardagen, såsom exempelvis studien av 

Hairi, Bulgiba, Peramalah & Mudla (2013) som undersökte om personer med synskada 

som bor ensamma har svårare att hantera trappor än de som är sammanboende och har 

stöd av sin partner. Andra (Newton & Sanderson, 2013; Steinman et al., 2009; Szabo et 

al., 2008) undersöker samband mellan kraftig synnedsättning bland äldre samt ökad risk 

för fall, samt hur anpassning av hem hos personer med synskada kan minska risken för 

skador och fall. 

Det finns begränsat med forskning som berör den känslomässiga reaktionen vid nytill-

kommen, kraftig synnedsättning. Äldre som drabbats av progredierande synnedsättning 

där synförlust hotar, oroade sig för hur deras vardag skulle påverkas (Weber & Wong, 
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2010). Viktigt för att kunna hantera den stora förändringen som det innebar att förlora 

synen, var att ha realistiska förhoppningar inför framtiden, och att mentalt förbereda sig 

på att anpassa sitt liv efter att inte längre kunna se. Forskning visar att synnedsättning 

ofta är associerat med känslor av sorg, beroende, otillräcklighet och social isolering. 

Vissa äldre förnekade att de drabbats av synnedsättning, vilket skapade svårigheter i 

anpassning och väckte negativa känslor såsom rädsla och sårbarhet (Weber & Wong, 

2010). 

Många människor som förlorade synen beskrev det inträffade som en psykisk förlust, 

inte bara fysisk (Girdler et al., 2008). Den äldres egen upplevelse av sin hälsa då de 

drabbats av synnedsättning var det mest betydelsefulla. Synen är ett subjektivt sinne, 

som uppfattas olika av individer (Jin & Wong, 2008). Studier, som exempelvis den av 

Brunes, Flanders & Augestad (2017), visar att fysisk förmåga och aktivitet är av vikt för 

att bibehålla en psykiskt god hälsa hos äldre som drabbats av synnedsättning, samt att 

det är personens egna upplevelse av sin fysiska förmåga som håller humöret uppe. 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient innebär att som vårdare visa med-

känsla samt förmåga att kunna samtala kring svåra situationer och känslor (Bramley & 

Matiti, 2014). I samtal med patienten är det viktigt att sjuksköterskan inte antar att pati-

enten tycker, känner eller uppfattar sin situation på ett visst sätt. Genom att ställa öppna 

frågor ges patienten möjlighet att själv berätta eller formulera funderingar kring sin 

sjukdom eller behandling (Soklaridis, 2014). Genom att sjuksköterskan även kan närma 

sig patienten och tala om svåra saker, vara öppen, realistisk och ärlig, skapas ett förtro-

ende för vårdaren hos patienten (Forsberg, 2016). 

Stöd och strategier vid livsförändringar 

Vikten av att känna personlig kontroll, samt att kunna hantera sin situation, är faktorer 

som avgör hur resultatet blir efter en livskris eller sjukdom (Skaggs & Barron, 2006).  

Synverksamheten finns i de flesta kommuner, men kan heta olika, och arbetar med 

habilitering och rehabilitering av personer med måttlig till svår synnedsättning samt 

blindhet i alla åldrar (Västra Götalandsregionen Habilitering & Hälsa, 2018). Synverk-

samheten har som målsättning att vara ett stöd samt förbättra livssituationen för dessa 

patientgrupper. Genom att rehabiliterande åtgärder relaterat till personliga behov 

tillgodoses, kan ett självständigt liv vara möjligt. Det kan vara stöd inom områden som 

att sköta vardagslivet i hemmet, kommunicera med omvärlden, förflytta och orientera 

sig i närmiljön. För att få kontakt med Synverksamheten behövs remiss från ögonläkare 

(Västra Götalandsregionen Habilitering & Hälsa, 2018). Synskadades Riksförbund är en 

ideell intresseorganisation för synskadade. Med utgångspunkt i tanken om alla männi-

skors lika värde har Synskadades Riksförbund som mål att framhäva synskadades rätt 

till delaktighet i samhället, skapa social gemenskap, samt sträva efter ett aktivt och 

självständigt liv (Synskadades Riksförbund, 2018). Ett syfte med en patientförening är 
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att bedriva social verksamhet, ett annat att ta tillvara de synnedsattas rättigheter samt att 

i föreningen kan medlemmarna stötta varandra i att leva med sin synnedsättning. Syn-

skadade iFokus är en sådan patientförening (Synskadade iFokus, 2018).  

Teoretisk referensram 

Forsberg (2016) beskriver sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrerad vård ef-

tersträvar att utgå från hela människan, det vill säga främja människans andliga, existen-

tiella, sociala och psykiska behov i lika hög omfattning som fysiska behov. Denna vård 

innebär att ta hänsyn till personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom samt 

arbeta för den enskilda personen och främjar dennes hälsa utifrån vad hälsa är för just 

denna individ. Forsberg (2016) belyser vikten av att se människans hela livssituation då 

sjuksköterskan skall kunna förstå och hjälpa patienten på ett för dem adekvat sätt. Sjuk-

sköterskan skall erbjuda patienten stöd i kris, samt kunna se patientens omvårdnadsbe-

hov vid sjukdom samt vid behov initiera kontakt med lämplig instans för psykosocialt 

stöd (Forsberg, 2016). 

Joyce Travelbee presenterar sin omvårdnadsteori, interaktionsteori, där hon belyser vik-

ten av en god relation mellan sjuksköterska och patient för att skapa en känsla av trygg-

het hos patienten (Travelbee, 1971). Genom samtal och dialog mellan sjuksköterska och 

patient kan vårdaren se människan bakom sjukdomen, och kan då vårda individen och 

inte bara en diagnos. Travelbee menar att människor är mer olika än lika, alla har olika 

behov och sjuksköterskan kan då inte vårda alla på samma sätt om en god omvårdnad 

skall kunna ges. Sjuksköterskan måste våga närma sig patienten, och kunna tala även 

om det som är svårt. Genom handling och ord skall sjuksköterskan visa empati och 

sympati. Sjuksköterskans uppgift är att ingjuta hopp och få patienten att uppleva me-

ning med livet trots ohälsa (Travelbee, 1971).  

Problemformulering 

Med en växande befolkning av äldre människor, följer ett ökat antal personer som drab-

bas av åldersrelaterade ögonsjukdomar, som orsakar en kraftigt nedsatt syn. Genom att 

undersöka upplevelsen av att leva med synnedsättning, kan ögonsjuksköterskan lättare 

förstå och ge stöd åt dessa patienter. Därför vore det av intresse att belysa hur äldre som 

tidigare haft god syn, upplever att drabbas av en grav synnedsättning.  

Syfte 

Syftet var att undersöka äldres upplevelse av att leva med åldersrelaterade ögonsjukdo-

mar som leder till en gravt nedsatt syn. 
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Metod 

Design 

Studien är en integrativ litteraturstudie (Whittemore och Knafl, 2005). Motivet till detta 

var att det lämpade sig för syftet med studien, samt dess problemformulering. Whitte-

more och Knafl (2005) förklarar att den integrativa litteraturstudien är den bredaste me-

toden att sammanställa och granska forskning. Den används med fördel för att få en dju-

pare inblick och förståelse för områden inom hälso-och sjukvården, vilket sedan kan 

ligga till grund för det dagliga arbetet med patienter. Metoden består av fem steg, pro-

blemformulering, datainsamling, datanalys, databearbetning samt att presentera ett re-

sultat. Här betonas även vikten av noggrannhet, samma nivå krävs vid primär forskning 

som vid sammanfattning och beskrivning av redan genomförd forskning (Whittemore & 

Knafl, 2005).  

Urval 

Sökningarna filtrerades med sökmotorns förinställda funktioner, booleska operatorer, 

såsom AND som kombinerade valda sökord. Vidare begränsades tidsspannet till publi-

kationer mellan 2007–2018 för att få för tiden relevant forskning. Funktionen peer-re-

viewed användes i Cinahl för att få vetenskapligt granskade artiklar, publicerade i ve-

tenskapliga tidskrifter. Inklusionskriterier var artiklar angående forskning av väster-

ländska förhållanden för att kunna vara jämförbart med svenska förhållanden samt 

kunna använda resultatet i det dagliga arbetet på svenska ögonkliniker. Exlusionskrite-

rier var artiklar som handlat om afrikanska länder samt utvecklingsländer i Asien och 

Sydamerika.  

Åldersgruppen valdes utefter att forskningen som hittades kring ämnet hade en sprid-

ning på äldre från 55 år och uppåt. Artiklarna fokuserade på åldersrelaterade orsaker till 

synnedsättning. Exkluderade blev studier som handlade om yngre som drabbas av syn-

nedsättning. De yngre ansågs hantera sin förlust annorlunda än äldre människor. Artik-

lar om äldre med andra diagnoser som hörselskada eller demens kombinerat med syn-

nedsättning exkluderades, liksom de äldre som drabbats av synfältsdefekter efter stroke.  

Med dessa kriterier fanns 571 artiklar som överensstämde med sökorden. Av dessa val-

des 38 då de vid en första läsning ansågs motsvara syftet. Återstående artiklar valdes 

bort på grund av de satta exklusionskriterierna. Av de 38 utvalda artiklarna lästes och 

granskades 12, som motsvarade syftet med studien. Artiklarnas vetenskaplighet 

granskades enligt SBU:s granskningsmallar för vetenskapliga artiklar (Statens bered-

ning för medicinsk och social utvärdering, 2017). Vetenskapligheten graderades i tre ni-

våer, hög vetenskaplighet, medelhög vetenskaplighet samt låg vetenskaplighet. I aktuell 

studie inkluderades artiklar som uppfyllde hög samt medelhög vetenskaplighet (Bilaga 

C). 
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Datainsamling 

Inledningsvis gjordes osystematiska sökningar i databaser för att få en uppfattning om 

vad som fanns skrivet och forskat om ämnet. Här kunde vissa kombinerade sökord visa 

mer relevanta träffar än andra, och dessa kunde sedan användas i de mer systematiska 

litteratursökningarna (Whittemore & Knafl, 2005). Sökresultaten presenteras i tabeller, 

där antal träffar samt aktuella sökord är dokumenterade (Bilaga A och B). I denna integ-

rativa litteraturstudie är varje artikel som ingår i resultatet en primärkälla samt är grans-

kade enligt standardiserade metoder (Whittemore & Knafl, 2005). I denna studie gjor-

des litteratursökning i databaserna Cinahl, Psycinfo och PubMed, där vetenskapliga 

publikationer med omvårdnadsinriktning finns. Sökorden kunde knytas till arbetets for-

mulerade syfte. Genom Svenska MeSH kunde lämpliga sökord väljas ut för att använ-

das vid litteratursökningen. Relevanta sökord för syftet var “visual impairment”, “visual 

loss”, “older”, “coping”, “emotions”, ”experience” samt “quality of life”, se Tabell 

Sökordsöversikt (Bilaga A). 

Databearbetning 

Databearbetningen gjordes sedan enligt Whittemore och Knafl (2005), där forskning 

med olika ansats och metoder granskades och jämfördes. Denna metod att bearbeta data 

innebar att data ur materialet sorterades, kodades, kategoriserades och summerades till 

en slutsats (Whittemore & Knafl, 2005). Efter insamlandet av lämpliga artiklar inom 

ämnet, kategoriserades dessa genom att delas in efter gemensamma beröringspunkter, 

först generellt och därefter mer ingående. Här blev det möjligt att analysera likheter och 

skillnader mellan redan genomförda undersökningar och forskning, trots att artiklarna 

vid första anblick inte var jämförbara. Genom att enskilt läsa artiklarna och finna deras 

bärande mening, kunde sedan resultaten av varje artikel diskuteras för att få fram de 

mest relevanta artiklarna för syftet. De utvalda artiklarna lästes noga, och huvuddragen 

kodades i olika områden. Koder med liknande innehåll sammanfördes till subtema. 

Nästa steg var att finna en gemensam nämnare i subtema för att bilda tema. Genom att 

färgmarkera de meningsbärande enheterna i de olika studierna, kunde teman identifie-

ras. Dessa sammanställdes sedan och konkluderades till nio gemensamma teman. Efter 

fortsatt bearbetning, kunde dessa teman reduceras till sex i antal. Vidare analys identifi-

erade tre teman som utgjorde resultatet (Tabell 2). Se exempel på databearbetningen i 

Tabell 1. 
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Tabell 1 Exempel på databearbetning och kategorisering 

 

Meningsbärande enhet Konklusion Kategorisering 

When music is important but 

playing an instrument has be-

come impossible, as was the 

case for Knut, singing in a choir 

was a way to adapt, still make 

music, and be with friends 

Genom att tänka i andra banor 

kunde patienterna fortsätta med 

sina fritidsintressen 

Att finna nya vägar 

Another participant (aged 86 

with AMD and glaucoma) 

stated that she used to walk 

around her neighborhood but 

could no longer see the people 

around her. She heard the voices 

of people in the streets nearby 

and became overwhelmed, wor-

rying they would take her purse 

or purchases. Because of fear, 

she chose to stay home 

Rädsla för att röra sig utomhus 

då personen inte kunde se. 

Rädsla att bli överfallen 

Att förlora sitt oberoende 

There was insecurity with what 

the fu-ture would bring. Bjørn 

realized that his everyday life 

after retirement would differ 

from what he had plan-ned—

visiting friends, traveling, and 

being politically active—which 

made him insecure about how to 

cope with his new life 

Oro och rädsla inför framtiden Livet blev inte som planerat 

They feared situations in which 

they would have to ask others 

for help, First, there could be 

conflicts in their relat¬ionships 

with their children and family 

members or organizations, and 

se¬cond, there could be prob-

lems with how they wanted to 

live their lives and see them-

selves 

Svårt att be om hjälp då perso-

nen riskerade att bli beroende av 

andra  

Att förlora sitt oberoende 

Another woman … used the bus 

only for appointments and nec-

essary trips…She used the bus 

when she needed to get to the 

doctor’s office…, using buses 

for “fun” or “new” events did 

not feel like an option for her 

Att bli begränsad av sin synned-

sättning, prioriterade viktiga 

ärenden framför nöjen 

Att förlora sitt oberoende 
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Etiska överväganden 

I detta fall gjordes en litteraturstudie kring upplevelsen av att leva med synnedsättning 

och etikprövning var därför inte nödvändigt inför arbetet. Det aktuella arbetet gjordes 

som en integrativ litteraturstudie och använde resultat av forskning där etikprövning re-

dan var gjord. Det är viktigt att forskning som fokuseras på människors uppfattning av 

händelser eller fenomen, sätter människans rättigheter och väl framför samhällets och 

vetenskapens behov (World Medical Association, 2013). Risker kopplat till genomfö-

randet av forskningen skall vägas mot de förväntade kunskapsvinsterna. All forskning 

som innefattar människor skall sträva efter fyra etiska principer; autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, att inte skada principen samt rättviseprincipen. Detta betyder att del-

tagandet i studien är frivillig, att syftet med studien skall ha betydelse för individen, el-

ler till exempel en patientgrupp, samt att alla deltagares åsikter värderas lika högt. I ak-

tuell studie användes endast artiklar där studier genomförts enligt Helsingforsdeklarat-

ionen, som fastställer regler kring forskning baserat på människor (World Medical As-

sociation, 2013). 

Whittemore & Knafl (2005) betonar att det i litteraturstudier är viktigt att återge och 

presentera resultatet som det faktiskt visas. Det betyder att inte förvränga resultatet så 

att det gagnar författarnas syfte (Whittemore & Knafl, 2005). Det innebar att alla resul-

tat presenterades i arbetet, även de som inte var överensstämmande. 

Resultat 

Studien utmynnade i tre gemensamma områden av särskild betydelse för äldre patienter 

som drabbats av allvarlig synnedsättning, Att förlora sitt oberoende, Livet blev inte som 

planerat samt Att finna nya vägar (Tabell 2). 

Äldre med synnedsättning var mindre aktiva, mindre självständiga, och mindre nöjda 

med livet än de med god syn lägre (Good et al., 2008; LaGrow et al., 2015). De som 

själva skattade sin syn som kraftigt nedsatt, upplevde även sin ekonomi som sämre, de 

var i lägre grad nöjda med sina möjligheter till dagliga aktiviteter, mindre rörliga samt 

mindre nöjda med livet. Bland de med synnedsättning fanns fler ensamboende än gene-

rellt bland den äldre populationen. De skattade sig själva som mycket ensamma och ge-

nerellt sin livskvalité som lägre (Good et al., 2008; LaGrow et al., 2015). Detta visade 

att äldres synförmåga hade stor betydelse för deras upplevelse av hälsa. Det sågs en 

större betydelse av hur de äldre upplevde sin synförmåga än en uppmätt låg synskärpa, 

(Good et al., 2008).  
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Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier 

 

Att förlora sitt oberoende 

Forskning visade att upplevelse av att självständigheten var hotad, det vill säga att 

förlora sitt oberoende vid grav synnedsättning, vilket kunde visa sig i form av känslor 

som oro och rädsla samt utanförskap. 

Oro och rädsla 

Äldre med synskada uttryckte en rädsla för att bli beroende av andra samt för att andra 

skulle behöva känna sig ansvariga för dem (Laliberté-Rudman et al., 2010; Magnus & 

Vik, 2016). Viktigt för flera av de äldre med synskada var att kunna bibehålla sin 

självständighet (Magnus & Vik, 2016). De uttryckte en längtan att vilja vara lika aktiva 

i sina nuvarande liv som de varit före synnedsättningen, även om de visste att det var 

omöjligt. De äldre med synskada ville upprätthålla sina rutiner och sysselsättningar i 

vardagen (Magnus & Vik, 2016).  

En oro inför framtiden, vad den kommer att innebära samt hur de äldre skulle kunna 

hitta meningsfulla aktiviteter uttrycktes (Magnus & Vik, 2016). Medvetenheten om att 

framtiden kommer att innebära nya problem och anpassningar skapade oro. Dessutom 

oroade de sig för vart de skulle bo och över att inte få välja detta själv. Många upplevde 

sig vara en börda för sina närstående då de behövde be om hjälp. (Magnus & Vik, 

2016). Oron fanns även för att klara sig själv då deras närastående inte bodde i närheten 

och kunde hjälpa till (Berger, 2012; Magnus & Vik, 2016). Flera beskrev att de hade 

svårt att acceptera och ta emot hjälp, vilket beskrevs som ett led i att förlora sin själv-

ständighet och hur andra i sin tur skulle se på dem och bemöta dem. Rädsla uttrycktes 

över att inte kunna bo kvar i sitt hem då de inte längre kunde sköta hemmet som tidigare 

(Magnus & Vik, 2016). Flera ville inte tala om för sina anhöriga att de hade drabbats av 

synnedsättning för att själva kunna styra över sin tillvaro och inte påverkas av sina an-

hörigas oro eller välvilja (Laliberté-Rudman et al., 2010).  

Subkategorier Kategorier 

Oro och rädsla 

Utanförskap 

Att förlora sitt oberoende 

 

Besvikelse 

Psykisk ohälsa 

Livet blev inte som planerat 

Strategier 

Acceptans 

Att finna nya vägar 
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Rädsla gjorde att många stannade hemma (Berger, 2012). De som gick ut undvek ofta 

att använda sig av vit käpp, då det visade för omvärlden att de inte såg. Det innebar en 

rädsla för att bli överfallen utan att kunna se sin angripare samt en rädsla för att stöta 

mot saker, människor eller att skadas i trafiken (Berger, 2012). 

Att inte längre kunna köra bil ledde till isolering (Magnus & Vik, 2016). Då de inte vå-

gade gå ut, träffade de sina grannar mer sällan vilket ledde till ensamhet och isolering. 

Många beskrev en osäkerhet över hur de uppfattades av andra, då de inte själva kunde 

se hur de ser ut. Synnedsättning märks inte utanpå, och många var rädda för att bli be-

traktade som annorlunda eller konstiga bland främmande människor. Det fanns en 

rädsla för att inte bli bemött som en jämställd och med respekt (Magnus & Vik, 2016). 

Utanförskap 

De äldre med synnedsättning beskrev ett minskat fysiskt och socialt svängrum (Lali-

berté-Rudman et al., 2010). De kände en oro för att röra sig i okända miljöer samt att 

inte kunna hantera telefon. Detta ledde till en sämre kontakt med vänner (Laliberté-Rud-

man et al., 2010). De flesta utövade sina fritidsaktiviteter mer sällan efter att ha fått ål-

dersrelaterad synnedsättning (Casten et al., 2016). Att bibehålla aktivitetsnivå och fri-

tidsintressen vilket ledde till bättre psykosocial hälsa, var av stor betydelse trots att de 

hade drabbats av synnedsättning (Berger, 2012; Magnus & Vik, 2016). 

Då äldre med synskada själva fick bestämma vad som var viktigast för dem att fortsätta 

klara av i vardagen, beskrevs fem huvudområden: läsa tidningen, fritidsaktiviteter, an-

vända datorn, personlig kommunikation och brevkorrespondens (Casten et al., 2016). 

Samtliga områden är antingen fokuserade på att bibehålla självständighet eller att kunna 

delta i sociala sammanhang och fritidsaktiviteter. Det viktigaste var att klara av att läsa 

tidningen (Casten et al., 2016). Att inte kunna läsa tidningen samt inte delta i sociala 

sammanhang, påverkade hur de uppfattade omvärlden och det kändes som en förlust 

(Magnus & Vik, 2016). Det gav en känsla av samhörighet, att kunna hålla sig à jour 

med vad som pågick i samhället och i världen. Av samma anledning valdes området att 

fortsättningsvis kunna använda sig av sin dator (Casten et al., 2016). 

Livet blev inte som planerat 

Livet blev inte som planerat innebar besvikelse och psykisk ohälsa.  

Besvikelse 

Att livet inte längre var som förut, eller blev som planerat, innebar en frustration samt 

upplevdes som en besvikelse (Magnus & Vik, 2016). De äldre som drabbats av synned-

sättning i yngre ålder, innan 85 år, mådde psykiskt sämre än de som var 85 år och äldre 

(Kempen et al., 2011). De äldre med synnedsättning självskattade sin livskvalité lägre 

än äldre med god syn och upplevde att synen hade stor betydelse för deras upplevelse av 
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hälsa (LaGrow et al., 2010; LaGrow et al., 2015; Li et al., 2011). Tre faktorer var av 

särskild betydelse för upplevelsen av nedsatt livskvalité bland dessa patienter: självupp-

levd nöjdhet med livet, förmåga att ta sig ut/runt i samhället samt nöjdhet med att utföra 

sina dagliga sysslor (LaGrow et al., 2010). Äldre med synskada upplevde sig själva som 

mer ensamma än de äldre med god syn (LaGrow et al., 2015). Synskadan skapade en 

känsla av saknad och ensamhet (Laliberté-Rudman et al., 2010). 

Psykisk ohälsa 

Äldre som drabbats av synskada mådde sämre och hade hög förekomst av psykisk 

ohälsa som depression och ångest (Kempen et al., 2011; Li et al., 2011). En stor andel 

äldre med synskada var på gränsen till att utveckla depression och ångest. Detta gällde 

även de som redan hade kontakt med synverksamheten (Casten et al., 2016; Heester-

beek et al., 2017). Att inte kunna göra sådant de kunnat tidigare ledde ofta till depress-

ion (Hayman et al., 2007). Det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och depression 

(Kempen et al., 2011). Där hade äldre med synnedsättning högre förekomst av depress-

ion och ångest, samt lägre grad av fysisk aktivitet än en kontrollgrupp bestående av 

äldre människor med andra kroniska tillstånd. Detta trots att de med synskada hade till-

gång till mer psykosocialt stöd (Kempen et al., 2011). Dessutom ökade risken för de-

pression och ångest vid låg fysisk aktivitet (Hayman et al., 2007).  

Äldre med synnedsättning, som var allvarligt deprimerade, var mindre fysiskt aktiva, 

var mer påverkade av synskadan samt upplevde mer oro (Hayman et al., 2007). Synför-

mågan som äldre själva skattade som dålig, hade större negativ inverkan på humöret, än 

en av sjukvåden lågt uppmätt synskärpa (Hayman et al., 2007). Å andra sidan kunde det 

även vara så att depression påverkade synen till det sämre över tid, än tvärtom (Zheng et 

al., 2016). Professionellt stöd från sjukvården minskade förekomsten av depression 

(Hayman et al., 2007), samtidigt som bättre anpassning till synnedsättningen samt att ha 

god hälsa och livskvalité var starka indikationer för att minska risken för depressiva 

symtom. Yngre äldre, yngre än 85 år, med synnedsättning upplever mer ångest och 

depression än äldre äldre, över 85 år, där en trolig orsak var att de kommer leva längre 

med handikappet och dess inverkan på livet (Heesterbeek et al., 2017; Zheng et al., 

2016). 

Att finna nya vägar 

Att finna nya vägar innebar att äldre med synskada utvecklade strategier för att kunna 

leva på liknande sätt som tidigare samt en acceptans för sin nya livssituation. 

Strategier 

Större kraft och energi krävdes för att ta sig till aktiviteter jämfört med tidigare då de 

hade god syn (Magnus & Vik, 2016). Det var viktigt att planera dagen och börja tidigare 

än förut då allt tog längre tid. Tidningar och informationsbroschyrer upplevdes svåra att 

läsa och det var besvärligt att hänga med i sociala sammanhang. Förstoringsglas var ett 
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hjälpmedel, men det blev tröttsamt när längre texter lästes. Synnedsättningen innebar att 

de äldre ansträngde sig vilket kunde leda till att de fick huvudvärk (Magnus & Vik, 

2016). Det investerades mer energi i att utföra aktiviteter, i förhållande till vad det gav 

(Berger, 2012). Däremot fann de olika strategier för att klara aktiviteter, såsom att hålla 

ordning på sina saker för att inte behöva leta samt att de tog sig extra tid att utföra olika 

aktiviteter (Magnus & Vik, 2016). De äldre med synskada fick prioritera vad de ansåg 

vara viktigast att klara av trots sin synnedsättning såsom att kunna skriva brev och mail 

(Casten et al., 2016). Flera av de äldre med synskada försökte leva som då de hade full-

god syn, trots att de insåg att det inte gick (Magnus & Vik, 2016). Det innebar upplevel-

ser av att behöva kämpa för att kunna fortsätta göra sina aktiviteter och sysselsättningar 

som tidigare. Samtidigt ökade riskerna för exempelvis olyckor på grund av den nedsatta 

synen, men de var tvungna att väga risker mot nytta för att klara sig i det dagliga livet 

samt för att kunna fatta beslut inför framtiden. Denna kamp resulterade ofta i att de 

äldre med synskada slutade med diverse aktiviteter, som tidigare gav dem både glädje 

och social samvaro. Riskerna med att utföra dessa med den nu nedsatta synen, 

överskuggade vinsterna. Aktiviteter, som ansågs nödvändiga, samt de som främjade en 

känsla av självständighet i livet fortgick trots risker. Aktiviteter tillsammans med andra 

var viktiga för känslan av att de haft bra dagar (Laliberté-Rudman et al., 2010; Magnus 

& Vik, 2016). 

Fritidsaktiviteter räknades som mindre viktiga och därför något som kunde avstås (Ber-

ger, 2012). Aktiviteter som att gå i affärer eller besöka museum blev svårare då 

belysning i offentliga lokaler ofta var sämre. Ljusreflexer från inredningen kunde vara 

visuellt störande samt texter och prislappar skrivna med liten stil innebar att de inte 

kunde uppfatta vad som stod. I det egna hemmet kunde belysning och avstånd anpassas 

och de äldre kunde använda sig av hjälpmedel, som däremot var svåra att ta med sig ut i 

samhället. Samhället upplevdes inte vara anpassat för att personer med nedsatt 

synförmåga skulle kunna röra sig obehindrat, delta i aktiviteter och sociala 

sammanhang. Det var svårt att till exempel nyttja kommunala transporter då de inte 

visste hur omgivningarna såg ut, vilket ofta ledde till att de valde att endast ta sig runt i 

samhället för att utföra ärenden som verkligen var viktiga, såsom att besöka läkare 

(Berger, 2012). Många slutade med de sysselsättningar och intressen som de tidigare 

tyckt om att göra, såsom att läsa tidningen, handarbeta, spela biljard, spela piano, måla 

eller delta i sociala tillställningar, då det begränsades av synnedsättningen (Laliberté-

Rudman et al., 2010; Magnus & Vik, 2016). 

Det var viktigt för de äldre med synnedsättning att känna sig som en del av samhället 

(Magnus & Vik, 2016). De fann andra vägar att ta del av nyheter, sport och politik ge-

nom att använda sig av nya medier samt att de försökte hitta nya vägar att upprätthålla 

sina sociala kontakter, exempelvis genom telefon. De gjorde vad de kunde för att an-

passa sig till de nya förutsättningarna, som kunde vara att ändra rutten på promenaden 

eller börja ta bussen för att kunna behålla sina sysselsättningar i det dagliga livet (Mag-

nus & Vik, 2016). Det var svårt att söka efter professionella hjälpmedel utformade för 
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just gravt synskadade och istället använde de sig, efter bästa förmåga, av hjälpmedel 

som inte var utformade efter deras behov (Casten et al., 2016). Nya vägar och lösningar 

hittades för att på så sätt kunna fortsätta ha ett meningsfullt liv och göra sådant de 

mådde bra av (Magnus & Vik, 2016). 

Acceptans 

De äldre äldre, i en ålder av 85–100 år, med grav synnedsättning, tycktes acceptera situ-

ationen och livet med sämre syn i högre grad än de som drabbades av synnedsättning i 

65-års åldern (Good et al., 2008). Genom att använda sig av strategier skulle de med 

grav synnedsättning kunna acceptera sin livssituation och öka livskvalitén (Heesterbeek 

et al., 2017). En uppgivenhet uttrycktes att det ändå inte fanns något att göra åt situat-

ionen och sådant som tidigare var självklart fick nu omvärderas. Flera hoppades att “rätt 

glasögon” skulle få dem att se igen (Laliberté-Rudman et al., 2010). Bevarad syn-

funktion var av betydelse för bibehållandet av äldres psykiska och kognitiva hälsa (Cas-

ten et al., 2016). En gradvis synnedsättning visade sig vara lättare att acceptera än en 

plötslig (Hayman et al., 2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie är en integrativ litteraturstudie, vilken är den bredaste formen av littera-

turöversikt och som lämpar sig väl för att studera områden inom hälso- och sjukvård 

(Whittemore & Knafl, 2005). För att hitta lämpliga sökord samt databaser passande för 

syftet, togs hjälp av en bibliotekarie vid sjukhusbiblioteket vid Södra Älvsborgs sjuk-

hus.  

Artikelsökningar utfördes vid flera tillfällen under våren 2018, vilket gav ett stort antal 

artiklar samt inkluderade de senast publicerade artiklarna inom ämnet. Genom att söka 

material till studien vid upprepade tillfällen och med olika sökord och i flera databaser, 

ökar studiens pålitlighet (Polit & Beck, 2017). Då det vid de olika sökningarna fram-

kom flera dubbletter, visar att de valda sökorden och databaserna var lämpliga samt 

sonderade relevant forskning (se Tabell 3 Bilaga A). Risken finns dock att det missats 

en del artiklar av intresse då inte fler databaser användes i studien. Då resultatet sam-

manställts utifrån studier med olika design, såsom kvalitativa-, tvärsnitt-, samt longitu-

dinella studier blir resultatet beskrivet utifrån olika perspektiv (Bilaga C), vilket kan öka 

överförbarhet och trovärdighet (Polit & Beck, 2017). När sammanställningen av artik-

larna var genomförd, kunde de studier som stödde varandra samt de som kommit fram 

till motsägelsefulla resultat granskas (Whittemore & Knafl, 2005). Genom att använda 

SBU:s granskningsmallar för vetenskaplighet, samt endast inkludera artiklar av medel-

hög samt hög vetenskaplighet, stärktes trovärdigheten i resultatet (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2017). 
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Inledningsvis delades datan in i nio kategorier, men en upprepning samt integrering av 

resultatet mellan de olika kategorierna framkom. Kategorierna som utkristalliserades i 

databearbetningen skulle vara snäva, men täcka in allt insamlat material av värde för 

syftet, samt innehålla subkategorier. Efter diskussion konkluderades materialet till tre 

kategorier. Trovärdigheten i studien stärks genom att inkludera all data som svarar till 

syftet (Whittemore & Knafl, 2005). Resultatet bekräftades när det jämfördes med tidi-

gare genomförd forskning. 

Under sammanställningen av studien granskades och diskuterades studien av en utom-

stående grupp, vilket innebar att när arbetet granskas av en “kritisk vän” stärks dess tro-

värdighet (Henricson, 2012). Under processen återgavs och presenterades forskningen 

som den visas (Whittemore & Knafl, 2005). Det kan ändå ske en viss grad av tolkning 

på grund av att författarna har en viss förförståelse. Därför finns en liten risk för att stu-

diens trovärdighet och bekräftelsebarhet minskar. Det är dock omöjligt att genomföra en 

studie utan att text och information tolkas med utgångspunkt från tidigare erfarenheter 

som grund, men genom att tydliggöra förförståelsen, ges läsaren möjlighet att själv vär-

dera trovärdigheten. Resultatet presenteras som det framkommer i studien utan att det 

värderas. Genom att sammanfatta artiklarna (Bilaga C) ges en transparens där läsaren 

själv kan kontrollera studiedesign, urval samt hur data är analyserad (Polit & Beck, 

2017).  

Då studien har fokus på patienters upplevelse av att leva med grav synnedsättning, 

kunde en annan studiedesign vara aktuell såsom att genom intervjuer låta patienter 

själva berätta om sina upplevelser. Genom en kvalitativ intervjustudie hade överförbar-

heten till svenska förhållanden troligtvis blivit tydlig. Genom intervjuer kan intervjuaren 

anpassa sig till individen genom pågående reflektioner under samtalet samt att det ges 

möjlighet till att ställa följdfrågor och utvecklande förklaringar kring de äldres tankar. 

Intervjustudier ger möjlighet till en holistisk syn, där sjuksköterskan kan se helheten i 

den situation en person med grav synnedsättning befinner sig i (Polit & Beck, 2017).  

Då det insamlade datamaterialet i studien även var från andra länder där sjukvårdssyste-

met ser annorlunda ut än i Sverige, kan detta möjligen innebära att rehabiliteringsinsat-

serna samt stödet som de synskadade erbjöds vara olika. Det kan exempelvis finnas ett 

vinstintresse från privata vårdgivare. De känslor och svårigheter äldre med synskada 

upplevde och beskrev, borde vara liknande oavsett vart de bor i världen. Genom att 

aktuell studie exkluderade studier från utvecklingsländer, berörs inte svårigheterna äldre 

med synnedsättning möter i det dagliga livet i länder där det inte finns samma nivå av 

stöd och hjälp som exempelvis i Sverige. Vidare exkluderades studier med patienter 

med kognitiv nedsättning, vilket möjligen påverkade resultatet i respektive artikel. Detta 

var fallet även med multisjuka äldre, som ansågs ha besvärligt i det dagliga livet även 

om de inte drabbats av synnedsättning. Överförbarheten stärks genom att granska och 

jämföra data i studien, parametrar såsom vilka personer som ingått i studien, deras 

levnadsmiljöer och förutsättningar samt om det kan liknas vid aktuella förhållanden i till 



 

 

15 

 

exempel Sverige (Polit & Beck, 2017). Överförbarheten av resultatet i föreliggande 

studie kan således vara möjlig till länder med liknande sjukvårdssystem och kommunalt 

stöd till äldre med synnedsättning som i Sverige. 

Resultatdiskussion 

Denna studie visar på hur flera olika områden påverkas när någon drabbas av en grav 

synnedsättning. Detta innebär att det inte bara är själva synnedsättningen, utan också 

andra förändringar, som får hälsan att svikta. Resultatet har delats upp i kategorierna Att 

förlora sitt oberoende, Livet blev inte som planerat och Att finna nya vägar. Dessa kate-

gorier sammanfattar de områden som de drabbade kände förändrades. Under kategorin 

Att förlora sitt oberoende beskrevs hur de drabbade uttryckte att deras självständighet 

hotades samtidigt som de uttryckte Oro och rädsla och Utanförskap i den nya livssituat-

ionen. I processen med att bearbeta livsförändringen, då Livet inte blev som planerat, 

uppstod både Besvikelse och Psykisk ohälsa hos de drabbade. För många blev lösningen 

att hitta nya Strategier för att komma fram till en tillvaro där livet kändes lättare att leva 

trots synnedsättningen. Samtidigt kom många till slutsatsen av att Acceptera den nya 

livssituationen för att kunna gå vidare. Detta sammanfattas under kategorin Finna nya 

vägar. 

Efter att ha drabbats av synnedsättning förändrades självbilden, äldre med grav synned-

sättning uttryckte att de inte kunde leva ett lika självständigt och oberoende liv som tidi-

gare, utan var tvungna att be andra om hjälp (Laliberté-Rudman, 2010; Magnus & Vik, 

2016). Vardagen blev annorlunda mot tidigare, då de fick avstå från aktiviteter de tidi-

gare mått bra av att göra. Flera uttryckte en rädsla över att skada sig, gå vilse eller bli 

överfallna, vilket medförde att de stannade hemma och därför blev isolerade. Genom att 

inte kunna läsa tidningen kände de äldre att de inte kunde hålla sig uppdaterade om vad 

som hände samhället och i världen, vilket ledde till en känsla av ensamhet och utanför-

skap (Berger, 2012; Casten et al., 2016; La-Liberté-Rudman, 2010; Magnus & Vik, 

2016). Tidigare forskning fokuserade ofta på livskvalitén vid enskilda sjukdomar som 

AMD eller glaukom (Reeves et al., 2004; Wahl et al., 2006), medan en annan enbart fo-

kuserade på livskvalité i samband med synnedsättning (Källstrand-Eriksson et al., 2013) 

och inte den specifika upplevelsen av att leva med synnedsättning som däremot denna 

litteraturstudie belyser.  

Studien av Burton, Clancy & Cowap (2018) kring äldre med synnedsättning visade på 

att de äldre hade en önskan om att förbli självständiga samt att inneha en positiv egen 

inställning till den nya situationen. Ögonsjuksköterskan kan här bidra genom att skapa 

kontakt med Synverksamheten eller motsvarande, som genom stödjande samtal och 

hjälpmedel kan stödja patienten i att bibehålla sin känsla av självständighet. Dessutom 

kan ögonsjuksköterskan vara noga med undervisning och information gentemot anhö-

riga för att bygga broar mellan de som drabbats av grav synnedsättning och deras anhö-

riga. Genom att göra anhöriga delaktiga i diskussionerna kring hälsotillståndet, kan 



 

 

16 

 

sjuksköterskan öka förståelsen dem emellan, vilket kan underlätta livet för de som 

drabbats av synskada. Det har framkommit att äldre med synskada blir behandlade på 

ett sätt som för den anhöriga kan tyda på omsorg, men som för den med synskadada 

upplevs nedvärderande (Burton et al., 2018). Den anhöriga kunde till exempel ta över 

en syssla, då den tog för lång tid att utföra för den äldre med synskada (Burton et al., 

2018). Känslan av att bli beroende av andra, att behöva fråga om hjälp i olika situat-

ioner, upplevdes som svårt, vilka är faktorer som inkräktar på människans integritet och 

behov av oberoende. 

Resultatet visar betydelsen av att bibehålla aktivitetsnivå och fritidsintressen trots grav 

synnedsättning (Hayman et al., 2007; Kempen et al., 2011). Rätten till hälsa är grund-

läggande för varje individ och som sjuksköterska är det ett mål att sträva efter är att pa-

tienten ska nå bästa tänkbara hälsa. I Förenta Nationernas Internationell konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter belyses alla individers rätt att kunna er-

hålla bästa möjliga hälsa såväl fysiskt som psykiskt (Förenta Nationerna, 1976). För de 

som arbetar med äldre med grav synnedsättning, innebär det att kunna ge dem stöd i att 

finna nya vägar och lösningar för att kunna fortsätta ägna sig åt de fritidsaktiviteter de 

tidigare ägnade sig åt och därmed öka känslan av välbefinnande. Genom stöd och att 

göra de äldre delaktiga i omvårdnaden, kan det innebära att de ser stöd med vardags-

sysslor i hemmet såsom städning och matlagning som en resurs och som ger dem möj-

lighet att använda sin energi till det de tycker om att göra. Det styrks av sjuksköterskors 

etiska kod, som säger att det är sjuksköterskans moraliska ansvar att ingripa när männi-

skors hälsa hotas (Sandman & Kjellström, 2013). 

Flera tidigare studier om äldre belyser vikten av gemenskap och tillhörighet med andra 

(Andonian & Mac Rae, 2011; Wiles & Jayasinha, 2013; Witsø et al., 2012). Genom att 

inte kunna delta i sociala sammanhang och svårigheter att kunna hänga med i 

världspolitiken och nyheter, framkom en känsla av utanförskap (Wiles & Jayasinha 

2013). Känslan av samhörighet hotades då personer inte längre styrde över sin egen 

tillvaro, då synen begränsade möjligheterna till att träffas och umgås med andra. Ett av 

de största hindren och känsla av besvikelse och sorg, var att inte längre kunna läsa 

tidningen, något som tidigare varit en vana och ett sätt att hålla sig ajour med vad som 

händer i världen (Magnus & Vik, 2016). Genom sociala aktiviteter fick äldre med grav 

synnedsättning en roll i ett socialt sammanhang där de upplevde tillhörighet och en 

känsla av att ha betydelse för andra (Wiles & Jayasinha, 2013), samt att vara någon att 

räkna med upplevdes som viktigt (Haak et al., 2007). Här kan ögonsjuksköterskan 

förbättra samarbetet med patientföreningar och göra patienterna uppmärksamma på att 

fler människor lever med synnedsättning och visa på möjligheten att där finna en 

gemenskap om så önskas. 

När personer drabbas av rädsla förlorar många förmågan att analysera situationen och 

handla rationellt (Brunzell, 2007). Genom samtal om hur livet kan bli med grav synned-



 

 

17 

 

sättning, borde ögonsjuksköterskan kunna förbereda patienten på förändringar och före-

bygga känslor av rädsla och förtvivlan. Forsberg (2016) menar att sjuksköterskan måste 

våga fråga om de känslor som väcks hos patienten vid ohälsa, först när känslorna med-

vetandegörs kan de bearbetas. Depression och ångest var vanligare bland äldre med 

grav synnedsättning jämfört med andra som hade normal syn (Kempen et al., 2011; Li 

et al., 2011). Intressant och viktigt var att de som var mer fysiskt aktiva hade lägre grad 

av depression. En studie genomförd i Norge visade att det fanns ett samband mellan att 

personer med synskada som var fysiskt inaktiva hade en ökad förekomst av depression, 

vilket var tydligast bland kvinnor (Brunes et al., 2017). En idé kan vara att personer 

med grav synnedsättning kan få samtal som en del av hälsokontroll, för att upptäcka om 

patienter uppvisar tecken på nedstämdhet eller depression och på så sätt kunna sätta in 

behandling i tid. 

Flera av de äldre undvek offentliga lokaler då de inte var utformade efter deras behov 

(Berger, 2012), vilket medförde att det exempelvis blev svårt att uppsöka och träna på 

offentliga gyminrättningar. Ett förslag kunde vara att utveckla träningsgrupper för äldre 

med synskada koordinerat från Synverksamheten eller patientföreningar. Det är i studier 

bevisat att fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa. Att träna i organiserad grupp blir ett 

sätt att delta i social samvaro och samtidigt vara fysiskt aktiv (Di Cagno et al., 2013). 

Träning och att fysiskt aktivera sig används även i viss utsträckning som behandling vid 

mild- till måttlig depression (Schuch, et al., 2016).  

Synverksamheter, som vänder sig till patienter med nedsatt syn utformar synhjälpmedel 

samt anpassning av hemmet för optimala förhållanden för synskadade (Västra 

Götalandsregionen Habilitering & Hälsa, 2018). På senare år erbjuder flera av dem även 

stöd i form av samtal, då det framkommit att depression och nedstämdhet är vanligt 

förekommande bland dessa patienter. Problemlösande terapi, där patienterna får 

möjlighet att hitta nya vägar att utföra det de önskar trots synnedsättning, visar sig ha 

god effekt för den psykiska hälsan. Övrig rehabilitering och träning får ett mer positivt 

resultat om det mentala bearbetas först (Bruijning et al., 2014). Det torde gälla även i 

rehabiliteringen kring äldre med synskada där det mentala i stor utsträckning påverkar 

upplevelsen av hälsa. 

Flera personer med synskada beskrev att det gick åt mer energi att utföra aktiviteter än 

då de hade god syn (Magnus & Vik, 2016). Detta medförde att ärenden av vikt priorite-

rades framför nöjen. Då det kräver mer kraft, tid och energi att genomföra dagliga syss-

lor som att laga mat och sköta hemmet vid synskada, kan ögonsjuksköterskan stötta och 

vägleda patienten med dessa saker. Det blir då mer energi över till aktiviteter patienten 

tycker om att göra. Ett förslag kunde vara att erbjuda alla äldre med kraftig synnedsätt-

ning remiss till Synverksamheten. Där kan de få anpassade hjälpmedel, samtal och stöd. 

Synverksamhetens kan öka delaktigheten genom att vägleda den äldre i vad för sorts 

stöd som kan erbjudas, vilket kan medföra att den äldre med synskada inte upplever att 
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hen bara blir omhändertagen. Detta borde även stödja patienten i att använda sig av 

synhjälpmedel i större utsträckning. 

De äldre med synskadas accepterande av den nya livssituationen belystes också i resul-

tatet (Hayman et al., 2007; Heesterbeek et al., 2017). Detta bekräftas i annan forskning, 

där de äldre som hade lättare att fysiskt anpassa sig till att ha en sämre synförmåga, 

hade stöd av andra människor, hade tillgång till utprovade hjälpmedel och använde sig 

av olika strategier, därmed hade lättare att mentalt acceptera synnedsättningen (Senra et 

al., 2015). Med tiden lärde sig många med grav synnedsättning att leva med en sämre 

synförmåga. De behövde visserligen fortfarande be om hjälp i samma utsträckning, men 

kom att acceptera behovet av hjälp (Bruijning et al., 2014). Forskning visar att personer 

som är i ett tidigt stadie av att förlora synförmågan, har lägre acceptans och högre förne-

kelse än de som levt med synförlust en längre tid (Bergeron & Wanet-Defalque, 2012). 

Genom att erbjuda de som nyligen drabbats av en synskadada att få kontakt med Syn-

verksamheten samt erbjuda stödjande samtal, kan underlätta för dem att acceptera den 

nya livssituationen. Då ögonsjuksköterskan förstår dem, kan patienten få stöd som i sin 

tur kan leda till en bättre självkänsla, tillfredsställelse och de kan acceptera sin nya situ-

ation (Casten et al., 2016; Good et al., 2008; Kempen et al., 2011). Av erfarenhet efter 

flera år av arbete vid ögonmottagning, är upplevelsen att många äldre med synskada 

inte vet var de skall vända sig för att få hjälp och stöd. De saknar ofta även vetskapen att 

de har rätt att få tillgång till utprovade hjälpmedel. 

I studien av Burton, Shaw & Gibson (2013) framkom det ett stort behov av information 

och undervisning från ögonsjuksköterskan gällande vad patientens synnedsättning kan 

komma att innebära. Även hur bra synförmåga patienten kan förvänta sig för att inte ha 

orealistiska förhoppningar. Flera patienter med synskada upplever att de får bristfällig 

information om vilket stöd som finns att tillgå, samt att de själva får ta reda på vart de 

kan vända sig (Burton et al., 2013). Detta är något som måste prioriteras av fler än 

ögonsjuksköterskor, till exempel av synverksamheter, primärvården och hemsjukvård. 

En reflektion är då att ögonsjuksköterskan kunde fungera som en utbildande funktion 

mot andra vårdgivare. Ögonsjuksköterskan kunde även finnas som en del i utbildningen 

av allmänsjuksköterskor på grundnivå, med inriktning på omvårdnaden kring äldre med 

låg synskärpa eller synfältsbortfall. Dessa patienter möter även allmänsjuksköterskor i 

andra vårdande sammanhang. 

Travelbees ommvårdnadsteori (1971) fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga di-

mension där hon menar att omvårdnaden finns i relationen mellan patient och sjukskö-

terska. Patienten och sjuksköterskans samspel kan påverkas och resulterar i vilka efter-

spel detta kan ha för patienten och dennes situation. Det blir ögonsjuksköterskans upp-

gift att vårda den unika människan och inte bara en person med nedsatt synförmåga. Det 

är viktigt att kunna se individen som drabbats av en grav synnedsättning till följd av en 

åldersrelaterad ögonsjukdom. Sjuksköterskan skall bemöta patienten med respekt och få 
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denne att känna sig värdefull, samt att det de känner, tycker och säger har betydelse 

(Entwistle & Watt, 2013).  

För att kunna bedriva en god, personcentrerad omvårdnad krävs att sjuksköterskan för-

står och ser till människan bakom diagnosen (Forsberg, 2016). Det handlar om att be-

handla patienten som den vill bli behandlad, utifrån deras behov och önskningar. Alla 

människor är olika och ögonsjuksköterskan kan inte förutsätta att alla människor vill bli 

behandlade på samma sätt. Alla har olika bakgrund, värderingar och är i olika faser i li-

vet samt i sin sjukdom. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan vägleder 

patienten att sätta ord på sina mål och förväntningar, samt stöttar dem att hitta medel att 

nå sina mål och finna meningsfullhet trots ohälsa (Forsberg, 2016). Detta betyder att 

sjuksköterskan måste lyssna in vem personen är, hur den upplever sin ohälsa och vad 

som är av betydelse för just denna individ (Smith-Trudeau, 2016). Det har framkommit 

att relationen mellan sjuksköterska och patient kan förbättra patientens hälsa, inte bara 

beträffande sjukdom, den fysiska konditionen och behandling utan även psykiskt, emot-

ionellt och socialt välbefinnande. Relationen kan även stärka patientens egna resurser 

för att uppnå bättre hälsa (Strandås & Bondas, 2018). Forskning visar att det kan vara 

svårt för vårdpersonal att verkligen implementera detta arbetssätt. Det är viktigt att sjuk-

sköterskor och andra vårdgivare reflekterar kring sina patienter, sin värdegrund samt sin 

förförståelse för att därmed kunna vårda personcentrerat (Jones, 2016). 

I den inledande litteratursökningen upplevdes att det saknas forskning kring hur äldre 

med synskada upplever sitt tillstånd utifrån känslomässiga perspektiv. Den forskning 

som fanns fokuserade på hur äldre med synnedsättning praktiskt hanterar vardagen, 

samt svårigheter att göra detta. Genom att visa patienten empati, samt kunna tala även 

om det som är svårt, kan en personcentrerad vård av god kvalité ges. Detta kan bidra till 

att äldre som drabbas av en grav synnedsättning ges förutsättningar att uppleva hälsa 

och välbefinnande efter den kris i livet detta kan innebära.  

Konklusion och implikation 

Studien syftade till att undersöka upplevelsen hos äldre med åldersrelaterade ögonsjuk-

domar som ger en kraftigt nedsatt syn. Studien visar flera gemensamma upplevelser 

bland de äldre med synnedsättning, såsom att förlora sitt oberoende, hur livet inte blivit 

som planerat men även en strävan efter att finna nya vägar och lära sig att leva med 

synnedsättning. 

En rädsla och en förlust av förmåga att utföra saker efter att ha drabbats av synnedsätt-

ning gav en känsla av att förlora sitt oberoende. Många beskrev en rädsla över att bli en 

börda för sina närstående då de behövde be om hjälp. Andra uttryckte en oro inför fram-

tiden, vad den kommer att innebära samt att kunna hitta meningsfulla sysselsättningar. 

Känslor av besvikelse och att livet inte blev som planerat resulterade i nedstämdhet, vil-



 

 

20 

 

ket påverkade hälsan och livskvalitén. Äldre med synskada hade högre förekomst av de-

pression och ångest. Genom att omprioritera, acceptera och använda sig av strategier 

för att kompensera, kunde de äldre finna nya vägar i livet. De försökte hitta nya sätt att 

upprätthålla sina sociala kontakter och hålla sig uppdaterade samhälleligt. 

Studien kan ligga till grund för att ge ögonsjuksköterskor en djupare förståelse för den 

äldre patienten med synskada, samt vilka praktiska och känslomässiga svårigheter det 

innebär att leva med synnedsättning. Då ögonsjuksköterskan skall arbeta med att lindra 

lidande, är det av vikt att en förståelse finns för vad som orsakar själva lidandet i den 

praktiska vardagen. Aktuell studie kan vara ett stöd för ögonsjuksköterskor för att 

underlätta att vägleda patienten i att möta sina behov för att uppnå välbefinnande och 

livskvalité, trots de förändrade förutsättningar som föreligger vid synnedsättning. 

Dessutom vore det av intresse att genomföra en kunskapsöversikt av aktuell forskning 

med syfte att utveckla en standardvårdplan gällande omvårdnaden kring äldre med 

synnedsättning. Denna skulle säkerställa att patienten får adekvat stöd från hälso- och 

sjukvården, men även från andra samhälleliga instanser. Dessutom vore vidare 

forskning om vilket stöd personer med grav synnedsättning själva anser sig behöva i 

dagligt liv av intresse. Detta skulle kunna leda till att omvårdnaden av patienter med 

grav synnedsättning vidareutvecklas. 
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BILAGA A 

 

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed Psycinfo 

Synnedsättning Visual impairment Visual impairment Visual impairment 

Hantera Coping Coping Coping 

Äldre Elder, older, aged, elderly  Elderly 

Dagliga livet Daily life   

Upplevelse Experience   

Syn Visual   

Känna Feel Feel  

Synförlust Vision loss Vision loss  

Synsvårigheter, utma-

ningar 

Visual difficulties/ chal-

lenges 
  

Dålig syn Low vision   

65+ 65+   

Att leva Living   

Livskvalité Quality of life   

Blind, blindhet Blind  Blindness 

Känslor  Emotions Emotions, feelings 

NOT hörsel  NOT hearing NOT hearing 

Anpassning   Adjusting 

Kommunikation  Communication  

Barriärer  Barriers  
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 Tabell 4: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

180130 Cinahl visual impairment AND elderly 27 4   

180130 Cinahl visual AND quality of life AND older 84 6 4 2 

180130 Cinahl 

vision difficulties OR challenges AND 

elderly OR aged OR older OR elder 127 7 2  1  

180131 Cinahl 

visual impairment OR blind OR visually 

handicapped AND older AND living 194 9 5 2  

180201 Cinahl vision loss AND older AND feeling 4 1 1 1  

180201 Cinahl low vision AND 65+ AND life 7 1   

180206 Cinahl QoL AND visually impaired AND 65+ 128 10 7  2  

180131 PubMed 

coping AND visual impairment AND 

emotions 175 3 1 1  

180131 PsycInfo vision loss AND emotions AND coping 16 1 1 1  

180131 PsycInfo vision loss AND emotions NOT hearing 29 3 1 1  

180201 Cinahl vision loss AND living 98 3 1 1 



 

 

 

Tabell 5: Artikelöversikt 

Artikel 1  

  

Referens La Grow, S., Towers, A., Yeung, P., Alpass, F., & Stephens, C. (2015). The relationship between 

loneliness and perceived quality of life among older persons with visual impairments. 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet var upplevd livskvalité bland äldre med synnedsättning. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie. Students t test 

2683 deltagare, primärt i en större undersökning gällande upplevd hälsa bland äldre. 

Urval Två grupper jämfördes, de som skattat sig ha synnedsättning samt de med god syn. 

godkänd av Massey university Human Ethics Committee- enligt Helsingforsdeklarationen. 

Datainsamling Deltagarna var slumpmässigt utvalda ur folkbokföringen, och ombads att svara på enkätfrågor 

per post. Svarade på frågor gällande sin syn, samt 11 frågor angående ensamhet. Beprövade mät-

instrument som mätte ensamhet, Jong Gierveld loneliness scale. 

Dataanalys Tvärsnittsstudie. I första steget jämfördes dessa två grupper med hur det hade det med hälsan och 

sjukdomar i övrigt. 

I andra och tredje steget undersökte studien bara de självskattade resultaten i gruppen med indivi-

der med synskada. 

I andra steget delades gruppen in i tre, ej ensam, ganska ensam, mycket ensam, och jämfördes 

sedan med övriga parametrar. 

I steg tre jämfördes alla variabler utom syn och upplevd livskvalité, för att se vilken faktor som i 

sig påverkade resultaten mest. 

Bortfall Redovisades ej 

Slutsats Äldre med synskada upplevde sig själva som mer ensamma än bland de äldre med god syn, 53% 

vs 36%. 

Frågor de deltagande fick besvara var hur de upplevde sin ekonomi, mental hälsa, hur nöjda de 

var med de dagliga aktiviteter som de tog sig för, nöjd med livet samt självskattad livskvalité. 

Det visade sig bland annat att det fanns en stor variation i vad gällde den sociala ensamheten, 

snarare än den känslomässiga, vilket var en faktor som påverkade hur de skattade sin livskvalité. 

Fokus på just ensamhetsfaktorn ses sällan inom vården och rehabiliteringen för äldre med syn-

skada. Synförsämring i samband med åldrande var i fokus. 

Bland de äldre med synskada fanns fler ensamboende, de upplevde sin hälsa som sämre, sin eko-

nomi som sämre, de var i lägre grad nöjda med sina möjligheter till dagliga aktiviteter, mindre 

rörliga, mindre nöjda med livet och en lägre självskattad livskvalité. Fler av de äldre med syn-

skada skattade sig själva som mycket ensamma. Detta visade att äldres syn har stor betydelse för 

deras upplevelse av hälsa. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 2 

  

Referens La Grow, S., Alpass, F., Stephens, C., & Towers, A. (2010). Factors affecting perceived quality 

of life of older persons with self-reported visual disability 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vilka faktorer påverkar livskvalitén bland äldre med synnedsättning. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie  

Urval Kvalitativ studie som en del i en större undersökning om hälsa bland äldre 

Av 2072 utskickade enkäter blev 2482 svarade på, en svarsfrekvens på 81%. Av dessa var 1903 

tillräckligt ifyllda för att kunna användas i studien. 

Datainsamling Data samlat från 2006 där studien önskat få svar på om personer med diagnosen synnedsättning 

skilde sig åt vad gäller ett antal sociala och socioekonomiska faktorer, samt hur detta påverkade 

deras upplevelse av livskvalité jämfört med dem som inte fått denna diagnos. Ytterligare frågor 

lades till den ursprungliga enkäten för att passa detta syfte. 

Studien var godkänd av Massey University Human Ethics Committee, godkänt enligt Helsing-

forsdeklarationen. 

Av 2072 utskickade enkäter blev 2482 svarade på, en svarsfrekvens på 81%. Av dessa var 1903 

tillräckligt ifyllda för att kunna användas i studien. Med hjälp av åtta frågor, 29 hälsoproblem, 

samt med hjälp av tre skalor kunde fyra huvudgrupper skiljas ut för vidare analys. 

Chronbach alpha koefficient över 0.70 (som är acceptabelt) 

Dataanalys Med hjälp av åtta frågor, 29 hälsoproblem, samt med hjälp av tre skalor kunde fyra huvudgrup-

per skiljas ut för vidare analys. Chronbach alpha koefficient över 0.70 (som är acceptabelt) 

Dessa parametrar jämfördes sedan med faktorer som ålder, kön, samt de vanligaste 28 diagno-

serna bland äldre. Studien använde sig av Mean, Range, SD, % för att kunna mäta och jämföra. P 

<0,005 i jämförelserna. 

Sedan delades gruppen upp i två, de med synnedsättning, 11% samt de med god syn, 89% för att 

kunna jämföras med de övriga faktorerna. 

Bortfall 19% 

Slutsats Studien fann ingen skillnad i ålder, kön mellan de med synnedsättning och de med god syn. De 

med synnedsättning hade i högre grad även andra diagnoser. 

Grupperna skildes åt vad gäller nöjdhet i att utföra dagliga aktiviteter, möjlighet att ta sig ut i 

samhället, ekonomisk sits, socialt stöd, mental hälsa, fysisk hälsa och upplevd livskvalité. 

Då grupperna studerades separat noterades att de skildes åt vid sju av åtta variabler, som nöjdhet 

att utföra ADL, möjlighet att ta sig ut/sunt i samhället ekonomisk sits, fysisk hälsa, mental hälsa, 

social isolering, nöjdhet med livet, självskattad livskvalité. Varje av dessa faktorer hade en 

mindre eller medelinverkan på gruppen. Tre av variablerna påverkade självupplevda livskvalitén; 

nöjdhet med livet, förmåga att ta sig ut/runt i samhället samt nöjdhet med att utföra ADL. 

Mindre påverkan hade mental hälsa, ekonomisk sits, fysisk hälsa, antal övriga diagnoser, samt 

social isolering på självskattad livskvalité. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög-Hög 



 

 

 

Artikel 3 

Referens Laliberte- Rudman, D., Huot, S., Klinger, L., Leipert, B., & Spafford, M. (2010) Struggling to 

maintain occupation while dealing with risk- The experiences of older adults with low vision. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur äldre med synskada som ej hade hjälp eller rehabinsatser, upplevde 

och klarade sina sysslor/aktiviteter. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie med 34 deltagare. En semistrukturerad intervju samt efterföljande telefonsamtal. 

Urval Inklusionskriterier: 70+ med synfel som ej kunnat avhjälpas med refraktion,  

bo i eget hem, utan hemhjälp.  

Genom annonser i tidningar, hos lokala organisationer, i nyhetsbrev, samt via rekommendationer 

identifierades deltagarna till studien. 

Datainsamling En semistrukturerad intervju samt efterföljande telefonsamtal. I VFQ-25 fick patienterna själv-

skatta sin syn. Intervjuerna lästes av samtliga undersökare 

Dataanalys Giorgi & Giorgis analysmetod för att kunna jämföra olika data/parametrar. NVivo 2,0 analyspro-

gram användes för att analysera insamlade data. Intervjuerna lästes av samtliga undersökare samt 

de meningsbärande enheterna i intervjuerna identifierades. 

Bortfall Redovisades ej 

Slutsats De äldre med synskada i undersökningen upplevde att de behövde kämpa för att kunna fortsätta 

göra sina aktiviteter och sysselsättningar som tidigare. De var tvungna att väga risker och nytta 

med att försöka klara sig i det dagliga, samt för att kunna fatta beslut inför framtiden. Denna kamp 

resulterade ofta i att patienterna slutade med diverse aktiviteter som tidigare gav dem glädje och 

social samvaro, Aktiviteter som ansågs nödvändiga, samt de som främjade en känsla av självstän-

dighet livet fortgick trots risker. 

En osäkerhet att vistas ute samt i okända miljöer. Den största rädslan för de flesta i studien var att 

de i samband med sin sjunkande syn bli beroende av andra, behöva be om hjälp, förlita sig på 

andra om de behövde ta sig ut, samt att behöva flytta från sitt hem.  

Deltagarna beskrev ett minskat fysiskt och socialt svängrum.  

Inom ögonsjukvården bör det finnas möjligheter att hjälpa patienter med progredierande synned-

sättning att hitta meningsfulla sysselsättningar samt anpassa dem till de nya förutsättningarna. Att 

få patienterna att mentalt förbereda sig på framtiden redan innan synnedsättningen är allvarlig. Att 

få patienterna att acceptera, omvärdera och kunna förmå sig att ta emot hjälp. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 4 

  

Referens Hayman, K., Kerse, N., La Grow, S., Wouldes, T. Robertson, C., & Campbell, J (2007). 

Depression in older people: Visual impairment and subjective ratings of health. 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att kartlägga förekomsten av depression bland en grupp äldre med synnedsättning och 

undersöka samband mellan fysisk och synmässigt handikapp och depression. 

Metod:  

Design 

 

Undersökningen innefattade 391 deltagare, äldre än 75 år, med synnedsättning enligt 

mätinstrument. Mätningarna innehöll också geriatrisk depression som en del enligt GDS, som 

berör oro, hälsorelaterad QoL, fysisk förmåga, samt synskärpa. 

Urval En grupp av äldre med synskada som ingick i en större undersökning gällande fall relaterat till 

synnedsättning. Urvalet hämtat ur register för blinda, sjukhus samt privata mottagningar. De 

skulle uppnå viss nivå av synnedsättning, bo i eget hem och kunna röra sig. Exkluderade var de 

som inte förstod studien. 55%, 391 av 708 deltog i studien. 

Datainsamling Mätningarna innehöll också geriatrisk depression som en del enligt GDS, som berör oro, hälsore-

laterad QoL, fysisk förmåga, samt synskärpa. SSK skötte mätningar vid hembesök. Grundfrågor 

var ålder, kön, social status, boende osv. Synskärpan mättes enligt Snelles. Förekomst av depress-

ion mättes med geriatrisk depressionsskala, GDS-15. Denna är utformad för att mäta symtom på 

depression bland äldre. Analysen görs genom 15 ja/nej-frågor och visar hur personen känt sig sen-

aste veckan.  

Poäng mellan 5–9 – måttlig depression, poäng över 9 - allvarlig depression. 

Dataanalys Datan analyserades i programmet SPSS 12,0 för Windows. Förhållandet mellan fysisk nedsätt-

ning, synnedsättning och depression. 

Students S-test och X2 Fisher exact test. P <0,05 var statistiskt signifikant. 

Bortfall 55%, 391 av 708 deltog i studien. 

Slutsats Makuladegeneration var den vanligaste orsaken till synnedsättning bland de deltagande i studien.  

Huvudparten av deltagarna var inte deprimerade. 38st var deprimerade, 10%. Av dem var 87% 

mild-måttligt deprimerade, 13% allvarligt deprimerade. De som var allvarligt deprimerade var 

mindre fysiskt aktiva, hade större upplevelse av synskadan, samt hade mer oro. Det mentala, och 

fysiska synhandikappet mättes. Synhandikapp, synfunktion som självskattats som dålig hade 

större inverkan negativt på humöret än den faktiskt uppmätta synskärpan. Inget samband mellan 

ensamboende/sammanboende och depression kopplat till synnedsättning hittades. En gradvis syn-

nedsättning visades vara lättare att acceptera. Professionellt stöd från sjukvården minskade före-

komsten av depression. Att inte kunna utföra det som tidigare kunde göras, ledde ofta till depress-

ion. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 5 

Referens Heesterbeek, T., van der Aa, H., van Rens, G., Twisk, J., & and van Nispen, R. (2017). 

The incidence and predictors of depressive and anxiety symptoms in older adults with vision im-

pairment: a longitudinal prospective cohort study. 

Land  

Databas 

Nederländerna och Belgien. 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka och identifiera riskfaktorer för depression hos äldre patienter med syn-

skada. 

Metod:  

Design 

 

En observationsstudie över två år.  

Urval Studien innefattade 540 deltagare i en observationsstudie över två år.Av dessa blev 3000 deltagare 

utvalda från register av synskadade i rehaborganisationer och blev kontaktade per telefon och brev 

för att bli tillfrågade att delta i studien. Godkänd av Medical Ethics committee of the VU univer-

sity Medical center Amsterdam, enligt Helsingforsdeklarationen. 

Datainsamling Av de tillfrågade ville 914 personer delta i studien. Med uppföljning efter sex månader, 12, 18 24 

mån. Deltagarna var 60+, uppmätte tillräckligt låg synskärpa/synfält enl Snellen. De deltagande 

skulle inte ha tidigare historia av depression eller ångest. Tillslut återstod 429 personer. 

Symtom på depression och ångest mättes med mätskalor utformade för detta, CES-D, som består 

av 20 frågor 0–60 poäng, där >16 var risk, samt HADS-A bestående av sju frågor, 0–21 poäng där 

>8 var risk. Synskärpan togs från journal/register. Subjektiv upplevelse av synen kartlades, samt 

tidigare livserfarenheter. Telefonundersökning avseende mentala hälsotillståndet utfördes av utbil-

dad personal inom depression. Hälsotillståndet mättes enligt Dutch tariff där 1 representerar fullt 

frisk, och 0 dödligt sjuk. Personer kan skatta sig minus, det vill säga, sämre än döden. 

QoL kopplat till synförmåga, acceptans, mättes med Low Vision QoL-18, bestående av 18 frågor 

0–90 poäng. Adaption to Age related visionloss AVL-9, med poäng 0–27, där 27 var tecken på 

full acceptans. Tillgång till professionellt stöd mättes också, samt i vilken omfattning patienten 

hade använt sig av denna typ av vård. Uppföljning och mätning var 6e månad. 

Dataanalys Dataanalys i programmet SPSS för Windows, version 22. T-test med p <0,05 

Bortfall  Av de 3000 tillfrågade ville 914 delta, Till slut återstod 429 personer. 

Slutsats Makuladegeneration var vanligaste orsak till synnedsättning bland de studerade. De hade i snitt 

haft synnedsättning i 16 år. Studien visade att 12% drabbades av allvarlig depression/ångest. 16% 

av de deltagande hade sökt vård för mental ohälsa. Vidare framkom att 42% av deltagarna var vid 

undersökningens slut på gränsen till depression. I studiegruppen hade 19% drabbats av ångest. 

CESD-scores, ensamboende, dålig ekonomi, AMD, där att vara ensamboende var det som i kom-

bination med synnedsättning påverkade deltagarna mest negativt. I resulatet visades att 21% blev 

deprimerade per år i undersökningen, samt att 9,5% utvecklade ångest per år. Skillnader i riskfak-

torer för utvecklandet av ångest och depression, samt behandling för dessa två tillstånd är olika. 

Det är viktigt att behandla dessa tillstånd i tid, till exempel genom KBT. De med AMD som ned-

satte synen var generellt mer deprimerade, då detta drabbar den centrala synen. Ångest var mer 

vanligt bland de yngre äldre. Kanske beroende på att de tänks leva längre med nedsatt syn och där-

med stöta på fler hinder än äldre äldre. Att söka information om sin sjukdom bland okända källor 

på nätet ökade också frekvensen av ångest. Denna undersökning kan ligga till grund för att påvisa 

ett behov av screening för depression/ångest bland dessa patienter. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 6 

Referens Li, Y., Crews, J., Elam-Evans, L., Fan, A., Zhang, X., Elliott, A., & Balluz, L. (2011). Visual 

impairment and health-related quality of life among elderly adults with age-related eye diseases.  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan åldersrelaterade ögonsjukdomar, synnedsättning och 

hälsorelaterad livskvalité. 

Metod:  

Design 

 

Tvärsnittsstudie 

Synnedsättning-självskattad,  

Självskattat hälsotillstånd samt 

Ögonsjukdomar, diagnostiserade 

Urval Äldre, 65+ 

Datainsamling via The Behavioral Risk factor surveillance system - hälsotillstånd, kroniska sjuk-

domar. The Vision and Access to Eye Care modul - synskärpa, självskattad synnedsättning. 

40 679 utvalda, blev sedan 36 348 

Begränsat geografiskt område, nio stater i USA.  

Datainsamling Datainsamling via The Behavioral Risk factor surveillance system - hälsotillstånd, kroniska sjuk-

doma. The Vision and Access to Eye Care modul - synskärpa, självskattad synnedsättning. 

Livskvalité mättes med fyra frågor: 

-Generell hälsa 

- Fysisk ohälsa 

- Mental ohälsa 

- Förmåga att utföra en aktivitet (fysiska och mentala hinder?) 

Depression mättes med beprövade mätmetoder. 

Dataanalys Undersökningsgruppen delades in i fyra; Ingen ögonsjukdom, en ögonsjukdom, två ögonsjukdo-

mar, tre eller fler ögonsjukdomar 

Så fick de självskatta sin synförmåga och problem med att se. 

Statistiska dataprogram för analys, SAS, SUDAAN 

Bortfall Av 40 679 utvalda, deltog 36 348 

Slutsats Mellan 2006–2008 jämfördes självrapporterad synnedsättning med fysisk hälsa och mental hälsa. 

Synnedsättning, fysisk nedsättning, ökat antal ögonsjukdomar. Märktes inget ökat antal mental 

ohälsa kopplat till ögonsjukdom 

Den mentala hälsan påverkas inte av sviktande syn. De med fler ögondiagnoser var oftast äldre, de 

kanske i högre grad accepterar mer att det fysiska sviktar. Hälso- och sjukvården bör finnas i ett 

tidigt stadie för dessa patienter. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medelhög 



 

 

 

Artikel 7 

  

Referens Berger, S. (2012). Is My World Getting Smaller? The Challenges of Living with Vision Loss.  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka betydelsen av att upprätthålla sina fritidsaktiviteter, trots sin synnedsätt-

ning, för det psykiska välbefinnandet. 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade intervjuer, kvalitativ metod.  

Urval Del i en större undersökning om vikten av att delta i fritidsaktiviteter för personer med synnedsätt-

ning. I undersökningen deltog 26 personer. Personer 70+ med synnedsättning sedan minst två år 

tillbaka. Via VFQ-25 standardiserad mätmetod, fick de själva skatta sin synförmåga. De delta-

gande lämnade sitt samtycke till studien. Urvalet valdes ur patientgruppen vid en ögonklinik. 

Datainsamling Varje deltagare intervjuades två gånger, ansikte mot ansikte, samt observerades vid ett tillfälle av 

undersökaren då patienten deltog i en valfri aktivitet i hemmet eller ute i samhället. Det kunde till 

exempel vara bakning, handarbete, träning, promenad eller besök på museum. Observatören kunde 

då se hur deltagaren hanterade utmaningar, strategier och hur aktiviteten upplevdes. Undersök-

ningen pågick under 10 månader. Godkänd av Universitys institutional review board. 

26 deltagare med anamnes på synnedsättning sedan minst två år. De flesta vita, kvinnor som var 

sammanboende med annan. AMD var vanligaste orsaken till synnedsättning. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades sedan. 

Dataanalys Analysprogrammet NVivo 8 användes.  

Bortfall De som tyckte sig vara nedsatta på grund av annan sjukdom uteslöts ur studien 

Slutsats Alla deltagare talade om utmaningen att ta sig för fritidsaktiviteter de tidigare ägnat sig åt, fram 

för allt utanför det egna hemmet. Deltagarna upplevde en osäkerhetskänsla då de inte visste var 

saker fanns. De upplevde svårigheter att ta sig runt i okända miljöer, fick svårt att ta sig ut. De 

kände sig sårbara/utsatta, fick en ökad trötthet, upplevde en brist på stöd och assistans. Detta ledde 

till sämre självkänsla och självständighet 

Studien lyfter fram en viktig kunskap så att de som arbetar med dessa patienter ska kunna hjälpa 

dem hitta vägar och lösningar. Så att dessa patienter kan fortsätta ägna sig åt fritidsaktiviteter de 

tidigare tyckt om och därmed öka känslan av välbefinnande. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 8 

Referens Casten, R., Rovner, B., & Fontenot, J. (2016). Targeted Vision Function Goals and Use of Vision 

Resources in Ophthalmology Patients with Age-Related Macular Degeneration and Comorbid De-

pressive Symptoms. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur synbaserad terapi och stöd bland patienter med AMD kan förhindra 

depression. I hur stor utsträckning brukar patienter synhjälpmedel/rehab. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie, Tvärsnittsstudie 

Urval Undersökning mellan 2009–2013 bland 188 patienter med AMD, 65+. 

65+, bilateral AMD, bästa synskärpa 20/70, fått fem eller fler injektioner. Måttliga svårigheter att 

klara en viss aktivitet, i riskzonen för att utveckla depression, eller har en viss känsla av depress-

ion. Exkluderade var patienter med kognitiv svikt, samt redan utvecklad depression. Pågående in-

jektionsbehandling, samt övriga ögonsjukdomar var också exklusionskriterier. 

Low vision Depression Prevention Trial-VITAL. Efter besök på ögonkliniken uppdelades patien-

terna i två grupper, efter beteende, aktivering, terapi, jämfört med kontrollgruppen som fick stöd-

jande terapi. Undersökningen godkänd av Institutional Review board at Thomas Jefferson Univer-

sity, enligt Helsingforsdeklarationen. Alla gav skriftligt samtycke till att delta. 

Datainsamling Deltagarna blev kontaktade via brev och telefon. En sjuksköterska intervjuade deltagarna utifrån 

färdiga intervjufrågor, svaren spelades in och en cross-sectional analysis gjordes. Demografiska 

frågor, bakgrundsinfo insamlades. Synskärpa och kontrastseende mättes enligt beprövade meto-

der. Den upplevda synen självskattades enligt ett mått Massof Activity Inventory, där deltagaren 

fick klassa hur väl de kunde uppnå 50 mål, samt vilka svårigheter som fanns att göra detta. Ur 

dessa valde patienterna sedan fyra som var av särskild betydelse för den enskilda individen. 

Dataanalys Sjuksköterskan läste högt upp alla frågor och spelade in svaren. Tvärsnittsstudien baseras på bas-

data. En identifikation av de fem vanligaste målen för använda sin syn gjordes: läsa tidningen, 

fritid och underhållning, dataanvändning, personlig kommunikation och brevkorrespondens.  

Bortfall Månatliga kontroller gjordes för att kontrollera om eventuella förändringar inträffat inom den un-

dersökande gruppen gällande exklusionsområdena. 

Slutsats Av de fem vanligaste uppsatta målen var alla antingen fokuserade på att bibehålla självständighet 

eller att kunna delta i sociala sammanhang eller fritidsaktiviteter. Alla i undersökningen var på 

gränsen till att utveckla en depression. Endast 10% hade använt sig av professionell hjälp. Målet 

var mindre svårt att uppnå då de brukade stödjande resurser/hjälpmedel. De flesta utövade sina 

mål/aktiviteter mer sällan efter att ha fått AMD än tidigare. Att bevara funktion är av vikt för att 

bibehålla äldres psykiska och kognitiva hälsa. Ett behov av multidiciplinära team som arbetar pro-

fessionellt med att stödja det kognitiva, sociala, känslomässiga, funktionen, samt att stötta för-

mågan att klara sig i det dagliga livet för patienter med AMD. Ett stort behov av information och 

undervisning från ögonläkare/ögonsjuksköterska vad deras synnedsättning kan komma att inne-

bära, samt vilket synmässigt resultat patienten kan förvänta sig för att inte ha orealistiska förhopp-

ningar. En lösning att få patienter med AMD att få kontakt med syncentral eller andra synrehabili-

terande instanser kunde kanske vara att remittera alla dessa patienter dit utan att de själva behöver 

be om det. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 9 

  

Referens Good, G., A., LaGrow, S., & Alpass, F. (2008). 

An Age-Cohort Study of Older Adults With and Without Visual Impairments: Activity, Independ-

ence, and Life Satisfaction. 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att jämföra om äldre med synnedsättning var mindre aktiva, mindre självständiga, och 

mindre nöjda med livet än de med god syn. 

Metod:  

Design 

 

Semistrukturerade intervjuer, kvalitativ metod.  

Urval Godkänd av Massey University Human Ethics committee, Nya Zeeland, enligt Helsingforsdekla-

rationen. 

Deltagare var utvalda bland medlemmar i Royal New Zealand foundation of the blind, som var 

65+. Motsvarande grupp äldre valdes ut ur folkbokföringen med kriteriet att de hade god syn. Alla 

deltagare bodde i eget hem. 

Datainsamling En självskattning av självständighet enligt 12 ja/nej frågor, kring hur det dagliga livet klaras. En 

annan självskattning handlade om hur det sociala livet, fritid, läsning osv, upplevdes samt hur 

nöjda de kände sig med livet. Deltagarna själva fick välja hur undersökningen skulle gå till, via 

brev, telefon eller personliga möten med undersökarna. Av de 560 deltagarna, var 135 synskadade 

och 425 seende. Alla deltagare hade liknande levnadsförhållanden. 

Dataanalys Deltagarna delades upp i tre åldersgrupper, 65–74 år, 75–84 år, 85–100 år. Inom dessa tre grupper 

jämfördes sedan de med god syn och de synskadade utifrån olika variabler. Studien använde sig av 

olika statistiska metoder och mätinstrument, som Tukeys Honestly Significant difference test och 

Tamhanes T2 test. 

Bortfall Redovisades ej 

Slutsats Jämfört med de med god syn var grupperna av äldre med synskada generellt mindre nöjda med li-

vet. De kände sig mindre självständiga samt mindre aktiva jämfört med samma grupp bland de se-

ende. Den enda gruppen som tycktes acceptera situationen och livet med sämre syn var de riktigt 

gamla i gruppen 85–100 där skillnaderna mellan den seende och den synskadade gruppen var 

mindre. 

Undersökningens resultat kan ligga till grund för att skapa en bättre kunskap hos de som arbetar 

med dessa äldre med synskada. Genom att utbilda och stötta dessa kan de få hjälp att känna ökad 

livsglädje och vara nöjda med livet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 10 

  

Referens Kempen, G. I., Ballemans, J., Ranchor, A. V., Rens, G. H., & Zijlstra, G. A. (2011). 

The impact of low vision on activities of daily living, symptoms of depression, feelings of anxiety 

and social support in community-living older adults seeking vision rehabilitation services.  

 

Land  

Databas 

Nederländerna och Belgien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka inverkan och förekomst av depression, ångest och socialt hos synskadade 

äldre, samt hur detta påverkar QoL. 

Metod:  

Design 

 

Randomiserad studie 

Urval Randomiserad studie, deltagarna valdes ut bland medlemmar i organisationer för synskadade i Ne-

derländerna och Belgien. Till studien valdes 149 personer ut, bodde i eget hem eller på boende, 

som hade ansökt eller brukade rehab/hjälp vid synnedsättning, samt var i behov av vit käpp. Slutli-

gen deltog 148 personer med ålder över 57 år och äldre, i själva studien. Exkluderade var de med 

kognitiv svikt. 

Datainsamling Telefonintervjuer mellan 2008–2010. Sociodemografiska frågor, samt QoL kopplat till hälsa mät-

tes med tre olika mätinstrument. ADL mättes med Groningen Activity Restriction Scale, GARS. 

11 frågor som gav 11–44 poäng, där 44 var sämst fungerande. Psykisk stress mättes med Hospital 

Anxiety and Depression Scale, HADS, sju områden som gav 0–42 poäng, där 42 var högst nivå av 

psykisk stress. Socialt stöd mättes med Social Support Scale Interactions, som består av tre områ-

den som mäter förekomst av vardagsstöd, stöd i svåra situationer, samt stöd som stärker individens 

självkänsla, 12–48 poäng där 48 visade på en hög tillgång till socialt stöd. 

Dataanalys Efter sammanfattning av poängen jämfördes variabler och standardavvikelse togs i beaktande Där-

efter jämfördes resultaten från den synskadade gruppen med GLAS- Groningen Longitudinal 

Aging Study, som mellan 1993–2001 undersökte QoL bland äldre, med 4 792 deltagare. 

Den synskadade gruppen, jämfördes med åtta grupper av äldre med andra kroniska sjukdomar. 

Students t-test användes, samt analysprogrammen PASW version 17,0 och GraphPad Prism. 

Bortfall Redovisades ej 

Slutsats Gruppen av äldre med synnedsättning hade sämre ADL-funktion, samt högre förekomst av psy-

kisk stress. Däremot var socialt stöd mer förekommande bland dessa människor. Undersöknings-

gruppen samt kontrollgruppen var även indelad i tre subgrupper efter ålder, där de yngre äldre 

mådde psykiskt sämre än de äldre äldre. Det var även i gruppen äldre äldre som det fanns minst 

skillnader mellan studiegruppen och kontrollgruppen. Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda 

denna kunskap i sitt arbete med äldre med synskada för att bättre kunna stötta och förhindra li-

dande och mental ohälsa. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Medelhög 



 

 

 

Artikel 11 

Referens Magnus, E., & Vik, K. (2016). Older Adults Recently Diagnosed with Age-Related Vision Loss: 

Readjusting to Everyday Life. 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska hur äldre vuxna som nyligen blivit diagnostiserade med åldersrelaterad syn-

förlust upplever och anpassar sig till det livet 

Metod:  

Design 

 

Djupgående kvalitativa intervjuer. 

Urval Äldre, 55–88 år, nyss diagnosticerade med åldersrelaterade synnedsättningar, som AMD, proppar, 

katarakt. 

Datainsamling Kontaktades då de träffat vårdgivaren och fått diagnos. Samt fick de brev hemskickat med fråga 

om de ville delta i studien. Efter några dagar följde telefonkontakt om deltagande. Studien pågick i 

fem månader och hade 10 deltagare. Intervjuerna var hemma hos patienterna, 1,5–2,5 timmar. 

Dataanalys De spelades in och transkriberades, anonymiserade intervjupersoner. 

En ombudsman för etisk forskning godkände studien. Baserad på Grounded theory 

Kodade i två omgångar, subgrupperade 

Bortfall Reovisades ej 

Slutsats Kom fram till tre huvudområden som var av särskild vikt för de synskadade äldre, 1. Livet blev 

inte som planerat. 2. De försökte upprätthålla sina intressen, aktiviteter av betydelse för dem. 3. 

Behålla självständighet. 

Ökad äldre befolkning, ökad förekomst av åldersrelaterade ögonsjukdomar 

Flera försökte ändå att hitta nya vägar, till exempel med hjälp av olika hjälpmedel, eller att 

upprätthålla sina sociala kontakter genom telefon. 

Det var viktigt att få känna delaktighet i samhället. De fann andra vägar som att lyssna på nyheter, 

sport och politik, att använda sig av nya medier. Viktigt för flera var att bibehålla sin självständig-

het. Att upprätthålla rutiner, sysselsättningar i vardagen. De hittade strategier för att klara aktivite-

ter och moment, som att hålla ordning på sina saker för att inte behöva leta, samt att ta extra tid på 

sig för att genomföra olika sysslor. Flera hade svårt att acceptera och ta emot hjälp, de var rädda 

för att vara till last och att förlora sin självständighet. Många var rädda för att inte kunna bo kvar i 

sitt hem. Synnedsättning märks inte utanpå, var rädda för att bli betraktade som annorlunda eller 

konstiga bland främmande människor. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 12 

  

Referens Zheng, D.D., Bokman, C. L., Lam, B.L., Christ S. L., Swenore B. K, Weste, S. K., Munoz, B. E., 

Tannenbaum, S.L., & Lee, D. J. (2016). 

Longitudinal relationships between visual acuity and severe depressive symptoms in older adults: 

the Salisbury Eye Evaluation study. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan synskärpa och depression över tid. 

Metod:  

Design 

 

Populationsstudie gjord mellan 1993–2003 

Urval Patienter mellan 65–84 år som valdes ur Health care financing administration medicare eligibility. 

Urvalskriterier var att de skulle uppnå god kognitiv förmåga (mätt med Mini mental test) samt att 

de skulle kunna ta sig till kliniken för undersökning. 

2520 patienter deltog ursprungligen i studien, efter fyra år 2240 st, efter sex år 1504 st, samt efter 

åtta år återstod 1250 personer. 

Deltagarna gav sitt informerade samtycke, samt etikprövning gjord enl Helsingforsdeklarationen. 

Datainsamling Synskärpan mättes kliniskt med ETDRS. Förekomst av depression mättes med GHQ-28 frågefor-

mulär, där deltagaren skattade sitt välmående genom sju frågor, 1–4 där 4 var sämst välmående.  

Patienterna följdes upp efter två, fyra, sex, samt åtta år. 

Dataanalys Sedan jämfördes synskärpa med skattad mental hälsa/depression. 

Bortfall Antalet avlidna motsvarade 50,7% vid sista kontrolltillfället, 9% hade flyttat till äldreboende, 29% 

ville inte delta längre, 9,5% hade flyttat, 1,7% hittades inte 

Slutsats Studien visade att det fanns en ökad frekvens av depression bland de deltagare som varit yngre-

äldre vid studiens början. Detta kan dock bero på att de åldrades under studiens gång, kanske inte 

direkt en följd av sämre syn. 

 

Något direkt samband mellan en sämre synskärpa och ökad förekomst av depression kunde inte 

hittas. Vid en långsamt progredierande synnedsättning kunde vissa samband tyda på en ökad före-

komst av depression. Dock ingen tydligt linjär ökning av depression med sjunkande synskärpa. 

Studien kunde inte heller se något samband mellan att förneka sina synbesvär och en påverkad 

mental hälsa. 

Konklusionen i denna studie var att depression påverkar synen över tid, snarare än tvärtom. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Hög 
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