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Sammanfattning 

I nuläget finns det begränsat med forskning hur det går för de personer som opererar 

bort ett öga. Detta kan medföra att ögonsjuksköterskan ger otillräcklig information till 

patient och anhöriga i samband med att det är aktuellt att bära protes. Därför var det 

av intresse att undersöka den synrelaterade livskvaliteten hos personer som genomgått 

en ögonamputation. Syftet var att belysa synrelaterad livskvalitet hos personer som 

genomgått en ögonamputation och har en ögonprotes. Studien är en tvärsnittsstudie 

med deskriptiv design. Datainsamlingen omfattade frågeformuläret NEI-VFQ-25 med 

tilläggsfrågor, där deltagarna var vuxna personer som genomgått en ögonamputation 

de senaste fem åren. Resultatet visade att deltagarna hade lägre synrelaterad 

livskvalitet än personer i kontrollgruppen från H70-studien 2014/2015 med och utan 

påverkan på synförmågan. Mest besvär hade deltagarna med sidoseende och 

aktiviteter både på nära och långt håll. Resultatet av studien kan ge 

ögonsjuksköterskan fördjupad kunskap som kan användas i personcentrerad vård som 

stöd för att uppmuntra personen som genomgått en ögon amputation och att på bästa 

sätt hantera sin nya livssituation. Forskning omfattande synrelaterad livskvalitet hos 

samtliga vuxna personer i Sverige som genomgått en ögonamputation och har 



   

 

   

 

ögonprotes vore av intresse, eftersom resultatet baseras på en grupp patienter vid en 

ögonklinik.
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Abstract 

At the moment there is little research about the outcome of people who have had an 

eye surgically removed. This may result in an ophthalmic nurse giving insufficient 

information to patients and relatives. Therefore, it would be interesting to investigate 

the vision related quality of life in relation to the eyesight of persons who have 

undergone an eye amputation. The purpose was to illustrate the vision related quality 

of life of people who have been subject to an eye amputation and have an eye 

prothesis. The study is a cross-sectional study with a descriptive design. The data 

collection was conducted using the questionnaire NEI-VFQ-25 together with 

supplementary questions which was sent to adults who have undergone an eye 

amputation in the last five years. The results showed that eye amputees had lower 

vision-related quality of life than participants in a control group from the H70 study 

2014/2015 with and without visual symptoms. The biggest inconvenience for the 

participants was peripheral vision and both near activities and distance activities. The 

results of the study can provide the ophthalmic nurse with a deeper knowledge to be 

used working with personcentered care and provide thourough information to support 

persons how has went through an eye amputation to manage their new life situation. 

Further research on eye amputees vision-related quality of life nationally is needed 

because the result is based on a limited study group. 
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Inledning  

Inom ögonsjukvården förekommer det att patienter måste operera bort ett öga, 

ögonamputation, till följd av malignitet, trauma eller värkande öga (Cooper, 2009; 

Phan, Hwang & McCulley, 2012; Shah-Desai, Tyers & Manners, 2000). Bakom-

liggande orsaker kan även vara ögontillstånd såsom glaukom, uveit, endoftalmit och 

keratit (Shah-Desai et al 2000). I Sverige beräknas 6000–7000 människor bära 

ögonprotes (Muller Söhne, u.å). När ögat tas bort fylls ögonhålan ofta ut med ett 

implantat och när operationen avslutas läggs en plastskiva in under ögonlocket för att 

forma ögonhålan för den kommande protesen. När ögonhålan är läkt får personen en 

ögonprotes, som passar in under ögonlocket (S:t Eriks ögonsjukhus u.å.).  

Efter en amputation upplever många personer att det är svårt att titta på den kroppsdel 

som är amputerad och en del upplever att de plötsligt har ett funktionshinder 

(Madsen, Hommel, Bååth & Bøttcher Berthelsen, 2016; Madsen, 2017). De tänker på 

hur andra människor ser dem och känner minderväderskomplex på grund av sitt 

handikapp. Många kämpar med att acceptera sitt liv efter amputationen, de kan känna 

frustation över att nu leva ett annat liv (Madsen et al., 2016; Madsen, 2017). 

Ögonsjuksköterskan har inom sjukvården en viktig roll att arbeta utifrån 

personcentrerad vård, som är en av de sex kärnkompetenserna som ska forma 

omvårdnaden (Forsberg, 2016). Personcentrerad vård handlar om att skapa en relation 

mellan vårdare och patient. Som ögonsjuksköterska krävs det ett engagemang, som 

innebär intresse för patientens sätt att skapa mening och hur patienten prioriterar sin 

egen hälsa samt ett intresse av att bedöma patientens omvårdnads- och hälsoproblem. 

Ögonsjuksköterskan ska utgå från personen med en sjukdom och inte en sjukdom 

med en person (Forsberg, 2016). 

Bakgrund 

Ögonamputation 

Att ta bort ett öga innebär många gånger en omvälvande livsomställning för patienten 

(Cooper, 2009). En patient som har haft ett blint, värkande öga under längre tid kan 

uppleva en lättnad när ögat opereras bort, medan en patient som är med om ett trauma 

och akut måste operera bort sitt öga, upplever en mer omvälvande livsomställning 

(Cooper, 2009). Många patienter som varit med om ett trauma, har svårt att acceptera 

situationen och är chockade. Dessutom en del svårt att självständigt hantera sin protes 

i efterförloppet (Knudsen & Brodersen, 2005). 

Ett öga kan opereras bort på tre olika sätt, evisceration, enukleation och exenteration, 

beroende på orsak till operationen (Cooper, 2009; Knudsen & Brodersen, 2005). Vid 

evisceration bevaras ögonbulben och sclera, men cornea och ögats innehåll tas bort 

(Knudsen & Brodersen, 2005). Ögonmusklerna bevaras för att bibehålla rörelser för 

ögonprotesen (Cooper, 2009). Ett implantat läggs in i hålrummet i sclera och sclera 
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sys därefter samman (Knudsen & Brodersen 2005). Vid enukleation tas hela 

ögonbulben bort efter avlägsnande av ögonmuskler och synnerv, medan konjunktiva 

bevaras (Cooper, 2009). I hålrummet där ögonbulben låg, kan ett implantat sys in 

omslutet av konjunktivan. Musklerna sys åter fast i konjunktiva för att ge förmåga till 

ögonrörelse för protesen (Cooper, 2010). Vid exenteration tas hela bulben bort, men 

också eventuell kringliggande vävnad. Detta är den mest radikala och en sällan 

använd operationsmetod. Efter denna operation behövs en specialtillverkad protes och 

ofta en plastikoperation för att rekonstruera ögonhålan (Knudsen & Brodersen 2005).  

I Sverige går patienten oftast hem dagen efter operationen (S:t Eriks ögonsjukhus 

u.å.), vilket medför att personen får utföra egenvård i hemmet. Den postoperativa 

skötseln innebär att rengöra kring det bortopererade ögat och att behandla med 

antibiotika lokalt (Cooper, 2010). Efter operationen är det inte ovanligt med smärta 

vid ögonrörelse, ofta beroende på svullnad av ögonmusklerna (Cooper, 2010). Den, 

som genomgått en ögonamputation, kan få infektioner och blödningar i ögonhålan 

och även så kallade fantomsyndrom. Fantomsyndrom innebär synhallucinationer 

och/eller smärta samt upplevelse att ögat är kvar (Rasmussen, 2010). En tid efter 

operationen utprovas en specialtillverkad ögonprotes (Cooper, 2010) i glas eller akryl 

(Knudsen et al 2005) formad som ett konvext skal, likt en stor kontaktlins, som passar 

in i ögonhålan. Ögonprotesen hålls på plats med hjälp av ögonlocken, men måste tas 

ut för att rengöras då och då (Cooper, 2010) med hjälp av en liten sugpropp eller med 

hjälp av fingrarna (Knudsen & Brodersen, 2005).  

Binokulärt och monokulärt seende   

I och med att ögonen har ett mellanrum emellan medför det (Opper & Volbrecht, 

2017) binokulärt seende (Simpson, Manahilov & Shahani 2009), vilket ger ett 

tredimensionellt djup (Opper & Volbrecht, 2017), såsom vid avståndsbedömning 

(Martin, 2010). Dessutom blir synfältet överlappande och hjärnan kan tolka objektens 

djup och avstånd (Chapman, Scally & Buckley, 2011; Martin, 2010). När den 

binokulära synen förloras, kan det medföra svårigheter, bland annat kan läsningen 

drabbas. Försvinner synen plötsligt på det dominanta ögat, kan det leda till att 

läshastigheten blir långsammare (Johansson, Pansell, Ygge & Öqvist Seimyr, 2014). 

Det monokulära seendet kan även påverka gångförmågan, eftersom om underlaget 

som personen går på är i rörelse, får personen med monokulärt seende svårare med 

fotplaceringen än en person med binokulärt seende där den troliga orsaken beror på 

att djupseendet är påverkat (Chapman, Scally & Buckley, 2011). Är underlaget stabilt 

är det ingen skillnad.  

Att ha ett öga med god syn, det vill säga monokulärt seende, utgör inget hinder för 

körkortsinnehav (Transportstyrelsen, 2018). Vid en plötslig synnedsättning eller 

synförlust på ett öga, måste det gå sex månader innan det är tillåtet att köra bil igen. 

Personen måste anpassa sig och hitta andra sätt att bedöma djup och avstånd 

(Lindblom, 2011).  
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Livskvalitet  

Enligt World Health Organization (WHO, 2017) är livskvalitet ett begrepp som är 

subjektivt och påverkas av var personen befinner sig i livet samt i förhållande till 

kultur, normer, mål och vad personen har för personliga värderingar. Livskvaliteten 

påverkas av personens psykiska och fysiska hälsa, sociala relationer, självständighet 

och personlig tro (WHO, 2017). Livskvaliteten påverkas av hälsotillståndet, vilket 

benämns hälsorelaterad livskvalitet. Detta innebär att en sjukdom och dess behandling 

kan påverka hälsan och därmed livskvaliteten. Även den hälsorelaterade livskvaliteten 

är subjektiv och beror på hur personen uppfattar sin sjukdom och behandling samt hur 

dessa påverkar hälsotillståndet (Calvert & Freemantle, 2003). Livskvaliteten kan 

ändras under en tids sjukdom, personen kan anpassa sig vid sin sjukdom eller 

funktionsnedsättning och omvärdera sin livskvalitet (SBU, 2017). Det är välkänt att 

synnedsättning kan bidra till att livskvaliteten påverkas (Finger et al., 2011; Sturrock 

et al., 2015), det vill säga synrelaterad livskvalitet. Detta påverkar vardagen hos 

personen med synnedsättning (Fenwick et al., 2012), vilket kan innebära svårigheter 

med aktiviteter, arbetsförmågan och rörligheten (Coday, Warner, Jarhling & Rubin, 

2002).  

Förlust av en kroppsdel leder till att kroppsuppfattningen förändras och med det även 

livskvaliteten (Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2011). Personer, som blivit av med en 

kroppsdel, upplever många gånger sorg, chock, ilska och icke acceptans av 

situationen. Livet efter en amputation förändras genom att många känner att deras 

självständighet upphör, en identitetsförändring och att de blir övergivna av andra 

(Senra et al., 2011). Den kroppsdel, som förloras, kan många gånger förknippas med 

sorg, depressiva perioder och ångest. (Brandberg, Kock, Oskar, af Trampe, Deregard, 

2000; Senra et al., 2011). Vid tillfällen när personerna upplever fantomsyndrom 

minskar deras livskvalitet (Senra et al., 2011). De kan bli rädda och tycker att det är 

betydelsefullt att få information och även få prata med någon professionell, som har 

kunskap om fantomsyndrom (Madsen et al., 2016). Ögonsjuksköterskan har en 

betydelsefull roll under hela vårdprocessen med patienter och ansvarar för 

omvårdnaden både före och efter ögonamputationen, ger information, ger stöd och 

undervisar hur protesen ska hanteras (Knudsen & Brodersen, 2005). 

Mätning av livskvalitet 

Mätningar av livskvalitet vid medicinska behandlingar och vårdinsatser kan vara ett 

led i att vården förbättras (Fayers & Machin, 2016). Effektivast är att låta personen 

själv skatta sin livskvalitet. Även om personen blir av med sjukdomen och anses frisk, 

kan det ändå finnas komplikationer med behandlingen, som påverkar personens 

psykiska och fysiska välbefinnande och som medför en låg livskvalitet. Mätningen av 

livskvalitet kan vara svår då exempelvis en person kan anpassa sig till sitt 

hälsotillstånd. Svaren blir inte korrekta då, eftersom det inte täcker det som avses att 

mätas. Resultatet kan också påverkas av personens humör och dagsform vid tillfället 

för mätningen (Fayers & Machin, 2016). 
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Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård   

Personcentrerad vård innebär att varje person behandlas som en individ med unika 

uppsättningar av behov och värderingar (Docteur & Coulter, 2013). Varje person ska 

behandlas med respekt och lika värde. Vården ska utföras med respekt och lyhördhet 

för specifika behov, förutsättningar, förväntningar och värderingar. Den vård, som 

planeras, ska genomföras i samråd med personen (Docteur et al., 2013). 

Personcentrerad vård innebär för ögonsjuksköterskan att sätta den person som 

behöver vård i centrum framför sjukdomen, att se denne som en värdefull och 

jämställd individ i omvårdnaden. Ögonsjuksköterskan ska kunna göra det möjligt för 

personen att kunna leva det liv som denne vill leva trots sjukdom och ohälsa. För att 

kunna hjälpa personen med att uppnå detta, krävs det god kunskap om individens 

värderingar, behov, synsätt, intressen, vanor och prioriteringar (Edberg et al., 2013). 

Utgångspunkten för att skapa personcentrerad vård är personens berättelse och 

partnerskapet mellan ögonsjuksköterska och vårdtagare (Edberg et al., 2013). 

Ögonsjuksköterskan kan genom att lyssna på personens berättelse och skapa 

förståelse för hur ohälsa, som exempelvis smärta eller ångest, påverkar individens 

vardag. Ett partnerskap kan innebära att diskutera målen med vården och därmed göra 

personen delaktig genom att ta mer ansvar över sin egen vård (Wolf et al., 2017). Det 

är viktigt att säkerställa den gemsamma planerande vårdplanen genom att 

dokumentera det som är beslutat i patientjournalen (Edberg et al., 2013). 

Problemformulering 

Det finns begränsat med forskning om livet efter för de personer, som opererar bort 

ett öga och som får en ögonprotes. Detta kan medföra att ögonsjuksköterskan ger 

otillräcklig information till patient och anhöriga. Därför vore det av intresse att 

undersöka livskvaliteten relaterad till synen hos personer, som genomgått en 

ögonamputation och som har protes.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa synrelaterad livskvalitet hos personer som 

genomgått en ögonamputation och har en ögonprotes. 

Metod  

Design  

Studien är en tvärsnittsstudie med deskriptiv design (Ejlertsson, 2003; Polit & Beck, 

2017), vilket innebär att data samlades in vid ett tillfälle och ingen relation varken 

framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 2003). 
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Urval 

Inklusionskriterier var vuxna personer, som genomgått ögonamputation med 

operationstyp eviceration och enukleation inom Ögonsjukvården, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Göteborg. Deltagarna genomgick operationen under de senaste 

fem åren, det vill säga år 2013–2017. Ett urval gjordes med avsikt att tillfråga alla 

personer, som opererades under aktuell tidsperiod. Exklusionskriterie var barn under 

18 år samt avsaknad av ögonprotes. Ingen skillnad på kön, orsak till operationen eller 

typ av operationsmetod är gjord. För att få tillstånd att genomföra studien och för att 

få tillgång till personernas journal, tillfrågades verksamhetschefen inom den aktuella 

verksamheten, som gav skriftligt tillstånd (bilaga A). Deltagarna i studien var 

registrerade i den operationsdatabas, som används på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, samt som innehöll operationskoderna för evisceration och 

enukleation. De, som uppfyllde inklusionskriterierna, kontrollerades i 

bokningssystemet med koppling till folkbokföringsregistret för att ta reda på om 

personerna fortfarande levde. Vidare granskades deras journal för att säkerhetsställa 

att ögonamputation var genomförd. Målet var att skicka frågeformulär till 100 

deltagare, med utgångspunkt att cirka 20 personer opererades per år inom 

ögonsjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nittioåtta personer identifierades 

varav 17 var avlidna, tre barn, tre dubbelregistrerade och en spärrad journal, vilket 

resulterade i att frågeformuläret skickades till 74 personer. Tillsammans med 

frågeformulären (bilaga B och C) skickades brev med information (bilaga D) om 

studien till samtliga. Se figur 1. 

 

Figur 1. Datainsamling till studien, undersökningsgrupp. 
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Mätinstrument 

Frågeformuläret NEI-VFQ-25 (National Eye Institute Visual Functioning 

Questionnaire) version 2000 (bilaga B) användes för få fram data (Mangione et al., 

2001; NEI, 2000). Det är ett internationellt validerat självskattningsformulär, som 

används för att undersöka synrelaterad livskvalitet (Mangione et al., 2001; NEI, 

2000). Frågorna i NEI-VFQ-25 är validerade av fokusgrupper där personer med 

makuladegeneration, åldersrelaterad katarakt, glaukom, diabetesretinopati, 

cytomegalovirus retinitis samt en normalpopulation ingick (NEI, 2000). Frågorna 

belyser olika delar av dagligt liv. Översättningen till svenska är validerad (Hyman, 

Komaroff, Heijl, Bengtsson & Leske, 2005). Till NEI-VFQ-25 finns en manual hur 

synrelaterad livskvalitet bedöms genom att omvandla svarsalternativen till siffror 

(NEI, 2000). Data jämfördes därefter med en 70-årig population ur H70-studien 

2014/2015 oberoende om synförmågan var påverkad eller inte. H70-studien är en 

longitudinell populationsstudie omfattande olika forskningsområden, där en äldre 

population följs under längre perioder genom olika undersökningar och intervjuer 

(SND, u.a.). Nio icke validerade tilläggsfrågor (bilaga C) formulerades för att täcka in 

specifika aspekter om exempelvis ålder, kön, orsak till operationen och hantering av 

ögonprotesen.  

Datainsamling 

Frågeformulären (bilaga B och C) skickades ut till deltagarna via brev under februari 

2018. Tillsammans med frågeformuläret (bilaga B) bifogades informationsbrev 

(bilaga D), samtyckesblankett (bilaga E) och tilläggsfrågorna (bilaga C) till NEI-

VFQ-25. I informationsbrevet fanns kontaktuppgifterna till ansvariga för studien om 

det var så att deltagarna hade frågor. Deltagarna fyllde själva i frågeformuläret, vilket 

skickades åter till de ansvariga för studien tillsammans med den påskrivna 

samtyckesblanketten i ett i förväg frankerat kuvert inom en treveckorsperiod. 

Frågeformulären behandlades konfidentiellt och var sifferkodade. Under 

treveckorsperioden, återsändes 39 ifyllda frågeformulär. Två frågeformulär 

exkluderades på grund av att det visade sig att deltagarna inte hade någon ögonprotes. 

Totalt 37 stycken frågeformulär återstod. I och med begränsad tidsram, fanns inte 

möjlighet att skicka någon påminnelse till deltagarna. Under insamlingsperioden av 

frågeformulären upptäcktes det att fråga tre och fyra hade fel svarsalternativ. På grund 

av detta kontaktades deltagarna via telefon. Deltagarna fick frågan om det gick bra att 

svara på dessa två frågor återigen, med rätt svarsalternativ via telefon. Två deltagare 

önskade att få dessa två frågor (bilaga F) skickade till sig via brev (bilaga G). De 

resterande sju deltagarna, som inte kunde nås via telefon, fick de två frågorna 

hemskickade (bilaga F och G). Av de nio brev som skickades ut, returnerades fem. Av 

de fyra, som inte återsändes, tolkades fråga fyras svarsalternativ med utgångspunkt 

från deltagarens kommentar i marginalen. Det sammanställda digitala materialet, som 

var avidentifierat, förvarades på en låst dator och frågeformulären var inlåsta. 

Kodnyckeln var inlåst i ett annat skåp på ögonavdelningen, Mölndals sjukhus, 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
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Databearbetning och dataanalys   

Svaren från frågeformulären sammanställdes och analyserades i SPSS (Statistical 

Packages for the Social Sciences, version 25, IBM Corporation licensors 1989, 2017) 

(Pallant, 2016). Deltagarnas svar från frågeformulären omvandlades till poäng enligt 

NEI-VFQ-25 poängsystem (NEI, 2000), vilket redovisas med deskriptiv statistik. 

Genom en jämförelse med svaren från deltagarnas frågeformulär NEI-VFQ-25 och 

svaren från H70-studien, valdes fyra subskalor ut som ansågs relevanta för denna 

studie: ögonsmärta/obehag, aktivitet nära håll, aktivitet långt håll och sidoseende. 

Jämförelse mellan könen genomfördes också för att se om det fanns någon skillnad. 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Lag om etikprövning av forskning, som avser människor (SFS 2003:460) är en 

lokal etikprövning gjord och godkänd av den lokala etikprövningsgruppen vid 

Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad med diarienummer UI 

2018/17. För att få tillstånd för att rekrytera deltagare till studien, tillfrågades 

verksamhetschefen och skriftligt tillstånd erhölls (bilaga A). Både studenter och 

aktuell handledare är anställda inom ögonsjukvården, Mölndal, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset och är väl förtrogna med gällande sekretesskrav.  

Risk kunde finnas om att tankar, frågor och funderingar skulle komma upp på grund 

av frågorna i formuläret. I informationsbrevet fanns därför uppgifter till ansvariga 

protessjuksköterskor på kliniken där operationen för ögonamputationen var 

genomförd. Protessjuksköterskorna på kliniken var informerade om studien samt att 

de kunde bli kontaktade, om frågor eller oro uppstod hos deltagarna till studien. 

Allmänna frågor om studien kunde tas med de ansvariga för studien. 

Informationsbrev (bilaga D) om studien och studiens syfte samt frågeformuläret 

skickades hem till de personer, som uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna fick 

information om att deras vård inte kommer att påverkas oavsett om de valde att delta 

eller att avstå från deltagandet i studien. Personens samtycke till deltagande gavs 

genom att det ifyllda frågeformuläret samt den påskrivna samtyckeblanketten (bilaga 

E) skickades tillbaka till ansvariga för studien. För att hantera materialet 

konfidentiellt, togs först samtyckesblanketten ur kuvertet och lades i enskild mapp, 

sedan lades frågeformuläret i en annan mapp. Dessa mappar förvarades åtskilda från 

varandra. Deltagandet var frivilligt och personerna kunde avbryta sitt deltagande när 

som helst utan att förklara varför i enlighet med Helsingforsdeklarationen (WMA, 

2013). Frågeformulären kodades så att om en deltagare inte längre önskade medverka, 

kunde hen identifieras för att sedan kunna plockas bort. I enlighet med 

personuppgiftslagen hanterades materialet konfidentiellt och inga svar från 

frågeformulären kunde härledas till enskilda deltagare (SFS 1998:204). Under 

studiens gång förvarades data inlåst för att obehöriga inte skulle kunna ta del av data. 
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När examensarbetet var godkänt, kasserades de ifyllda formulären i enlighet med 

Högskolan i Halmstads riktlinjer (Högskolan i Halmstad, 2018). Deltagarna fick 

information om att studiens resultat redovisas i examensarbetet, vilket publiceras i 

databasen DiVA vid Högskolan i Halmstad. 

Resultat 

Bakgrundsdata 

Resultatet grundades på frågeformulärssvaren från 37 deltagare, 19 kvinnor och 18 

män. Åldersspannet var 27–95 år och median 67 år. Fler kvinnor än män var äldre än 

65 år. Arton var gifta eller sambo och 16 var pensionärer. Se tabell 1.  

Trettiofem personer svarade inte på frågeformuläret, varav 15 var kvinnor och 20 

män. Medianåldern var 61 år och spridningen var 19–98 år. Männens medianålder av 

de som inte deltog i studien var 55 år och kvinnorna 68 år. 
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Tabell 1. Demografisk data av deltagargruppen, tilläggsfråga 26–34 i frågeformuläret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälften av de opererade var yngre än 65 år. De flesta genomgick en planerad 

operation (n=30) medan sex personer opererades akut, hälften var kvinnor och hälften 

var män. Det var i genomsnitt 2,2 år sedan operationen utfördes, varav 10 opererades 

det senaste året. Orsaken till att ögat blev bortopererat var främst ögonsjukdom 

(n=32) medan tre personer opererades till följd av ett trauma. Två deltagare uppgav 

att de inte visste varför ögat bortopererades (Tabell 1). 

Majoriteten av deltagarna hanterade sin ögonprotes själva (n=28) och åtta deltagare 

fick hjälp av hälso- och sjukvården, det vill säga hemtjänst, hemsjukvård eller 

ögonmottagning. Kvinnor behövde mer hjälp från vårdinrättningar än män vid 

hanteringen av sin protes, sex kvinnor respektive två män. Män fick i högre grad hjälp 

av närstående med protesen, två män, men inga kvinnor.  

Dock fanns det en skillnad mellan män och kvinnor, såsom att det var fler män som 

arbetade och fler män hade lättare för att läsa utan besvär. Det var även fler män än 

Ålder, medel ± SD N=37 

    66,0 ± 15,5 

Kön, antal N=37 

  Kvinnor 19  
  Män 18  

Civilstatus, antal N=37 

  Sambo/gift 18  
  Ensamboende  16  
  Annat 3  

Yrkesverksam, antal N=37  

  Ja 12 
  Nej, pensionär 20 
  Nej, sjukskriven 1 
  Nej, arbetslös 1 
  Nej, student 1 
  Annat 2 

År sedan operation, antal N=37 

  1 år, antal  10  
  2 år, antal  19  
  3 år, antal  2  
  4 år, antal  2  
  5 år, antal  4  

Orsak till operation, antal N=37  

  Ögonsjukdom 32 
  Trauma/olycka 3  
  Vet ej 2  

Operationstillfälle N=36  

  Planerad 30  

  Akut 6  

Skötsel av protes N=36  

  Egenvård 28 
  Sjukvård 8  

Uttag av protes N=37 

  Ofta (dagligen, varje/varannan vecka)  7  
  Sällan (1 gång/månad, var 3:e månad) 12 

  
Aldrig 
Annat 

 8 
10  
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kvinnor, som körde bil. Dessutom upplevde fler män än kvinnor att deras syn är 

utmärkt eller bra. Fler kvinnor än män valde svarsalternativet ”varken bra eller dålig” 

på frågan ”I dagsläget, skulle du vilja säga att din syn är när du använder båda ögonen 

(med glasögon eller kontaktlinser om du har sådana) är…”. Kvinnor upplevde att 

obehag/smärta påverkade deras vardag mer än män.  

Tabell 2. Jämförelse mellan kvinnor och män. Utvalda frågor från NEI-VFQ-25 samt tilläggsfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilläggsfråga 33: Vem sköter din ögonprotes 
(N=36) 

        

  Kvinnor (n= ) Män (n= )  Totalt  

Jag själv 13  13  

 

26  

Närstående 0 2  2  

Hemtjänst/Hemsjukvård 3  1  4  

Sjukhuset 3  1  4  

Tilläggsfråga 34: Hur ofta tar du ut 
ögonprotesen? (N=37) 

        

Dagligen 1  2 

 

3  

1 gång/vecka 1  0 1  

1 gång varannan vecka 2  1  3  

1 gång/månad 5  1  6  

Varannan månad 1  1  2  

Var tredje månad 1  3  4  

Aldrig 5  3  8  

Annat 3  7  10  

NEI-VFQ-25 fråga 4: Smärta eller obehag i och 
kring ögonen? (N=35) 

      

Inga besvär 11  12   23  

Besvär 7  5  12  

       

NEI-VFQ-25 fråga 19: Obehag/smärta hindrar 
vardagen? (N=35) 

        

Aldrig 7  11   18 

Någon g, ibland, för det mesta, jämt 12  7  19  

Tilläggsfråga 29: Är du yrkesverksam? (N=36)         

Ja 4  8  
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Nej pensionär 13  7  20  

sjukskriven, arbetslös el student 1 2 3 

Annat 0 1 1  

NEI-VFQ-25  fråga 10: Svårigheter med 
sidoseende (N=35) 

        

Inga/lite 2 6   8  

Måttliga/extrema 16  11  27  

NEI-VFQ-25 fråga 15: Kör du bil nuförtiden? 
(N=36) 

        

Ja 7  13   20 

Nej 11  5  16  

NEI-VFQ-25 fråga 5: Svårigheter att läsa? 
(N=27). Redovisas med två alternativ. 

        

Inga/lite svårigheter 6  11   17  

Måttliga/extrema/slutat 5  5   10  

       Eller      

Inga svårigheter 4 6   10  

Lite/måttliga/extrema/slutat 7  10   17  

NEI-VFQ-25 fråga 8: Svårigheter att läsa 
gatuskyltar? (N=36) 

    

Inga/lite svårigheter 9 14  23 

Måttliga/extrema/slutat 9 4  13 

NEI-VFQ-25 fråga 2: Uppfattning syn (N=36)         

Utmärkt/bra 7  12   19  

Varken bra eller dålig 11  6  17  
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Synrelaterad livskvalitet  

Resultatet av den synrelaterade livskvaliteten redovisas med utgångspunkt från 

utvalda subskalor: ögonsmärta/obehag, aktiviteter på nära håll, aktiviteter på långt 

håll samt sidoseende. Resultatet visade att personer som hade ett bortopererat öga, 

hade en sämre synrelaterad livskvalitet jämfört med kontrollgruppen, det vill säga att 

deltagarna i undersökningen hade lägre poäng i NEI-VFQ-25, se tabell 3. 

Undersökningsgruppen var till antalet färre än kontrollgruppen (37 respektive 1128 

personer).  

Tabell 3. Synrelaterad livskvalitet (NEI VFQ-25). Jämförelse mellan personer som genomgått 

ögonamputation och en 70-årig population från H70-studien 2014/2015. Ju högre värde desto bättre 

resultat, där högsta värdet var 100. De utvalda subskalorna markeras med *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En del frågor i NEI-VFQ25 presenterades i subskalor där sämre värden innebar att 

den svarande upplevde mer problem. För deltagarna i undersökningsgruppen var det 

mest problem med sidoseendet, kvinnorna upplevde det som ett större problem än vad 

männen gjorde. Sexton kvinnor och 11 män rapporterade svårigheter med att lägga 

märke till saker åt sidan (tabell 2). Därefter uttryckte deltagarna stora besvär med 

aktiviteter på nära håll såsom exempelvis att läsa i tidning, laga mat, använda 

handverktyg och svårigheter att urskilja något på en hylla. Det tredje sämsta värdet 

handlade om aktiviteter på långt håll, som omfattade att se gatuskyltar, svårighet att 

gå i trappor och att se hur människor reagerar på det som sägs. Det var nästan ingen 

som upplevde att det var enkelt att förflytta sig i svagt ljus, 36 svarade lite, måttliga 

Synrelaterad livskvalitet (NEI-VFQ-25)   

    
Deltagare 

 (N=37) 
Kontrollgrupp 

(N=1128) 

  Allmän hälsa 55,4 58,3 

  Allmän synfunktion 65 78,5 

  *Ögonsmärta/obehag 75,0 91,7 

  *Aktiviteter nära håll 55,9 87,4 

  *Aktiviteter långt håll 63,8 90,2 

  Sociala aspekter r.t. syn 72,2 95,3 

  Psykisk hälsa r.t. syn 70,1 91,6 

  Begränsningar pga. synen 67,9 91,6 

  
Beroende av andra pga. 
syn 

78,8 98,5 

  Bilkörning 71,5 86,3 

  Färgseende 79,3 96,3 

  *Sidoseende  46,4 89,3 

  Totalsumma 67,8 90,6 
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eller extrema svårigheter på frågan ”På grund av din syn, hur stora svårigheter har du 

att gå ner för trappsteg, trappor eller trottoarkanter i svagt ljus på kvällen?”. 

Det deltagarna hade minst besvär med, visade sig vara färgseende, upplevt beroende 

av andra på grund av synförmågan samt ögonsmärta. Det som skiljde minst mellan 

deltagarna och kontrollgruppen var den allmänna hälsan, se tabell 3. Detta är en fråga 

som förekommer i de flesta instrument som behandlar hälsa och anses vara en bra 

prediktor (Mangione, et al., 2001). 

Deltagarnas kommentarer 

Nio personer skrev kommentarer vid frågorna i NEI-VFQ-25, av dessa var sex 

kvinnor och tre stycken var män. Vissa deltagare beskrev sin synförmåga som mycket 

dålig, att inte kunna arbeta överhuvudtaget, att ögat blir trött och synen dimmig. De 

utryckte en oro om att förlora synen på det andra ögat. En kvinna på 65 år skrev ”Är 

faktiskt rädd att förlora synen på andra ögat…”. 

Det framkom att deltagarna upplevde besvär från ögonhålan såsom klåda, skav från 

protesen samt ökad utsöndring av sekret i ögonhålan. En kvinna 65 år skrev ” Har 

haft problem från operationsdagen med varigt och röd ögonhåla”. Även en kvinna 63 

år beskrev sina besvär som ”Får torrt öga där jag har protesen och då skaver det 

väldigt och kommer ut gult sekret”.   

En stor del av deltagarna i resultatet upplevde besvär med sidoseende. Deltagarna 

kunde beskriva vad det innebar att inte kunna se på sidorna såsom en kvinna på 61år 

beskrev ”Går ofta på saker/personer jag inte ser på min vänstra sida” och en annan 

kvinna 65 år skrev ”Ofta kolliderar jag med kundvagn i affärer”. Dessutom beskrev  

en kvinna 63 år det som ”Tittar alltid på personer jag pratar med, de personer som 

sitter på fel sida ser jag ej”.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Genom att använda sig av frågeformulär kan ett stort urval göras och omfatta ett 

större geografiskt område än till exempel vid en intervjustudie. Personer som opererar 

bort ögat är inte så många till antalet och därför strävades det efter att nå alla de 

personer, som var opererade de senaste fem åren, en så kallad totalundersökning 

(Ejlertsson, 2014). Det hade varit en fördel med en större undersökningsgrupp genom 

att förlänga tidsintervallen sedan operationen eller att få tillgång till andra 

sjukhusregister.   

Fördelarna med att använda ett redan validerat frågeformulär (Ejlertsson, 2014) som 

NEI-VFQ-25 (Mangione et al., 2001), är att en jämförelse kan göras då det finns 

tidigare forskning, som använt denna metod. NEI-VFQ-25-frågeformuläret valdes för 
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att den svarade mot syftet om att beskriva synrelaterade livskvalitet. För att få en 

bakgrundsdata av personerna, som deltog, valdes nio tilläggsfrågor. Frågorna var inte 

validerade utan skrevs utifrån vad som antogs vara relevant för denna studie. 

Tilläggsfrågorna användes också för att ha möjlighet att jämföra kvinnor och män, 

akut och planerad operation samt tidsintervallet till sedan operationen ägde rum. 

Frågorna om protes valdes för att se om personerna själva skötte protesen eller om de 

var i behov av hjälp samt hur ofta protesen togs ut. När resultatet sammanställdes 

upptäcktes det att svaren på tilläggsfrågorna var ofullständiga, vilket medförde att 

resultatet blev svårtolkat. Till exempel svarsalternativet ”annat”, där vissa deltagare 

inte redovisade vad annat var. Tilläggsfrågorna skulle vara mer inriktade på 

ögonamputation och protes samt inte haft så många svarsalternativ. Detta hade 

eventuellt kunna ge ett mer konkret resultat. Det togs heller inte med någon fråga 

gällande fantomsyndrom, detta hade varit intressant för att se om personerna upplevde 

det som tidigare forskning visade. Det hade också varit intressant att fråga om livet 

blivit bättre efter operationen, kanske var deltagarna väldigt nöjda med att vara av 

med ögat, eftersom det gav stora besvär. I nuläget finns ingen information om 

deltagarnas upplevelser innan ögat opererades bort. Det reflekterades även över om en 

fråga om ögonsjukdom i det kvarvarande ögat skulle vara med, men det konstaterades 

att personer med ett bortopererat öga är en blandad grupp, där vissa har ögonsjukdom 

och andra är friska. Om studien skulle upprepas skulle tilläggsfrågorna valideras 

innan de användes. Det hade kunnat vara en fördel att undersöka vilka frågor som 

används i andra frågeformulär och hur de är formade med frågor och svarsalternativ.  

Frågeformulären ger i regel bortfall antingen om deltagaren väljer att avstå att delta, 

ett så kallat externt bortfall, eller ett internt bortfall där deltagaren väljer att inte svara 

på vissa frågor (Trost & Hultåker, 2016). Åldersspannet på det externa bortfallet och 

undersökningsgruppen var nästan detsamma, dessutom var antalet deltagare och 

externt bortfall ungefär detsamma. Troligen hade resultatet inte påverkats så mycket 

om det externa bortfallet minskade, men trovärdigheten skulle öka om alla svarade på 

frågeformuläret. Alla frågor i frågeformulären var inte besvarade i 

undersökningsgruppen, då deltagare hoppade över frågor. Frågorna som inte 

besvarades var olika från deltagare till deltagare, vilket kan bero på olika saker såsom 

att de inte förstod frågan, ansåg att frågan inte berör dem eller missade frågan. Nästan 

hälften av deltagarna, som frågeformuläret skickades till, valde att inte delta i 

undersökningen. En bidragande orsak till bortfallet kan vara att deltagaren har 

svårigheter att läsa. Dessutom väljer allt färre personer att delta i undersökningar med 

frågeformulär idag (Ejlertsson, 2014), där undersökningar baserade på frågeformulär 

inte ens får 50 % svar återsända. I denna studie deltog mer än 50 %, vilket därför kan 

anses vara en styrka. Externt bortfall (Trost & Hultåker, 2016) kan bero på att 

deltagare är yrkesverksamma och därför inte hade tid till att delta. Det var fler män än 

kvinnor, som valde att inte delta i undersökningen och männen som inte svarade var 

yngre än kvinnorna. Generellt var de personer, som inte svarade, yngre än de som 

valde att ingå i undersökningen. Anledningar till att deltagarna avstod kan vara 
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upplevelse av avsaknad av besvär, det är inte meningsfullt att svara eller så upplevde 

de det svårt att fylla i frågeformuläret och därefter att posta det. Det vore av intresse 

att veta varför de valde att inte svara. Troligen hade bortfallet minskat om en 

påminnelse hade skickats ut och enligt Ejlertsson (2014) kan svarsfrekvensen i så fall 

ökas med cirka 20 %. I denna studie var tiden begränsad och därför fanns det inte 

möjlighet att skicka påminnelse. 

En nackdel med frågeformulär är att deltagarna inte kan ställa frågor om de inte 

förstår samt att om ett missförstånd skett av en fråga, kan inte denna åtgärdas i 

efterhand (Ejlertsson, 2014). Det är därför viktigt med validerade frågor för att 

minska eventuella missuppfattningar (Ejlertsson, 2014). Frågan bör ställas på ett 

enkelt sätt, för att alla ska förstå frågan och därmed svara på det frågan avser. Förstår 

inte personen frågan och svarar på något helt annat, minskar reliabilitet, det vill säga 

att det som mäts inte är det som är tänkt att mätas. Även en felsägning eller en 

missuppfattning kan leda till fel i analysen av data. Enligt Trost et al. (2016) kan 

reliabiliteten öka genom ett välformulerat frågeformulär. När det gäller NEI-VFQ-25 

är frågorna korta och har inte öppna svarsalternativ. När skalor såsom ”utmärkt, 

mycket bra, bra, varken bra eller dålig, dålig” eller ”inga svårigheter, lite svårigheter 

måttliga svårigheter, extrema svårigheter” används, kan dessa tolkas olika. Frågorna 

är också formulerade på ett sätt där det är svårt att veta vad de har svarat på, 

exempelvis ”På grund av din syn, hur stora svårigheter har du att gå ner för trappsteg, 

trappor eller trottoarkanter i svagt ljus på kvällen?” svarar de på svårigheter med 

trappor eller svarar de på besvär med nedsatt ljus? Dock är detta frågeformulär 

validerat på flera språk såsom engelska och svenska (Mangione et al., 2001; Hyman et 

al., 2005). 

Utöver de fasta svarsalternativen i frågeformulären, skrev flera deltagare 

kommentarer i marginalen med deras upplevda besvär, iakttagelser och känslor. 

Dessa kommenterar valdes att belysas för att få en bredare bild av resultatet och för 

att få en bättre förståelse hur besvären, som framkommit i resultatet, påverkar den 

synrelaterade livskvaliteten.  

När frågeformulären började komma in, uppmärksammandes det att fråga tre och fyra 

hade fel svarsalternativ, vilket minskade reliabiliteten. För att lösa detta gjordes en 

telefonuppföljning där personerna ringdes upp och de två frågorna ställdes om med 

rätt svarsalternativ. Det kan tyckas att konfidentialiteten rubbas, men risken ansågs 

liten, då rätt svarsalternativ skrevs i ett nytt frågeformulär med deltagarnas kod på. 

Telefonuppföljningen gjorde att frågan kunde ställas på samma sätt till deltagarna, det 

vill säga att deltagarna som ringdes upp svarade på samma fråga. Detta eftersom 

frågans innehåll riktades till det amputerade ögat, då det var mer relevant för denna 

studies syfte. När frågorna ställdes via telefon satt båda ansvariga för studien 

tillsammans för att lyssna så att rätt fråga med rätt svarsalternativ ställdes samt att 

deltagarens svar skrevs ner korrekt. Jämfört med annan forskning där deltagarna 
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besvarat frågorna självständigt i frågeformuläret NEI-VFQ-25 (NEI, 2000), ställdes 

fråga tre och fyra muntligt och svaren skrevs ned av ansvariga för studien. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att synrelaterad livskvalitet är lägre för ögonamputerade personer än 

personer i en normalpopulation. Personer som genomgått en ögonamputation hade 

svårigheter med närseende, seende på långt håll samt sidoseende, detta kan skapa 

svårigheter både i hemmet och utomhus. Dessutom är det svårt på nya platser där de 

inte känner till miljön (Brundle et al., 2015). Som Johansson et al. (2014) beskrev, 

visade resultatet att personer som genomgått en ögonamputation har svårigheter med 

läsning. Enligt Chapman et al. (2011) påverkades fotplaceringen beroende på om 

underlaget var i rörelse eller inte, eftersom om underlaget är stabilt är det lättare att 

gå. Deltagarna i denna studie hade svårigheter med trappor och kanter, vilket kan leda 

till osäkerhet hos personen och som i sin tur kan leda till att personer inte går ut och 

då blir isolerade. Svårigheterna med trappor och kanter hos deltagarna kan medföra 

att deltagarna har ökad risk för falltrauma (Brundle et al., 2015), men å andra sidan 

kanske de är medvetna om svårigheten med trappor och kanter och det blir då inget 

problem för dem. Detta ger inte denna studie svar på, men genom att 

ögonsjuksköterskan har en kunskap om vilka problem, som kan påverka den 

synrelaterade livskvaliteten, kan hen ge personerna svar på eventuella frågor om vad 

som kan förändras efter en ögonamputation. De problem, som resultatet visade, är 

användbart i samtalet med både framtida personer, som ska genomgå eller de som har 

genomgått en ögonamputation. Wolf et al. (2017) och Cooper (2010) beskriver också 

hur viktigt det är att uppmuntra och ge personen stöd till att klara sin nya livssituation.  

Resultatet i denna studie visade på att personer som genomgått en ögonamputation 

hade någon form av smärta eller obehag. Tidigare forskning visar att fantomsyndrom 

kan uppstå efter en ögonamputation (Rasmussen, Prause & Toft, 2011). Tyvärr 

framkom ingen tydlig förklaring om vilken typ av smärta eller obehag personen har 

eller om det är obehag från det kvarvarande ögat. Det skulle kunna vara så att 

personen har en torr eller en ögonhåla med skav på grund av ögonprotesen, vilket 

troligen inte har samband med fantomsyndrom.  

Till följd av att vissa deltagare skrev kommentarer i marginalen, var det en hjälp att 

tolka deras upplevda smärta och obehag från protesen. Trots att en del av deltagarna 

upplevde någon form av smärta eller obehag, hindrade det inte dem att utföra olika 

aktiviteter. Resultatet gav inte svar på hur intensiv smärtan var eller om det endast var 

ett lättare obehag. Afrell, Biguet & Rudebeck (2007) skriver att genom acceptans av 

smärtan är det lättare att leva med smärtan. Detta kan vara en orsak till att personer, 

som genomgått en ögonamputation, inte hindras av sin smärta. En tredjedel av 

personerna, som opererar bort ett öga på grund av ett blint värkande öga, kan 

fortfarande ha värk efter amputationen (Rasmussen et al., 2011), men studiens resultat 

visade att deltagarna inte hade några större problem med värk. Däremot är det av vikt 
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för ögonsjuksköterskan att ha kunskap om att värk kan förekomma. Studiens resultat 

visade heller inte om smärtan var värre innan operationen än efter, eftersom 

undersökningen genomfördes när ögat redan var bortopererat. Det är viktigt att 

ögonsjuksköterskan dokumenterar personens inställning till amputationen för att på så 

sätt anpassa informationen till rätt nivå. Värken kanske inte försvinner helt bara för att 

ögat tas bort. Därför är personcentrerad vård av stor betydelse då vården utformas 

individuellt och ger förutsättningar för att vidta relevanta omvårdnadsåtgärder för att 

främja en ökad synrelaterad livskvalitet. 

När det gällde uppfattningen om sin syn, visade resultatet att fler kvinnor än män inte 

kunde ange i detalj sin uppfattning om synen utan fyllde i svarsalternativet ”varken 

bra eller dåligt”. Däremot fyllde männen oftare i svarsalternativet ”bra”. Det är svårt 

att förstå hur kvinnor egentligen upplever sin syn med utgångspunkt från detta 

svarsalternativ, då det kan vara så att de inte tycker att synen är påverkad. Det kan 

även bero på att många av kvinnorna i denna studie var pensionärer och är då kanske 

inte beroende av sin syn lika mycket som männen, där fler var yrkesverksamma. De 

kanske var så att de är friska och har god syn i kvarvarande öga eller om det handlar, 

som tidigare diskuterats, att svarsalternativen inte är optimala. Det hade varit av 

intresse att ta reda på varför kvinnor och män svarar olika. Men det hittades inte några 

skillnader, vilket kan bero på att undersökningsgruppen var liten. 

Syftet med studien var att belysa synrelaterad livskvalitet hos personer, som har 

genomgått en ögonamputation och har en ögonprotes. Oavsett om personen har ett 

friskt eller sjukt kvarvarande öga, så ska alla personer uppmärksammas. Den 

synrelaterade livskvaliteten erfars olika oavsett det kvarvarande ögats status samtidigt 

som den psykiska hälsan påverkar hur personen upplever livskvalitet. Det är viktigt 

att komma ihåg att det är en person, inte bara ett öga. Om personen, som genomgår 

amputation, har ett dåligt öga kvar, kan det påverka den synrelaterade livskvaliteten 

mer än vad det gör hos en person med ett friskt öga. Det kan vara att inte kunna läsa, 

att inte kunna röra sig som innan och kanske bli mer beroende av andra för att klara 

sig. Det kan vara en fördel om sjuksköterskan tar reda på vad personen har för 

hobbies, detta för att stärka personen att kunna hitta verktyg för att själv hitta 

lösningar i vardagen. Knudsen & Brodersen (2005) skriver att en del kan ha 

svårigheter med att hantera sin protes självständigt. Resultatet visade att en del av 

deltagarna inte sköter sin protes självständigt utan får hjälp med detta, vilket i sin tur 

medför att personen blir beroende av andra. Det kan också vara så att personen väljer 

att någon annan ”tar hand om mig” och är nöjd med detta. Exempelvis var det fler 

män än kvinnor, som fick hjälp av anhörig att hantera protesen. Ögonsjuksköterskan 

har en stödjande roll när en person ska lära sig att hantera sin protes. Såsom Wolf et 

al. (2017) skriver, så kan ökad delaktighet i sin egen vård för personen, leda till och 

underlätta egenvård. Resultatet visade att alla inte tar ut sin protes, vilket kan bero på 

att de inte vågar eller kanske inte kan hantera protesen. En annan orsak kan vara att de 

inte har några problem och därmed inte tar ut den. Det kan också vara så att 
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tilläggsfrågan var felaktigt formulerad, så att inte ett svar gavs på själva frågan som 

ställdes. Istället skulle frågan formuleras så här om studien skulle göras om eller 

utökas; ”Hur ofta tar du ut och rengör din protes?”. 

Det fanns deltagare, som inte hade vetskap om varför deras öga opererades bort, där 

en orsak kan vara bristande information från sjukvården eller att personen inte tagit 

till sig vad som sades. En annan tänkbar orsak kan vara att personerna inte minns eller 

förträngt vad orsaken till operationen var. Pirhonen, Silvennoinen och Sillence (2014) 

menar att det bästa för personen är att få rätt information vid rätt tillfälle och även då i 

rätt form. Ögonsjuksköterskan och personen, som vårdas, bör ha en god relation för 

att underlätta förståelsen för behov och förväntningar (Bolster & Manias, 2010). När 

vårdplanen ska göras, är det bra om personen får vara delaktig samt att ett förtroende 

skapas mellan patienten och vårdaren. Förtroendet är betydelsefullt, för underlätta för 

personen att följa vårdplanen. Mänsklig kontakt, med ansikte mot ansikte, mellan 

vårdare och patient är en stor avgörande faktor för att skapa förtroende och undvika 

oro (Pirhonen et al., 2014) samt en förutsättning för personcentrerad vård (Wolf et al., 

2017). Genom att ögonsjuksköterskan lyssnar och ger respons på att hen hör vad 

patienten säger, kan relevanta svar ges samt dessutom ge svar som patienten förstår 

har en stor betydelse. Detta medför också att patienten tar till sig informationen 

(Pirhonen et al., 2014).  

Konklusion och implikation  

Deltagarna i studien var personer, som hade opererat bort ett öga på grund av 

ögonsjukdom eller trauma de senaste fem åren, och som hade fått en protes efter 

operationen. De upplevde en sämre synrelaterad livskvalitet än en normalpopulation. 

Det som uttrycktes var de största problemen var sidoseende, aktiviteter på nära håll 

och aktiviteter på långt håll. Dessutom ansåg fler kvinnor än män att deras syn var 

sämre.  

Det finns begränsat med forskning avseende upplevelsen av att genomgå en 

ögonamputation och synrelaterad livskvalitet. Denna studies resultat ger en ökad 

förståelse för personers synrelaterade livskvalitet efter att de mist ett öga och kan vara 

ett stöd i ögonsjuksköterskans arbete med personcentrerad vård för att kunna bemöta, 

vägleda och stötta på bästa sätt samt ger rätt information till kommande patienter och 

deras anhöriga. Dessutom skulle studien kunna användas i utarbetandet av en 

standardvårdplan för denna patientkategori. 

Det vore av intresse att framöver beforska andra aspekter av vad det innebär att ha 

genomgått en ögonamputation, eftersom NEI-VFQ-25 inte är validerat för denna 

specifika patientgrupp. En intervjustudie vore intressant för att få fram personernas 

egna reflektioner kring synrelaterad livskvalitet och ge en djupare förståelse för  

patienter, som har genomgått en ögonamputation och som har erhållit en ögonprotes.  
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Tilläggsfrågor till 

NEI-VFQ-25  

Markera ditt svarsalternativ nedan, tack.  

26.  Din ålder?  

___________________ 

 

 

27.  Kön 
 

o Kvinna     

    

o Man 

o Annan 

 

 

28.  Ditt civilstatus? 
 

o Sambo/gift 

o Ensamboende 

o Annat:_______________ 

 

 

29.  Är du yrkesverksam? 
 

o Ja 

o Nej, pensionär 

o Nej, sjukskriven 

o Nej, arbetslös 

o Student 

o Annat_________________ 

 

 

30.  Hur länge sedan var det du gjorde 

operationen? 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  Vad var orsaken till att du gjorde 

operationen? 
 

o Ögonsjukdom 

o Trauma/olycka 

o Vet ej 

 

32.  Var din operation… 
 

o Planerad 

o Akut 

o Vet ej 

 

 

33.  Vem sköter din ögonprotes? 
 

o Jag själv 

o Närstående 

o Hemtjänst/Hemsjukvård 

o Annan:__________________ 

 

 

34.  Hur ofta tar du ut din ögonprotes? 
 

o Dagligen 

o Aldrig 

o Annat: __________________ 
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Informationsbrev till deltagarna     

Hej,  

Vi är två sjuksköterskor som läser specialisering i oftalmologisk omvårdnad vid högskolan i 

Halmstad – Akademin för hälsa och välfärd. Vi kommer att skriva ett examensarbete på avancerad 

nivå med syfte att beskriva om livskvaliteten påverkas hos personer som opererat bort ett öga. Vi 

arbetar som sjuksköterskor inom Ögonsjukvården i Mölndal och skulle vilja veta mer om hur du 

har det efter operationen. Målet är att kunna skapa en kvalitetssäker vård och kunna bemöta dig 

och din patientgrupp på bästa sätt. 

Bakgrund och syfte  

Inom ögonsjukvården förekommer det att patienter opererar bort ett öga, så kallad 

ögonamputation. Orsaken till att ögat opereras bort kan vara tumörer, ett värkande öga eller andra 

ögontillstånd. Att ta bort sitt öga innebär många gånger en omvälvande livsomställning för 

patienten men sedan kanske livet blir mycket bra. Syftet med studien är att beskriva om 

livskvaliteten påverkas hos personer som genomgått en ögonamputation. 

Förfrågan om deltagande  

Genom operationsdatabasen och journalsystemet som används på Sahlgrenska Universitetssjukhus 

har vi kunnat hitta dig som deltagare. Vi är intresserad av dig för att du genomgått en 

ögonamputation de senaste åren och vi skulle vilja veta mer hur du har det.  

Hur går studien till? 

Två bifogade frågeformulär skall fyllas i och skickas till oss inom två veckor. Det tar cirka tio 

minuter att svara på frågorna. Svarsalternativen från frågeformulären kommer omvandlas till 

siffror för att kunna mäta livskvalitet och jämföras med en grupp med två ögon som svarat på 

samma frågor.  

Vilka är riskerna?  

Det finns inga risker med att delta i studien. Skulle det vara så att du upplever oro eller har frågor i 

samband med deltagandet i studien kontaktar du protessjuksköterska på Mölndals sjukhus via 

Kontaktpunkt 2, telefonnummer 031-343 31 00. Har du frågor gällande ditt deltagande i studien 

ber vi dig kontakta oss som är ansvariga för studien.  
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Finns det några fördelar? 

Fördelen med denna studie är kunskapsläget inom området kommer förbättras vilket ger en fördel 

till dig och din patientgrupp. Resultatet av den kommande studien kan ge ögonsjuksköterskorna en 

ökad förståelse för hur personernas liv påverkas efter att de mist ett öga och kan användas för att 

förbättra journalföring för att arbeta med personcentrerad vård. Detta för att ögonsjuksköterskan 

ska kunna bemöta, vägleda och stötta på bästa sätt. 

Hantering av data och sekretess  

All data behandlas konfidentiellt, vilket innebär du som svarar på frågeformuläret inte kan 

identifieras. Materialet kommer att förvaras inlåst så att obehöriga inte kan ta del av det. Ditt 

frågeformulär kommer vara kodat för att kunna hittas om du inte längre önskar delta. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Önskar du ta del av resultatet av studien, redovisas det i examensarbetet, vilket publiceras i 

databasen DiVa vid Högskolan i Halmstad och kan hittas på internet.  

Ersättning? 

Ingen ersättning kommer att betalas ut. 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt, du kan välja att avsluta din medverkan när som helst utan att ange 

orsak. Om du väljer att avstå från undersökningen så vill vi tala om för dig att det inte påverkar 

den eventuella vård du kommer att behöva i framtiden. Du har möjligt att ställa frågor om själva 

studien innan och efter att du skickat in frågeformuläret. Genom att du skickar in de ifyllda 

frågeformulären samt skickar in den påskrivna samtyckeblanketten bekräftar du ditt deltagande till 

studien.  

Ansvariga för studien 

Student: Jennifer Castenbladh Rafors   

jencas16@student.hh.se    

07XX-XX XX XX     

Student: Madelene Ivarsson 

madiva16@student.hh.se 

07XX-XX XX XX 

Handledare: Lena Havstam Johansson 

lena.havstam.johansson@vgregion.se 

031-XXX XX XX 

 



BILAGA E  

 

 

 

 

Samtyckeblankett  

Skriftlig samtyckeblankett till att delta i studien om livskvaliteten 

påverkas hos personer som genomgått en ögonamputation.  

Jag har fått information om studien syfte, fått ställa mina eventuella frågor och fått dem besvarade. 

Jag är införstådd hur materialet kommer att samlas in, hanteras och bearbetas. Jag ger mitt 

samtycke att delta i studien om livskvaliteten påverkas hos personer som genomgått en 

ögonamputation. 

Jag har fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avsluta min medverkan 

när jag vill utan att behöva förklara varför.  

Ort, datum: 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnunderskrift: 

……………………………………………………………………………………. 

Namnförtydligande: 

…………………………………………………………………………………. 

 

Ansvariga för studien: 

Student: Jennifer Castenbladh Rafors   Student: Madelene Ivarsson 

jencas16@student.hh.se    madiva16@student.hh.se  

07XX-XX XX XX      07XX-XX XX XX 

Handledare: Lena Havstam Johansson 

lena.havstam.johansson@vgregion.se 

031-XXX XX XX 



BILAGA F  

 

Fråga 3 och 4 med korrekta svarsalternativ 

 

 



BILAGA G  

 

 

 

 

Informationsbrev till deltagarna om fråga 3 och 4 

Hej, 

Tack för att du har svarat på frågeformuläret och skickat det åter till oss. Tyvärr har vi upptäckt att det 

blivit ett tryckfel av svarsalternativen till fråga 3 och 4 och därför skickar vi åter dessa två frågor. 

Vänligen svara på dessa frågor igen så fort ni kan och skicka åter i förfrankerat kuvert. 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Castenbladh Rafors  

jencas16@student.hh.se 

07XX-XX XX XX 

 

Madelene Ivarsson 

madiva16@student.hh.se 

07XX-XX XX XX 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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www.hh.se
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