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Sammanfattning Glaukom eller grön starr är en kronisk och 

åldersrelaterad sjukdom som drabbar flera miljoner 

människor och är en av de vanligaste orsakerna till 

blindhet i världen. Syftet med pilotstudien var att 

beskriva patienters upplevelser om hur sjukdomen 

glaukom påverkar det dagliga livet. Pilotstudien hade en 

kvalitativ deskriptiv design och genomfördes som en 

intervjustudie som analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet presenteras i tre kategorier: 

Maktlöshet, Trygghet och Självständighet. Patienterna 

upplever maktlöshet i det dagliga livet på grund av den 

oro det innebär att ha glaukom, samt begränsningen det 

innebär med en synnedsättning. Med stöd av 

närstående och att tänka positivt kan patienterna 

uppleva trygghet och känna en positiv framtidstro. 

Genom anpassning och erfarenhet kan de bli oberoende 

och självständiga. Resultatet i pilotstudien kan vara ett 

stöd för ögonsjuksköterskor att förstå de dagliga 

svårigheter patienter med glaukom ställs inför. 

Ögonsjuksköterskor kan stärka patienterna genom att 

stödja dem till att hitta strategier som kan underlätta 

deras dagliga liv. Ytterligare forskning om patienter med 

glaukom behövs för att fördjupa förståelsen om deras 

situation och hur ögonsjuksköterskor kan stödja 

patienterna för att underlätta deras dagliga liv. Det finns 

ett stort behov av att utbilda fler ögonsjuksköterskor 

eftersom befolkningen blir äldre och därmed beräknas 

patienter med glaukom att öka. 
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Abstract Glaucoma is a chronic age related disease that affects several 

million people and is one of the most common causes of 

blindness in the world. The aim of the pilot study was to 

describe patients' experiences of how glaucoma affects daily 

life. The pilot study had a qualitative descriptive design and 

was conducted as an interview study that were analysed 

using qualitative content analysis. The results are presented 

in three categories: Powerlessness, Security and 

Independence. Patients experience powerlessness in daily 

life because of the anxiety of having glaucoma and the 

limitation that comes with a visual impairment. With support 

of family and thinking positively, they may experience 

security and a positive future. Through adaptation and 

experience they may become independent. The results may 

support ophthalmic nurses in understanding patients with 

glaucoma difficulties in daily life and strengthen them finding 

strategies that may by support ease daily life. Further 

research is needed to get a deeper understanding of how 

patients with glaucoma perceive their visual impairment. 

There is a great need to educate more ophthalmic nurses as 

the population ages and therefor the population with 

glaucoma is estimated to increase.  
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Inledning 

Glaukom eller grön starr, som det kallas i dagligt tal, är en kronisk sjukdom som 

drabbar flera miljoner människor och är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i 

världen (Dietlein, Hermann & Jordan, 2009; WHO, 2013). Kronisk sjukdom är ett 

långvarigt tillstånd som kan kontrolleras men inte botas. Kroniska sjukdomar påverkar 

befolkningen i världen (The center for managing chronic disease [CMCD], 2011) och 

sjukdomen har en negativ påverkan på livskvalitén (Mills, Law, Walt, Buchholtz & 

Hansen, 2009).  Den enda behandlingen för glaukom som finns, syftar till att stoppa 

upp eller fördröja sjukdomsförloppet (Flammer, 2006).   

Den vanligaste formen av glaukom är så kallad öppenvinkelglaukom, vilken framför allt 

drabbar personer äldre än 50 år (Sveriges ögonläkarförening, 2010). Människor lever 

allt längre och därför beräknas att cirka 80 miljoner kommer att insjukna i glaukom 

fram till år 2020 (Quigley & Broman, 2006), varav cirka 6-15 % riskerar att bli blinda 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008; WHO, 2013). I Sverige var 

cirka 100 000 patienter diagnostiserade med glaukom år 2008 (SBU, 2008). Forskning 

bedrivs för att bekämpa sjukdomen samt att finna nya behandlingar samtidigt som 

målet är att hjälpa patienter till en bibehållen synförmåga och att bevara livskvaliteten 

(Sveriges ögonläkarförening, 2010).   

Sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård har ofta egna specifika 

glaukommottagningar.  Det är viktigt att ögonsjuksköterskorna har god insikt i glaukom 

för att ge stöd och möjlighet till samtal (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009), eftersom glaukom är en livslång sjukdom och kan leda 

till funktionsnedsättning (Loh & Ogle, 2004). Glaukom finns i olika former, vi har valt 

att studera öppenvinkelglaukom och kommer i pilotstudien att benämna det som 

glaukom. 

 

Bakgrund  

Termen glaukom härstammar från det antika grekiska ordet, glaukos, vilket innebär 

”grå-blå”  (Flammer,  2006)  och  användes  först  av  Hippokrates  i  Grekland  år 400 före 

Kristus (Realini, 2011). Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och 

näthinnans nervfiberlager vilket leder till synfältsbortfall (SBU, 2008). Sjukdomen är 

smygande och ger inga tidiga symtom (Sveriges ögonläkarförening, 2010), och många 

äldre med synfältsdefekter upplever synproblem som ett led i normalt åldrande 

(Flammer, 2006; Green, Siddall & Murdoch, 2002). När patienten väl märker en 

påverkan på synförmågan kan sjukdomen vara långt framskriden (Sveriges 

ögonläkarförening, 2010). Eftersom det är övervägande äldre som insjuknar i glaukom 

finns en risk att de inte blir prioriterade gällande utredning och behandling på grund av 

sjukdomens långsamma utveckling och patienternas ofta höga ålder (SBU, 2008; WHO, 

2013). Synnedsättning bland äldre är ett stort hälsoproblem. Med stigande ålder 
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minskar den normala funktionen i ögat och det finns en ökad förekomst av 

synrelaterade sjukdomar. Kronisk synskada leder till fysiskt handikapp, isolering, 

depression och minnesförlust (Loh & Ogle, 2004). 

Vid öppenvinkelglaukom är förhållandet i ögats anatomi (irismuskelaturen, 

trabekelverket och kornea) normal (Flammer, 2006). Orsaken till sjukdomen är inte 

ännu helt känt (SBU, 2008), men kan bland annat bero på en påverkan på 

kammarvattnets cirkulation. Detta kan ge synnervskador som i sin tur leder till 

synfältsdefekter, vilka är obotliga (Flammer, 2006).  

För att ställa diagnosen behövs därför en samlad bedömning av utseendet på 

synnervspapill och näthinnans nervfiberlager, men även synfältsundersökning samt 

mätning av ögontryck (SBU 2008; Sveriges ögonläkarförening, 2010). Risken att 

drabbas av glaukom beror på olika faktorer såsom ärftlighet, etnicitet, ålder och 

förhöjt intraokulärt tryck (Leske, Wu, Nemesure, Hennis & Barbados Eye Studies 

Group, 2010; Sveriges ögonläkarförening, 2010). Alla patienter med högt ögontryck 

utvecklar dock inte glaukom (SBU, 2008).  

 

Behandling 

Behandlingens syfte är att bibehålla synförmågan genom att i första hand behandla 

med ögontrycksänkande läkemedel, men även laserbehandling och kirurgi kan 

förekomma i specifika fall (European Glaucoma Society [EGS], 2008; SBU, 2008). 

Ögontrycksänkande ögondroppar verkar antingen genom att minska bildningen av 

kammarvatten inne i ögat eller genom att öka avflödet av kammarvatten. De 

vanligaste ögondroppar som används är i första hand prostaglandin-analoger eller 

betablockerare (SBU, 2008). Ögondroppar som innehåller prostaglandin-analoger kan 

ge rodnad i ögat, sveda och främmande kroppskänsla och irispigmentring uppträder 

hos cirka 10-20 % av patienterna. Vid behandling med betablockerare förekommer 

biverkningar såsom torra ögon, en lätt brännande känsla och en reducerad 

kornealsensibilitet (Flammer, 2006; Realini, 2011). Behandlingen med betablockerare 

kan även orsaka systempåverkan som lågt blodtryck och låg puls (Hayreh, Podhajsky & 

Zimmerman, 1999). Vid utebliven effekt med ögondroppar används laserbehandling 

som förstahandsbehandling eller som komplement (SBU, 2008). Laserbehandlingen, 

iridotomi, syftar till att underlätta avflödet av kammarvatten genom att det skapas hål 

i iris. En annan laserbehandling är lasertrabekuloplastik, vilket innebär att 

dräneringskanaler öppnas i ögat och kammarvattnet lättare kan rinna ut (Flammer, 

2006).  

Kirurgi, trabekulektomi, används som sista alternativ om inte ögondroppar och 

laserbehandling hjälper, operationen genomförs i lokalbedövning och syftar till att 

kammarvattnet lättare ska kunna passera ut ur ögat (Flammer, 2006; SBU, 2008). Utan 

behandling leder sjukdomen till en fortskridande irreversibel synnedsättning, som kan 

leda till blindhet (Thygesen et al., 2008; WHO, 2013). Enligt Flammer (2006) behöver 
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inte patienter med glaukom förändra sitt liv om de följer sin trycksänkande 

ögondroppsbehandling och har regelbunden konsultation med sin läkare. 

Behandlingen individanpassas då målet är att behålla synförmågan och befrämja 

livskvalitet (EGS, 2008; Flammer, 2006; Sveriges ögonläkarförening, 2010). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet definieras av en persons egen bedömning av sin fysiska och psykiska hälsa 

samt tillfredsställelse med sin sociala situation (SBU, 2008). Detta harmonierar med 

WHOs definition där livskvalitet beskrivs som individens egen uppfattning av sin 

livssituation och en kultur samt det värdesystem individen lever i. Detta är förhållande 

till de egna mål som satts upp i livet och de förväntningar, normer samt intressen 

individen har (WHO, 1948). Begreppet livskvalitet är multidimensionellt och  så  
invecklat att inget av de mätinstrument som finns  ger  en  fullständig  bild  av  patientens  
livskvalitet.  Få  mätinstrument belyser social isolering och känslomässig påverkan och 

de som mäter livskvalitet hos patienter med ögonsjukdomar är i första hand inriktade 

på synskärpan, därför kan problem med synfältsinskränkningar bli förbisedda (SBU, 

2008). Ögonsjukdomen glaukom kan ge en rad olika känslomässiga och mentala 

förändringar som leder till att patienter testar olika strategier för att hantera sin 

sjukdom och för att klara de dagliga aktiviteterna (Wu, Guo, Xia, Lu, & Xi, 2011). 

Patienterna känner sig osäkra på sjukdomens förlopp, synfunktion och behandlingens 

bieffekter, samt har en konstant oro för att förlora synen, vilket påverkar den upplevda 

livskvaliteten (EGS, 2008; Odberg, Jakobsen, Hultgren & Halseide, 2001; Wu et al., 

2011). Synnedsättningen hos äldre människor påverkar deras dagliga liv mycket (Loh & 

Ogle, 2004). Sjukdomens påverkan på en äldre människas liv kan vara så stor att det 

leder till ett beroende av stöd från andra. Eftersom synen är det mest dominanta 

sinnet för att känna igen och bearbeta information från omgivningen, leder 

synnedsättningen till minskad kontrast- och djupseende, problem med visuell 

koordination och ostadig gång. Alla dessa problem kan leda till olyckor (ibid.). 

 

Hälsa och KASAM 

En av de grundläggande rättigheterna för varje individ är att uppnå bästa möjliga hälsa 

(WHO, 1948). Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierar att Health is a state 
of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity. Enligt Antonovsky (2005) befinner sig alla människor någonstans 

mellan hälsa-ohälsa och hur individerna uppfattar sin situation, kan vara olika 

beroende på individens känsla av sammanhang (KASAM). KASAM är en hälsomodell 

utvecklad av Antonovsky, som försöker definiera vad som leder till hälsa istället för att 

fokusera på vad som leder till ohälsa. Hälsomodellen består av tre grundläggande 
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begrepp som är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet kan 

förklaras som en förmåga att förstå och kunna förutsäga olika skeenden i livet samt 

kunna hantera oväntade händelser. Har en individ hög nivå av begriplighet och 

drabbas av negativa händelser i livet, kan begripligheten göra händelserna förståeliga. 

Hanterbarhet innebär att individen upplever sig ha de resurser som krävs för att kunna 

hantera de krav som livet ställer. Känslan av hanterbarhet leder till att individen inte 

känner sig som ett offer eller orättvist behandlad. Olyckliga saker händer i livet, men 

med en hög grad av hanterbarhet hanteras det som skett utan grubblerier. 

Hanterbarhet är längst ner i rangordningen av de tre begreppen, men är inte oviktig 

eftersom utan hanterbarhet och dess resurser att klara svårigheter försvinner 

begripligheten och meningsfullheten. Meningsfullhet förklaras med en känsla av 

delaktighet och engagemang samt att livet har en innebörd. Individer med hög känsla 

av meningsfullhet ser oväntade händelser och motgångar som utmaningar snarare än 

belastningar. Genom att livet har en mening driver det individen till att vilja leva och 

inte bara överleva. Meningsfullhet är den viktigaste faktorn för känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). Om en individ inte känner någon mening i det som sker, hjälper 

det inte med de rätta resurserna, att ha förståelse eller begripa det som händer. 

Meningsfullhet kan motivera individen att söka hjälp och stöd, genom att söka resurser 

för hanterbarhet. Dessa tre delar leder till en känsla av sammanhang och det leder i sin 

tur till hälsa. Individers KASAM kan vara stark eller svag beroende på deras inre styrka. 

Individer utsätts för olika stressorer som kan försvaga eller stärka deras resurser 

(Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) benämner de stärkande resurserna för 

generella motståndsresurser (GMR). Exempel på GMR är pengar, jag-styrka, kulturell 

stabilitet, socialt stöd och liknande, allt som kan ge kraft att bekämpa olika stressorer. 

Stressorer som försvagar benämns generell motståndsbrist (GMB), vilket kan vara 

negativa händelser i livet som försvagar KASAM. Enligt Antonovsky (2005) kan 

sjuksköterskor stärka patientens KASAM genom ett bemötande som bekräftar och ger 

trygghet, vilket lämnar efter sig en positiv upplevelse. 

 

Ögonsjuksköterskans roll ur ett omvårdnadsperspektiv 

Humanistisk grundsyn är grundpelaren för omvårdnad med existentiellt filosofiskt 

synsätt där individen är en del av ett sammanhang som är effektivt och kreativt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det kan uttryckas med att omvårdnaden styrs av 

patientens egna värderingar, självbestämmande och patientens syn på meningen med 

livet. Omvårdnaden ska ske på patientens villkor. De värderingar som sjuksköterskan 

har är viktig eftersom det är grunden för hur sjuksköterskan förstår och tolkar det 

patienten förmedlar (ibid.). God omvårdnad kräver respekt för patientens upplevelse 

av hälsa och ohälsa samt förutsätter att sjuksköterskan har kunskap om det patienten 

förmedlar. Sjuksköterskor ansvarar för att hålla sig uppdaterade gällande kunskap och 

omvårdnad inom det område de tjänstgör(ibid.). Omvårdnad kan uttryckas på många 

olika sätt och ser olika ut beroende på vilken sjuksköterska som utför den. God 

omvårdnad ges utifrån patientens önskningar, behov och situation (Emilsson & 

Sanden, 2007).       
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Ögonsjuksköterskan träffar olika patientgrupper med påverkan eller skador på 

synförmågan orsakad av annan grundsjukdom än ögonsjukdomar (Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  Det kan exempelvis vara 

patienter med sjukdomar som diabetes, reumatiska sjukdomar, neurologiska 

sjukdomar och multipel skleros (MS). Ögonsjuksköterskan ansvarar för omvårdnad och 

undersökningar, observationer och bedömningar samt utförandet av 

patientundervisning (ibid.). I omvårdnaden kring patienten är det viktigt att 

ögonsjuksköterskan arbetar utifrån ett empatiskt förhållningssätt, är lyhörd och 

tillgodoser patientens behov (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Det är därför viktigt att vidta relevanta 

omvårdnadsåtgärder och ha förståelse för patientens upplevda livsvärld samt kan 

möta patienten där patienten befinner sig. Det är viktigt att ögonsjuksköterskan 

stödjer patienten i att hitta olika strategier för att underlätta deras dagliga liv såsom 

exempelvis vid sjukdomen glaukom. Genom att undersöka hur patienter med glaukom 

upplever hur sjukdomen påverkar det dagliga livet, kan ögonsjuksköterskor få större 

förståelse för patienter med glaukom och stödja dem i att hitta strategier som kan 

underlätta för dem i det dagliga livet.  

 

Syfte  

Syftet med pilotstudien var att beskriva patienters upplevelser om hur sjukdomen 

glaukom påverkar det dagliga livet.  

 

Metod  

 

Design  

Pilotstudien var en intervjustudie som analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. En kvalitativ och deskriptiv design användes för att belysa patienters 

upplevelser av hur ett fenomen påverkar det dagliga livet (Polit & Beck, 2011), vilket 

möjliggjorde en djupare förståelse av patienters upplevelser av det dagliga livet med 

glaukom.  
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Urval  

Intervjuerna utfördes vid en ögonmottagning i södra Sverige, där cirka 20 patienter 

kommer till glaukommottagning under en dag. Till mottagningen kommer patienter 

med glaukom regelbundet för att prova synen, få sitt ögontryck uppmätt och utföra 

synfältsundersökning hos en ögonsjuksköterska. Ibland innefattar besöket träff med 

den behandlande ögonläkaren. Undersökningarna jämförs då med tidigare resultat och 

utvärderas om behandlingen ska fortsätta som tidigare eller ändras.  

Verksamhetschefen vid den aktuella ögonkliniken lämnade skriftligt godkännande till 

att genomföra pilotstudien (Bilaga 1). Ett strategiskt urval utformades utifrån 

inklusionskriterierna: patienter 60 år och äldre, som hade trycksänkande behandling 

med ögondroppar samt hade haft diagnosen glaukom i mer än fem år. Patienterna 

skulle behärska det svenska språket i tal och skrift samt ha en bibehållen kognitiv 

förmåga för att minimera riskerna för missförstånd av informationsbrevet och frågor i 

samband med intervjun.  

I samband med besöket för kontroll av glaukom, informerade den aktuella intervjuaren 

endast de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna om den pågående pilotstudien 

och tillfrågade dem om deltagande. Totalt tillfrågades 12 patienter om deltagande i 

pilotstudien varav tre tackade nej till att delta. De patienterna, som önskade delta, 

informerades ytterligare och därefter gavs skriftlig information om pilotstudien (Bilaga 

2) tillsammans med ett samtyckesformulär (Bilaga 3). De fem första kvinnorna och de 

fyra första männen, som gav sitt samtycke, deltog i pilotstudien. Åldersmässigt var 

kvinnorna 76-83 år och männen 70-92 år.  

 

Datainsamling  

Datainsamlingen omfattade nio intervjuer under vecka 9 till 11 våren 2014. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum vid ögonmottagningen och varje intervju 

varade mellan 15-30 minuter. Tre intervjuare intervjuade vardera tre patienter. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och sparades ner på USB-minne, detta för att 

inte gå miste om viktig information samt att det gav möjlighet att gå tillbaka och 

kontrollera materialet (Polit & Beck, 2011). Semistrukturerade intervjuer användes, 

vilket innebar att nyckelfrågorna var bestämda på förhand och kunde kombineras med 

följdfrågor. En intervjuguide med frågor användes för att täcka in olika områden i det 

dagliga livet och gav struktur samt stöd för intervjuarna (Trost, 2010). Intervjuguidens 

frågor (bilaga 4) utformades i relation till studiens syfte. Intervjuerna inleddes med en 

fråga ”Hur påverkar sjukdomen glaukom dig i ditt dagliga liv?” för att få patienterna att 

fritt skildra olika områden i sitt dagliga liv (Kylén, 2004). Fokus låg på nyckelfrågor som 

anknyter till studiens syfte som till exempel:  ”Hur påverkar glaukom dig i hemmet, på 

jobbet …”? För att patienten skulle utveckla patientens sina svar användes följdfrågor 

som  ”Hur  menar  du  när  du  säger…,  kan  du  berätta  mer  om…”  och  sedan  avrundas  
intervjun med en avslutande fråga,  ”Är  det  något  mer  du  skulle  vilja  dela  med  dig?”.  



 

7 

 

Databearbetning  

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant och analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys för att organisera, kategorisera och ge struktur till materialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). En manifest innehållsanalys av det insamlade 

materialet genomfördes för att hitta variationer, likheter och olikheter. Efter 

transkribering lyssnades intervjumaterialet igenom för att jämföra att ljudinspelning 

och transkriberat material överensstämde, i syfte att minska risken för feltolkning. 

Därefter lästes texterna av de tre intervjuarna ett flertal gånger för att sedan 

analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2004) principer för kvalitativ 

innehållsanalys. Materialet delades in i meningsbärande enheter, vilket innebar att 

text som stod i relation till studiens syfte markerades, såsom exempelvis ord, meningar 

eller stycken. För att underlätta hanteringen av det insamlade materialet, 

kondenserades dessa meningsbärande enheter, vilket var en process där de 

meningsbärande enheterna kortades ned samtidigt som kärnan av innehållet 

bevarades. I nästa led tilldelades de kondenserade meningsbärande enheterna, med 

liknande innehåll en kod, vilken beskrev innehållet i enheterna. Koderna grupperades 

till sex underkategorier, som sedan i sin tur grupperades till tre kategorier vilka beskrev 

det insamlade materialets manifesta innehåll. Manifest innehållsanalys behandlar och 

beskriver de komponenter av texten som är synliga och uppenbara (Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod  Underkategori Kategori 

Den dystra utsikten att 

jag förmodligen kommer 

att bli blind på det ögat 

  

Dystra utsikten att 

bli blind.  

Rädd för att 

bli blind 

Oro för framtiden   

 

 

Maktlöshet 

Oj! Där är en hög kant 

hur högt är det? Man vill 

gärna hålla i någonting, 

vill ju inte att man ska 

ramla. 

 

Höga kanter. Man 

vill ju gärna hålla i 

något för att inte 

ramla. 

Osäkerhet  

 

Begränsning 

Det är bara det att man 

ska droppa ögonen och 

det kan vara lite 

irriterande ibland för jag 

ska droppa så ofta. 

 

Droppa ögonen, 

irriterande ibland 

droppar så ofta. 

Irriterande 

att droppa 

så ofta 

Jag har min dotter, hon 

är helt enastående. 

Kommer och hämtar mig 

på fredagar så kör vi och 

veckohandlar 

 

Enastående dotter 

hämtar så kör vi och 

veckohandlar. 

Support av 

närstående 

och familj. 

Säkerhet  

 

 

 

 

 

Trygghet Ser framåt på livet och 

liksom tänker som så att 

alla har motgångar. 

 

Ser framåt trots 

motgångar i livet. 

Tron på en 

bra framtid. 

Positiv framtidstro  

Har en positiv inställning 

jag tror att det håller en 

uppe på något vis. 

 

Tänka positivt håller 

en uppe. 

Tänka 

positivt 

Jag har lärt mig väldigt 

bra  att  droppa…  så  det  
klarar jag 

 

Lär mig. Klarar att 

droppa själv. 

Erfarenhet 

 

Oberoende 

 

 

 

 

Självständighet 

Det är bara att anpassa 

sig vid och försöka 

hantera det. 

Anpassa sig, vänja 

sig försöka hantera 

det. 

Hantera 

genom 

anpassning 

Acceptans  

 

Forskningsetiska övervägande 

Pilotstudien genomfördes enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning enligt: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  (Vetenskapsrådet,  2011).  
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Informationskravet tillgodosågs genom att innan aktuell undersökning genomfördes 

blev patienten informerad om pilotstudien och patienten blev därefter tillfrågad av 

AN, MR eller TD om deltagande i pilotstudien. Vid önskan om deltagande, 

informerades patienterna även skriftligt om pilotstudien och dess syfte. Information 

gavs muntligt och skriftligt angående om att intervjun var frivillig och kunde avbrytas 

när de önskade utan att de behövde ange orsak. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

att patienterna fick skriva på ett samtyckesformulär om att de ville delta i pilotstudien. 

Intervjumaterial behandlades konfidentiellt för att säkerställa konfidentialitetskravet, 

vilket innebar att insamlat material inte visades för obehöriga för att inte kopplas ihop 

med respektive deltagare. Endast AN, MR och TD och handledare hade tillgång till det 

insamlade materialet. Intervjumaterialet kodades genom numrering för att inte 

kopplas ihop med personuppgifter, för att undvika identifiering av patienten. Platser, 

namn och andra uppgifter fick fiktiva namn för att säkerställa konfidentialiteten. 

Materialet, det vill säga intervjuerna, sparades på USB- minne och förvarades 

tillsammans med kodlistan inlåsta separat i två olika värdeskåp vid ögonkliniken i södra 

Sverige.  

Enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013), är det viktigt att skydda patienter som 

medverkar i forskning och att patientens bästa alltid går i första hand. För att uppfylla 

nyttjandekravet kasserades allt datamaterial i studien på ett säkert sätt och användes 

inte i någon annan studie. Möjligen fanns etiska risker, såsom att patienten kände sig 

utlämnad när han eller hon berättade om sig själv och sin situation. Därför hade 

patienterna möjlighet att kontakta intervjuarna efter intervjuerna. Om behov hade 

förekommit fanns det möjlighet till förmedling av vidare kontakt. Pilotstudien blev 

etisk godkänd av lokala etikprövningsnämnden vid Sektionen för Hälsa och Samhälle 

vid Högskolan i Halmstad, diarienummer: UI 2014/245. Efter genomförd pilotstudie, 

publicerades magisteruppsatsen i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) vid Högskolan i 

Halmstad.  

 

Resultat  

I databearbetningen framkom tre kategorier: Maktlöshet, Trygghet och 

Självständighet. Kategorierna beskrivs i löpande text och illustreras med citat från 

intervjuerna. 

 

Maktlöshet  

Denna kategori beskriver hur patienterna upplever att de inte har någon förmåga att 

påverka eller förändra sitt liv på grund av glaukom. Patienterna uttrycker detta då de 

säger att de inte har något val. Patienterna upplever även oro för hur framtiden skall 
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gestalta sig, de vet inte hur sjukdomen kommer att påverka deras liv. Under denna 

kategori framkom två underkategorier: Oro för framtiden och Begränsning.  

 

Oro för framtiden 

Patienterna upplever maktlöshet eftersom de inte vet hur sjukdomen glaukom 

kommer att påverka deras dagliga liv i framtiden.  Framtiden blir oviss och leder till 

oro. Någon har släktingar som blivit blinda av glaukom och jämför sig med dem. 

Upplevelser som oro och rädsla i det dagliga livet, att synen kan försämras samt att bli 

blind finns hos flera av dem. De flesta patienterna har ett öga som de ser sämre med 

än det andra ögat, vilket är orsaken till oro för att även det andra ögat skall 

försämras/drabbas.  

Jag märker själv att det går mot mörkare tider. Det blir sämre och sämre. 
Blindheten kommer snabbare och snabbare. (Patient nr 6) 

Patienterna påminns ständigt i det dagliga livet om att de har glaukom på grund av 

synförsämringen, vilket leder till tankar på framtiden.  Vetskapen om att sjukdomen 

inte går att bota och att den syn som är förlorad aldrig kommer tillbaka, leder till 

upplevelser av oro för hur synförsämringen kommer att påverka livet. Oro för 

synförsämring leder till funderingar på hur länge de kommer att klara sig själva utan 

hjälp från hemtjänst, hur länge det finns möjlighet att köra bil och när kommer de att 

mista sitt körkort. Då anhöriga undrar när det är dags att flytta från huset, skapas oro 

hos patienten som egentligen inte vill flytta. Någon upplever oro för sin 

boendesituation, eftersom behovet av att byta boende är stort men det är svårt att 

finna en lämplig bostad. Ett stabilt ögontryck, som är under kontroll och har haft ett 

bra värde under en längre tid kan också leda till oro. Det skapar en oro hos patienterna 

att inte veta när eller om det kan komma ett bakslag. 

Jag bara tänker på hur länge kan man ha det så här utan att bli sämre alltså.  
(Patient nr 3) 

 

Begränsning  

Många patienter upplever maktlöshet eftersom deras synpåverkan begränsar det 

dagliga livet då de får trappa ner på de dagliga aktiviteterna som att läsa och även 

avstå från aktiviteter som de tidigare haft möjlighet att göra. Det kan bli oroligt att 

umgås i stora folksamlingar på grund av många synintryck. De flesta patienterna har 

körkort, men att köra bil undviker de som anser att deras syn inte räcker till eller att 

deras anhöriga eller läkare har förbjudit dem att köra. Någon upplever även att det blir 

svårt med trappor då djupseendet inte alltid är bra eller då kontrasten mellan 

trappstegen inte är tillräckligt tydlig. Patienterna upplever sig osäkra och rädda för att 
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snubbla eller ramla när de ska gå ut, särskilt på kvällar när det är mörkt och under 

vintern då marken är täckt med snö.  

Det är bara när det är riktig vinter, då vågar jag inte gå ut så det är väldigt 
svårt om det är snö. Allting går ju i vitt och det slår inte om så fort i ögat från 
ljust till mörkt och man ser inte kanterna. (Patient nr 2) 

 
Patienter upplever att de alltid måste tänka på att ha solglasögon med sig även när det 

är regn och dis på grund av sin ljuskänslighet. Ibland försämrar användandet av 

solglasögon möjligheterna att använda sina ögon optimalt då det blir för mörkt för att 

se tillfredställande, till exempel då blindhet på ena ögat och försämrad syn på det 

andra gör att vid användandet av solglasögon försämras synen totalt sett. För att klara 

av att se så bra som möjligt krävs mycket ljus, vilket är något som alla upplever sig 

behöva. Utan tillräckligt med ljus begränsas till exempel möjligheten till att läsa och 

utföra handarbete. Dessa problem kan ibland underlättas med en bra lampa och ett 

förstoringsglas. Synnedsättningen begränsar ibland livet genom att patienterna får 

avstå från att utsätta sig för att snubbla där det finns ojämn mark. Detta medför att de 

minskar ned sitt umgänge med sina vänner på grund av att miljön begränsar dem. 

Han bor så dumt med Ölandssten och där kan jag ju inte gå utan att snubbla. 
(Patient nr 6) 

 

En strategi när patienter inte har kvar kontakten med sina vänner är att lyssna på radio 

och tv för att ha sällskap. Patienter upplever begränsning när de inte ser och de är 

rädda för att misslyckas med att exempelvis hälla kaffe vid sidan om koppen eller stöta 

till något som kan gå sönder när de går förbi i en restaurang eller affär. Detta löser 

patienterna genom att de undviker eller avstår från vissa saker. En begränsning som 

alla har är att behöva ta trycksänkande ögondroppar. En del blir osäkra på om de har 

tagit trycksänkande ögondroppar eller inte. Denna osäkerhet kommer ofta i samband 

med när patienterna frångår sina rutiner eller när något annat kommer i vägen då de 

ska droppa. Behandling med trycksänkande ögondroppar kan orsaka biverkningar, 

vilket gör att patienterna upplever att de får lida så mycket att det påverkar det dagliga 

livet och kan leda till isolering. Biverkningar som att få rodnad runt ögonen, upplevs 

som fult och iögonfallande. En patient är orolig för om ögondropparna kommer att 

påverka hjärtat. Även att ha ständig smärta och sveda i ögonen anses vara jobbigt och 

leder till oro. En del patienter droppar sina ögon många gånger per dygn, några bara 

en till två gånger. Gemensamt för dem alla är att de måste avsätta tid för att doppa 

ögonen. 
 

Det är bara det att man ska droppa ögonen och det kan vara lite irriterande 
ibland. (Patient nr 2) 

 

Trygghet 

Denna  kategori  beskriver  vad  som  bidrar  till  upplevelsen  av  trygghet.  Genom  att  
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patienterna  känner  en  säkerhet  och  har  en  positiv  framtidstro,  medför  det  att  de  
upplever  trygghet.  De  tar  stöd  av  anhöriga  vid  behov,  då  de  själva  inte  har  möjlighet  att  
utföra  det  som  ska  göras.  Att  ha  en  positiv  framtidstro  stärker  dem,  de  upplever  att  
motgångar  i  livet  går  att  lösa  och  de  hittar  strategier  som  gynnar  dem  i  deras  dagliga  liv.  
Under  denna  kategori  framkom  två  underkategorier:  Säkerhet  och  Positiv  framtidstro. 
 

Säkerhet 

Patienterna  upplever  säkerhet  när  de  får  uppbackning  och  stöd  från  anhöriga  och  
vänner.  En  upplevelse  av  säkerhet  är  vetskapen  om  att  de  alltid  har  möjlighet  att  
komma  i  kontakt  med  någon  anhörig  eller  vän  när  behov  av  stöd  finns.  Små  handlingar  
från  anhöriga,  kan  betyda  väldigt  mycket  för  den  enskilde.  En  patient  har  lärt  sig  av  sin  
dotter  att  använda  mobiltelefon  och  att  kommunicera  via  sms.  Kunskap  i  att  hantera  
sin  mobiltelefon  ger  stor  trygghet,  då  mobiltelefonen  ger  möjlighet  till  kontakt  med  
anhöriga  och  vänner.   

Nu  skickar  hon  ett  sms  och  undrar  om  det  gick  bra  annars  skulle  jag  höra  av  mig  
hon  skulle  ha  sin  på…  (Patient  nr  8) 

De flesta klarar det dagliga livet själv, men däremot när det gäller tyngre 

hushållsarbete, trädgårdssysslor eller som att storhandla, får de hjälp av sina anhöriga. 

Uppskattningen är stor då de får hjälp av anhöriga att ta sig till och från olika platser, 

som till exempel när de ska besöka sjukhus. Det upplevs besvärligt att nyttja färdtjänst 

eftersom färdtjänsten kör runt och hämtar upp andra som också ska till sjukhuset och 

därför blir restiden lång och besvärlig. Besöken på ögonmottagningen upplevs positivt, 

det får dem att känna sig säkra och ha kontroll på sin ögonsjukdom. Trots en känsla av 

säkerhet och positiv upplevelse av besöket på ögonmottagningen, upplever en del 

patienter att det är lång väntan när de kommer till ögonmottagningen och att 

undersökningarna är jobbiga. Någon upplever osäkerhet i om undersökningarna 

verkligen är pålitliga. Synfältsundersökningen upplevs jobbigast att genomföra. 

När man ska sitta där och det sticker i ögonen nått så fruktansvärt efter halva 
tiden för man stirrar ju så där. Jag tycker jag ser prickar överallt (skratt) så jag 
vet inte om det är tillförlitligt. (Patient nr 4) 

En patient säger att han blir nervös när någonting plötsligt dyker upp bredvid honom 

på den sidan som han har begränsad syn. Han ber också sin fru gå på den sida om 

honom som han har synförmåga kvar, för att han skall kunna se henne. Han säger även 

att han känner igen folk på deras gångstil. Säkerhet för en patient är att hans närmsta 

vänner är informerade om hans sjukdom glaukom, till exempel att det är svårt för 

honom att urskilja deras ansikten på avstånd. Vännerna får en ökad förståelse varför 

deras vän inte alltid hälsar på dem när de möts och han slipper att känna sig orolig 

över att vännerna undrar varför han inte hälsar på dem. Någon flyttade flera mil bort 

och har närmare till en annan ögonklinik, men väljer nuvarande ögonmottagning som 

patienten alltid besöker för att det känns säkert och tryggt att vara kvar på samma 

mottagning. Två patienter vet att de har en ögonsjukdom, men har inte förstått att de 

har glaukom trots att det är dokumenterat i journalhandlingarna att de har diagnosen 
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sedan mer än fem år tillbaka. 

Positiv framtidstro 

Flera  patienter  upplever  att  de  är  positiva  av  naturen,  tror  på  sig  själva  och  att  denna  
positiva  inställning  påverkar  deras  liv  så  att  de  kan  uppleva  trygghet  och  vågar  tro  på  en  
framtid.  De  uttrycker  att  de  har  gåvan  att  se  positivt  på  saker  och  ting  istället  för  att  
gräva  ner  sig.  Någon  uttrycker  att  det  är  viktigt  att  värdesätta  livet.  Genom  att  ha  en  
positiv  framtidstro,  blir  patienterna  hjälpta  i  att  hantera  det  dagliga  livet  med  sin  
ögonsjukdom.  Så  länge  de  kan  klara  sig  själva  och  upplever  att  de  är  positiva,  känner  de  
sig  glada  eftersom  livet  blir  lättare  att  hantera. 
 

Jag har alltid varit optimist. (Patient nr 5) 
 
Konsekvenserna  av  sjukdomen  glaukom  i  det  dagliga  livet  upplevs  inte  som  ett  stort  
problem,  utan  det  är  något  som  de  får  ta  med  i  beräkningen  när  de  börjar  bli  gamla.  En  
patient  uttrycker  att  alla  människor  har  motgångar.  Det  är  bara  att  slå  bort  
svårigheterna  och  att  försöka  inse  att  livet  är  bra,  livet  skulle  kunna  vara  värre.  En  
strategi,  som  nämndes,  är  om  patienterna  känner  sig  lite  nedstämda,  kan  de  gå  
stavgång  för  att  komma  på  andra  tankar.  De  planerar  sina  liv  och  har  ofta  en  plan  för  
vad  de  önskar  göra  längre  fram  i  livet,  som  exempelvis  hur  de  ska  bo  och  vilken  hjälp  de  
eventuellt  kan  komma  att  vara  i  behov  av.  Livet  med  sjukdomen  glaukom  upplevs  som  
ett  liv  i  ovisshet,  men  genom  att  tänka  positivt  får  patienten  livet  att  rulla  vidare.  De  ser  
positivt  på  livet  och  med  tacksamhet  på  det  som  livet  ger  dem  nu,  då  de  flesta  
fortfarande  anser  sig  ha  en  relativt  bra  syn  på  ett  öga. 
 

Självständighet 

Denna  kategori  beskriver  hur  patienterna  upplever  sig  självständiga  och  att  de  kan  
klara  sig  själva  genom  att  anpassa  sig  samt  med  tiden  få  mer  erfarenhet.  Alla patienter 

accepterar de situationer som uppstår till följd av deras ögonsjukdom och på grund av 

deras ålder. Erfarenhet av att klara av att droppa sina trycksänkande ögondroppar själv 

eller med partnerns hjälp, upplever patienterna fungerar bra. De känner sig mer 

självständiga då de slipper ta hjälp utifrån av någon de inte känner. Under denna 

kategori framkom två underkategorier: Oberoende och Acceptans.  

 

Oberoende 

Alla  patienter  klarar  sig  själva  och  kan  sköta  sitt  hem,  alla  utom  en  lagar  egen  mat  
dagligen.  Så  länge  de  kan  sköta  hemmet  och  laga  mat  upplever  de  sig  nöjda  och  
oberoende.  Genom  att  ha  koll  på  sina  trycksänkande  ögondroppar  med  vilken  tid,  
vilken  droppe  och  vilket  öga  upplever  de  sig  också  oberoende,  trots  att  en  del  får  hjälp  
av  sin  partner  med  att  droppa  ögondropparna.  Känsla  av  oberoende  infinner  sig  då  de  
inte  behöver  ta  hjälp  utifrån,  som  till  exempel  att  behöva  ta  hjälp  av  hemtjänst  till  att  
droppa  ögonen  flera  gånger  per  dag.  I  strävan  efter  att  vara  oberoende,  har  flera  
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patienter  olika  strategier  för  att  komma  ihåg  sina  trycksänkande  ögondroppar.  En  
strategi  är  att  använda  sig  av  en  checklista  som  prickas  av  när  ögondropparna  är  tagna.   

… ett ark med massor av små siffror på. Det var alla mina, dag för dag alla 8 
gånger om dagen. Börja på morgonen och höll på till kvällen så det blev ju helt 
fullklottrat  men  såna  små… I morse gick jag ner och skulle duscha, jag har 
duschen i källaren och när jag kommer upp igen så kan jag tänka, var det idag 
eller igår jag tog droppen?  Hade jag inte skrivit det då hade jag inte vist det.  
(Patient nr 8) 

 
En  annan  strategi  kan  vara  att  lämna  ögondroppsflaskan  framme  som  en  påminnelse  
att  dropparna  ska  tas.  En  del  tar  ögondroppar  samtidigt  med  andra  läkemedel  för  att  
komma  ihåg  dem. 

Jag ställer den här flaskan framme så jag ser den. Och så tittar jag på klockan 
när det blir nästa gång. (Patient nr 2) 

 
Patienterna  upplever  att  den  trycksänkande  ögondroppsbehandlingen  hindrar  dem  i  
det  dagliga  livet,  till  exempel  att  komma  ihåg  att  ta  dem  med  sig  då  de  ska  vara  
hemifrån  en  hel  dag  eller  kväll.  De  kan  ändå  uppleva  sig  oberoende  så  länge  de  
kommer  ihåg  sina  ögondroppar.  Patienterna  ser  till  sin  situation  och  försöker  lösa  
problem  för  att  undvika  att  ta  hjälp  av  andra.   
 

Acceptans  

Patienterna  upplever  att  de  hanterar  sin  situation  genom  acceptans  och  anpassning.  De  
accepterar  att  de  har  sjukdomen  glaukom  och  gör  det  bästa  av  sin  situation.  Det  
innebär  förändringar  i  deras  dagliga  liv  för  att  anpassa  sig  efter  ögonsjukdomen,  som  
till  exempel  att  sluta  med  utomhusaktiviteter  när  synen  inte  räcker  till  eller  att  minska  
ner  på  läsning  när  det  kräver  mer  koncentration  än  vad  de  klarar  av.  Vissa  patienter  
upplever  att  de  mister  sina  vänner  när  de  inte  längre  har  möjlighet  att  besöka  dem.  Det  
är  något  de  accepterar,  men  är  ledsna  över. 

Men efter hand då det blev mer tydliggjort för mig att det här var en skada på 
det högra ögat så var det ju bara att anpassa sig, vänja sig vid och försöka att 
hantera det. (Patient nr 3) 

 

En  strategi  patienterna  använder  sig  av  för  att  inte  behöva  sluta  helt  med  sina  
fritidsaktiviteter,  är  att  minska  på  tiden  att  utöva  dem.  Tar  det  längre  tid  att  utöva  
fritidsaktiviteten,  tar  det  mycket  på  krafterna  om  synen  inte  räcker  till,  det  blir  alltför  
ansträngande.  Om  patienten  upplever  att  synförändringen  är  orsakad  av  glaukom,  
leder  det  till  begränsningar  i  att  utföra  sin  fritidsaktivitet  som  exempelvis  att  sy  eller  
väva,  väljer  de  att  sluta  med  den.  Detta  upplever  de  som  en  del  av  det  naturliga  
åldrandet.  Patienterna uppger att alla människor får anpassa sig till vilka möjligheter 

som var och en besitter då de blir äldre. De berättar att det inte är så mycket att göra 

åt att synen blir sämre, det är bara att vänja sig.  
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Men det är bara att kämpa på. det är ju lite jobbigt för jag har ju haft en bra 
syn annars, jag har sett på långt håll men nu är jag så pass gammal och har fått 
glasögon som är progressiva. (Patient nr 4) 

 

En patient upplever att det är av betydelse att värdesätta det som de själva kan utföra, 

ännu mer nu när de är äldre. Det innebär att deras fokus är på det som de klarar av att 

göra och inte på det som inte går att utföra längre. Vissa har minskat på bjudningar 

och fritidsaktiviteter för att de inte orkar på samma sätt som tidigare. Oavsett vad det 

är som hindrar dem ifrån att göra det de vill göra, anpassar de sig och upplever det inte 

som en förlust utan accepterar att synen eller orken inte räcker till. 

 

Metoddiskussion 

Pilotstudien var en intervjustudie med en kvalitativ deskriptiv design. Denna metod 

valdes för att belysa patienters upplevelser om hur ett fenomen påverkar det dagliga 

livet (Polit & Beck, 2011). Metoden möjliggjorde en djupare beskrivning av patienters 

upplevelser av hur sjukdomen glaukom påverkade det dagliga livet. 

Pilotstudiens resultat baserades på nio patienters upplevelser, som hade glaukom 

sedan mer än fem år tillbaka. Upplevelser hos patienter som hade glaukom sedan 

mindre än fem år tillbaka var också intressant, men de valdes bort då önskan var att få 

kunskap om patienters upplevelser med lång erfarenhet av glaukom. Pilotstudiens 

resultat kan eventuellt vara påverkat av att intervjuarna arbetade som sjuksköterskor 

vid ögonmottagningen, vilket kanske fick till följd att patienterna upplevde osäkerhet 

inför att delge sina upplevelser. För att avhjälpa detta skulle de kunna intervjuas i 

deras hem eller via telefon.  

Det visade sig under intervjuerna att två patienter var medvetna om att de hade en 

ögonsjukdom, men inte just glaukom. De inkluderades i pilotstudien eftersom det inte 

ansågs som ett problem som skulle vara av betydelse för pilotstudiens resultat, då 

patienterna hade behandling med ögontrycksänkande ögondroppar sedan mer än fem 

år och att ögonsjukdomen hade påverkan i deras dagliga liv. 

Eftersom det var patienters upplevelser, som var det intressanta, valdes en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden innehöll en inledningsfråga 

som  började  med  ” Hur påverkar sjukdomen glaukom dig i ditt dagliga liv?  ”  för  att  få  
patienterna att berätta fritt om sitt liv (Kylén, 2004). Fokus lades på nyckelfrågor vilket 

svarade  mot  studiens  syfte  ”Hur  påverkar  glaukom  dig  i  hemmet,  på  jobbet  …?”   
Följdfrågor  som  till  exempel:  ”Hur  menar  du  när  du  säger…”  och  ”Kan  du  berätta  mer  
om…”  ställdes  för  att  patienten  skulle  utveckla  sina  svar  och  på  detta  sätt  få  ett  
utförligare och rikare intervjumaterial. Intervjun avrundades med en avslutande fråga 

”Är det  något  mer  du  skulle  vilja  dela  med  dig?”  för  att  inte  missa  någon  viktig  
information.  

Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet används för att beskriva 

resultatets trovärdighet i en kvalitativ studie (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatets giltighet påverkades av hur pålitligt datamaterialet var, det vill säga 
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strategier vid urvalet och hur studiens syfte beskrevs utifrån olika aspekter. 

Intervjuarna utformade intervjuguiden själva, vilket gör att det är svårt att mäta 

frågornas giltighet. Urvalet utformades utifrån inklusionskriterierna: minst 60 år och 

äldre, som behandlades med trycksänkande ögondroppar samt hade diagnosen 

glaukom sedan mer än fem år, behärskade svenska språket i tal och skrift samt hade 

en bibehållen kognitiv förmåga. Det visade sig svårare än beräknat att hitta patienter 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Under de tre veckor då urvalet gjordes, 

upptäcktes att många patienter fortfarande hade diagnosen misstänkt glaukom efter 

mer än fem år. För att få en likvärdig fördelning på kön valdes såväl manliga som 

kvinnliga patienter. Genom att patienterna hade olika kön och därmed kanske olika 

erfarenheter, ökades giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

Data erhölls via intervjuer med stöd av en semistrukturerad intervjuguide som innehöll 

frågor som täckte in olika områden i det dagliga livet. Detta för att ge struktur och stöd 

till intervjuarna (Trost, 2010). Genom att använda intervju som metod fanns risk att 

informanterna styrdes och påverkades av intervjuaren och detta kunde påverka 

studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuarnas egen erfarenhet 

av att intervjua var liten, vilket kan betraktas som en svaghet och kan påverka 

kvaliteten på intervjumaterialet och pilotstudiens tillförlitlighet. En annan intressant 

metod för att få svar på pilotstudiens syfte skulle kunna vara fokusgruppsintervjuer för 

att patienterna möjligen skulle kunna känna sig stärkta av varandra och hitta likheter 

och olikheter som var dolda för dem.  

En noggrann redogörelse av analysarbetet var viktigt för att stärka pilotstudiens 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att ge exempel på 

meningsbärande enheter, kondenserad meningsbärande enheter, koder, 

underkategorier och kategorier i pilotstudien underlättas läsarens förståelse för hur 

databearbetningen var utförd. Ansvariga för datainsamlingen reflekterade och 

diskuterade tillsammans under hela databearbetningsprocessen för att hitta nyanser i 

datamaterialet. Eftersom pilotstudiens resultat byggde på bara nio patienters 

upplevelser anser intervjuarna att resultatet bör användas med försiktighet då 

materialet är begränsat. Resultatets överförbarhet till andra förhållanden bestäms 

alltid utav läsaren (Graneheim & Lundman, 2004). Pilotstudiens resultat skulle kunna 

appliceras på andra patienter med synnedsättning som till exempel åldersrelaterad 

makuladegeneration (AMD) och diabetesretinopati.  

Intervjuarnas förförståelse var dels genom tjänstgöring som sjuksköterskor och dels 

som ögonsjuksköterskestudenter med kunskap om sjukdomen glaukom och att 

patienter med glaukom påverkades negativt i det dagliga livet. Risken är att budskap 

grundande på igenkännande går förlorad om intervjuarna lägger sin förförståelse helt 

åt sidan (Lindseth & Norberg, 2004).  Forskarens förförståelse är en viktig del i 

tolkningsprocessen när det gäller kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjuarna var medvetna om att under analysprocessen kunde egna uppfattningar 

och upplevelser påverka analysen. Därför diskuterades detta med varandra och 

handledare för att hålla ett så neutralt arbetssätt som möjligt under datainsamling och 

databearbetning.  
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Resultatdiskussion 

Det  framkom  i  pilotstudien  att  patienterna  känner  sig  maktlösa  och  oroliga  över  hur  
deras  syn  kommer  att  bli  i  framtiden.  De  upplever  oro  för  framtiden  och  känner  en  
begränsning.  Begränsningen  tror  patienterna  beror  på  deras  ålder,  vilket  får  dem  att  
avstå  från  eller  trappa  ner  på  någon  aktivitet.  De  själva  har  ingen  möjlighet  att  påverka  
sjukdomsförloppet  och  dess  utgång,  men  enligt  Flammer  (2006)  finns  det  möjlighet  att  
påverka  sin  framtid  genom  att  regelbundet  gå  till  sin  ögonläkare  och  följa  den  
ordinerade  behandlingen  för  att  bevara  synförmågan.  Patienterna  har  svårt  att  skilja  på  
den  påverkan  glaukom  har  och  vilken  det  naturliga  åldrandet  har.  Det  som  skulle  kunna  
skilja  de  med  sjukdomen  glaukom  från  en  normalt  åldrande  individ,  är  att  de  som  har  
glaukom  lever  med  en  ständig  oro  för  att  bli  blinda.  Flera  studier  visar  att  patienter  
med  glaukom  lever  med  en  ständig  oro  för att förlora synen (EGS, 2008; Odberg, 

Jakobsen, Hultgren & Halseide, 2001; Wu et al., 2011).   Gabriel  och  Bowling  (2004)  
visar  att  äldre  människor  över  65  år,  som  bor  i  eget  hushåll,  upplever  negativa  känslor  
och  oroas  för  saker  som  att  förlora  någon  eller  att  drabbas  av  sjukdom,  som  skulle  
kunna  påverka  deras  dagliga  liv.  Pilotstudiens  resultat  och  kopplingen  mellan  naturligt  
åldrande  och  patienter  med  glaukom  styrks  av  Gabriel  och  Bowling  (2004).  Äldre  
människor  har  sin  egen  individuella  uppfattning  av  vilken  påverkan  av  åldrandet  har,  
det  skulle  kunna  vara  så  att  det  inte  finns  något  facit  för  vad  som  är  normalt  och  vad  
som  hör  till  sjukdomen  glaukoms  påverkan.  Studier  kan  visa  på  och  styrka  resultat  av  
andra  studier  gällande  kopplingar  mellan  de  två  faktorerna,  men  för  den  egna  individen  
kanske  det  bara  är  viktigt  vad  som  just  nu  utmanar  dem  i  livet.  Sjukvården  kan  visa  på  
vad  som  står  på  syntavlan,  hur  högt  trycket  i  ögat  är  och  vad  synfältsundersökningen  
visar  och  sedan  jämföras  med  tidigare  resultat.  Hur  patienten  upplever  livet  eller  
sjukdomen  är  antagligen  inte  lika  självklart.  Oavsett  vad  orsaken  är,  ålderdom  eller  
progress  av  glaukom,  är  det  viktigt  att  ögonsjuksköterskor  kan  se  hela  människan  och  
tecken  på  progress  oavsett  om  det  är  glaukom  som  orsakar  det  eller  livets  gång.  
Patienten  ska  stå  i  centrum  och  ges  omvårdnad  utefter  vilket  behov  de  har  och  vilka  
resurser  han  eller  hon  förfogar  över.   

Enligt  Socialstyrelsen  (2005)  har  äldre  människor  normalt  en  synförsämring.  Sämre  syn  
i  dämpad  belysning  och  i  mörker  är  normalt  för  dem.  Normalt  åldrande  människor  
behöver  mer  kontrast  för  att  skilja  på  olika  saker,  därför  är  det  viktigt  att  vara  
uppmärksam  på  att  detta  påverkar  risken  för  fallskador.  Pilotstudien  visar  att  även  de  
som  har  glaukom  upplever  rädsla  och  oro  för  att  snubbla  och  ramla,  vilket  begränsar  
dem  i  deras  dagliga  liv.  Detta  leder  till  att  de  inte  vågar  gå  ut,  speciellt  när  det  börjar  bli  
mörkare  ute.  Några  upplever  att  de  kanske  är  överdrivet  rädda  och  oroliga.  Rädsla  
skapar  en  osäkerhet  då  patienterna  tvekar  och  vill  ha  något  att  hålla  sig  i.  Osäkerheten  
skulle  kunna  resultera  i  att  de  faktiskt  ramlar  därför  att  de  spänner  sig.  Enligt  Yuki  et  al.  
(2013)  upplever  de  som  har  synfältsdefekter  till  följd  av  glaukom,  en  rädsla  för att  
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ramla.  Loh  och  Ogle  (2004)  visar  att  försämrat  djupseende  och  ostadig  gång  kan  leda  
till  fallskador.  Antonovsky  (2005)  anser  att  människor  själva  kan  påverka  sin  situation,  
bara  de  hittar  rätt  verktyg.  Genom  att  patienterna  är  medvetna  om  att  risken  finns  för  
att  ramla,  kan  de  uppleva  tillvaron  hanterbar  genom  att  hitta  strategier,  som  kan  hjälpa  
dem  i  det  dagliga  livet.  På  detta  sätt  kan  de  hantera  sin  oro  och  hitta  olika  resurser  som  
finns  i  deras  närhet  för  att  förebygga  samt  minska  risken  för  att  ramla.  Yttre  resurser  
som  till  exempel  ledstång,  gåstavar,  käpp,  rullator  eller  be  om  en  arm  att  hålla  i  hjälper  
dem  att  slappna  av  så  att  de  inte  spänner  sig  och  de  kan  känna  sig  trygga.  
Ögonsjuksköterskan  kan  stödja  patienten  genom  uppmuntran,  för  att  stärka  de  inre  
resurser  som  i  sin  tur  leder  till  ett  ökat  självförtroende.  Patientens  egen  erfarenhet  
stärker  självförtroendet  som  i  sin  tur  stärker  deras  KASAM.  Ögonsjuksköterskan  kan  
förmedla  ytterligare  kontakt  med  hälso-och  sjukvården  som  till  exempel  kurator  om  så  
behövs. 

En  annan  koppling  som  upptäcktes  i  pilotstudien  resultat,  var  att  patienter  med  
glaukom  har  en  hög  grad  av  acceptans.  Den  acceptans  de  uttrycker  i  sitt  dagliga  liv  med  
sjukdomen  glaukom  är  intressant,  eftersom  det  liknar  de  steg  i  den  process  som  utgör  
åldrandet.  Borglin  et  al.  (2005)  har  kommit  fram  till  ett  liknande  resultat  med  normalt  
åldrande  individer.  De  visar  att  förändringar  på  grund  av  åldrandet  och  dess  inverkan  
på  det  dagliga  livet,  är  viktigt  att  acceptera  och  att  lära  sig  anpassa  sig  till  förändringar  
det  för  med  sig.  För  individen  kan  det  innebära  att  hantera  vardagen  annorlunda  än  de  
gjorde  tidigare  i  livet  och  att  de  blir  mer  medvetna  om  att  de  fysiska  begränsningarna  
finns,  att  de  rättar  sig  efter  dem  och  få  en  positivare  attityd  till  förändringarna  (ibid.).  
En  patient  i  pilotstudien  berättade  att  hon  var  väldigt  aktiv  innan,  spelade  handboll  och  
innebandy,  men  nu  har  kroppen  satt  stopp  för  det,  vilket  hon  accepterar.  Andra  
patienter  i  pilotstudien  uttalar  också  sin  acceptans  och  anpassning,  då  de  får  trappa  
ner  på  sina  aktiviteter,  kanske  sluta  med  vissa  fritidssysselsättningar  och  ibland  förlora  
kontakten  med  vänner  på  grund  av  att  de  inte  kan  ta  sig  till  dem.  Individer  med  
stigande  ålder  kanske  lättare  accepterar  förlust  av  vissa  förmågor  och  kroppsfunktioner  
då  det  upplevs  som  en  naturlig  process  i  livet.  Detta  skulle  kunna  vara  en  fara  för  
patienten  som  bör  uppmärksammas  av  ögonsjuksköterskan.  Det  kan  vara  förändringar  
som  är  relaterade  till  andra  ögonsjukdomar  som  bör  åtgärdas.  Borglin  et  al.  (2005)  
stärker  pilotstudiens  resultat  om  kopplingen  mellan  patienter  med  glaukom  och  
normalt  åldrande  människors  acceptans  om  livets  förändringar  i  samband  med  
åldrande.  Acceptera  och  anpassa  sig  kan  vara  aktivt  eller  passivt,  vilket  kan  förklaras  
med  att  förändringar  kan  accepteras  aktivt  då  patienterna  själv  eller  med  stöd  hittar  
strategier  för  att  anpassa  sig.  Passiv  acceptans  kan  innebära  att  patienten  upplever  att  
de  inte  har  förmåga  att  påverka  sitt  liv.  Vid  passiv  acceptans  måste  ögonsjuksköterskan  
stödja  patienten  att  aktivt  hitta  strategier  för  att  anpassa  sig.  Med  acceptans  och  att  
aktivt  anpassa  sig  till  förändringar  menar  Borglin  et  al.  (2005)  är  enklare  än  att  sträva  
mot  något  som  leder  till  besvär.  Det  är  viktigt  att  hitta  en  balans  mellan  det  som  måste  
utföras  och  vad  som  är  möjligt  att  utföra.  I  pilotstudien  framkom  det  att  patienter  
försökte  hitta  en  balans  mellan  att  utföra  något  de  tyckte  var  roligt,  men  inte  göra  det  
så  mycket  att  det  blev  besvärligt  och  påfrestande,  som  till  exempel  att  läsa.  Genom  att  
inte  sluta  med  det  de  tycker  om  kan  troligtvis  stärka  dem  och  ge  dem  mening  i  livet.  
Meningsfullhet  i  det  dagliga  livet  påverkar  individen  till  att  vilja  leva  (Antonovsky,  2005)  
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och  därför  kan  fritidsaktiviteter  vara  en  krydda  i  det  dagliga  livet,  som  gör  att  patienten  
uppskattar  livet  och  känner  en  mening  med  sitt  liv.    För  att  känna  meningsfullhet  i  sitt  
liv  behöver  de  känna  att  tillvaron  både  är  hanterbar  och  begriplig  (Antonovsky  2005).  
Därför  är  det  viktigt  att  ögonsjuksköterskan  hjälper  patienter  att  förstå  sin  sjukdom  
genom  undervisning  och  information,  som  patienten  har  hört,  förstått  och  som  de  kan  
ta  till  sig. 

I  kompetensbeskrivningen  för  ögonsjuksköterskor  (Riksföreningen  för  ögonsjukvård  &  
Svensk  sjuksköterskeförening,  2009)  framkommer  det  att  ögonsjuksköterskan  ska  ha  
förmåga  att  vara  tydlig  och  möta  patienten  där  han  eller  hon  befinner  sig  i  livet,  kunna  
identifiera  patientens  olika  möjligheter  att  till  exempel  förstå  och  ta  till  sig  information.  
Ögonsjuksköterskan  skall  ge  information  och  undervisning  om  sjukdom  och  behandling  
(ibid.).  Lunnela,  Kääriäinen  och  Kyngäes  (2011)  visar  att  det  är  viktigt  att  
ögonsjuksköterskan  informerar  patienten  om  deras  sjukdom  och  behandling  för  att  de  
skall  förstå  varför  de  har  ögondroppar.  Ögonsjuksköterskor  kan  hjälpa  dem  att  få  mer  
kontroll  över  deras  liv  genom  god  information  och  inte  ta  för  givet  att  patienten  vet,  
trots  att  de  har  glaukom  sedan  många  år.  Det  är  inte  ovanligt  att  patienter  har  
svårigheter  att  minnas,  därför  bör  ögonsjuksköterskan  ställa  frågor  vid  
mottagningsbesöket  för  att  försäkra  sig  om  att  patienterna  förstår  att  de  har  glaukom  
genom  att  till  exempel  be  patienten  att  berätta  om  sin  sjukdom.  I  pilotstudien  var  det  
två  av  nio  patienter  som  inte  hade  förstått  att  de  hade  glaukom.  Patienterna  som  inte  
förstod  att  de  har  ögonsjukdomen  glaukom  informerades  därför  muntligt  efter  
intervjun  om  sjukdomen.  Två  av  nio  patienter,  som  var  ovetande  om  sin  sjukdom,  är  en  
alldeles  för  stor  siffra  att  godta,  speciellt  om  det  ser  likadant  ut  bland  alla  
diagnostiserade  patienter  med  glaukom.  Det  är  därför  viktigt  att  ögonsjuksköterskan  
ger  information  utifrån  patientens  behov,  med  målet  att  patienten  skall  få  mer  kontroll  
över  vad  glaukom  innebär. 

Är  patienterna  införstådda  med  sin  situation,  kan  oro  och  rädsla  reduceras,  de  upplever  
sig  inte  som  ett  offer  för  sin  sjukdom  eller  är  maktlösa.  För  att  patienterna  ska  kunna  
förstå  sin  situation  beror  på  om  de  har  hög  eller  låg  KASAM  när  de  får  information  om  
sin  sjukdom  (Antonovsky  2005).  Var  individen  befinner  sig  mentalt  har  betydelse  för  
hur  de  bearbetar  och  tar  till  sig  informationen  (ibid.).  Intressant  är  när  en  individ  med  
hög  KASAM  får  diagnosen  glaukom,  är  att  hon/han  troligen  uppfattar  informationen  
och  kan  ta  till  sig  den  även  om  den  innebär  en  negativ  upplevelse.  Med  låg  KASAM  kan  
de  möjligen  uppleva  kaos  eller  ingenting  och  kanske  inte  ens  uppfattar  eller  förstår  att  
de  precis  fått  besked  om  att  de  har  diagnosen  glaukom.  Patienten  kanske  inte  heller  
förstår  vad  alla  undersökningar  och  behandlingar  som  sjukdomen  glaukom  medför,  har  
för  betydelse.  Som  ögonsjuksköterska  är  det  viktigt  att  veta  vad  patienten  förstår,  har  
kunskap  om  och  kommer  ihåg  om  sin  ögonsjukdom.  Detta  för  att  kunna  ge  en  
individanpassad  omvårdnad  där  patienten  kan  bli  stärkt  till  att  utföra  egenvård  och  
vara  trygg  i  vad  sjukdomen  glaukom  kan  innebära  för  det  dagliga  livet.  Det  är  viktigt  att  
som  ögonsjuksköterska vara  införstådd  med  att  äldre  patienter  som  har  glaukom  även  
kan  ha  kognitiva  svårigheter.  Yochim,  Mueller,  Kane  och  Kahook  (2012)  visar  att  
kognitiva  svårigheter  kan  leda  till  konsekvenser  för  den  behandling  glaukom  kräver,  då  
det  kan  vara  svårt  att  komma  ihåg  information  och  instruktioner  från  
ögonsjuksköterska  eller  läkare. 
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Trygghet  är  ett  grundläggande  behov  och  äldre  personer  kan  känna  sig  trygga  av  att  ha  
kontroll  över  sin  livssituation  (SOSFS  2012:3).  Trygghet  kan  handla  om  relationer,  
säkerhet  och  egen  förmåga  (ibid.).  I  pilotstudiens  resultat  visade  sig  trygghet  vara  en  
viktig  del  för  att  få  uppleva  en  positiv  framtidstro.  Det  framkom  ett  flertal  faktorer  för  
att  patienter  skall  kunna  uppleva  trygghet  i  det  dagliga  livet  med  sjukdomen  glaukom  
som  exempelvis  att  få  stöd  av  närstående  praktiskt,  med  hjälp  med  transport  till  och  
från  sjukhuset  eller  andra  platser.  Hjälp  att  veckohandla  eller  hjälp  med  tyngre  
hushålls-  eller  trädgårdssysslor  ger  trygghet,  de  vet  att  någon  stödjer  dem  där  de  inte  
riktigt  räcker  till  och  kan  då  uppleva  en  säkerhet  i  det  dagliga  livet.  Det  är  inte  bara  
praktiskt  hjälp  som  upplevs  som  ett  stöd,  att  ha  kontakt  med  andra  människor  upplevs  
också  som  en  trygghet.  Gabriel och Bowling (2004) visar på att äldre människor 

upplever trygghet när de har kontakt med sina anhöriga, vänner eller grannar. Speciellt 

viktigt var det för dem som inte hade sina anhöriga i närheten, då de istället hade 

grannar som de stod nära och var dem behjälpliga vid behov. I pilotstudiens resultat 

framkom att det är också en trygghet att veta att någon finns nära till hands och att de 

kan ringa dem när de vill, att ha någon att tala med. De flesta i pilotstudien har någon 

anhörig, nära vän eller partner i sin närhet, men det finns också de som inte har någon. 

De som upplever att de har förlorat kontakten med sina vänner, har andra strategier 

såsom att lyssna på radio eller titta på tv för att skapa trygghet och rutiner i sitt dagliga 

liv. 

En strategi som en patient har för att känna sig trygg, var att hans fru går på den sidan 

som han har synförmågan kvar på så att han kan se henne. En slags trygghet som de 

flesta människor tar för givet, är att veta vem de talar med eller vem det är som vinkar 

på avstånd. En patient har lärt sig att se på gångstilen vem det är som kommer emot 

honom. Även hans vänner är informerade om hans ögonsjukdom och vad det innebär 

för honom. Trygghet upplever han därför att han vet att hans vänner förstår varför han 

inte alltid ser dem på avstånd eller varför han plötsligt ryggar och tittar förskräckt på 

dem när de går fram till honom från den sidan han inte ser. Genom att klarlägga för 

anhöriga och vänner vilka problem som kan uppkomma relaterat till sjukdomen, 

underlättar det för patienterna själva, då det skapas en förståelse för deras beteende. 

Som ögonsjuksköterska är det av stor betydelse vilka strategier patienterna har och 

hur de kan använda sig av dem. Detta för att kunna stödja och vägleda dem, deras 

anhöriga och närmsta vänner och på sikt stötta dem i deras dagliga liv med glaukom. 

Livet med en kronisk sjukdom som glaukom, kan vara mycket omtumlande precis som 

det kan vara med att leva med en annan svår kronisk sjukdom. Mills et al. (2009) visar 

att sjukdomen glaukoms påverkan på livskvalitén i stort sett liknar andra allvarliga 

kroniska sjukdomar såsom osteoporos, diabetes och demenssjukdomar. Den ena 

dagen kan kännas bättre för att nästa dag kännas helt nattsvart. Detta är något som de 

måste lära sig att leva med och använda sig av sina resurser (GMR) när så behövs, för 

att inte komma in i en nedåtgående spiral. Enligt Tastan, Ligun, Bayer och Acikel (2010) 

kan patienter uppleva nedstämdhet över att livet förändras och de ser allt negativt. 

Det framkommer i pilotstudiens resultat att det  sociala  nätverket  är  en  viktig  del  i  
patienters  liv  med  glaukom,  inte  bara  för  att  få  hjälp  med  att  pussla  ihop  vardagen,  
men  också  för  att  ha  någon  som  lyssnar  när  de  känner  sig  nere,  en  axel  att  luta  sig  mot.  
De  flesta  människor  behöver  ventilera  vardagen  med  någon,  detta  behov  kan  vara  
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större  för  de  med  sjukdomen  glaukom  eftersom  de  på  grund  av  sin  ålder,  även  kämpar  
med  andra  problem.  Det  kan  vara  åldersrelaterade  symtom,  sjukdomar,  känslan  av  att  
bli  gammal  och  att  inte  ha  något  värde  längre.  Det  kan  upplevas  svårt  att  bli  gammal  
med  alla  fysiska  och  psykiska  förändringar,  som  följer  med  det.  Därför  är  det  av  
betydelse  att  patienterna  hittar  strategier  som  kan  hjälpa  dem  i  det  dagliga  livet. 
Genom stöd  från  sina  närstående  kan  patienterna  stärka  deras  KASAM  och  uppleva  
säkerhet  i  det  dagliga  livet.  Enligt  Antonovsky  (2005)  är  resurser  som  vänner  och  familj  
viktiga  för  att  ha  en  hög  grad  av  hanterbarhet  av  tillvaron.  Dessa  resurser  är  ett  stort  
stöd  för  dem  med  glaukom  och  stärker  dem  i  det  dagliga  livet.  Genom en hög grad av 

hanterbarhet kan individen uppleva sig ha de resurser som krävs för att kunna hantera 

de krav som livet ställer. 

Enligt  pilotstudiens  resultat  kan  patienter  med  glaukom  uppleva  en  positiv  framtidstro  
trots  att  de  lever  med  sjukdomen  glaukom. Majoriteten av patienterna upplever att 

det är deras positiva inställning, som är avgörande för hur de hanterar sjukdomen 

glaukom i det dagliga livet. Borglin et al. (2005) beskriver att se positivt på livet och 

uppskatta det, underlättar det dagliga livet. Genom att fokusera på det som finns och 

uppskatta det patienten har, samt att glädjas åt små saker kan göra att de upplever 

mer förnöjsamhet i det dagliga livet (ibid.). Risken är att de inte kan se allt det positiva 

som faktiskt finns i deras liv om de råkar fastna i negativa tankebanor, som exempelvis 

att fokusera på det som de inte har eller har förlorat och ständigt irritera sig på det. 

Genom att acceptera att livet förändras, göra det bästa av varje situation och 

oförutsedda händelser, är av stor vikt för att underlätta det dagliga livet hos alla 

individer, även hos dem med glaukom. En patient i pilotstudien berättade att hon hade 

gåvan att vara positiv, vissa människor är naturligt positiva i sig själv. Carver, Scheier 

och Segerström (2010) visar att ett positivt tankesätt påverkar hanteringen av 

motgångar på ett fördelaktigt sätt. Genom att vara optimistisk, tror på sig själv och se 

saker positivt upplever de ett positivt välbefinnande, vilket stärker patienten. 

Intressant är också att de som tänker positivt och har en positiv framtidstro även är 

mer omtyckta, har bättre förutsättningar gällande fysisk hälsa och mår bättre. De har 

lättare att hitta olika strategier än de individer som har svårare att hantera motgångar 

(ibid.). Det gäller att identifiera de patienter som har låg KASAM för att kunna stödja 

dem och att hjälpa dem att bygga upp deras självförtroende, att de kan och att de har 

ett värde samt är betydelsefulla (Antonovsky, 2005). Detta kan stärka dem, trots att de 

inte är positiva av naturen. Det är viktigt att hitta vilka stressorer som försvagar deras 

KASAM, genom att identifiera dessa stressorer kan ögonsjuksköterskan stödja och 

hitta strategier som kan hjälpa patienten att bli stärkt och mer självständig så att de 

kan få en positiv framtidstro.  

Det är viktigt att ögonsjuksköterskan ser hela individen, har ett empatiskt 

förhållningssätt för att bekräfta dem så att de känner sig trygga i mötet. Genom att 

bekräfta, uppmuntra och stärka deras tro på sig själv, kan ögonsjuksköterskor vara en 

stärkande resurs (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Alla människor behöver 

bekräftelse och uppmuntran på individuell nivå, oavsett vilket mått av KASAM de har. 

De som har ett högt KASAM behöver bekräftelse för att behålla deras höga KASAM 

emedan de som har ett lågt KASAM behöver stöd för att förmå sig att lyftas upp för att 

kunna vidarutveckla KASAM. För att kunna identifiera negativa stressorer, gäller det 
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att patienten kan känna tillit till ögonsjuksköterskan. Genom att se och bekräfta 

patienten kan det leda till att patienterna känner ett förtroende och vågar tala om det 

som bekymrar dem. Ögonsjuksköterskan ges möjlighet att stödja patienten i att hitta 

strategier för att lösa olika situationer som uppstår i patienternas dagliga liv. De får då 

möjlighet att samla på sig kunskap genom patienters erfarenheter och strategier samt 

att dela med sig till de som önskar råd. Genom att ögonsjuksköterskan informerar och 

undervisar om glaukom, kan det vara ett sätt för att få patienten att få en ökad 

kontroll över sitt liv. Det är viktigt med information och att använda ordet glaukom vid 

deras besök på ögonkliniken så att det inte blir en missuppfattning om vilken 

ögonsjukdom de har. Många kan inte skilja på grön och grå starr för att benämningen 

av ögonsjukdomarna är lika, därför är det extra viktigt med specifik information som 

berör glaukom. Viktig i sammanhanget är också att patienterna själva får berätta om 

sin behandling, vilket öga som behandlas och hur ofta ögonen skall droppas. Förstår 

patienten varför de tar ögondroppar, vad de gör för nytta och dess biverkningar kan de 

lättare förstå varför de skall ta ögondropparna. Det kan göra stor skillnad vad gäller 

följsamhet. Curtis, Lo, Ooi, Bennett och Long (2009) visar att patienter får bättre 

följsamhet av ögondroppar efter tydlig information och information om varför 

ögondropparna är viktiga. 

I resultatet framkom det att patienter med glaukom upplever sig självständiga genom 

att ta till vara på sina egna resurser och att utföra de dagliga sysslorna själva. 

Erfarenhet av att använda olika strategier stärker dem, såsom att sms:a, informera 

anhöriga om sina problem och att anpassa fritidsaktiviteter efter vad de orkar med. 

Viljan att vara självständig är en drivkraft hos de flesta människor, de vill vara så 

självständiga som möjligt, ända från det att två-åringen  säger  ”kan  själv”  till  tonåringen  
säger  ”jag  vet”  så  vill  människor  klara  sig  själv.  Detta kan ibland vara svårt när en 

individ drabbas av sjukdom som exempelvis glaukom då de kanske inte kan utföra det 

som de tidigare gjort i och nu behöver stöd för att klara det dagliga livet. En  studie  
bekräftar  detta  då  de  menar  att  en  synnedsättning  kan  störa  det  dagliga  livets  
aktiviteter  och  leda  till  ett  beroende  av  stöd  (Loh & Ogle, 2004). I pilotstudien framkom 

det att patienterna själva hittade strategier för att vara självständiga och klara sitt 

dagliga liv. Detta stärks av Wu et al. (2011) och Pagels (2004) som menar att vara 

oberoende av andra stärker deras självständighet och upplevs som viktigt och 

värdefullt för dem med glaukom. De kan även uppleva förlust av självständighet när 

känslor av hopplöshet och oro blir mer framträdande (ibid.). Att uppleva sig vara 

oberoende av andra människor genom att själva kunna påverka sin situation i livet, ger 

en ökad känsla av frihet (Pagels, 2004). 

En individ med positiv inställning kan se hinder och oförutsedda händelser som något 

individen skall ta sig igenom och göra det bästa av situationen. Antonovsky (2005) 

menar att en människa som har hög KASAM, kan tackla oförutsedda händelser utan att 

se det som ett högt berg som är oövervinnligt. En patient i pilotstudien, som är blind 

på ena ögat och har bara en liten synrest neråt på andra ögat, berättade att när hon 

inte får tag i någon som kan skjutsa henne till ögonmottagningen, använder hon sig av 

den allmänna kollektiva trafiken, buss och tåg. Trots sin grava synnedsättning kan hon 

göra detta för att hon förmodligen har hög KASAM. Kanske skulle någon annan i 

liknande situation tagit färdtjänst.  
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Det  viktigaste  begreppet  i  KASAM  är  att  människan  har  en  känsla  av  meningsfullhet  i  
tillvaron  (Antonovsky,  2005).  Med  det  menas  att  individen  kan  se  lösningar  på  problem,  
får  styrka  att  ta  tag  i  problemet  och  vågar  ta  hjälp  och  stöd  utifrån  om  det  behövs,  
patienten  upplever  att  livet  har  en  mening.  Detta  är  en  viktig  egenskap  för  att  kunna  
hantera  problem  och  oro  i  det  dagliga  livet  (ibid.).  Wu  et  al.  (2011)  menar  att  glaukom  
inte  upplevs  som  ett  större  hinder  i  det  dagliga  livet.  Glaukom  skulle  kunna  innebära  en  
mindre  besvärlig  effekt  på  deras  förmåga  att  utföra  aktiviteter  i  vardagen  eftersom  
deras  centrala  seende  inte  påverkas  avsevärt  (ibid.).  Diagnosen  glaukom  behöver  inte  
upplevas  som  en  katastrof.  Det  är  en  kronisk  sjukdom,  men  med  tidig  upptäckt  och  
behandling  kan  patienten  leva  ett  normalt  liv  trots  en  eventuell  synnedsättning  
(Flammer,  2006).  De  flesta  i  pilotstudien  upplever  att  det  går  bra  att  leva  med  
sjukdomen  glaukom,  däremot  visar  en  studie  att  kronisk  synskada  är  förknippad  med  
en  ökad  förekomst  av  depression,  ångest,  låg  självkänsla  och  social  isolering  (Loh  &  
Ogle,  2004).    Därför  är  det  viktigt  att  ögonsjuksköterskans  uppmärksammar  signaler  när  
patienterna  inte  hittar  en  mening  med  det  dagliga  livet.  Patientens  upplevelse  av  
meningsfullhet  håller  kanske  på  att  minska  och  då  är  det  viktigt  att  som  
ögonsjuksköterska  stödja  patienten  i  att  anpassa  sig  för  att  kunna  acceptera  sin  
situation.  Det  är  viktigt  att  de  känner  meningsfullhet  i  sitt  liv  eftersom  om  de  inte  
känner  det  har  de  svårt  att  hantera  hinder  och  motgångar.  Ögonsjuksköterskan  måste  
därför  möta  patienten  där  de  är,  för  att  de  ska  kunna  bygga  upp  en  meningsfullhet.  
Detta  kan  ögonsjuksköterskan  göra  genom  att  visa  intresse  och  respekt  samt  att  ta  
patienten  på  allvar.  Genom  att  identifiera  patientens  inre  styrka  och  potentialer  kan  
ögonsjuksköterskan  bekräfta,  stärka  och  motivera  patienten  att  har  de  resurser  som  
krävs  för  att  hantera  ett  liv  med  glaukom.  Pagels  (2004)  menar  att  det  är  av  stor  vikt  att  
få  patienten  intresserad  av  sina  egna  möjligheter/resurser  att  klara  livet  med  sin  
sjukdom  och  med  detta  kunna  påverka  sin  situation.  Patienter  upplever  att  deras  
livskvalitet  och  välmående  höjs  när  de  själva  ser  sina  resurser,  och  detta  ingav  dem  
även  trygghet  (ibid.).  För  att  stödja  dem  måste  ögonsjuksköterskan  veta  vad  de  
behöver  stöd  i,  det  finns  inte  en  checklista  utan  de  är  individer  och  skall  behandlas  
olika  utifrån  den  enskilda  individens  behov.  Enligt  Antonovsky  (2005)  är  GMR  resurser  
som  kan  stärka  individens  KASAM  och  GMB  är  brister  som  försvagar  KASAM.  Att  
identifiera  deras  GMR  och  GMB  kan  vara  svårt  eftersom  först  skall  patienten  känna  tillit  
till  ögonsjuksköterskan  och  för  det  andra  skall  ögonsjuksköterskan  genom  lyhördhet  
förhöra  sig  om  patientens  upplevelser.  För  det  tredje  skall  ögonsjuksköterskan  ha  
tillräckligt  med  tid  till  sitt  förfogande  på  mottagningen  för  att  invänta  svar  från  
patienten  utan  att  någon  av  dem  känner  sig  stressad.  Svedberg,  Jormfeldt  och  
Arvidsson  (2003)  visar  att  patienter  vågar  lyfta  sina  bekymmer  och  funderingar  som  de  
har,  om  de  upplever  att  det  finns  tid  och  engagemang  från  sjuksköterskor  och  att  de  är  
tillgängliga.  Upplever  patienten  tidsbrist  hos  sjuksköterskorna  väljer  de  att  försköna  
sina  problem  (ibid.).  Därför  är  det  viktigt  att  även  beakta  det  som  påverkar  
ögonsjuksköterskans  möjligheter  att  i  mötet  med  patienterna  uppmärksamma  GMR  
och  GMB. 
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Konklusion   

Resultatet visar att patienter med glaukom upplever sig maktlösa, men också trygga 

och självständiga. Beroende  på  hur  de  upplever  sina  problem,  hanteras  de  därefter.  
Flera tycker att de har ett bra liv och de är tacksamma samt nöjda. Patienterna 

upplever en oro för framtiden eftersom de inte vet vad framtiden för med sig och de 

upplever en begränsning att leva med glaukom. Samtidigt kan de uppleva trygghet på 

grund av stödet de får av närstående vilket får dem att känna sig säkra. Med en positiv 

inställning upplever patienterna att det är lättare att klara det dagliga livet, det får 

dem att tro på en bra framtid. Det är viktigt för patienterna att kunna klara sig själva i 

sina dagliga liv och ha kontroll över sina livssituationer. Genom att hitta olika strategier 

och att använda egna resurser är det ett sätt att bevara självständigheten och att 

acceptera det de inte kan förändra. 

Pilotstudien är av betydelse för ögonsjuksköterskors framtida omvårdnad kring 

patienter med glaukom. Resultatet ökar förståelsen för patienters upplevelser av det 

dagliga livet under inverkan av sjukdomen glaukom. Den gynnar patienten genom att 

ögonsjuksköterskor får en ökad kunskap om hur det är att leva med glaukom och 

genom detta kan de stödja patienter att uppleva en känsla av sammanhang och få en 

mening med livet trots glaukom. En kommande fullskalig studie som bygger på 

pilotstudien skulle kunna genomföras för att undersöka vad ögonsjuksköterskan kan 

göra för att minska patienternas känsla av maktlöshet och öka deras trygghet och 

självständighet. Resultatet skulle kunna bidra till att patienten får hjälp och stöd på 

individnivå vilket kan stärka dem i deras dagliga liv. Det är viktigt för 

ögonsjuksköterskor att veta vad patienten klarar själv, när och vilket stöd som behövs 

för att motivera dem att själv hitta strategier i deras dagliga liv 
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                                                                                                                           Bilaga 1 

Till verksamhetschefen för ögonkliniken i södra Sverige 

För att öka ögonsjuksköterskors kompetens och möjliggöra utveckling av 

omvårdnadsarbetet kring patienter som drabbats av glaukom, är en studie planerad 

att utföras av tre studenter vid Högskolan i Halmstad. Studiens syfte är att beskriva 

patienters upplevelser av hur sjukdomen glaukom kan påverka det dagliga livet. 

En empirisk studie planeras, där nio strategiskt utvalda patienter med 

öppenvinkelglaukom intervjuas i samband med ett besök vid ögonmottagningen.  

Intervjuerna spelas in för att ge möjlighet att gå tillbaka och söka viktig information. 

Ett informationsbrev om studien skickas till patienterna via en sekreterare, se bilaga 1. 

Den ansvariga ögonsjuksköterskan, som patienten är kallad till, tillfrågar patienten 

efter besöket om patienten är intresserad av att delta i studien.  

I samband med att patienten träffar någon av de tre ögonsjuksköterskestudenterna 

Anna Nilsson, Monica Ravenborn eller Tsogzolmaa Daram, delges patienten muntlig 

information om studien och om hon/han vill delta, får patienten skriva på ett 

informerat samtycke till att delta i studien, se bilaga 2. 

Vår förhoppning är att resultatet kommer att ge vägledning för såväl sjuksköterskor 

som ögonsjuksköterskor, i mötet och omvårdnaden av de patienter som har glaukom 

och deras anhöriga. Studien kommer att redovisas i form av magisteruppsats vid 

Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan Halmstad. 

Studien kommer att vara etiskt granskad och godkänd av Lokala etikprövningsgruppen 

vid Högskolan i Halmstad innan studiens start 

Härmed ges medgivande till Tsogzolmaa Daram, Anna Nilsson och Monica Ravenborn 

av undertecknad att utföra studien, under förutsättning att Lokala 

etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad har gett sitt godkännande till studien. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXX, verksamhetschef för ögonmottagningar vid XXX. 



 

 

 

Kontakta gärna nedanstående om frågor. 

Ögonsjuksköterskestudenter: Telefon: XXX 

Tsogzolmaa Daram 

Anna Nilsson 

Monica Ravenborn 

 

Handledare Susann Arvidsson 

Högskolan Halmstad Tel: 035-16 74 18 

email: susann.arvidsson@hh.se 

 

 

  



 

 

 

                                                              

                                                                                                                           
Bilaga 2 

Till dig som kommer regelbundet till glaukommottagning vid ögonkliniken i södra 
Sverige. 

 

Vi är tre sjuksköterskor, som läser en vidareutbildning inom oftalmologisk omvårdnad 

(ögonsjukvård) vid Högskolan i Halmstad. Vi skriver en magisteruppsats inom 

ögonsjukvård med syftet att beskriva patienters upplevelser av hur sjukdomen 

glaukom kan påverka det dagliga livet. 

Vi önskar att intervjua patienter med diagnosen glaukom, som kommer på ett av sina 

regelbundna besök för syn- och ögontryckskontroll vid ögonkliniken i XXX.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan både före, 

under och efter intervjun, utan att ange varför du avbryter. Du har också rätt till att 

ställa frågor när du vill före, under och efter studiens genomförande. Din vård och 

behandling kommer INTE att påverkas om du väljer att delta eller inte.  

Om du vill delta, träffar du studenterna Anna Nilsson, Monica Ravenborn eller 

Tsogzolmaa Daram efter ditt besök vid ögonmottagningen. Väljer du att delta, ställs 

olika frågor till dig samtidigt som intervjun spelas in på band. Intervjun beräknas ta 

cirka 30 minuter.  

Intervjumaterialet kodas, vilket innebär att det inte kan härledas till dig. I den färdiga 

magisteruppsatsen redovisas intervjumaterialet på gruppnivå, men även citat kan 

komma att återges. Dessa citat kommer att bestå av fingerade namn så att du som 

deltagare inte kan bli igenkänd. 

Materialet låses in i ett låst skåp på ögonkliniken, där endast de tre studenterna och 

deras handledare har tillgång till det insamlade materialet. Det finns inga risker med 

deltagandet. Om du upplever det känslomässigt jobbigt att prata om vissa saker, kan 

du kontakta den person som intervjuade dig och vidare kontakt kan förmedlas om 

behov finns.  

Studien är etiskt granskad och godkänd av Lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan 

i Halmstad. Resultatet kommer att publiceras som en studie i ett digitalt arkiv (DiVA) 

vid Högskolan i Halmstad, där magisteruppsatser finns tillgängliga på internet.  



 

 

 

Har du funderingar kring studien hör gärna av dig till någon av oss. 

 

Ögonsjuksköterskestudenter:        

  

Tsogzolmaa Daram Tsogzolmaa.Daram@skane.se Telefon: XXX 

Anna Nilsson  Anna.GM.Nilsson@skane.se   Telefon: XXX 

Monica Ravenborn Monica.Ravenborn@skane.se Telefon: XXX 

Handledare: Lektor Susann Arvidsson   

Högskolan Halmstad Tel: 035-16 74 18 

email: susann.arvidsson@hh.se  



 

 

 

                                                                                         Bilaga 
3 

 

Skriftligt informerat samtycke 

Jag  har  fått  information  om  studiens  syfte,  ”Patienters  upplevelse  av  hur  sjukdomen  
glaukom  kan  påverka  det  dagliga  livet”,  och hur informationen samlas in, bearbetas 

och förvaras. Jag har också getts möjlighet att ställa frågor till Anna, Monica eller 

Tsogzolmaa och fått dem besvarade. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande i studien utan att ange orsak till detta.  

Jag samtycker att delta i intervjustudien med syftet att beskriva patienters upplevelser 

av hur sjukdomen glaukom kan påverka det dagliga livet. 

 

Deltagare 

 

Namn:                                                                                                                  

Namnförtydligande:  

 

Ort, datum 

 

Ansvariga för studien 

Namn:  

 

Kontaktuppgifter för ansvarig: 

Ort, datum                                                                                                                                                           



 

 

 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Informant______ 

Öppningsfråga 

Hur påverkar sjukdomen glaukom dig i ditt dagliga liv? 

Nyckelfrågor 

Hur påverkar glaukom dig i vardagen? 

 

- I hemmet? 

- När du handlar? 

- I sällskapslivet? 

- Vid träning? 

- Vid läsning? 

- Bilkörning? 

- Träning? 

- Hobbys? 

 

Att ha glaukom innebär frekventa besök på ögonmottagningen, hur upplever du 

dessa? 

- Är det något du har tänkt på som vi kan förbättra/förändra? 

 

Har du några strategier som är till hjälp för dig i det dagliga livet? 

- Knep för att komma ihåg ögondropparna? 

- Hjälp av anhöriga? 

- Hemtjänst? 

- Annat? 

 

Följdfrågor  som,  hur  menar  du  när  du  säger…,  kan  du  berätta  mer  om…,  hur  upplever  
du det…?  Kommer  att  ställas  för  att  informanten  skall  utveckla  sina  svar. 

 

Avslutningsfråga 

Är det något mera som du skulle vilja dela med dig? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Tsogzolmaa Daram

Anna N ilsson

Monica Ravenborn


