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Sammanfattning 

Bakgrund: Glaukom kan orsaka en succesiv synfältsinskränkning som påverkar 

förmågan att köra bil. Synfältsinskränkningen uppmärksammas inte alltid av patienten 

på grund av filled in-effekt. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters 

erfarenhet av glaukomorsakade synfältsinskränkningar vid bilkörning. Metod: 

Artiklar hittades i databaserna PubMed och CINAHL. Återkommande erfarenheter i 

de granskade artiklarna identifierades och blev till tre kategorier: Att bli mer försiktig, 

Att inte påverkas och Att bli mindre självständig. Resultatet visade att en del 

patienter blev mer försiktiga och begränsade sin bilkörning, medan andra körde bil 

utan att erfara några problem. De var inte medvetna om sin synfältsinskränkning. 

Patienterna som var medvetna beskrev erfarenheten av synfältsinskränkningarna som 

suddighet, försämrat mörkerseende och ökad bländning. Att kunna fortsätta köra bil 

ansåg patienterna vara viktigt för behålla sin självständighet och livskvalitet. 

Konklusion: De patienter som var medvetna om sin synfältsinskränkning anpassade 

sin bilkörning, andra erfor inga symtom. Implikation: Ögonsjuksköterskan bör göra 

patienten delaktig och uppmärksam på hur synfältsinskränkningar kan erfaras och på 

vilket sätt den kan påverka bilkörningen. Det är av stor vikt att vårdpersonal på 

ögonmottagningar har en fördjupad kunskap inom glaukomsjukvård. Mer forskning 

behövs kring patienters upplevelser och erfarenheter av synfältsinskränkningar och 

körförmåga.  
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Abstract 

Background: Glaucoma can cause a successive limitation in the visual field which 

affects the ability of automobile driving. This limitation is not always noticed by the 

patients due to the filled in-effect. The aim of this literature study was to describe the 

patient’s experience of limitations in the visual field caused by glaucoma and driving. 

Method: Articles were found in the PubMed and CINAHL data bases. Experiences 

that occurred repeatedly in the articles were identified and categorized as follows; To 

be more cautious, Not to be affected, To be less independent. The result showed that 

some patients were more cautious and limited their automobile driving while others 

were not aware of their limitations in the visual field. They were driving without 

experiencing any problems. The patients described the experience of limitations in the 

visual field as blur, impaired ability to see in reduced illumination and increased 

glaring. Automobile driving adds quality of life and was seen as a symbol of 

independence. Conclusion: The patients who were aware of their limitation in the 

visual field adapted their automobile driving, others experienced no symptoms. 

Implication: The ophthalmic nurse should involve the patient in how limitations of 

the visual field can be experienced and in which way it can affect automobile driving. 

It is important that health personnel at ophthalmic clinics have special knowledge 

about glaucoma care. Further research is needed with focus on driving ability, 

patient's point of view and experience of limitation in the visual field.  
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Inledning 

Över 60 miljoner människor i världen är påverkade av glaukom och siffran förväntas 

stiga i takt med att den åldrande befolkningen ökar (Tham, Li, Wong, Quigley, Aung 

& Cheng, 2014). Hos patienter som drabbats av glaukom reduceras synen inom olika 

områden i synfältet. För en del patienter visar synfältsundersökningen på 

ögonmottagningen stora inskränkningar men patienten själv erfar inte några problem. 

Andra har bra synskärpa och synfältstestet visar endast blygsamma inskränkningar, 

men patienten upplever betydande visuella begränsningar i trafiken. Oftast är dock 

skadorna mycket omfattande innan patienten märker av en synfältsinskränkning 

(Goldberg, 2013). Hur mycket ett minskat synfält påverkar körförmågan är omtvistat. 

Trots mångårig forskning är förhållandet mellan anatomiska och fysiologiska 

förändringar inte helt kartlagda vad det gäller synförmågan (Medeiros, Weinreb, Boer 

& Rosen, 2012). Körkortsintyg ska ges på evidensbaserade bedömningar så att inte 

patienter med ögonsjukdom förbjuds köra bil orättvist om de har synförmågan som 

krävs. Den internationella forskningen har ännu inte kunnat definiera någon 

undersökning som standard för utvärdering av bilkörning (Owsley & McGwin, 2010). 

Bilförare med synfältsinskränkningar kan kompensera inskränkningar genom att 

ändra ögonrörelsemönster eller på annat sätt ändra sitt körbeteende (Glen, Smith & 

Crabb, 2013).  

Att bevara patientens livskvalitet är ett av de viktigaste målen inom glaukomsjukvård 

(Lee & Wilson, 2000). Studier visar att livskvaliteten sjunker hos människor redan 

när de får diagnosen glaukom (Nelson, Aspinall, Papasouliotis, Worton & O’Brien, 

2003; Sherwood, Garcia-Siekavizza, Meltzer, Hebert, Burns & McGorray, 1998; 

Wilson, Coleman, Yu, Bing, Sasaki, Berlin, Winters & Lai, 1998) och minskar sedan 

i takt med att synfältsinskränkningarna ökar (Gutierrez et al., 1997; Nelson et al., 

2003; Parrish II et al., 1997). Till en början handlar patientens sjunkande livskvalitet 

om oro och ångest inför framtiden och att behöva medicinera. Senare när 

synfältsinskränkningarna påverkar körkortsbehörighet förvärras det psykologiska 

välbefinnandet och självbilden (ibid.).  

Ögonsjuksköterskan möter patienter som hamnat i en diskussion kring den 

medicinska bedömningen och körkraven från Transportstyrelen i frågan om deras 

synfältsinskränkningar påverkar körförmågan. Det ställer höga krav på 

ögonsjuksköterskans förhållningsätt samt vikten av att nå fram till patienten med 

information kring glaukomets symtom. Enligt Prior, Francis, Azuara-Blanco, Anand 

och Burr (2013) finns det relativt lite beskrivet om patienters erfarenheter och 

upplevelse av bilkörning och körförmåga. Ökad förståelse hos ögonsjuksköterskan är 

viktig för utvecklingen av framgångsrika åtgärder för att kunna stötta och bekräfta 

patienten samt medvetandegöra synfältsinskränkningen så att ingen kommer till skada 

i trafiken (ibid.). 
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Bakgrund 

Glaukom 

Det finns olika glaukomdiagnoser men den gemensamma nämnaren är att synnerven 

och nervfibrerna i ögat skadas genom att ganglionceller dör. Följden blir 

synfältsinskränkningar. Att få diagnosen glaukom innan 50 års ålder är ovanligt och 

de flesta patienterna har vanligtvis en bra synskärpa och har symtomfrihet fram till ett 

avancerat stadie av sjukdomen (Goldberg, Clement, Chiang, Walt, Lee, Graham & 

Healey, 2009; Green, Siddall & Murdoc, 2002; Ramakrishnan, Nirmalan, Krishnadas, 

Thulasiraj, Tielsch, Katz, Friedman & Robin, 2003). Synfältsinskränkningar som 

orsakats av glaukom är idag omöjliga att reparera. Glaukom är en progressiv och 

oftast ärftlig sjukdom, som obehandlad kan leda till blindhet (European glaucoma 

society, 2014).  Epidemiologiska studier i olika länder har visat att minst hälften av 

patienter med glaukom är odiagnostiserade (Hennis, Wu, Nemesure, Honkanen &  

Leske, 2007; Varma, Ying-Lai, Francis, Nguyen, Deneen, Wilson & Azen, 2004). I 

de fall där glaukom upptäcks tidigt och behandling påbörjas blir prognosen oftast 

bättre (Maier, Funk, Schwarzer, Antes & Falck-Ytter, 2005; Parc, Johnson, Oliver, 

Hattenhauer & Hodge, 2001).  

Undersökning vid synfältsinskränkningar 

Enligt Bengtsson (1999) kan synfältet definieras som allt ett fixerande öga kan 

uppfatta. Hos patienter som drabbats av glaukom reduceras synen i olika områden av 

synfältet, synfältsinskränkningar (ibid.). Omfattningen av synfältsinskränkningar mäts 

vid synfältsundersökning, Humphrey Field Analyzer (HFA).  HFA är den viktigaste 

metoden för tidig diagnostik av glaukom och för att följa sjukdomens progression 

(European glaucoma society, 2014). Vid glaukom ska synfältsundersökning göras för 

att bedöma om patienten kan få behålla sitt körkort. Synfältet spelar en central roll vid 

avstånds och hastighetsbedömning, samt för att upptäcka saker i periferin (Owsley, 

McGwin & Ball, 1998). Enligt körkortskraven ska synfältsundersökning genomföras 

med hjälp av ett testningsprogram som finns i HFA (TSFS, 2010:125). HFA är den 

synfältsundersökning som är golden standard inom glaukomsjukvård och vanligast i 

Sverige. Det är en datorstyrd statisk undersökning där synnervens funktion testas 

genom att ljuspunkter visas på en vit bakgrund. Patienterna sitter fram i hak- 

respektive pannstöd samt uppmanas ha blicken stilla och titta rakt fram. HFA används 

i Sverige på grund av apparatens allmänna spridning inom ögonsjukvården samt den 

stora kunskapen och erfarenheten som finns av att bedöma resultaten (Crabb, Fitzke, 

Hitchings & Viswanathan, 2004; Lindholm, 2012). Det medicinska kravet på 

körkortsberättigat synfält (TSFS, 2010:125) bygger mer på beprövad erfarenhet än 

vetenskaplig utvärdering. Det vetenskapliga underlaget är svagt. De undersökningar 

som görs på ögonmottagningarna lyckas inte fånga alla aspekter som är viktiga för 

patientens synförmåga och därför är patientens erfarenhet lika viktig som mätningen 
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av synfältsinskränkning vid bedömning av glaukomets svårighetsgrad (Hartmann & 

Rhee, 2006). En synfältsundersökning tar inte hänsyn till anpassning och 

kompensationsstrategier (Owsley & McGwin, 2010). 

Svårigheterna med att mäta synfältsinskränkningar och dess påverkan på bilkörning är 

väl känd (Westlake, 2000). Förutom att ha bra synskärpa är det inte klarlagt om hur 

synfältsinskränkningar och vilka synundersökningar som speglar förmågan att köra 

säkert (Haymes, LeBlanc, Nicolela, Chiasson, & Chauhan, 2008; Owsley & McGwin, 

2010; Ramulu, 2009; Szlyk, Mahler, Seiple, Edward & Wilensky, 2005). Det råder 

konsensus i världen att inte enbart synskärpan är en indikator för körsäkerhet, som 

tillförlitligt kan identifiera riskfyllda förare (Medeiros et al., 2012). 

Filling in – effekt 

Vanligtvis är patienterna inte medvetna om sin synfältsinskränkning förrän den blir 

mer avancerad. Detta sker på grund av filling in-effekt från hjärnan och kompensation 

av andra ögats synfält (Alm, Bengtsson, Bergström, Calissendorff, Heijl, Lindblom & 

Lindén, 2011). Filling in-effekten är en process i synkortex som gör att hjärnan i 

stället för att visa synfältsinskränkningar som svarta eller tomma områden 

kompenserar för de saknade synintrycken och fyller i synfältet med en passande bild 

(Ramachandran & Gregory, 1991). Filling in-effekt hjälper till att kompensera för 

brister och är en aktiv synprocess som innebär att neuronen skapar en representation 

av omgivningen snarare än att bara ignorera avsaknad av information från 

synfältsinskränkningar. Filling in kan uppstå separat för färg, textur och när 

synfältsinskränkningen är grav kan filling in-effekten hjälpa till vid rumsuppfattning 

genom att skapa illusoriska konturer (ibid.). 

Ögonrörelser 

Patienternas uppfattning om graden av deras synfältsinskränkning maskeras och 

påverkas av att ett öga (eller egentligen hjärnan) fyller i för det andra. Det är lite känt 

om hur ögonrörelser kan bidra till att kompenserande mekanismer för förlust av 

funktion (Crabb, Smith, Rauscher, Chisholm, Barbur, Edgar & Garway-Heath, 2010). 

Forskning pågår om huruvida patienter med glaukom uppvisar samma 

ögonrörelsebeteende som de utan glaukom. Förhoppningen är att det ska ge ett 

underlag för bedömning av synfältsinskränkningens allvarlighetsgrad och omfattning 

samt visa vad patienten kan och inte kan vid bilkörning. Ändrade ögonrörelser kan 

vara en anpassningsstrategi av patienten för att hantera sina synfältsinskränkningar 

och ytterligare forskning kring ögonrörelsemönster vid synfältsinskränkningar skulle 

öka förståelsen av synfältsinskränkningen hos en patient med glaukom (ibid.). 
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Bilkörning 

Bilen är det vanligaste transportmedlet för alla länder i EU (European Commision, 

2014). Bilkörning är kopplad till autonomi, självkänsla och livskvalitet (Aspinall, 

Johnson, Azuara-Blanco, Montarzino, Brice & Vickers, 2008; Hakamies-Blomqvist, 

2003; Ragland, Satariano & MacLeod, 2005; Ramulu, 2009; Windsor, Anstey, 

Butterworth, Luszcz & Andrews, 2007). Bilkörning är visuellt komplicerat och 

kognitivt krävande, vilket innebär skiftande mellan centralt och perifert seende, rörligt 

djupseende, avståndsbedömning och orientering (Owsley & McGwin, 2010). Enligt 

Lindholm (2012) har studier visat att patienter med synfältsinskränkningar generellt 

presterar sämre i trafiksammanhang men att det finns många som trots sin 

synnedsättning klarar sig lika bra eller bättre än dem med normal syn. Bristen av 

medvetande och insikt av sjukdomens påverkan på synen kan medföra att människor 

som har glaukom kör bil med en nedsatt synförmåga som inte uppnår lagkrav 

(MacKean & Elkington, 1982).  

De flesta länder i världen har synfältskrav för innehav av körkort men kraven varierar 

från land till land. Varje nation i EU har även möjlighet att införa nationella undantag 

vad det gäller överklagande av körkort, vilket innebär att länderna i Europa har olika 

praxis. I Holland gör patienter med synfältsinskränkningar en särskild uppkörning på 

vanlig väg vid ett synrehabiliteringscenter. I Tyskland testas och tränas patienter för 

att kompensera sin synfältsinskränkning och en del av dem kan efter träning klara av 

det praktiska körtestet och återfå sitt körkort (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut, 2013). I Sverige utvärderas synfältet enbart i HFA. 

Körkort medges med begränsning i ett fåtal fall. Exempel på körkortsbegränsningar är 

körning under dagtid, inom en angiven radie från bostaden, inom staden eller utan 

passagerare. Den vanligaste och mest efterfrågade begränsningen är den geografiska 

begränsningen (Transportstyrelsen, u.å.).  

Omvårdnad 

Redan på 1950-talet utformade Henderson (1982) sin omvårdnadsteori där hon 

definierar att omvårdnad är att hjälpa patienten att återfå sitt oberoende. Patienten ska 

vara i centrum för sjuksköterskan samt stödjas och stärkas i att tala om sina önskemål 

och behov, samt självständigt fatta beslut om sin vård. Målet är att patienten får 

tillbaka kontrollen över sin livssituation samt återfår hoppet och tron på framtiden.  

Det är patientens egna resurser som påverkar möjligheten att få sina behov 

tillgodosedda. Henderson menar vidare att patienten utvecklar en livsstil för att 

tillgodose enskilda behov. Undervisning och information för patient och närstående 

av en sjuksköterska möjliggör att strategier kan utvecklas för att till exempel minska 

stress och öka patientens kontroll över situationen (Henderson, 1982). 
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Personcentrerad vård beskriver ett partnerskap mellan patienter och vårdpersonal som 

baseras på patientens erfarenheter och känslor (Leplege, Gzil, Cammellin, Lefeve, 

Pachoud & Ville, 2007). Liksom Hendersons omvårdnadsteori (Henderson, 1982) 

bygger personcentrerad vård på en holistisk grund.  I mötet ökar vårdpersonalen sin 

förståelse för patientens tolkning av sina symtom, hur symtomen påverkar livet och 

vilka resurser patienten själv ser i sin situation (Leplege et al., 2007). I 

personcentrerad vård är patienten och patientens berättelse i centrum, inte sjukdomen. 

Patienten anses ha god förmåga att själv göra lämpliga val och anpassningar av 

livsmönstret med hjälp av adekvat kunskap och strategier (Ekman et al., 2011). 

Enligt Ekman et al. (2011) arbetar vårdpersonal i Sverige med personcentrerad vård i 

mycket liten utsträckning (ibid.). Missnöje med vården handlar om att inte få 

tillräcklig information, att inte bli uppmärksammad samt att inte bli sedd som en 

patient med individuella behov och unika bekymmer (Eldh, Ekman, & Ehnfors, 

2008). Myndigheten för vårdanalys publicerade år 2014 resultaten från en 

internationell undersökning som redogör för patienters erfarenheter av kontakter med 

vården. Sverige var ett av de länderna med sämst resultat vad gäller patienternas 

delaktighet i vården. Patienter kan och vill vara med och utforma sin vård 

(Myndigheten för vårdanalys, 2014). Patientlagen (SFS 2014:821) har som syfte att 

stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet (ibid.). Omvårdnaden ska leda till att patienter 

upplever hälsa och välbefinnande så långt det är möjligt. Patienterna ska vara 

delaktiga, känna sig trygga och respekterade. Omvårdnaden ska ha som mål att hjälpa 

patienten hitta strategier för att hantera nedsatt synförmåga, samt att finna sina 

resurser och förmåga till egenvård (Henderson, 1982; Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Ögonsjuksköterskan har egen mottagning, då bland annat undersökning av patienters 

synfält utförs och bedöms självständigt. I mötet med patienter förs diskussion 

angående problem, behandling och uppföljning (Riksföreningen för ögonsjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I England har det utformats pedagogiska 

glaukomspecifika egenvårdsprogram, Glaucoma Expert Patient Programme (GEPP) 

som syftar till att förbättra patienternas kunskaper, anpassningsstrategier och 

tydliggöra den enskilda glaukomprogressionen.  Med hjälp av GEPP blir 

omvårdnaden lättare att skräddarsy. Patienten får anpassad information om 

sjukdomen glaukom och möjlighet att utveckla strategier för att klara av sina dagliga 

aktiviteter (Amro, Cox, Waddington & Siriwardena, 2011).  
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Problemformulering 

Prevalensen av glaukom ökar och patienter med glaukom kan få sin förmåga att köra 

bil ifrågasatt på grund av synfältsinskränkningar. Patientens egen uppfattning om sin 

körförmåga stämmer inte alltid överens med vad synfältsundersökningen visar. 

Erfarenheter vid bilkörning är väsentlig att ta reda på då kompensationsmekanismer 

kan påverka synförmågan. Patientens erfarenheter av synfältsinskränkningar och 

bilkörning kan bidra till en ökad förståelse för ögonsjuksköterskan om hur patienters 

livssituation ter sig. Resultatet kan bidra till en mer nyanserad bild av 

synfältsinskränkningen än att enbart mäta synfunktion och hjälper 

ögonsjuksköterskan att bli skicklig i sina omvårdnadsåtgärder, med mål att få 

patienten att känna sig delaktig, kunnig och självständig.  

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av glaukomorsakade 

synfältsinskränkningar och bilkörning. 

Metod 

Forsberg och Wengström (2013) menar att en litteraturstudie ska utföras med ett 

systematiskt arbetssätt. Med det menas att söka, kritiskt granska samt sammanställa 

forskning av vetenskaplig kvalitet inom ett visst ämne (ibid.), vilket var ambitionen 

med denna studie. Vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ art 

hittades och sammanställdes.  

Datainsamling 

Litteraturstudien inleddes att med hjälp av Henricsons (2012) tankekarta för 

problemformulering genom att strukturera upp, organisera samt sammanfatta våra 

tankar och kunskap. Tidigare omvårdnadsforskning kring synfältsinskränkningar och 

glaukom behandlade mest avancerade stadier av sjukdomen och upplevelse av 

synfältsundersökningstillfället. Problemområdet avgränsades till lätta och måttliga 

stadier av glaukom och valdes att kopplas samman med en aktivitet för att lättare 

beskriva erfarenheten. Syftet formulerades och inklusions- samt exklusionskriterier 

fastställdes (Henricson, 2012). Artiklar som var på annat språk än engelska eller 

artiklar som hade review format exkluderades. Vid artikelsökningens uppstart 

begränsades artiklarnas publiceringsår till att inte vara äldre än från år 2010 men få 

artiklar hittades. Således gjordes ingen begränsning med avseende artiklarnas 

publiceringsår, inte heller någon begränsning för deltagarnas kön och ålder. För att få 

rätt ämnesord initierades sökning i Medical Subject Headings (MeSH) och CINAHL 

headings. Förutom automobile driving, experience, glaucoma och visual field hittades 

andra sökord i framsökta artiklar såsom awareness, patient-reported, perception och 
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quality of life. För att utöka sökningen ytterligare användes care, caring, driving 

ability, nurse, nursing, quality research, visual symptoms och visual field loss (bilaga 

A, sökordsöversikt). Booleska sökoperatorer AND och NOT användes. NOT 

tillsammans med trial, surgery och drug gjordes i syfte att sortera bort de medicinska 

utvärderingarna kring läkemedelsbehandling och operationer vid glaukom. 

Trunkering användes inte.  

Sökningar gjordes i CINAHL, Cochrane library, PubMed, PsycInfo och Swemed+. I 

databaserna Cochrane och PsykInfo hittades endast dubbletter av redan funna 

resultatartiklar och ingen artikel som svarade mot syftet i Swemed+, därför redovisas 

enbart sökhistoriken i PubMed och CINAHL (bilaga B). Litteratursökningen 

resulterade i en titel- och abstraktlista som utgjorde arbetsmaterialet för den första 

granskningen. Därifrån gjordes en granskning av abstrakt och studier enligt Henricson 

(2012). Abstrakt som ansågs relevant granskades närmare. De framtagna artiklarna i 

fulltext bedömdes mot syftet och granskades. Av de 95 granskade artiklarna 

exkluderades 83 som inte höll för närmare granskning. Studier som exkluderades 

innehöll alltför generella synnedsättningar orsakat av flera olika ögonsjukdomar vid 

bilkörning, vilka undersökningsmetoder som bäst avspeglade bilkörning samt olika 

mediciners inverkan på synfält och vardagliga situationer. Det innebar att 12 studier, 

9 kvantitativa, 2 med mixad metodtriangulering och 1 kvalitativ inkluderades i den 

slutgiltiga kvalitetsgranskningen. De utvalda artiklarna granskades först individuellt 

och sedan gemensamt. Kvalitetsbedömningarna jämfördes sedan artikel för artikel för 

att se om de hade bedömts lika. Några skilda åsikter fanns angående granskningen, 

men efter att ha diskuterat igenom detta, uppnåddes konsensus. Kvalitetsgranskning 

skedde enligt Forsberg och Wengströms (2013) checklistor. De inkluderade studierna 

sammanställdes i artikelöversikten (bilaga C). Värderingen av studierna delades in i 

tre grupper; studier med hög, medelhög eller låg vetenskaplig kvalitet. De artiklar 

som valdes hade hög eller medel kvalitet. Samtliga artiklar granskades utifrån 

kriterier för vetenskaplig standard. Vetenskaplig standard innebar att artikeln 

publicerats i vetenskaplig tidskrift och att den innehöll introduktion, metod, resultat, 

diskussion, samt referenser (Forsberg & Wengström 2013). 

Databearbetning 

Innehållet i artiklarna bearbetades enligt innehållsanalys av Henricson (2012). De 

insamlade artiklarna lästes igenom individuellt ett flertal gånger där resultat ströks 

under och markerades för varje artikel. Därefter diskuterades varje artikel gemensamt. 

Syftet skrevs ner på ett tomt papper, därefter fylldes artiklarnas olika resultat på för att 

ge en överblick och se mönster. Ytterligare understrykningar och markeringar med 

färgpenna i artiklarnas resultat gjordes för att identifiera skillnader och likheter. 

Artiklarna lästes igenom individuellt med fokus på understrykningarna. Artiklarna 

diskuterades återigen gemensamt och jämfördes mot syftet. Resultatet som framkom 
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delades in i tre kategorier: Att bli mer försiktig, Att inte påverkas och Att bli mindre 

självständig, vilka presenteras i löpande text. 

 

Etiskt övervägande  

Målet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2008:192) 

är att skydda och visa respekt för människan som deltar i forskningen. Personer som 

deltar i forskning ska ha informerats och gett sitt samtycke. Utifrån 

kvalitetsgranskningen som gjordes ansågs alla artiklar ha ett etiskt resonemang och 

alla artiklar hade blivit godkända i en etisk kommitté. Enligt 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer (World Medical Association, 2015) för etisk 

godkänd forskning ska forskare inhämtat skriftligt informerat samtycke, samt ha 

välformulerade inklusions- och exklusionskriterier, vilket återfanns i alla artiklarna.  

Resultat 

Att bli mer försiktig 

Patienter med glaukom som hade synfältsinskränkningar erfor att de var mer 

försiktiga vid bilkörning, tänkte sig för och anpassade sin bilkörning (Adler, Bauer, 

Rottunda & Kuskowski, 2008). I takt med att synfältsinskränkningarnas 

svårighetsgrad ökade blev patienterna mer riskmedvetna och anpassade sin bilkörning 

(Janz, Musch, Gillespie, Wren & Niziol, 2009; van Landingham, Hochberg, Massof, 

Chan, Friedman & Ramulu, 2013; McGwin, Mays, Joiner, DeCarlo, McNeal & 

Owsley, 2004; Ramulu, West, Munoz, Jampel & Friedman, 2009; Yuki, Asaoka & 

Tsubota, 2014). Van Landingham et al. (2013) och Yuki et al. (2014) visade att de 

som hade glaukom på båda ögonen, använde sig av fler försiktighetsåtgärder vid 

bilkörning än patienter som bara hade sjukdomen på ett öga. Den största svårigheten 

som patienterna med synfältsinskränkning, oavsett om det var på ett eller båda 

ögonen, erfor vid bilkörning var mörkret. Patienterna blev mer försiktiga i sin 

bilkörning och undvek att köra nattetid, vid regn eller dimma (Adler et al., 2008; 

Crabb, Smith, Glen, Burton, & Garway-Heath, 2013; Freeman, Muñoz, West, Jampel 

& Friedman, 2008; Janz et al., 2009; van Landingham et al., 2013; McGwin et al., 

2004; Ono et al., 2015; Ramulu et al., 2009; Wu, Guo, Xia, Lu, & Xi, 2010; Yuki et 

al., 2014). Andra erfarenheter som patienterna beskrev var att undvika motorvägar 

dels på grund av den höga hastigheten men även för att slippa filbyten samt köra i 

okända områden (Adler et al., 2008; Cheng, Guo, Chen, Ko, Huang & Liu, 2015; van 

Landingham et al., 2013; McGwin et al., 2004; Ramulu et al., 2009). Adler et al. 

(2008) jämförde även begränsningar i bilkörning hos äldre män med och utan 

glaukom och fann ingen skillnad i anpassning vad det gäller att köra i rusningstrafik, 

dåligt väder eller att köra ensam. Kvinnor var mer försiktiga och undvek att köra i 

mörker, dimma eller på motorväg i högre utsträckning än männen. Vidare visade Ono 
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et al. (2015) att ett högre antal patienter hade varit med om trafikolyckor när de inte 

anpassat eller begränsat sin bilkörning.  

Ytterligare tecken på försiktighet som patienterna gjorde vid bilkörning, var att 

dubbelkolla sin avståndsbedömning. Erfarenheter av svårigheter med 

avståndsbedömning var främst vid backning med bilen och i trafiksituationer där 

mycket olika information måste tas in samtidigt som till exempel vid vägkorsningar 

eller i rusningstrafik (Adler et al., 2008; Cheng et al., 2015; McGwin et al., 2004; Wu 

et al., 2010). Patienterna med nedre synfältsinskränkningar sänkte hastigheten och 

hade problem med avståndsbedömningen i större utsträckning än de som hade övre 

synfältsinskränkningar. De var också mer benägna att diskutera synen och 

svårigheterna vid bilkörning (Cheng et al., 2015). Patienter med glaukom ansåg 

bilkörningen som mer komplicerad jämfört med de som inte hade glaukom (McGwin 

et al., 2004). 

Janz et al. (2009) angav att över hälften av patienterna (n=607) hade erfarenhet av 

bländning som ett problem i bilkörningen. Bländning var vanligare än att ha svårighet 

med vidseende, hastighet eller avsökning. De menade vidare att patienterna blev mer 

försiktiga och undvek mörkerkörning då de bländades av mötande billyktor, fick 

svårare att avsöka omgivningen i mörker och se instrumentpanelen. Patienternas 

erfarenheter av bländningsbesvär innefattade också att de hade svårt att köra i motljus 

och se skyltar (Hu, Zangalli, Hsieh, Gupta, Williams, Richman & Spaeth, 2014; Janz 

et al., 2009). Hu et al. (2014) visade att mer än var fjärde av patienterna (n=99) med 

lätta synfältsinskränkningar utan annan ögonsjukdom uppgav att vägskyltarna hade 

blekare färg, att de såg omgivningen genom smutsiga glasögon och behövde mer ljus 

vid bilkörning (ibid.). Vinterlandskap ökade också bländningsbesvären, en del blev 

därmed mer försiktiga och avstod därför helt från att köra på vintern (Wu et al., 

2010). De främsta orsakerna till att patienterna själva beslutade sig för att avstå från 

bilkörning, var att de hade stora problem med bländning och nedsatt förmåga till att 

anpassa sig till variationer mellan ljus och mörker (Janz et al., 2009).  

Att inte påverkas 

Crabb et al. (2013) visade att var fjärde patient (n=50) med synfältsinskränkningar 

inte erfor någon påverkan på sin synförmåga och nästan hälften av patienterna erfor 

att de endast hade en liten påverkan på sin synförmåga. De beskrev 

synfältsinskränkningarna som suddighet eller saknade områden i synfältet. Endast en 

patient nämnde att det var svart och ingen erfor att deras synfältsinskränkning 

upplevdes som en tunnel (ibid.). Liknande resultat visade även Hu et al. (2014) där 

hälften av patienterna (n=99) beskrev sina synfältsinskränkningar som suddighet och 

ingen patient nämnde förlust av vidseende eller att bara ha tunnelseende. 
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Adler et al. (2008) och Janz et al. (2009) visade att patienter med glaukom inte 

påverkades utan fortsatte köra bil trots avancerade synfältsinskränkningar (ibid.). 

Patienterna hade erfarenhet av att vid lätta och måttliga synfältsinskränkningar ökade 

svårigheten med bilkörning men att de inte hade några problem med det. Det var inte 

förrän inskränkningarna blev måttliga till svåra de började att göra tydliga 

begränsningar (Janz et al., 2009; Yuki et al., 2014). Cheng et al. (2015) som 

undersökt skillnader mellan att ha övre respektive nedre synfältsinskränkningar visade 

att patienter med övre synfältsinskränkningar erfor att bilkörning inte påverkades i 

någon större utsträckning.  

Att bli mindre självständig 

Patienter associerade sin försämrade synförmåga med känslor som förlorad 

självständighet, hjälplöshet, skuld och rädsla att bli blind. De var oroliga att de skulle 

bli en belastning för sina anhöriga. Rädslan för att inte kunna fortsätta köra bil och 

vara med om bilolyckor försämrade också livskvaliteten för både patienten och 

anhöriga (Adler et al., 2008; Cheng et al., 2015; Freeman et al., 2008; Ono et al., 

2015; Wu et al., 2010). Nästan var femte patient (n=52) trodde att deras 

glaukomsjukdom skulle innebära att de var tvungna att sluta köra bil och därmed bli 

mindre självständiga. Även om patienten trodde att glaukom skulle orsaka ett förbud 

mot bilkörning planerade patienten inte för att sluta köra (Adler et al., 2008). Att 

fortsätta köra bil var mycket viktigt för patienter med glaukom. Det fanns ett samband 

mellan att känna sig deprimerad och ha slutat köra bil. Majoriteten av patienterna 

ansåg det nödvändigt att få fortsätta köra bil för att kunna behålla sin livskvalitet 

(Adler et al., 2008; Cheng et al., 2015; van Landingham et al., 2013; Ramulu et al., 

2009; Wu et al., 2010). När körkortet återkallades erfor patienten att livskvaliteten 

påverkades och det beskrevs som en omvälvande tid i livet för patienter och anhöriga. 

Det kunde leda till mer isolering och att både patienten och anhöriga avstod från 

aktiviteter. Känslan av självständighet minskade och självbilden ändrades. Relationen 

mellan patient och vårdpersonal kunde också påverkas då patienterna tappade 

förtroendet och kände besvikelse över beskedet (Wu et al., 2010). 

Det var vanligare att kvinnor med glaukom själva beslutade sig för att avstå från 

bilkörning trots att det påverkade att deras självständighet minskade. Även en ökad 

ålder bidrog till beslutet att sluta köra bil tidigare. Männen avstod mer sällan från 

bilkörning och åldern var inte en faktor som påverkade beslutet (Ono et al., 2015). 

Patienter med glaukom föredrog att någon annan körde bilen jämfört med de som inte 

hade glaukom. Beroendet av andra människor ökade och självständigheten minskade. 

Det fanns även en skillnad mellan män och kvinnor i att föredra att någon annan 

körde bilen. Kvinnor föredrog oftare att någon annan körde bilen och den egna 

körtiden minskade därmed automatiskt (Adler et al., 2008; van Landingham et al., 

2013; McGwin et al., 2004).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med en litteraturstudie är att få en bild av forskningsläget och underlag för att 

bedriva en evidensbaserad vård (Henricson, 2012). Artikelsökningar gjordes i flera 

olika databaser men det fanns svårigheter att hitta studier utifrån patientens perspektiv 

och erfarenheten av synfältsinskränkningar vid bilkörning. De flesta artiklarna 

hittades i PubMed som är en medicinsk databas och ett mindre antal i CINAHL som 

är omvårdnadsinriktad. Vi förväntade oss att hitta fler artiklar i CINAHL då 

upplevelse och erfarenheter eftersöktes. Sökningen utökades i PsykInfo och Cochrane 

Library men där hittades endast enstaka dubletter. I Swedmed+ hittades inga artiklar.   

Trovärdigheten i litteraturstudien stärks av att resultatartiklarna har genomgått peer 

review. Peer review innebär att artikeln granskats och bedömts av sakkunnig inom 

området innan publikation i tidskrift (Vetenskapsrådet, 2011). De flesta artiklarna 

som inkluderades i litteraturstudien var även av hög vetenskaplig kvalitet och var 

godkända av etisk kommitté, vilket ökar studiens trovärdighet. Artiklarna 

analyserades enskilt och gemensamt genom att granska syften, forskningsansatser, 

datainsamlingsmetoder och analysmetoder, vilket också stärker trovärdigheten. 

Sju resultatartiklar (Adler et al., 2008; Cheng et al., 2015; Freeman et al., 2008; Janz 

et al., 2009; van Landingham et al., 2013; McGwin et al., 2004; Ramulu et al., 2009) 

innehöll livskvalitetsenkäter och trots begränsningar med enkäter är det en bra metod 

för att undersöka patientens perspektiv på sjukdomen (Glen, Crabb & Garway-Heath, 

2011). Många instrument mäter livskvaliteten utifrån utfrågarens perspektiv, vilket 

innebär att det som undersöks är vad sjukdomens förväntas medföra. Patienter med 

glaukom är ofta omedvetna om den verkliga omfattningen av deras 

synfältsinskränkning. Flertalet ögonspecifika livskvalitetsinstrument är fokuserade på 

synskärpan och sällan på specifika synfältsinskränkningar, vilket försvårar 

jämförelser mellan artiklarna och som i sin tur påverkar pålitligheten i 

litteraturstudien (Alm et al., 2011). Vid undersökning av livskvalitet i samband med 

synförmåga erhålls olika resultat eftersom patienter värdesätter sin synförmåga på 

olika sätt. Samma syn kan kännas otillräcklig för en patient men tillräcklig för en 

annan. Patienter har också en varierande förmåga att anpassa sig till synnedsättningar 

(Owsley & McGwin, 2004).  

De kvalitativa resultatartiklarna har genomförts av vårdpersonal med erfarenhet av 

oftalmologi, vilket påverkar pålitligheten positivt. Svårigheten med att hitta artiklar 

som behandlar syftet med den här litteraturstudien kan bero på att det är svårt att 

fånga in upplevelsen och erfarenheten av synfältsinskränkningen eller att det inte har 

forskats om detta område ännu. Genom att arbeta induktivt fanns ändå möjligheten att 
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i artiklar som varierade i syfte och innehåll plocka ut de delar som motsvarade denna 

studies syfte. Två inkluderade artiklar (McGwin et al., 2004; Yuki et al., 2014) 

handlade till exempel om förhållandet mellan glaukom och trafikolyckor men kunde 

ändå användas eftersom respondenterna angav vad de tyckte var ett problem med 

bilkörningen. Det finns en risk att bekräftelsebarheten sänks och genererar ett riktat 

och snedvridet resultat. Däremot har studiens innehåll styrkts med en gemensam 

kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar har lästs individuellt men också diskuterats 

tillsammans, vilket minskade risken för feltolkningar av text (Henricson, 2012). Vid 

olika bedömningar hade en tredje opartisk granskare kunnat analysera materialet för 

att få en mer objektiv bedömning, vilket inte gjordes. 

De sökord som användes valdes med utgångspunkt i syftet. Det valdes att inte söka 

artiklar ur ett genusperspektiv då intresset består av de generella erfarenheterna av 

synfältsinskränkningar vid bilkörning. Av samma anledning valdes att inte söka ur ett 

kulturellt perspektiv. Anledningen till att fler än en databas användes i sökningen var 

att stärka studiens trovärdighet. Sker artikelsökning i ett flertal databaser ökar 

möjligheten att fånga in all relevant forskning som finns och undvika publiceringsbias 

(Henricson, 2012). Tre artiklar, vilka dessvärre ej användes i resultatet, som inte 

kunde erhållas via Högskolans i Halmstads biblioteksinloggning eller Landstinget i 

Kalmar Län beställdes. Beställningen gjordes för att undvika att viktigt material till 

studien förbigicks och det ger ökad trovärdighet till resultatet.  Det valda 

problemområdet är relativt outforskat trots att publicerings år för artiklarna ej 

begränsades.  

Artiklarna är utförda i Europa, Nordamerika och Asien, vilket innebär att den 

geografiska spridningen är god. Glaukom som sjukdom är lika för alla drabbade 

oavsett etnicitet, varpå överförbarheten från dessa regioner kan användas generellt. 

Överförbarheten kan dock ifrågasättas, då antalet resultatartiklar endast uppgår till 

tolv stycken. De kvantitativa studierna innehöll enkäter eller strukturerade intervjuer 

vilket genererade en begränsad inblick i patienters erfarenheter men studierna gav 

högre bevisvärde. Den kvalitativa studien och de med metodtriangulering var gjorda 

på ett mindre urval av patienter men erfarenheten hos patienter med synfältspåverkan 

kunde beskrivas utförligare. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) anses 

intervjuerna ge ett mer subjektivt resultat, vilket därmed är mycket lämpligt i 

omvårdnadsstudier. I den här litteraturstudien ingick ingen randomiserad studie, vilka 

har högt vetenskapligt värde. Däremot var studierna välgjorda och de kvalitativt 

inriktade studierna gav ökad förståelse som de kvantitativa artiklarna inte gav svar på. 

Blandningen mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar anses av Forsberg och 

Wengström (2013) ge fler dimensioner till litteraturstudien.  
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Vi valde att koppla synfältsinskränkningen till en aktivitet, bilkörning. Syftet var att 

försöka tydliggöra patienters erfarenheter av måttliga synfältsinskränkningar. Hade 

inte begränsningen med bilkörning gjorts hade fler resultatartiklar hittats men inte 

med bara patienter som hade måttliga synfältsinskränkningar. Patienter med grava och 

avancerade synfältsinskränkningar hade överrepresenterats bland deltagarna i 

resultatet. Vår förförståelse påverkade valet av ämnet eftersom vi dagligen möter 

patienter som riskerar att förlora körkortet och är omedvetna om sina 

synfältsinskränkningar. Det går heller inte att utesluta att förförståelsen påverkat 

databearbetningen och resultatet. Vid databearbetningen togs den initialt gjorda 

tankekartan fram, där tidigare erfarenheter och förväntningar synliggjorts. En 

gemensam diskussion och reflektion över förförståelsen fördes för att begränsa 

påverkan på resultatet och stärka pålitligheten. Resultatet i artiklarna var inte helt 

entydigt, en del fann samband mellan synfältsinskränkning och körförmåga, andra 

inte vilket försvårade kategoriseringen. Databearbetningen fokuserades initialt på hur 

olika synfältsinskränkningar påverkade bilkörningen vilket inte var syftet. Mycket tid 

lades på att hitta rätt ansats.  

Resultatdiskussion  

Bilkörning betraktades av patienter med glaukom som mycket viktig för att bevara 

deras självständighet och livskvalitet. Patienter med glaukom blev mindre 

självständiga när deras synförmåga försämrades så att de måste sluta köra bil (Adler 

et al., 2008; Cheng et al., 2015; Freeman et al., 2008; van Landingham et al., 2013; 

Ono et al., 2015; Ramulu et al., 2009; Wu et al., 2010). Många patienter trodde att de 

skulle behöva sluta köra bil men det var få som hade planerat för ett upphörande 

(Adler et al., 2008). När patienterna hade slutat köra bil påverkades självförtroendet 

till det sämre och många blev deprimerade (Adler et al., 2008; Cheng et al., 2015; van 

Landingham et al., 2013; Ramulu et al., 2009; Wu et al., 2010). I samband med detta 

var patienterna också oroliga för att de skulle bli en belastning för sina anhöriga. Både 

anhöriga och patienten påverkades av beslutet att bilkörning måste upphöra genom att 

de avstod från sociala aktiviteter och blev mer isolerade (Adler et al., 2008; Cheng et 

al., 2015; Freeman et al., 2008; Ono et al., 2015; Wu et al., 2010). För att patienten 

skall återfå kontrollen över sin livssituation och tro på framtiden är det viktigt att 

patienten får omvårdnad som syftar till det (Henderson, 1982). När omvårdnad ges 

kan den utgå från ett personcentrerat förhållningssätt som innebär att fokus är på 

patientens berättelse om hur livet påverkas samt vilka resurser patienten själv ser i sin 

situation (Ekman, 2011). Ögonsjuksköterskan bör i sitt omvårdnadsarbete stödja och 

stärka patienten utifrån en personcentrerat förhållningsätt. När ögonsjuksköterskan 

möter en människa i kris på grund av att de måste sluta köra är det viktigt att också se 

anhöriga. Även anhöriga blir drabbade speciellt om de inte har något körkort eller inte 

har kört bil på många år. Situationen kan förvärras ytterligare om patienten har ett litet 

socialt umgänge eller är bosatt där infrastruktur och kollektivtrafik är undermålig. 
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Hela livet förändras och det är viktigt att ögonsjuksköterskan erbjuder hjälp med att se 

över livssituationen för att patienten ska återvinna sin självständighet och bibehålla 

livskvaliteten. 

Många patienter erfor att de inte påverkades och hade inte några symtom av sina 

synfältsinskränkningar. De var inte mer försiktiga i sin bilkörning (Adler et al., 2008; 

Crabb et al., 2013; Janz et al., 2009). När patienterna skulle beskriva sina erfarenheter 

av synfältsinskränkningar så använde de ord som suddighet eller saknade områden 

(Crabb et al., 2013; Hu et al., 2014). Patienternas erfarenheter av 

synfältsinskränkningarna kan maskeras av kompensationsmekanismer som att 

automatiskt korrigera huvud- och ögonrörelse (Crabb et al., 2010) samt filling in-

effekten (Alm et al., 2011; Ramachandran & Gregory, 1991). De patienter som bara 

hade glaukom på ett öga hade inga erfarenheter av att de hade några svårigheter att 

köra bil eftersom synfältsinskränkningarna kompenserades av det andra ögats synfält 

(Alm et al., 2011). Kompensationsmekanismerna kan innebära att patienter kör bil 

och erfar att bilkörningen inte påverkas trots avancerade synfältsinskränkningar 

(Kunimatsu-Sanuki et al., 2015). För att öka patienternas kunskap och insikt har det i 

England börjat användas glaukomspecifika egenvårdsprogram vilka har som mål att 

öka patienternas förståelse (Amro et al., 2011; Waterman, Brunton, Fenerty, 

Mottershead, Richardson, & Spencer, 2013). I Sverige finns inte glaukomspecifika 

egenvårdsprogram men det är ändå viktigt att ögonsjuksköterskan inte tar för givet att 

patienten trots mångårig sjukdom har kunskap om synfältsinskränkning och dess 

karaktär. Grunden för ett samtal mellan patienten och ögonsjuksköterskan bör alltid 

vara patientens erfarenheter av sin synfältsinskränkning och att patienten görs 

delaktig i det individuella synfältresultatet. Det är av stor vikt att ögonsjuksköterskan 

har en fördjupad kunskap kring hur symtom på tidiga synfältsinskränkningar kan 

erfaras för att kunna ge aktuell och faktisk information. Blane (2014) visar att när 

patienten väl är medveten om sin synfältsinskränkning ändrar de sina körvanor (ibid.). 

Storleken på patientens synfältsinskränkning och var den var placerad hade betydelse 

men det fanns inga enhetliga slutsatser. En del patienter med lätta 

synfältsinskränkningar blev mer försiktiga i sin bilkörning medan andra som hade 

stora synfältsinskränkningar körde utan att påverkas (Adler et al., 2008; Cheng et al., 

2015; Crabb et al., 2013; Freeman et al., 2008; Janz et al., 2009; van Landingham et 

al., 2013; McGwin et al., 2004; Ono et al., 2015; Ramulu et al., 2009; Wu et al., 2010; 

Yuki., 2014). I en resultatartikel beskrevs att patientens nedre synfältsinskränkningar 

påverkade bilkörningen i högre grad (Cheng et al., 2015) medan Glen, Smith och 

Crabb (2015) menar att övre synfältsinskränkningar påverkar mer än nedre (ibid.). 

Patienter har en varierande förmåga att anpassa sig till synnedsättningar och 

erfarenheter av synfältsinskränkningar upplevs olika (Lindblom, 2012; Owsley & 

McGwin, 2004). Det är även väl känt att det finns svårigheter med att mäta patientens 
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synfältsinskränkningar och dess påverkan på bilkörning (Westlake., 2000). Samma 

typ av synfältsinskränkning erfors på olika sätt av patienterna. Flera patienter 

upplevde symtomlöshet medan andra menade att det påverkade bilkörningen. Det 

finns inte någon mall för vilka stadier av synfältsinskränkning som ger symtom. 

Patienternas berättelse och erfarenhet är utgångspunkten för ögonsjuksköterskans 

omvårdnad. Patienterna ska känna sig trygga och respekterade i mötet och inte känna 

sig ifrågasätta när de beskriver sin situation.  

Att patienterna blev mer försiktiga vid bilkörning tog sig uttryck i att de undvek 

bilkörning på motorväg för att inte behöva göra filbyten (Adler et al., 2008; Cheng et 

al., 2015; van Landingham et al., 2013; McGwin et al., 2004; Ramulu et al., 2009). 

Patienterna hade också erfarenheter av att det fanns svårigheter vid 

avståndsbedömning och de undvek att köra i okända områden (Adler et al., 2008; 

Cheng et al., 2015; van Landingham et al., 2013; McGwin et al., Ramulu et al., 2009; 

Wu et al., 2010). Många patienter hade också börjat undvika att köra bil i mörker 

(Adler et al., 2008; Crabb et al., 2013; Freeman et al., 2008; Janz et al., 2009; van 

Landingham et al., 2013; McGwin et al., 2004; Ono et al., 2015; Ramulu et al., 2009; 

Wu et al., 2010; Yuki., 2014). Risk för bländning var också något som påverkade 

patienterna till att bli mer försiktiga i sin bilkörning. De blev bländade i dagsljus på 

grund av solen och vid bilkörning i mörker på grund av den mötande trafikens 

billyktor (Hu et al., 2014; Janz et al., 2009). En del patienter slutade köra bil på 

vintern eftersom bländningsbesvären ökade ännu mer vid förekomst av snö (Wu et al., 

2010). Patienterna erfor generella symtom som försämrat mörkerseende, ökad 

bländning och suddighet vid bilkörning. Det är inte typiska symtom som i allmänhet 

förknippas med synfältsinskränkningar. Hemsidorna för 1177 Vårdguiden som är hela 

Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård (Wesström, 

2015) och S:t Eriks Ögonsjukhus AB (u.å.) som är ett ledande sjukhus i Europa, har 

texter som beskriver symtom på synfältsinskränkningar som svarta fläckar eller 

fläckar där patienten inte ser. När patienterna jämför med hur de själva ser finns 

risken att de tänker att de inte har glaukom eller att det inte är så farligt. Undervisning 

kring glaukom och synfältsinskränkningar kan hjälpa patienten att upptäcka tidiga 

tecken och symtom på glaukom. Vid samtal kring patientens erfarenheter kan 

ögonsjuksköterskan förtydliga hur symtom kan höra samman med 

försiktighetsåtgärderna patienten bör göra vid bilkörning.   

Vid indragning av patientens körkort kunde relationen med vårdpersonal påverkas. 

Patienternas oro för att förlora körkortet blev verklighet och de blev besvikna på 

vårdpersonalens besked. Speciellt om patienterna inte erfor att de påverkades av sina 

synfältsinskränkningar och de inte hade blivit mer försiktiga vid bilkörning. De 

tappade förtroendet för vårdpersonalen i samband med att deras självbild ändrades 

(Wu et al., 2010). För att undvika att beskedet om indraget körkort kommer som en 
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chock för patienterna behövs förebyggande omvårdnadsåtgärder som att patienterna 

får information och får vara delaktiga i beslutet samt att de får stöd. Kunniga patienter 

kan självständigt fatta beslut vilket i sin tur stärker självkänslan och gör att patientens 

värdighet och integritet bevaras. Myndigheten för vårdanalys (2014) visar att 

patienterna i Sverige vill vara delaktiga i sin vård (ibid.) och ett nationellt 

egenvårsprogram som stöd för patienten kan öka patientens förståelse för sin diagnos, 

symtom och behandling (Amro et al., 2011; Waterman et al., 2013). En förtroendekris 

kan undvikas om patienten informeras till att bli expert på sin sjukdom och om 

patienten erfar att undersökningar som mäter synfältsinskränkningar är tillförlitliga 

och rättvisa. I transportstyrelsens broschyr angående synkrav för körkort står det att 

information ska ges till patienten i god tid om synfältsinskränkningen progredierar så 

att körkortet kan vara i fara (Lindblom, 2011). Patienten skall ges en möjlighet att 

planera sin framtid och undvika socialt besvärliga situationer. 

Konklusion och Implikation 

Resultatet visade att en del patienter med glaukomorsakad synfältsinskränkning erfor 

att de inte påverkades i sin bilkörning trots påvisade synfältsinskränkningar. Andra 

patienter med glaukomorsakad synfältsinskränkning blev mer försiktiga i sin 

bilkörning, främst genom att undvika mörkerkörning och att köra i okända miljöer. 

De mest framträdande symtomen vid synfältsinskränkning var suddighet, försämrat 

mörkerseende och ökad bländning. Att tvingas sluta köra bil försämrade 

livskvaliteten, ökade risken för att bli deprimerad och gjorde patienten mindre 

självständig. Vid förekomst av synfältsinskränkningar måste det medvetandegöras för 

patienten med glaukom för att de ska förstå och anpassa sin bilkörning.   

Det finns få vetenskapliga artiklar kring patienters erfarenheter av bilkörning då dem 

har glaukomorsakade synfältsinskränkning. Många artiklar fokuserar på 

undersökningsmetodik, olycksprevalens och standardiserade mätningar av 

livskvalitet. Det är önskvärt med forskning som inriktar sig på öppna frågor och ger 

patienten möjlighet att beskriva sina egna erfarenheter av synförmåga i samband med 

bilkörning eller i trafiksituationer. Forskning bör även fokuseras på hur och vad 

patienten uppfattar för symtom och vad de upplever vid tidiga till måttliga 

synfältsinskränkningar. För att patientens behov ska tillgodoses, bör 

ögonsjuksköterskan ge omvårdnad och utveckla vården utifrån ett personcentrerat 

synsätt där patientens perspektiv prioriteras och värdesätts. Vårdpersonalen som 

arbetar inom ögonsjukvård måste ha fördjupad kunskap om glaukomorsakad 

synfältsinskränkningar. Arbetet med att få ögonsjukvård för sjuksköterskor erkänd 

som en specialistutbildning bör fortgå. 
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Bilaga A Tabell 1 Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sökord PubMed CINAHL PsycInfo Cochrane Library Swemed+ 

Glaukom Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma 

Bilkörning Automobile, 

Driving 

Automobile 

driving 

Automobile 

driving 

Automobile driving  

Upplevelse Experience Experience Experience Experience  

Uppfattning Perception, 

Awareness 

Perception Perception Perception  

Synfält Visual field Visual field Visual field Visual field  

Synfältsinskränkning Visual field 

loss 

Visual field 

loss 

Visual field 

loss 

Visual field loss  

Visuella symtom Visual 

symptoms 

Visual 

symptoms 

   

Patient berättelse Patient-

reported 

Patient-

reported 

Patient-

reported 

Patient-reported  

Livskvalitet Quality of 

life 

Quality of 

life 

Quality of 

life 

Quality of life  

Körförmåga Driving 

ability 

Driving 

ability 

Driving 

ability 

Driving ability  

Omvårdnad Nursing 

care, caring, 

nursing 

Nursing 

care, caring, 

nursing 

Caring, 

nurse, care 

caring, nursing  

Kvalitativ studie Qualitative 

research 

    



 

 

Bilaga B Tabell 2 Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

150515 CINAHL 

Glaucoma and experience not 

surgery not therapy. No limits. 10 10 1 1 

150515 CINAHL 

Glaucoma and automobile driving. 

No limits. 8 8 5 1  

150515 CINAHL 

Glaucoma and driving ability. No 

limits. 1 1 1 1 (dublett) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

150122 PubMed 

Glaucoma and automobile driving. 

Limit Publication date not older 

than 5 years. 11 11 5 1 

150515 PubMed 

Glaucoma and automobile.  No 

limits. 60 55 27 5 (2 dubletter) 

150515 PubMed Glaucoma and mobility. No limits. 83 25 20 1 

150519 PubMed 

Glaucoma and driving not trial not 

therapy not drug.  No limits. 126 69 24 3 (2 dubletter) 

150519 PubMed 

Glaucoma and Qualitative research.  

No limits. 12 12 11 1 (1 dublett) 

150522 PubMed 

Glaucoma and patient reported not 

surgery not therapy.  No limits. 20 9 4 1 

150522 PubMed 

Glaucoma and driving ability.  No 

limits. 7 5 3 2 

150624 PubMed 

Glaucoma and visual symptoms. 

Not therapy, surgery, treatment. No 

limits. 18 6 3 2 (1 dublett) 



 

 

Bilaga C Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Adler, G., Bauer, M., Rottunda, S., & Kuskowski, M. (2008). Driving habits and patterns in older 

men with glaucoma. Social Work in Health Care, 40(3), 75-87. doi:10.1300/J010v40n03_05 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka om äldre män med glaukom i jämförelse med de som inte har glaukom gör 

körbegränsningar eller planerar för att sluta köra och vad familjen tycker. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Cohort studie med mixad metod. Ingen tid för urvalet angivet. 

199 deltog. 52 med Glaukom och 147 deltagare i kontrollgruppen. 

Deltagare >59 år. Män med körkort, boende i kommunen. Deltagare kom från ögonklinik, 

pensionärsförening och säkerhetscenter. 

Egendesignat frågeformulär: 37-item investigator-designed survey (frågor kring körhistoria, vanor, 

förändringar och förväntningar). Semistrukturerad intervju. Djupintervju gjordes på 1 patient. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys för demografisk data och körvanor. Transkription från 

ljudinspelad intervju. Kategorisering av nyckelord. 

Ingen uppgift om bortfall. 

Slutsats Förmågan att köra bil var viktig för både patientens och anhöriga för att behålla livskvaliteten. 

Patienter med glaukom är betydligt mer benägna att ändra sina körvanor med avseende på 

mörkerkörning, på motorvägar och i obekanta områden. De var mer benägna att ta hänsyn till 

familjens oro över bilkörning. Förarna med glaukom förutsåg dock inte att deras sjukdom skulle 

tvinga dem att sluta köra.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



 

 

 

Artikel 2 

 

 

Referens  Cheng, H. C., Guo, C. Y., Chen, M. J., Ko, Y.C., Huang, N., & Liu, C. J. (2015).  Patient-reported 

vision-related quality of life differences between superior and inferior hemifield visual field 

defects in primary open-angle glaucoma. JAMA Opthalomology, 133(3), 269-275. 

doi:10.1001/jamaophthalmol.2014.4908. 

 

Land  

Databas 
Taiwan 

PubMed 

Syfte Att undersöka övre respektive undre synfältets inverkan på livskvaliteten 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Prospektiv tvärsnittsstudie. Från mars 2012 till december 2012. 

Konsekutivt urval. 186 inkluderades (131 män och 55 kvinnor). Ålder: 19-86 år.  

HFA-synfält, Standardiserat frågeformulär (25-item national eye institute visual function 

questionnaire), Socioeconomic and clinical characteristics questionnaire. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. 

Bortfall: 3 personer. 

Slutsats Livskvaliteten beror inte bara på synfältsinskränkningens svårighetsgrad utan även var den sitter. 

Övre synfältsinskränkningar var starkt förknippade med svårigheter med närseendet. Nedre 

synfältsinskränkningar påverkade bilkörningen och vidseendet. Nedre synfältsinskränkningar hade 

större påverkan på livssituationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 



 

 

 

Artikel 3 

 

  

Referens Crabb, D. P., Smith, N. D., Glen, F. C., Burton, R., & Garway-Heath, D. F. (2013). How does 

glaucoma look? Patient perception of visual field loss. Ophthalmology, 120(6), 1120-1126. doi: 

10.1016/j.ophtha.2012.11.043.  

 

 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att undersöka glaukompatienters upplevelse av sin synförlust och testa tesen om patienten ser sin 

synfältsinskränkning som en svart tunnel eller svarta fläckar i synfältet. 

 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Tvärsnittsstudie med mixad metod.  Ingen tid för urvalet angivet 

Systematiskt kvoturval. 50 personer inkluderades. Undersökningsgrupp: 50-80 år.  

HFA-synfält. Bildvisning med frågor med alternativ svar. Intervju med två öppna frågor. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  
Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. 

Ingen uppgift om bortfall. 

Slutsats Patienter med glaukom beskriver inte sina synfältsinskränkningar som en svart tunnel eller svarta 

fläckar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 4 

Referens Freeman, E. E., Muñoz, B., Wesr, S. K., Jampel, H. D., & Friedman, D. S. (2008). Glaucoma and 

quality of life. Ophthalmology, 115, 233-238. doi:10.1016/j.ophtha.2007.04.050 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka om graden av glaukomskada och undersökningsresultat är associerat med 

svårigheter av att utföra dagliga aktiviteter 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Tvärsnittsstudie.  

Ålder 65-84 år, 1118 deltagare både kvinnor och män. Är en del av projektet the Salisbury Eye 

Evaluation som började 1993. Konsekutivt urval från Johns Hopkins Medical Institutions. 

Undersökningen är gjord 2001. 

HFA, Mini mental state exam, General health questionnaire, Activities of daily vision scale 

(ADVS). 

Beskrivande och analytisk statistisk analys 

Bortfall: 42. 

Slutsats Personer med bilateralt glaukom upplevde mer svårigheter i de dagliga aktiviteterna än de utan 

glaukom. De främsta problemen vid bilkörning var mörkerseendet och kontrastseende. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hu, C. X., Zangalli, C., Hsieh, M., Gupta, L., Williams, A. L., Richman, J., & Spaeth, G. L. 

(2014). What do patients with glaucoma see? Visual symptoms reported by patients with 

glaucoma. The American Journal of the Medical Sciences, 348(5), 403–409. 

doi:10.1097/MAJ.0000000000000319 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att beskriva patientens visuella symtom av glaukom. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Prospektiv studie. Alla patienter som besökte ögonmottagningen mellan juli 2011 och december 

2011 som haft diagnosen glaukom minst 1 år inkluderades, fanns det fler ögonsjukdomar 

exkluderades patienten. 99 patienter deltog både män och kvinnor i åldrarna 56 ½ år till 83 ½ år. 

Datainsamling med HFA, strukturerad intervju med ja och nej frågor samt tre öppna frågor. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. 

Intervjuerna inspelades och transkriberades.  

Bortfall: 3. 

Slutsats Synnedsättning hos patienter med glaukom mer än bara förlust av det perifera seendet. Patienter 

behöver mer ljus, har besvär med bländning och det vanligaste symtomet på synfältsinskränkning 

var suddig syn. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 6 

 

 

  

Referens Janz, K.N., Musch, C. D., Gillespie, W. B., Wren, A. P., & Niziol, M. L. (2009). Evaluating 

clinical change and visual function concerns in drivers and non-drivers with glaucoma.  
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 50(04), 1718-1725. doi:10.1167/iovs.08-2575 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att jämför de som inte kör och kör med glaukom, för att beskriva svårigheter i bilkörningen. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Cohort studie.  Från oktober 1993 till april 1997. 

607 deltagare, ålder 25-75 år.  Konsekutivt urval. Enbart nydiagnostiserade från 14 olika kliniker. 

Frågeformulär: Visual activities questionnaire (VAQ), National eye institute visual function 

questionnaire (NEI-VFQ), HFA. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. 

Ingen uppgift om bortfall. 

Slutsats Patienter med glaukom upplevde mer problem vid bilkörning än de utan glaukom. Svårigheter 

fanns med att köra nattetid, avsöka omgivning och trafiksituationer där det händer mycket.  

Patienter med glaukom hade särskilt svårt med bländningsbesvär. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 7 

 

  

Referens van Landingham, S. W., Hochberg, C., Massof,  R.W., Chan, E., Friedman, D.S., & Ramulu, P.Y. 

(2013). Driving patterns in older adults with glaucoma. BMC Ophthalmology, 21(13). doi: 

10.1186/1471-2415-13-4. 

 

Land  

Databas 

USA. 

PubMed. 

Syfte Att undersöka om äldre patienter med glaukom med synfältsinskränkningar påverkas av att sluta 

köra bil eller begränsar sin bilkörning mer än andra äldre i samma ålder. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Tvärsnittsstudie. Från juli 2009 till juni 2011. 

Glaukomdiagnos, misstänkt glaukom eller okulär hypertension. 139 deltagare. 

Icke-slumpmässigt urval. Ålder: 60-80 år.   

HFA-synfält och strukturerad intervju. Intervjuformulär från Salisbury Eye Evaluation Study 

(SEEDS). Mini mental status exam. Geriatric Depression Scale Short Form. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys.  

Bortfall: ingen uppgift. 

Slutsats Patienter med glaukom hade mer körbegränsningar och slutade tidigare att köra bil. Upphörande 

av bilkörning dubblerades vid varje 5dB minskning i det redan påverkade synfältet för det bästa 

ögat. Kontrastkänslighet verkade bäst förutsäga vilka som begränsade sin bilkörning. 

Begränsningar i bilkörningen var att undvika att köra på natten eller att bara köra i kända miljöer. 

Kvinnor avstod i större utsträckning från bilkörning än män. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 8 

 

Referens McGwin, J.R. G., Mays, A., Joiner, W., DeCarlo, D.K., McNeal, S., & Owsley, C. (2004). Is 

Glaucoma associated with motor vehicle collision involvement and driving acoidance? Investigate 

Ophthalmolology & Visual Science, 45(11), 3934-3939. Doi:10.1167/iovs.04-0524. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Att utvärdera sambandet mellan diagnosen glaukom och bilolyckor och körbegränsningar hos 

förare över 50 år 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Cohort studie. Från januari 1994 till december 1995. 

576 patienter med glaukom och en kontrollgrupp med 115 personer utan glaukom deltog. Urvalet 

gjordes att söka på diagnoskoder på en klinik. Friska frivilliga individer vid universitetets anslutna 

mottagningar deltog i kontrollgruppen. 

Frågeformulär: modifierad Driving habits questionnaire (DHQ), Short Portable Mental Status 

Questionnaire (modifierad för telefon), trafikregister ADPS 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. 

Bortfall: 223 personer 

Slutsats Patienter med glaukom var mindre inblandade i kollisioner än patienter utan glaukom. Patienter 

med glaukom undvek i högre grad mörkerkörning, körning i dimma eller regn, rusningstrafik och 

motorvägar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Ono, T., Yuki, K., Awano-Tanabe, S., Fukagawa, K., Shimoyama, M., Ozawa, Y., Ozeki, 

N., Shiba, D., & Tsubota, K. (2015).  Driving self-restriction and motor vehicle collision 

occurrence in glaucoma. Optometry & Vision Science, 92 (3), 357-364. doi: 

10.1097/OPX.0000000000000493. 

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Att undersöka om patienter med glaukom som har begränsat sin bilkörning är med om färre 

trafikolyckor än de som inte begränsar sin bilkörning 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Prospektiv tvärsnittstudie 

Konsekutivt urval. Från maj 2011 till november 2011 på tre olika klinker. 

252 personer inkluderades mellan 40-82 år. 

HFA och modifierad enkät (från driving habits questionnaire) med 6 frågor. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys.  

Bortfall: 10 personer. 

Slutsats Begränsning av bilkörning hos män minskade risken för att vara med i bilolyckor. Anpassningar 

av sin bilkörning som patienter med glaukom gjorde var att undvika mörkerkörning, att ej köra vid 

dimma eller regn, undvika motorvägar och filbyten. Kvinnor begränsade sin bilkörning i större 

utsträckning än män. Ju äldre patienterna var desto fler anpassningar i sin bilkörning hade de gjort. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 10 

 

Referens Ramulu, P.Y., West, S.K., Muñoz, B., Jampel, H.D., & Friedman, DS. (2009). Driving cessation 

and driving limitation in glaucoma: the Salisbury Eye Evaluation Project. Ophtalmology, 116(10), 

1846-1853. Doi:10.1015/j.ophtha.2009.03.033. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka om glaukom är förenat med begränsningar i patienters bilkörning eller att de slutar 

köra bil. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Tvärsnittsstudie 

Ålder 73-93 år, 1253 deltagare varav 138 med Glaukom. Är en del av projektet the Salisbury Eye 

Undersökningen startade 1993.  Konsekutivt urval från Johns Hopkins Medical Institutions. 

Undersökningen är gjord mellan augusti 2001 till juli 2003. 

HFA, Mini mental state exam, General health questionnaire, Activities of daily vision scale 

(ADVS), standardiserat driving habits frågeformulär (ej namngivet) 

Beskrivande och analytisk statistisk analys.  

Inget bortfall angivet. 

Slutsats Glaukom på båda ögonen och i färre fall ensidigt glaukom var associerat med högre frekvens av 

att sluta köra hos äldre. Personer med glaukom var nästan tre gånger mer benägna att sluta köra 

jämfört med personer utan sjukdomen. Det var inte någon skillnad mellan de som drabbats av 

synfältsinskränkningar på ett öga och de som har synfältsinskränkningar på båda ögonen i att 

anpassa sin bilkörning. Anpassningar som gjordes var att inte köra så ofta, undvika mörkerkörning 

samt de undvek att köra i okända områden.  Liksom äldre förare i allmänhet hade den nedsatta 

förmågan att köra bil negativ inverkan på livskvaliteten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 11 

 

 

Referens Wu, P. X., Guo, W. Y., Xia, H. O., Lu, H. J., & Xi, S. X. (2010). Patients experience of living 

with glaucoma: a phenomenological study. Journal of advanced nursing, 67(4), 800- 810. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2010.05541.x.  

 
Land  

Databas 

Kina 

CINAHL 

Syfte Att utforska livskvalitet hos de som lever med glaukom och beskriva deras strategier för att 

hantera konsekvenser av sjukdomen 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Fenomenologisk   

Teoretiskt urval, 24 inkluderades mellan juli 2009 till september 2009. Deltagarålder: 23-86 år 

14 djupintervjuer och 2 fokusgrupper  

Fenomenologisk hermeneutisk analys. 

Ingen uppgift om bortfall 

Slutsats Respondenterna upplevde en stor variation av känslor och hade varierande strategier att hantera 

dessa. Temana handlade om att patienter söker stöd, att kunna hantera vardagliga uppgifter (bland 

annat bilkörning), att ha framtida osäkerhet kring synen och anpassning till minskade 

livskvaliteten. De upplevde framförallt bländningsbesvär och hade problem vid vägkorsningar att 

se skyltar samt avståndsbedömning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 



 

 

 

Artikel 12 

 

 

Referens Yuki, K., Asaoka, R., & Tsubota, K. (2014). The relationship between central visual field damage 

and motor vehicle collisions in primary open-angle glaucoma patients. PLoS One, 9(12). doi: 

10.1371/journal.pone.0115572. 

 

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Att undersöka förhållandet med centrala synfältsinskränkning hos patienter med glaukom och 

trafikolyckor. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Prospektiv tvärsnittstudie. 

Icke slumpmässigt urval mellan maj 2011 och november 2011 tre olika klinker. 247 inkluderades. 

Ålder: 40-85 år. 

HFA och modifierad driving habits questionnaire. 

Beskrivande och analytisk statistisk analys. 

Bortfall: 6 personer. 

 

Bortfall: 6 personer. 
Slutsats Inget samband påvisat mellan central synfältsinskränkning och trafikolycka. Patienter blev mer 

riskmedvetna vartefter synfältsinskränkningarna ökade. De uppgav att de höll längre avstånd till 

andra bilar, undvek höga hastigheter och några undvek helt att köra vid regn eller på natten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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