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Sammanfattning 
Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en kronisk ögonsjukdom och är den 
vanligaste orsaken till irreversibel synnedsättning hos äldre personer i den industriella 
världen. Bakomliggande orsaker kan vara både genetiska och miljömässiga varför 
prevention och behandling av ögonsjukdomar kan öka livskvaliteten samt minska 
nedsatt syn och de funktionshinder som synnedsättning medför. Syftet med studien 
var att belysa ögonsjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter som har 
åldersrelaterad makuladegeneration. Denna integrativa litteraturstudie visade att 
kunskapsnivån om AMD var låg både hos den allmänna befolkningen och patienter. 
Även patienter med allvarlig synnedsättning på grund av en eller flera ögonsjukdomar 
var omedvetna om sin diagnos. Patienter med AMD upplevde att de inte fick 
tillräckligt med information om sjukdomen, riskfaktorer, undersökningar och vilka 
behandlingar som fanns. Att drabbas av AMD innebar en stor påverkan på 
patienternas livskvalitet. Det visade sig att det fanns ett starkt samband mellan förlust 
av synfunktionen och symtom på depression. Ingen av studierna var från Sverige eller 
belyste svenska förhållanden men belyser vikten av att hälsofrämjande arbete och 
ökad medvetenhet kring kroniska ögonsjukdomar och dess riskfaktorer är mycket 
viktigt. Det vore av stort intresse att undersöka de svenska förhållandena som 
jämförelse. 
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Abstract 

Age-related macular degeneration (AMD) is a chronic eye disease and is the most 
common cause of irreversible vision loss amongst elderly people within the industrial 
world. Underlying causes can be both genetical and environmental, prevention and 
treatment of AMD can increase quality of life and reduce visual impairment and all 
dysfunctionalities related to it. The aim of this study was to highlight ophthalmic 
nurses' health promoting work with patients with age-related macular degeneration. 
This integrative literature review showed that the level of awareness of AMD was low 
among both the general population and patients. Even patients with severe vision loss 
due to one or several eye diseases was unaware of their diagnosis. Patients with AMD 
felt that they were not given enough information about the disease, the risk factors, 
available health examinations and what possible treatments were available. To be 
affected with AMD entails a significant negative effect on patients quality of life. It 
was shown that there was a strong connection between vision loss and symptoms of 
depression. None of the studies were from Sweden or highlighted the Swedish 
conditions but highlights the importance of health promotion, awareness about 
chronic eye disease and its risk factors as very important. It would be of great interest 
to investigate the Swedish conditions for comparison. 
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Inledning 

Nedsatt syn är ett stort folkhälsoproblem över hela världen (Li et al., 2012). 
Synnedsättning är inte en diagnos i sig utan en följd av olika ögonsjukdomar som 
orsakar en reduktion av synfunktionen (Rosenberg & Sperazza, 2008). Den äldre 
befolkningen i samhället ökar och med ökad livslängd kommer antalet personer med 
åldersrelaterade ögonsjukdomar att bli fler och därmed kan synnedsättning komma bli 
ett vanligt förekommande problem i framtiden (Laitinen et al., 2010). För de personer 
som drabbas av synnedsättning kan upplevelsen vara mycket traumatisk (Rosenberg 
& Sperazza, 2008). Personer som har förlorat synen kan uppleva oro, frustration och 
hopplöshet (Nyman, Dibb, Viktor & Gosney, 2012). De kan förlora sin 
självständighet, bli isolerade och få en känsla av att livet är över. Välbefinnandet 
påverkas i form av låg självkänsla och rädsla och stöd till de som drabbas av 
synnedsättning har visat sig ha betydelse (Nyman et al., 2012). Det görs stora insatser 
världen över för att förebygga och minska risken för synnedsättning (World Health 
Organisation [WHO], 2007).  

Förekomsten av kroniska ögonsjukdomar har ökat (Kotecha et al., 2014). 
Åldersrelaterad makuladegeneration eller age-related macular degeneration (AMD) är 
en kronisk ögonsjukdom samt är den vanligaste orsaken till irreversibel 
synnedsättning bland äldre personer i den industriella världen (Kinnunen, Petrovski, 
Moe, Berta & Kaarniranta, 2012; Kotecha et al., 2014). Det finns olika faktorer som 
ligger bakom förekomsten av AMD (Conley & Gorin, 2003) vilka kan vara både 
genetiska och miljömässiga (Sin, Liu & Lam, 2013). Riskfaktorer för AMD är ålder, 
rökning, övervikt, högt blodtryck, ärftlighet samt kön då kvinnor har en högre risk att 
drabbas (Kinnunen et al., 2012). De senaste framstegen inom klinisk forskning har lett 
till nya strategier för medicinsk behandling av AMD (Cheung & Eaton, 2013). Dock 
är det hälsofrämjande arbetet lika viktigt. Genom att öka medvetenheten samt 
förståelsen för de faktorer som går att påverka kan risken för åldersrelaterade 
ögonsjukdomar minska (World Health Organisation [WHO], 2007). Hälsofrämjande 
arbete kan minska lidandet för patienterna och samtidigt vara av stor nytta för 
samhället samt för hälso- och sjukvården (Laitinen et al., 2010). Sjuksköterskan bör 
också ha kunskap och förståelse för hur patienter med AMD upplever sin sjukdom så 
att patienten kan få bättre stöd. Sjuksköterskan kan ge utbildning och information om 
AMD samt om hur riskfaktorerna kan förebyggas (Conley & Gorin, 2003). 

 

Bakgrund 

Ögats huvudfunktion beskrivs som att ljus träffar näthinnan i den del som kallas 
makula emedan olika syncentra i hjärnan ansvarar för att bearbeta den visuella 
informationen (Hendry, Farley & McLafferty, 2012). Makula är belägen i bakre delen 
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av retina. I makula finns fovea centralis, som är en liten fördjupning och där störst 
andel synceller finns och samtidigt är området där den högsta upplösningsförmågan 
finns (Hendry et al., 2012).  

Makuladegeneration, glaukom och diabetesretinopati är de främsta orsakerna till 
bestående synnedsättning i världen, okorrigerade brytningsfel och katarakt som inte är 
opererad är andra vanliga orsaker (Wong, Loon & Saw, 2006). I dag finns bättre 
behandlingsmöjligheter och därmed har allvarlig synnedsättning på grund av diabetes 
och glaukom minskat. Tidig upptäckt och behandling av ögonsjukdomar kan öka 
livskvaliteten samt minska risken för synnedsättning och de funktionshinder som 
nedsatt syn medför (Laitinen et al., 2010).  

 
Åldersrelaterad makuladegeneration 

AMD är en degenerativ ögonsjukdom som drabbar makula och leder till att den 
centrala och högupplösta synen försvinner och endast den perifera synen kvarstår 
(Bhutto & Lutty, 2012). AMD orsakar ingen smärta. Det finns två typer av AMD, torr 
samt våt, där majoriteten diagnostiseras som den torra formen. Torr AMD utvecklas 
långsamt och i början av sjukdomen kan patienten märka liten eller ingen 
synnedsättning men senare i sjukdomsförloppet kan allvarlig synnedsättning 
uppkomma. Symtom på torr AMD kan vara att patienten ofta får svårt att se i mörker, 
svårt att läsa och upplever att synen kan fluktuera (Bhutto & Lutty, 2012). Vid torr 
AMD ses små runda vita inlagringar, så kallade drusen, i makula (Kinnunen et al., 
2012; Bhutto & Lutty, 2012). Vid våt AMD bildas nya blodkärl under makula vilket 
leder till en svullnad och risken för kraftig synnedsättning är stor. Synnedsättning vid 
den våta formen kommer ofta plötsligt och patienten kan uppleva bland annat 
krokseende (Bhutto & Lutty, 2012). Riskfaktorer för AMD är ålder (personer över 60 
år), rökning, övervikt, högt blodtryck, ärftlighet samt kön då kvinnor är 
överrepresenterade (Kinnunen et al., 2012).  

I nuläget finns det ingen behandling för torr AMD, dock finns det vissa ämnen som 
beta-karoten, vitamin C och E som kanske kan förebygga den torra formen av AMD 
(Zając-Pytrus, Pilecka, Turno-Kręcicka, Adamiec-Mroczek & Misiuk-Hojło, 2015). 
Det är viktigt att fokusera på hälsofrämjande åtgärder och på de riskfaktorer som kan 
påverkas (Krishnadev, Meleth & Chew, 2010). Ett exempel är kost och kosttillskott 
som kan förebygga ytterligare synnedsättning. Att förhindra utveckling eller 
progression av AMD genom näringstillskott kan vara intressant och aktuellt då antalet 
patienter med AMD fortsätter att öka (Krishnadev et al., 2010). Age-related Eye 
Desease Study (AREDS) har granskat hur kosttillskott kan påverka utvecklingen av 
AMD (Chew, Lindblad & Clemons, 2009). AREDS visar att kosttillskott bestående 
av bland annat vitamin C, vitamin E, betakaroten och zink kan minska risken att 
sjukdomen utvecklas från måttlig AMD till mer avancerad med 34 procent över sex 
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års uppföljning (Chew et al., 2009). Det finns många kommersiellt tillgängliga 
naturliga eller farmakologiska produkter som påstår sig kunna förhindra AMD. Det är 
viktigt att vara observant på att många av kosttillskotten saknar vetenskapligt belägg 
för om de verkligen fungerar (Sin et al., 2013). 

Nya läkemedel har utvecklats de senaste åren vilka har blivit den vanligaste 
behandlingen av den våta formen av AMD (Otsuji et al., 2016). Behandlingen kan 
bromsa utvecklingen och förebygga ytterligare synnedsättning vid våt AMD (Ho et 
al., 2014). De två vanligaste verksamma substanserna som finns idag är Ranibizumab 
och Aflibercept (Ho et al., 2014; Koizumi et al., 2015). Ranibizumab har som 
funktion att blockera vaskulär endotelial tillväxtfaktor A vilket är ett protein som gör 
att blodkärlen växer och läcker vätska och blod som i sin tur gör att skadan vid 
makula förvärras (Ho et al., 2014). Målet för Aflibercept vid utvecklingen var att 
effekten skulle bli mer potent och långvarig än Ranibizumab (Zehetner et al., 2015). 
Behandlingen består av upprepade injektioner som ges i glaskroppen (intravitrealt). 
Initialt ges injektionerna under tre månader, därefter utvärderas behandlingen 
(Mitchell et al., 2010). Studier som gjorts har visat att Ranibizumab och Aflibercept 
inte förbättrar synen men kan ha en bromsande effekt på sjukdomsförloppet och 
många patienter kan behålla synen. På längre sikt förbättrar behandlingen inte synen 
men många patienter kan behålla synskärpan (Pedrosa et al., 2016). För vissa 
patienter ger inte intravitreala läkemedel önskad effekt och då kan photodynamic 
terapy (PDT) vara ett alternativ (Otsuji et al., 2016). Syftet med PDT är att försöka 
dämpa svullnaden och samtidigt bevara retina och pigmentepitellagret (Bylsma & 
Guymer, 2005). Syftet med PDT går ut på att ett fotosensitivt ämne ges intravenöst. 
En fotokemisk reaktion uppstår där det bland annat bildas fria radikaler som täpper till 
läckande kärl och därmed kan svullnaden minska. Behandlingen kan medföra lätta 
övergående synstörningar vilket kan upplevas obehagligt för patienten (Bylsma & 
Guymer, 2005).  

Patienter med AMD påverkas både fysiskt och psykiskt av sjukdomen (Watkinsson, 
2010) och de dagliga aktiviteterna kan påverkas (Varano et al., 2016). Många 
patienter upplever svårighet att läsa, svårt att köra bil, att inte kunna delta i samma 
aktiviteter som innan sjukdomen, känner sig osäkra på att gå ut och blir mindre fysiskt 
aktiva (Varano et al., 2016). Flera av de negativa konsekvenserna ökar med ju längre 
tid patienterna haft diagnosen samt om båda ögonen är drabbade. De upplevda 
symtomen hos patienter är suddig central syn, svårt att se små detaljer och ansikten 
samt krokiga linjer och figurer (Varano et al., 2016). Det är en sorg att förlora synen 
helt eller delvis (Watkinsson, 2010). Det har visat sig att ju mer allvarlig 
synnedsättning patienter har desto större risk finns för att drabbas av depression. Det 
är därför viktigt att sjuksköterskan och övrig hälso- och sjukvårdpersonal har 
förståelse för dessa patienter. Sjuksköterskan kan visa empati genom att låta 
patienterna uttrycka sin oro samt förstå patienternas rädsla för att förlora synen 
(Watkinsson, 2010; Wong, Guymer, Hassel & Keeffe, 2004). Patienter med 
synnedsättning kan få hjälp av olika hjälpmedel (Wong et al., 2004). Att få stöd och 
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förståelse för sjukdomen har visat sig ha stor betydelse för den psykiska hälsan. Det 
kan påverka patienterna negativt när kunskapen och förståelsen för hur AMD yttrar 
sig är låg, bland exempelvis anhöriga och övrig vårdpersonal utanför ögonklinikerna 
(Wong et al., 2004). Även om torr AMD har ett annorlunda sjukdomsförlopp är det 
den centrala synen som påverkas och patientens synfunktion berörs (Watkinson, 
2010). Våt AMD har ett snabbare förlopp och patienter kan behöva stöd under de 
olika typer av behandlingar som ges, vilka kan framkalla oro och rädsla. 
Sjuksköterskans roll är att aktivt lyssna på patienterna, ge kunskap och främja 
självständighet vid synnedsättning. Det är viktigt att sjuksköterskan ger stöd och tid 
för information till patienter under pågående behandling och sjukdomsförlopp. Det är 
även av vikt att patienterna förstår sjukdomen, hur behandlingen går till samt 
eventuella biverkningar. Även anhöriga kan komma att behöva involveras i 
informationen (Watkinson, 2010).   

 
Hälsofrämjande arbete 

Hälsa är ett positivt laddat begrepp där sociala och personliga resurser samt fysisk 
kapacitet betonas. Faktorer som påverkar hälsa, antingen positivt eller negativt, kan 
vara inre faktorer såsom genetiska, kulturella samt beteendebetingade eller yttre 
faktorer där hälso- och sjukvården förebygger, främjar och botar. Även ekonomiska, 
sociala eller informationstekniska faktorer i samhället kan påverka (World Health 
Organisation [WHO], 2006). Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på 
lika villkor, för hela befolkningen. Det är statens uppgift att ge varje individ och 
grupp skydd samt att tillgodose individens rättigheter. Hälsa är en rättighet för varje 
enskild människa och det är vårdpersonalen som ansvarar för att alla människors lika 
rätt och värde tillgodoses inom vården (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 
1982:763). Hälsa ses som en resurs för vardagligt liv, inte som målet för livet (World 
Health Organisation [WHO], 1998). Hälsa påverkas även av olika faktorer som ligger 
utanför den enskildes kontroll, därför har sjuksköterskan en viktig roll i det 
hälsofrämjande arbetet (Casey, 2007a) genom att förebygga riskfaktorer, öka 
välmående, behålla en hälsosam livsstil samt förebygga sjukdom och därmed öka 
livslängden (Radzyminski, 2007). Sjuksköterskan måste ha kunskap om livsstil och 
hälsorelaterade beteenden hos personer. Hälsorelaterade beteenden har inte bara att 
göra med hur personer beter sig utan påverkas även av sociala, ekonomiska och 
kulturella faktorer (Radzyminski, 2007). 

Att arbeta hälsofrämjande är att ge personer möjlighet att öka kontrollen över samt 
förbättra sin hälsa (World Health Organisation [WHO], 1998). Arbetet innefattar att 
tänka förebyggande och är en omfattande social och politisk process. Det inbegriper 
åtgärder som riktas mot att förändra påverkan på grund av sociala, ekonomiska och 
miljöpåverkande faktorer, på både personen och samhället. Det är av stor vikt för att 
behålla ett hälsofrämjande handlande, att personen själv aktivt deltar (World Health 
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Organisation [WHO], 1998). Några av sjuksköterskans strategier är rådgivning, stöd, 
information och patientundervisning (Casey, 2007a). Hälsofrämjande arbete, 
hälsoutbildning och patientinformation/undervisning blir en central del i 
sjuksköterskans omvårdnad, men också patientens egenmakt är mycket viktig för 
medverkan att uppnå det förväntade resultatet (Casey, 2007b). Det är viktigt att se 
patientens egenmakt vilken har betydelse för att kunna göra livsstilsförändringar 
(Brobeck, 2014). Patienterna har makt att ta kontroll över sitt eget liv och fatta egna 
beslut. Patientens autonomi skall respekteras och genom egenmakt känner patienten 
sig hörd, vilket i sin tur kan leda till ett förstärkt självförtroendet. Därmed är patienten 
mer delaktig att besluta själv om sin egen omvårdnad (Brobeck, 2014).  

Enligt Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2013) finns det en motivation och 
en tanke att arbeta hälsofrämjande i mötet med patienter i hälso- och sjukvården och 
det kan ofta tas för givet av organisationen. För att underlätta arbetet behövs tid samt 
ett utökat arbete med andra professioner, för att ha ett gemensamt förhållningssätt 
gentemot patienterna. Kontinuitet, till exempel att patienterna får träffa samma 
sjuksköterska, kan gynna arbetet (Brobeck et al., 2013). Sjuksköterskans stora 
arbetsbelastning är ofta ett hinder för ett mer omfattande hälsofrämjande arbete 
(Radzyminski, 2007). Ofta prioriteras sjukdomar före att främja hälsa, det finns inte 
tid i verksamheten, och då måste sjuksköterskan ägna sig åt de medicinska åtgärderna 
(Brobeck et al., 2013; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Det finns stora fördelar med 
att arbeta hälsofrämjande då det sparar pengar och tid för både patienter och 
vårdgivare (Hadavand, Heidary, Heidary & Gharebaghi, 2013). 

Hälsofrämjande omvårdnad ökar patienters kunskap kring och förståelse för de 
faktorer som påverkar hälsan (Casey, 2007b) och omvårdnaden skall genomsyras av 
kommunikation, delaktighet och jämlikhet i mötet med patienten (Brobeck, 2014). 
Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska förstärkts genom att informera 
kontinuerligt med noggrannhet om behandlingar och vårdprocesser (Vaismoradi, 
Salsali & Marck, 2011). Om sjuksköterskan är närvarande och lyssnar har patienten 
större möjlighet att förändra sitt beteende till en mer hälsosam livsstil (Brobeck, 
Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014). Patienten behöver ha en vilja att förändras för 
att lyckas. Lyckade hälsosamtal kan genomföras då sjuksköterskan ger stöd, bemöter 
patienterna med respekt istället för att vara anklagande. Resultatet kan gynnas om 
patienten upplever att de inte var ensamma om sitt problem (Brobeck et al., 2014). 
För att lyckas med det hälsofrämjande arbetet behöver sjuksköterskan vara 
entusiastisk, inte oroa sig över prestige samt ha mod (Wilhelmsson & Lindberg, 
2009). Ett humanistiskt synsätt skall prägla sjuksköterskans arbete som skall 
respektera och försvara patientens rättigheter (Vaismoradi et al., 2011). I 
sjuksköterskans etiska kod lyfts fyra grundläggande ansvarsområden fram: Att främja 
hälsa, att förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Sjuksköterskans kunskaper om hälsofrämjande 
arbete växer mer och mer (Brobeck, 2014). Ögonsjuksköterskan har 
specialistkunskaper i omvårdnad av patienter med ögonsjukdomar och kan spela en 
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avgörande roll vid diagnos och behandling (Hadavand et al., 2013). 
Ögonsjuksköterskan kan bidra till utveckling av vård och behandling och därmed kan 
patienten få ett bättre omhändertagande. Ögonsjuksköterskan har en fördjupad 
kunskap om ögat och dess funktioner och kan undervisa eller informera på ett 
lättförståeligt sätt om ögats sjukdomar och dess komplikationer till både patienter och 
anhöriga (Hadavand et al., 2013). 

 

Teoretisk referensram 

I Callista Roys Adaptionmodel, RAM, anses omvårdnadens mål vara att främja 
anpassning i de fyra fysiologiska adaptiva funktionerna; självuppfattning, rollfunktion 
och relation samt samhörighet (Whittemore & Roy, 2002). Kan anpassning främjas i 
dessa funktioner leder det till bättre hälsa och livskvalitet. En person har förmågan att 
anpassa sig på olika sätt. Psykologiska och emotionella processer interagerar för 
anpassning och personlig utveckling. Hur en person anpassar sig till en situation är 
beroende på hur situationen ser ut samt vilka externa och interna resurser personen 
har (Whittemore & Roy, 2002).  

Huvudbegreppen i Callista Roys modell är anpassning, omvårdnad, person, hälsa 
samt miljö (Phillips & Harris, 2013). Begreppet person inkluderar individer, grupper, 
samhället eller organisationer där personen är i konstant interaktion med den 
föränderliga miljön. Anpassning, hos individen eller i gruppen, är en följd av de 
stimuli personen eller gruppen utsätts för. Omvårdnad innebär att främja anpassning i 
de fyra adaptiva funktionerna hos personen. Sjuksköterskan bedömer beteenden och 
faktorer som påverkar de adaptiva tillgångarna hos personen. Alla förhållanden, 
omständigheter och influenser i miljön påverkar utvecklingen och beteendet. Hälsa är 
en oundviklig dimension av livet, där hälsa är både ett tillstånd, en process och 
resultatet av en persons anpassningsförmåga (Phillips & Harris, 2013).  

Att leva med en kronisk sjukdom kan innebära stora förändringar för personen 
(Whittemore & Dixon, 2008). Vid anpassning till en kronisk sjukdom inkluderas 
interna och externa processer hos personen, vilka påverkar både respons och beteende 
(Whittemore & Roy 2002). Det tar tid att lära sig leva med en kronisk sjukdom och 
känslorna kan variera mellan att acceptera sjukdomen och känna att livet styrs av den 
(Whittemore & Dixon, 2008). Emotionella känslor som rädsla, ilska, sorg och 
förnekelse kan uppkomma. Personerna kan uppleva en känsla av att förlora kontrollen 
över sitt liv. Det kan även innebära en förlust av exempelvis fysiska funktioner, tid 
eller fritidsaktivtiter. Med tiden kan kunskap och erfarenhet göra det lättare. Stöd från 
familj och vänner har visat sig vara viktigt för dem som lever med kroniska 
sjukdomar (Whittemore & Dixon, 2008). Målet för anpassning i livet med en kronisk 
sjukdom blir att erkänna den påtvingade verkligheten som sjukdomen orsakar samt att 
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kunna utforma jaget mitt i den nya erfarenheten. Psykosociala faktorer och 
uppfattningen av påverkan av sjukdomen är lika viktigt som de psykologiska 
faktorerna i anpassningen (Whittemore & Roy 2002).  

 

Problemformulering 

AMD är en kronisk ögonsjukdom som påverkar patienterna både psykiskt och fysiskt. 
Bakomliggande orsaker kan vara både genetiska och miljömässiga, en del riskfaktorer 
kan förebyggas. Prevention och tidigt upptäckt är därför av vikt för att minska risken 
för bestående synnedsättning. Det är av intresse att belysa hur ögonsjuksköterskan 
kan arbeta hälsofrämjande med patienter med AMD och vilka omvårdnadsåtgärder 
som kan vara av vikt.  

 
Syfte 

Syftet med studien var att belysa ögonsjuksköterskans hälsofrämjande arbete med 
patienter som har åldersrelaterad makuladegeneration.  

 
Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie (Whittemore & Knafl, 2005). 
För att nå en djupare förståelse av ett specifikt fenomen kan empirisk och teoretisk 
forskning sammanställas. Integrativ metod är en av de bredaste analysmetoderna då 
både kvalitativ och kvantitativ forskning kan analyseras för att fullt förstå ett 
fenomen. Det finns en potential att ge en bredd och kan ha stor betydelse för 
omvårdnadsforskning. Studien genomfördes enligt Whittemore och Knafl (2005) i 
fem steg: problemidentifikation, litteratursökning, urval, dataanalys samt presentation 
av resultat. 

 
Litteratursökning 

Först genomfördes osystematiska pilotsökningar för att se vad som fanns publicerat 
om det valda ämnet. Efter att problemområdet avgränsats, formulerades sökord. Vid 
sökningarna i CINAHL kontrollerades sökorden i ämnesordlistan Thesaurus. 
Motsvarigheten i PubMed är Medical Subject Headings [MeSH]. Litteratursökningen 
gjordes i både databaser och manuellt, genom att aktuella artiklars referenslista gicks 
igenom för att hitta ytterligare intressanta artiklar. Även aktuella tidskrifters 
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innehållsförteckningar inom oftalmologi granskades för att hitta artiklar inom 
problemområdet.  

Litteratursökning i databaser användes för att söka relevanta artiklar. För att hitta all 
relevant vetenskaplig forskning användes följande ämnesområden: hälsovetenskap, 
pedagogik/undervisning, psykologi samt vård och medicin. De ämnesområden som 
valdes genererade 59 databaser varav 14 stycken var dubbletter. Alla databaser 
kontrollerades och efter genomgång bedömdes CINAHL, PubMed, PsycINFO, 
Google Scholar, Taylor and Frances Online samt Science Direct som relevanta för 
syftet (bilaga A, tabell 1).  

Sökorden som användes var: age-related macular degeneration, awareness, health, 
health promotion, attitude to health, health education, prevention, nurse, nursing och 
patient education. Sökorden redovisas i bilaga A, tabell 1. Det gjordes även sökningar 
utan sökord från syftet för att hitta all möjlig publicerad forskning. En artikel vilken 
svarade på syftet hittades under manuell sökning. Sökorden kombinerades med 
booleska operatorerna AND och OR. De databaser och sökord som användes samt 
vilket år artiklarna var publicerade samt hur många träffar sökningarna gav 
presenteras i bilaga B, tabell 2.  

 

Urval 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades i litteraturstudien. 
Inklusionskriterier var artiklar publicerade från år 2005-2016, skrivna på engelska 
samt att det fanns ett tillgängligt abstrakt. Artiklar som ej hade tillstånd från etisk 
kommitté eller saknade etiskt övervägande exkluderades. 

Det totala antalet träffar vid sökningarna blev 1774 stycken där samtliga titlar under 
sökningarna lästes och när de ansågs relevanta för syftet lästes abstrakten. Totalt 
lästes 268 abstrakt igenom och 51 artiklar ansågs som lämpliga och identifierades och 
undersöktes vidare.  
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Figur 1. Översikt över urvalsprocessen 

 

 
 

 

 
 
 

Femtioen artiklar ansågs svara mot syftet och lästes i sin helhet. Efter genomgång 
valdes 31 artiklar bort på grund av att de inte ansågs vara relevanta för syftet. Några 
av artiklarna som valdes bort handlade om optikers kunskap och erfarenheter eller om 
medicinska utvärderingar vid tidigt upptäckt och behandling av AMD. Andra artiklar 
utvärderade endast nyttjande och tillgång till ögonsjukvård relaterat till etnicitet och 
ekonomisk status.  

Artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ ansats bör kvalitetsgranskas med olika 
metoder (Whittemore & Knafl, 2005). Tjugo artiklar ansågs relevanta och granskades 
samt kvalitetsvärderades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 
kvantitativa och kvalitativa artiklar. Efter kvalitetsgranskningen valdes sju artiklar 
bort eftersom de saknade etisk diskussion eller saknade godkännande från etisk 
kommitté. Till slut återstod 14 artiklar, 13 stycken från de systematiska sökningarna 
samt en artikel från manuell sökning, som användes till resultatet. 

 
Dataanalys 

En artikelöversikt gjordes för att få bättre översikt över de valda artiklarna (tabell 3, 
bilaga C). Dataanalysen genomfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) 
dataanalys i fyra steg: datareducering, datasammanställning, datajämförelse samt 
verifiering av slutsatser. Resultatartiklarna lästes igenom flertalet gånger och 
diskuterades sedan av båda ansvariga för studien. I första steget översattes material 
från artiklarnas resultatdelar och skrevs ner, för att få en överblick samt få en djupare 

 

Ämnesord  

Hälsovetenskap 
(20 databaser) 
Pedagogik/Underv
isning (13 
databaser) Vård 
och medicin (19 
databaser) 
Psykologi (7 
databaser) 

59 
databaser 

Ej relevanta 
databaser: 
53 

Aktuella 
databaser: 
PubMed, 
CINAHL, 
PsycInfo, 
Google 
Scholar, 
Taylor and 
Francis 
Online, 
Science 
Direct 

1774 
lästa 
titlar 

Ej 
relevanta: 
1506  

Lästa 
abstrakt: 
268 

Resultat-
artiklar: 
14 

Ej 
relevanta: 
217 
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förståelse för resultatet av artiklarnas forskning. I andra steget, datasammanställning, 
jämfördes data från de olika artiklarna för att finna gemensamma teman och text med 
liknande innehåll. I tredje steget gjordes en jämförelse av likheter och olikheter i det 
utskrivna materialet för ytterligare analys. Att kritiskt granska data för att finna 
mönster och teman, är grunden i datajämförelsen. I det fjärde och sista steget 
verifierades slutsatser och ett nytt resultat framkom utifrån aktuell data från artiklarna. 
Två huvudkategorier framkom: information och undervisning samt samordning med 
underkategorierna kunskap, rökning – en riskfaktor, kost och stöd. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Evidensbaserad omvårdnad byggs på vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet 
och beskrivs som en process som innefattar insamling och sammanställning samt 
kvalitetsgranskning, tolkning och tillämpning av olika forskningsresultat som finns 
tillgängliga (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Inom hälso-och sjukvård blir det 
ett faktaunderlag för olika beslut inom vården. Omvårdnadsforskningens 
vetenskapliga resultat används som komplement till andra kunskaper. Genom att 
tillämpa evidensbaserad omvårdnad i den kliniska verksamheten, ges bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskap samt beprövad erfarenhet för att tillsammans med 
patienten bestämma vilka omvårdnadsåtgärder som skall tillämpas. Syftet med 
evidensbaserad vård är att implementera de metoder som har stor nytta för patienterna 
och samtidigt mer effektiva och ekonomiska för sjukvården (Willman et al., 2011).  

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) vilar på fyra etiska 
principer vid forskning på människor: principen om autonomi, principen om att göra 
gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Forskaren bör alltid ha 
deltagarens bästa som intention. Forskning som berör människor bör primärt visa 
orsaker, utveckling och effekter av sjukdomar och behandlingar. Genom forskning 
bör behandlingar utvärderas fortlöpande för att garantera verkningsgrad, säkerhet, 
effektivitet och kvalitet. Deltagare i studier ska få information om studiens syfte, 
metod och förväntade resultat eller vinst. Det är viktigt att deltagarna samtycker till 
att vara med i studien. Deltagarna har rätt att avbryta medverkan i studien när som 
helst under pågående forskning (World Medical Association, 2013). Urval och 
presentation av resultat skall etiskt övervägas (Forsberg & Wengström, 2016). Studier 
som valdes till litteraturstudien hade tillstånd från etisk kommitté, alternativt fanns 
etiska överväganden diskuterade i artikeln. Vidare har alla resultat redogjorts, både de 
som främjade och inte främjade resultatet.  
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Resultat 

I resultatet framkom följande kategorier som kan ses som omvårdnadsåtgärder för 
ögonsjuksköterskans hälsofrämjande arbete kring AMD: information och 
undervisning samt samordning med underkategorierna kunskap, rökning – en 
riskfaktor, kost och stöd. 

Figur 2. Artikelöversikt i resultatet 

Kategori Artikel nummer 

Information och undervisning  

Kunskap 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14 

Rökning – en riskfaktor 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 

Kost 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13,  

Samordning  

Stöd 1, 2, 5, 9 

 
Information och undervisning 

Kunskap 

Deltagarna i studien av Sanjay et al. (2014) rankar synförlust som ett av de mest 
skrämmande hälsoproblemen att drabbas av efter cancer, hjärtinfarkt och stroke. Dock 
är det få personer bland den allmänna befolkningen som är medvetna om att AMD är 
en kronisk ögonsjukdom och vilka riskfaktorer som kan orsaka sjukdomen. Det är få 
personer som kan relatera sambandet mellan sjukdomen och ögat, trots att en del har 
anhöriga som är drabbade av AMD (Sanjay et al., 2009; Thapa et al., 2015). Personer 
som besöker ögonkliniker och får sina ögon undersökta har en större medvetenhet om 
sjukdomen (Sanjay et al., 2014). Kunskaper om AMD bland den allmänna 
befolkningen varierar i olika delar av världen (Sanjay et al., 2009). Avsaknad om 
kunskap är högst om AMD i förhållande till andra ögonsjukdomar (Huang et al., 
2013; Thapa et al., 2015) och kunskapen om AMD visar sig vara oberoende av 
kunskapsnivån om andra ögonsjukdomar (Burton, Shaw & Gibson, 2013). Kvinnor 
har lägst kunskap om AMD och andra samband som ses med låg kunskap är bland 
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annat hög ålder, låg utbildning, låg inkomst och sämre hälsa i allmänhet (Huang et al., 
2013; Sanjay et al. 2014; Thapa et al., 2015).  

Kunskapen om AMD är låg även bland patienter på ögonmottagningarna och det 
finns patienter som inte vet att AMD drabbar ögat (Sanjay et al., 2009; Thapa et al., 
2015). Även patienter med allvarlig synnedsättning på grund av en eller flera 
ögonsjukdomar är omedvetna om sin diagnos (Huang et al., 2013). Det finns ett 
samband mellan brist på kunskap om riskfaktorerna för AMD samt brist på kunskap 
om sjukdomen före diagnos. De patienter som saknar förkunskap har svårare att få 
grepp om sjukdomen efter sin diagnos (Burton et al., 2013).  

I didn´t really know much about it all…I think I´d vaguely heard about 
it, but I didn´t really know. (Burton et al., 2013, s 4) 

Trots att patienterna får information om sjukdomen har många svårt att förstå och 
komma ihåg den, informationen glöms lätt bort även om den ges både muntligt och 
skriftligt (Ng & Gogging, 2006). Ett problem med muntlig information är att 
patienterna inte alltid förstår det som sägs, orsaker kan vara nedsatt hörsel, 
minnesproblem samt att de inte förstår det medicinska språket som används. 
Patienterna kan även ha svårt att läsa information som ges via broschyrer, då många 
av patienterna lider av synnedsättning (Burton et al, 2013).  

Patienter med AMD upplever att de inte får tillräckligt med information om 
sjukdomen, riskfaktorer, undersökningar och vilka behandlingar som finns 
tillgängliga (Burton et al., 2013; Stevens, Bartlett, Walsh & Cooke, 2014). Patienterna 
betonar brister i informationen de får om syftet med de medicinska processerna och 
rutinerna. Det upplever även en brist på vilka symtom som ska tas på allvar (Burton et 
al., 2013). De flesta patienter önskar att informationen om AMD ska ges av 
ögonläkaren och inte komma från någon annan källa (Kandula, Lamkin, Albanese & 
Edward, 2010) och andra studier visar att ögonläkaren är den vanligaste källan till 
muntlig information (Burton et al., 2013; Stevens et a., 2014). Andra källor till 
information är annan hälso- och sjukvårdspersonal, internet, media, optiker eller 
vänner och anhöriga (Burton et al., 2013). I vissa fall kan det ses det som positivt att 
få information från vänner eller anhöriga men det finns också en risk med att 
informationen inte kommer från hälso- och sjukvården. Det kan ge falskt hopp då 
informationen inte är korrekt, exempelvis tror en del patienter att AMD kan opereras 
och därmed botas. Det förekommer även att symtom avfärdas av vänner som att det 
kommer gå över (Burton et al., 2013).  

Well, (name) had something done to his eye at the hospital, didn´t he? 
Now, he can see better (…) he had an operation and he can see 
perfect. (Burton et al., 2013, s 3) 



 

 13 

 

Rökning – en riskfaktor 

Patienter som går på ögonklinikerna är inte medvetna om att rökning kan orsaka 
AMD med allvarlig synnedsättning som följd (Caban-Martinez et al., 2011). Flera av 
patienterna vilka besöker ögonklinikerna flera gånger per år röker och majoriteten har 
aldrig blivit informerade om att sluta röka (Caban-Martinez et al., 2011). Anhöriga till 
patienter med AMD som får information om vilka skador rökning kan medföra är 
villiga att försöka sluta röka (Sanjay et al., 2009; Caban-Martinez et al., 2011; Sanjay 
et al., 2014). De flesta är medvetna om att rökning ger upphov till många negativa 
hälsoeffekter, vilka till och med kan leda till döden, dock är det bara några få 
deltagare som förstår att rökning är en riskfaktor som kan orsaka icke livshotande 
hälsoeffekter såsom synnedsättning (Kennedy, Spafford, Parkinsson & Fong, 2011). 
Ingen av deltagarna i studien av Burton et al. (2013) som röker vet att rökning är en 
risk för att utveckla AMD.  

Studier visar att ögonläkare och övrig personal på ögonklinikerna inte alltid frågar 
patienterna om rökvanor, hur villiga de är att sluta röka eller uppmanar patienterna att 
sluta röka (Caban-Martinez et al., 2011; Lawrenson & Evans, 2013). Lawrenson och 
Ewans (2013) visar att ögonläkarna som ansvarar för patienterna vet att 
rökavvänjning kan erbjudas men få vet att patienterna kan erbjudas stödgrupper för 
rökavvänjning på deras egen klinik (Lawrenson & Evans, 2013). Flera av ögonläkarna 
anser att kunskapen i rökavvänjning som de får under utbildningen inte är tillräcklig 
(Caban-Martinez et al., 2011). Rökavvänjning ses som en viktig hälsofrämjande 
åtgärd med potential att förändra progressionen av AMD. Även om flera patienter får 
råd om rökstopp är det få som kan sluta, vilket visar på att det behövs strategier för 
patientutbildningar om rökavvänjning (Shah, Pilli, Telander, Morse & Park, 2013; 
Lawrenson & Evans, 2013).  

 

Kost  

Det finns inte en självklar relation mellan kost och ögonens hälsa (Stevens et al., 
2014). Majoriteten upplever att kosten påverkar hälsan i allmänhet men det är färre 
som tror att kosten kan påverka ögonens hälsa. Ungefär hälften av patienterna i 
studien har en uppfattning om att AMD kan förebyggas genom livsstilsförändringar 
som till exempel att ändra sin kost. Patienterna är medvetna om vilken typ av kost 
som är fördelaktig för ögonen men kan inte beskriva varför eller vilka näringsämnen 
kosten innehåller (Stevens et al., 2014). De kostråd som ges består oftast av att äta 
mer gröna bladgrönsaker och frukt, speciellt de som är rika på antioxidanter och 
lutein samt att inta kosttillskott (Lawrenson & Evans, 2013; Stevens et al., 2014).  
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Patienter med måttlig AMD får information om att fortskridningen av sjukdomen kan 
bromsas genom att ta kosttillskott (Kandula et al., 2010). Ungefär hälften av 
patienterna i studien av Ng och Gogging (2006) är medvetna om att det finns 
kosttillskott. Vidare visar Burton et al. (2013) att deltagarna har låg kunskap om 
kosttillskottens syfte samt vilken sort som ska intas. Äldre patienter har sämre 
kunskap och övriga faktorer som kön, om patienten röker eller vilken typ av AMD de 
har påverkar inte kunskapen om kosttillskott. En del av deltagarna har visat sig vara 
villiga att ta kosttillskott om de vet att de är drabbade av AMD (Ng & Gogging, 2006; 
Sanjay et al., 2009; Stevens et al., 2014).  

Få patienter som använder kosttillskott intar inte den ordinerade dosen och andra 
använder inte alls det rekommenderade preparatet utan kombinerar en eller två olika 
sorter (Ng & Goggin, 2006). Att få patienterna att använda kosttillskott i rätt dos och 
jämn frekvens anses svårt. Det kan bero på brist på information från hälso- och 
sjukvårdpersonalen då endast en tredjedel av deltagarna diskuterar kosttillskott med 
ögonläkaren (Ng & Gogging, 2006; Stevens et al., 2014). Följsamheten till hur 
kosttillskott används har visat sig inte ha något samband med om patienten har den 
våta eller torra formen av AMD (Shah et al., 2013). Andra orsaker till att patienten 
inte använder kosttillskott är att de kostar för mycket eller att patienten är osäker på 
att tillskottet gör någon nytta (Stevens et al., 2014; Ng & Goggin, 2006). En del 
patienter är inte villiga att betala för kosttillskottet även om patienten hade vetat i 
förväg att det kommer att hjälpa (Stevens et al., 2014). Den vanligaste källan till 
information för patienterna om att ändra kost och ta kosttillskott har visat sig vara 
patientens ögonläkare (Ng & Gogging, 2006; Shah et al., 2013; Lawrenson & Evans, 
2013).  

 
Samordning 

Stöd 

Att drabbas av AMD innebär en stor påverkan på patienternas livskvalitet (Rovner et 
al., 2014). Det finns ett starkt samband mellan förlust av synfunktionen och symtom 
på depression. Patienter får ofta ge upp aktiviteter de tycker om till följd av 
synnedsättningen, såsom läsning och målning (Burton et al., 2013). Personer som 
drabbas av AMD lider ofta av depression och det är en stor andel personer som 
upplever en försämring av den psykiska hälsan (Rovner et al., 2014). Att förebygga 
depression hos dessa patienter är mycket viktigt, patienter som har en god psykisk 
hälsa engagerar sig i sin egenvård och det blir därmed lättare för dem att upptäcka 
vilka olika behandlingsmöjligheter som finns och det sociala stöd som erbjuds 
(Brody, Roch-Levecq, Kaplan, Mountier & Brow, 2006) 

Patienterna upplever en stor rädsla och osäkerhet, samtidigt ses hopp och 
förväntningar inför framtiden (Kandula et al., 2010; Burton et al., 2013). Patienter 
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som känner hopp är de som har våt AMD och hoppas på att de medicinska 
behandlingarna ska bli mer effektiva (Burton et al., 2013). Patienterna med torr AMD 
upplever oftare en större rädsla och osäkerhet inför framtiden. De känner oro för hur 
de skulle klara sig själva och hur vardagen kommer att påverkas. Patienterna upplever 
rädsla för att exempelvis att falla (Burton et al., 2013). 

Frightened of falling, you know, not being able to see. You know not 
really being able to cope. (Burton et al., 2013, s 6) 

 

Studier visar att olika program, baserat på förståelse för de särskilda behov som finns 
hos äldre personer som förlorat synen på grund av avancerad AMD, kan vara effektivt 
och kan minska depressiva symptom (Brody et al., 2006; Rovner et al., 2014). 
Kognitiva beteendemetoder ökar patienternas självförtroende och är effektivt i 
behandlingen av depression hos äldre människor. Metoderna kan även förbättra 
välbefinnandet hos patienter med AMD (Brody et al., 2006; Rovner et al., 2014).  

Flera patienter upplever att de får dålig information om vilket stöd som finns att få 
och att de själva får ta reda på informationen (Burton et al., 2013). Trots att en del 
patienter känner till att det finns stödgrupper uppfattas det som att det endast är till för 
patienter med svårare synnedsättning än deras egen (Burton et al., 2013). 

 
Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa ögonsjuksköterskans hälsofrämjande arbete med 
patienter som har åldersrelaterad makuladegeneration. Studien utfördes som en 
systematisk litteraturstudie som sammanställer vetenskaplig forskning för att erhålla 
ny evidensbaserad kunskap. Systematiska litteraturstudier följer vissa principer för att 
minimera risk för slumpmässigt resultat. För att säkerställa att studien genomfördes 
korrekt och på ett systematiskt sätt genomfördes studien enligt Whittemore och 
Kanfls (2005) metod för integrativ litteraturstudie. Metoden tillåter att både kvalitativ 
och kvantitativ forskning sammanställs för att nå en djupare förståelse av ett fenomen 
eller ett omvårdnadsproblem.  

Inför sökningarna i databaserna valdes ämnesområdena hälsovetenskap, 
pedagogik/undervisning, psykologi samt vård och medicin vilket genererade 59 
stycken databaser. Sex stycken databaser valdes och då samtliga databaser värderades 
i förhållande till syftet stärks studiens tillförlitlighet eftersom risken att någon databas 
missats är liten. Dock gjordes inga provsökningar i de andra databaserna vilket kan ha 
gjort att artiklar som kunde varit relevanta för resultatet missats. Sökordorden valdes 
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utifrån syftet och gav många träffar men få ansågs relevanta för syftet. Det totala 
antalet träffar vid sökningarna blev 1774 stycken där alla titlar lästes. Efter att titlarna 
lästs, ansågs 268 artiklar intressanta och abstrakt lästes. Risken finns att relevanta 
artiklar kan ha missats genom att inte fler abstrakt lästes. Många av artiklarna belyste 
medicinsk och genetisk forskning vid AMD och inte ämnet omvårdnad. Då sökord 
som omvårdnad användes sågs mestadels artiklar om patienters upplevelse av att leva 
med synnedsättning eller AMD, vilket inte var relevant för resultatet. Vid många av 
sökningarna erhölls dubbletter, vilket kan ses som en styrka då troligtvis den mesta av 
befintlig data har gåtts igenom. Dubbletterna från tidigare sökningar är markerade i 
tabellen med *. Manuella sökningar genomfördes genom att artiklarnas referenslistor 
granskades. Även här sågs många dubbletter i artiklar som redan var lästa eller 
granskade. En resultatartikel tillkom genom manuell sökning. 

En svaghet med studien kan vara att sökningarna mestadels genererade kvantitativ 
forskning. Endast en av de 14 resultatartiklarna var kvalitativ. Kvalitativ forskning ger 
en djupare förståelse för upplevelser, vilket hade varit intressant att ha med i 
resultatet. Att sökningarna gav få kvalitativa artiklar kan dels ha berott på att 
sökorden från syftet ej hade med ord som ”upplevelse” eller ”förståelse”, vilket inte 
hade varit relevanta sökord för syftet. Det kan också bero på att det saknas kvalitativ 
forskning inom oftalmologi. Det innebär att resultatet blev begränsat. Dock anses 
resultatet ändå vara relevant då det kan appliceras på en större del av befolkningen i 
samhället, inte bara på de patienter som besöker ögonmottagningarna. Det kan ses 
som en svaghet att en del av artiklarna var forskning om personer i allmänhet, inte 
patienter med redan diagnostiserade ögonsjukdomar. Resultatartiklarna bygger på 
forskning från USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Nepal och Singapore vilket 
kan vara en styrka för resultatet då forskning om kunskapsnivån är baserad på data 
från flera olika världsdelar och länder. En del av artiklarna handlar om personers 
kunskap om AMD i små orter på landsbygden i Asien. Det kan påverka resultatet då 
kunskapen om AMD kanske är ännu lägre i dessa länder. Andra artiklar baserades på 
ett litet urval deltagare, på en ögonklinik exempelvis. Detta kan också ha påverkat 
resultatet negativt då resultatet av ett fåtal deltagares åsikter kanske inte kan 
generaliseras på en större grupp. Det var ingen av artiklarna som direkt diskuterade de 
övriga påverkbara riskfaktorerna, exempelvis ultraviolett strålning eller övervikt. Det 
här kan bero på att en av de största riskfaktorerna för AMD, som kan påverkas, är 
rökning vilket kan göra att det forskas mycket om sambandet och kunskapen. 
Rökning leder till många andra skadliga effekter på hälsan och allvarliga sjukdomar, 
därför är det av stor vikt att arbeta hälsofrämjande med just denna riskfaktor.  

Årtalen 2005-2015 valdes som inklusionskriterie när projektplanen skrevs för att 
forskningen ej skulle vara mer än tio år och ändrades till 2005-2016 när 
litteratursökningarna genomfördes. Önskvärt vore att ha mer ny forskning i studien 
men årtalet 2010-2015 gav inte många relevanta träffar under pilotsökningarna. Dock 
var det bara två av resultatartiklar till slut som var äldre än från 2010. Endast artiklar 



 

 17 

skrivna på (svenska eller) engelska lästes, vilket också kan ha påverkat resultatet. Alla 
resultatartiklar var skrivna på engelska. De booleska operatörerna AND och OR 
användes vid sökningarna. NOT användes inte då det inte gav några resultat på 
sökningarna. Flera av sökorden trunkerades, inte bara nurs* som kan ses i tabell 2 
bilaga B, vilket inte gav annorlunda sökresultat. Sökningarna är redovisade i 
sökhistoriken, även de som inte genererade resultatartiklar. 

För att säkerställa vetenskaplig kvalitet värderades artiklarna enligt Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod. Så 
mycket som fem artiklar valdes bort efter granskningen då de saknade etiskt 
godkännande och därmed fick låga poäng i bedömningen i granskningsmallarna. Det 
kan ha påverkat resultatet, artiklarnas resultat ansågs vara relevanta för syftet men var 
dock av låg vetenskaplig kvalitet. Vissa av resultatartiklarna hade ej redovisat bortfall, 
dock gavs höga poäng på resterande punkter. Artiklarna som inkluderas i resultatet 
graderades med hög vetenskaplig kvalitet, grad I (bilaga C).  

Artiklarnas resultat lästes först enskilt och diskuterades sedan gemensamt. Det finns 
en svårighet i att vara två personer som läser och tolkar data samt skriver en studie. 
Dock kan det ses som en styrka att inte ensam tolka data då olika personer har olika 
läsförståelse och tolkar fakta olika, vilket kan fördjupa förståelsen. Det framkom två 
kategorier vilka ögonsjuksköterskan kan arbeta med för att främja hälsa vid AMD, 
kategorierna kan ses som omvårdnadsåtgärder: information och undervisning samt 
samordning. Under information och undervisning finns underkategorierna kunskap, 
rökning – en riskfaktor samt kost. Samordning valdes att ha med med underkategorin 
stöd då några av artiklarna belyste hur AMD påverkar den psykiska hälsan. Främja 
psykisk hälsa ses inte som en omvårdnadsåtgärd för ögonsjuksköterskan men en stor 
del av arbetet innebär att stödja patienter och exempelvis hänvisa till rätt instans.  

 
Resultatdiskussion 

Information och undervisning 

Kunskap  

Resultatet visar att det verkar finns ett stort behov av att öka medvetenheten om 
ögonsjukdomar, inte bara bland patienter utan även hos personer i allmänhet (Burton 
et al., 2013; Huang et al., 2013; Kandula et al., 2010; Ng & Goggin, 2006; Sanjay et 
al., 2014; Sanjay et al., 2009; Stevens et al., 2014; Thapa et al., 2015). Det är viktigt 
att göra allmänheten medvetna om att det finns ögonsjukdomar som gör att synen 
snabbt kan försämras samt vilka symptom som är viktiga att känna till. I studien av 
Burton et al. (2013) visar det sig att en del av patienterna inte vet vilka symptom som 
ska tas på allvar. Det förekommer att allvarliga tecken på AMD missas då patienterna 
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tror att de kommer gå över. Enligt Keane et al. (2015) behöver framför allt den äldre 
befolkningen vara uppmärksam på typiskt symptom på AMD så att de snabbt kan 
söka vård. Vid tidig upptäckt av AMD kan snabbare behandling ges vilket kan minska 
risken för bestående synnedsättning (Keane et al., 2015).  

Kunskapen om ögonsjukdomar är generellt låg även om den varierar mellan 
befolkningen. Kunskapen är låg framför allt hos kvinnor, personer med låg 
utbildning, låg inkomst, generellt sämre hälsa och hos äldre personer (Huang et al., 
2013; Sanjay et al., 2014; Thapa et al., 2015). Resultatet visar att likaså kunskaper om 
vilka behandlingar som finns tillgängliga är låg (Burton et al., 2013; Stevens et al, 
2014) vilket även styrks av studien av Cheng, Henderson, Sinclair och Sanders 
(2015). Det här visar att utbildningen och spridningen av kunskap om ögonens hälsa, 
både bland patienter och allmänhet är otillräcklig (Noertjojo, Maberley, Bassett & 
Courtright, 2006).  

Som ögonsjuksköterskor behöver vi sprida kunskap för att personer i allmänheten ska 
få bättre kunskap om ögonsjukdomar. Okunnigheten märks på ögonmottagningarna 
där anhöriga till patienter som har redan kontakt med ögonsjukvården inte vet vilken 
diagnos patienten har och ännu mindre om ögonsjukdomen i sig vilket är 
skrämmande. Resultatet visar att det kan vara av vikt att involvera anhöriga då många 
patienter inte förstår informationen som ges exempelvis på grund av dålig hörsel, 
minnesproblem eller att de inte förstår det medicinska språket som används (Burton et 
al., 2013). Kunskapsbrist kan leda till sämre resultat av sjukvård och behandling samt 
av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (World Health Organisation [WHO], 
2007). Även om patienterna träffar en ögonläkare möter ögonsjuksköterskan kanske 
dem fler gånger under sjukdomen och behandlingarna och kan ibland ha mer tid och 
förståelse för att patienterna behöver förnyad information. Det är enligt Hadavand et 
al. (2013) ögonsjuksköterskans ansvar att på ett lättförståeligt sätt undervisa eller 
informera om ögats sjukdomar och dess komplikationer till både patienter och 
anhöriga.  

Det finns en relativt låg förståelse om vilka riskfaktorer som finns för olika 
ögonsjukdomar både bland allmänheten och bland patienter med redan diagnostiserad 
AMD (Sanjay et al., 2014: Thapa et al., 2015; Burton et al., 2013; Stevens et al., 
2014, Noertjojo et al., 2006; Cimarolli, Laban-Baker, Hamilton & Stuen, 2012). En 
orsak till bristande information om hur riskfaktorer kan förebyggas kan vara att det 
inte finns något utrymme i den redan belastade ögonsjukvården. Det sägs att 
vårdpersonalen inte skall springa fortare utan arbeta mer effektivt. Dock är 
mottagningsbesöken för patienterna på ögonmottagningarna korta och varenda minut 
är guld värd. Tiden bör utnyttjas maximalt av personalen och det viktigaste verktyget 
i arbetet är att prioritera. Enligt Brobeck et al. (2013) finns en önskan bland hälso- och 
sjukvårdspersonal att arbeta hälsofrämjande, dock ser verkligheten annorlunda ut. Då 
det råder ofta brist på personal och i ett arbetsklimat där allting går fortare måste de 
medicinska åtgärderna och behandlingarna prioriteras medan det mer komplexa 
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arbetet med att främja hälsa får prioriteras bort (Berg, Hedelin & Sarvimäki, 2005; 
Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Ögonsjuksköterskan möter många patienter och alla 
patienter har olika mål och syn på hälsa vilket kan påverka det hälsofrämjande arbetet 
för sjuksköterskan. Det är av vikt att se varje patient och individ samt vilken 
information som behövs i de olika situationerna.  

För att kunna nå en stor del av allmänheten och inte bara patienter som är i kontakt 
med ögonsjukvården skulle ett utökat samarbete mellan olika instanser och andra 
professioner runt patienten kunna utvecklas. Samarbetet mellan primärvården och 
ögonsjukvården skulle kunna förbättras. Även i slutenvården skulle ett ökat samarbete 
vara av vikt, exempelvis skulle utbildningar för personalen kunna anordnas för att öka 
kompetensen om ögonsjukdomar och vilka riskfaktorer som finns. Arbetsgivaren 
måste ge tid och resurser för att kunna arbeta hälsofrämjande. Nuförtiden ger 
arbetsgivaren mer tid för utbildningar för personalens utveckling och för att förbättra 
den egna verksamheten. Det kan nämnas att samarbetet mellan optiker och 
ögonmottagningar har utvecklats, vissa optiker i butiker erbjuder en komplett 
synundersökning där en del använder sig av digital ögonbottenfotografering och 
ögontryckmätning. Optikern kan då hänvisa till ögonmottagningar vid behov, dock 
som nämnts tidigare råder brist på information och det flesta tror att optiker bara har 
kunskap om glasögon. Det här är även en komplex fråga, då det finns en stor variation 
i vilken medicinsk kunskap optiker har vilken krävs för att bedöma ett 
ögonbottenfotografi korrekt. 

Ögat är inte ett vitalt organ, dock har det visat sig att synen är oerhört viktig för 
personers livskvalitet då många rankar synförlust som ett av de kroppsliga symptom 
som man är mest rädd (Sanjay et al., 2014), det är då intressant att så låg kunskap om 
ögonsjukdomar och dess riskfaktorer ses. Många av patienterna på 
ögonmottagningarna och även personer i allmänhet nämner ögon och syn som det 
viktigaste man har, utan synen är livet inte det samma. Även om resultatet från 
artiklarna inte handlar om svenska förhållanden upplevs en låg kunskap även här 
bland personer i allmänhet och patienter på ögonmottagningarna. Därför är det av stor 
vikt att ögonsjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och informerar både allmänhet 
och patienter genom rådgivning, stöd, information och patientundervisning. Det är 
ögonsjuksköterskans ansvar att korrekt information ges (Casey, 2007a; Hadavand et 
al., 2013).  

Den äldre befolkningen ökar i samhället (Laitinen et al., 2010) och samtidigt kommer 
antalet personer som drabbas av AMD att öka (Kotecha et al., 2014). Det kommer att 
märkas i den redan belastade ögonsjukvården. Det kommer att orsaka mer lidande för 
patienterna och bli mer kostsamt för samhället. Det är av stor vikt både ur ett 
personligt, ekonomiskt och samhällsperspektiv att arbeta hälsofrämjande (Hadavand 
et al., 2013). Genom att informera om riskfaktorer och vad patienterna kan påverka 
för att minska risken för att drabbas av AMD skulle lidandet kunna minskas och 
livskvaliteten öka. Även ur det ekonomiska perspektivet skulle stora vinningar kunna 
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göras om patienter och allmänhet får en större kunskap. Det är därför viktigt att väcka 
medvetenheten om ögonsjukdomar och om de riskfaktorer som faktiskt kan påverkas. 
Det kan vara av stor vikt att kunskap sprids för att reducera eller bromsa fortskridning 
av AMD innan irreversibel synförlust inträffar.  

 

Rökning – en riskfaktor 

Studierna visar att de flesta ögonläkare sällan ger information om sambandet mellan 
rökning och ögonsjukdomar, sällan frågar om patienters rökvanor och det har visat sig 
att få patienter får rådgivning att sluta röka (Caban-Martinez et al., 2011; Shah et al., 
2013; Lawrenson, Roberts & Offord, 2015). Den vanligaste orsaken att inte fråga 
rutinmässigt om rökvanor är att det inte anses ingå i yrkesrollen, tidsbrist, glömmer att 
fråga samt att rökvanor inte betraktas som en relevant fråga (Thompson et al., 2007). 
Rökning är associerat med flera ögonsjukdomar (Sanjay et al., 2009). Det är dock få 
personer som är medvetna om att rökning är en riskfaktor för utveckling av AMD 
vilket kan leda till irreversibel synförlust. En orsak kan vara att informationen inte är 
väl spridd i media (Kennedy et al., 2011). Kanske hade kampanjer via olika medier, 
både nationellt och lokalt, kunnat vara positivt för att nå fler personer och öka 
kunskapen bland allmänheten.  

Ögonläkare och övrig personal på ögonklinikerna bör vara mer benägna att fråga om 
patienters rökvanor samt uppmuntra dem till att sluta röka genom till exempel 
motiverande samtal. Även nikotinersättning och läkemedel kan erbjudas för de som 
vill sluta röka. Vid behov skulle även patienter kunna hänvisas vidare till 
primärvården för att få hjälp att sluta röka. Det är viktigt att ögonmottagningarna tar 
ansvar och ställer frågan till patienterna, om rökning uppmärksammas på besöken vid 
ögonmottagningarna kan både patienterna och anhöriga få kunskap om varför det är 
viktigt att sluta röka. Även ögonsjuksköterskan har ett ansvar och ibland en bättre 
möjlighet och kanske mer tid samt att informera patienter. Om information och 
rökstopp kan leda till mindre risk för att drabbas av AMD, skulle det kanske kunna 
motivera fler personer som röker att sluta.  

I studien av Noertjojo et al. (2006) visar det sig bland annat att människor med lägre 
utbildning har sämre kunskap om vilka olika riskfaktorer som finns. Det kan vara 
intressant att reflektera över hur patienter i Sverige informeras om orsakssamband 
mellan rökning och synförlust vid AMD. Det verkar finnas ett stort behov, inte bara 
hos patienter utan även hos allmänheten att öka medvetenhet om sambandet mellan 
rökning och ögonsjukdomar som kan leda till allvarlig synförlust. De flesta är 
medvetna om att det finns risker med rökning som kan leda till döden, men det är bara 
några få som är medvetna om att dessa riskfaktorer leder till synförlust vilket kan leda 
till en försämring av livskvaliteten och depression som följd. Inte bara 
ögonsjukvården, utan all hälso- och sjukvård skulle tjäna på att minska antalet 
personer i samhället som röker. Det skulle vara av stor vinst både ur ett samhälls- och 
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ekonomiskt perspektiv om antalet personer som röker minskar. 

Personal i hälso- och sjukvården kan se till att det finns broschyrer med 
tobakspreventivt innehåll tillgängligt på alla mottagningar och hälsoinrättningar. Det 
är viktigt att informera patienter att det finns kvalificerad och utbildad vårdpersonal 
som kan erbjuda hjälp för att sluta röka. Patienter som har tillgång till dator kan 
använda en nätbaserad sluta-röka linje som kan hjälpa till med rådgivning och stöd 
under hela vägen, exempelvis vårdguiden har bra information om att sluta röka. Vissa 
personer kan bli hjälpta med alternativa behandlingar som akupunktur. Det är hälso- 
och sjukvården som bör se till att patienter som vill sluta röka får den hjälp och de 
förutsättningar som behövs för att nå sitt mål. 

Kost 

Nutrition och dess påverkan på AMD är ett aktuellt och omdiskuterad ämne, dock 
saknas vetenskapliga bevis för hur nutrition kan påverka utveckling och progression 
av AMD. Resultatet visar att det inte finns tillräcklig kunskap om hur kost kan 
påverka progressionen av AMD (Stevens et al., 2014). Det finns inte heller en 
självklar relation mellan nutrition och ögonhälsa (Ng & Goggin, 2006; Stevens et al., 
2014) och det är otydligt hur maten bör förberedas och konsumeras i syfte att 
maximera upptaget av nyttiga näringsämnen (Shah et al., 2013).  

Vilken information och kunskap patienten får om olika kosttillskott varierar. Patienter 
med måttlig AMD ges information om att fortskridningen av sjukdomen kan bromsas 
genom att ta kosttillskott (Kandula et al., 2010). I studien av Burton et al. (2013) 
framkommer det att deltagarna har låg kunskap om kosttillskottens syfte samt vilken 
sort som ska tas. Äldre patienter har sämre kunskap och orsaker till dålig följsamhet 
vid intag av kosttillskott kan vara brist på information från vårdpersonalen (Ng & 
Goggin, 2006; Lawrenson & Evans, 2013; Shah et al., 2013; Charkoudian et al., 
2008). Även tidigare studier visar på brister i kunskap hos både patienter och 
vårdpersonal (Kent, 2007). Att patienter, som får information att ta kosttillskott inte 
följer den ordinerade dosen kan också bero på att patienten inte har förstått 
informationen eller att informationen glöms bort. Andra orsaker kan vara ekonomi, då 
kosttillskott kostar pengar, eventuella biverkningar eller möjlig interaktion med andra 
läkemedel (Kandula et al., 2010; Yu, Paul, Schaumberger & Welge-Lussen, 2014).  

Råd att ändra livsstilsfaktorer såsom kost, viktnedgång eller intag av kosttillskott ges 
oftast av ögonläkaren, dock är andelen som gör det är ganska låg (Shah et al., 2013). 
Anledningen kan vara att relationen mellan AMD och nutrition i Sverige ses som en 
komplex fråga. Det råder delade meningar om huruvida kosttillskott ska 
rekommenderas och om de verkligen hjälper (Evans & Lawrenson, 2014). Det har 
visat sig att det inte finns helt vetenskapliga underlag för att personer i allmänhet ska 
ta kosttillskott i förebyggande syfte att eventuellt minska risken för AMD senare i 
livet. Dock kan patienter med diagnostiserad AMD uppleva minskade symtom, då de 
tar kosttillskott även om vetenskapliga bevis saknas (Evans & Lawrenson, 2014). Det 
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kan även uppmärksammas att kosttillskott kan ge biverkningar och interagera med 
patientens övriga läkemedel. Det bör också ges tydlig information så att patienter 
förstår att kosttillskott inte botar AMD samt att de är medvetena om att kosttillskott 
inte kontrolleras på samma sätt som läkemedel. Då det inte riktigt har lyfts fram att 
det finns en relation mellan kost och ögonsjukdomar är det inte möjligt för 
ögonsjuksköterskan att ge specifika kostråd. Mer forskning och kunskap behövs i 
ämnet. 

Samordning 

Stöd 

Det innebär en stor påverkan på patienternas livskvalitet att drabbas av AMD (Rovner 
et al., 2014). Resultatet visar att det finns ett starkt samband mellan synnedsättning 
och symptom på depression (Burton et al., 2013) vilket även styrks av studien av 
Cimarolli et al. (2015). Medicinsk behandling, synrehabilitering, kognitiv 
beteendeterapi och självbehandlingsprogram tillsammans kan vara effektivt i att 
förbättra den mentala hälsan hos patienter med AMD (Cimarolli et al., 2015). 
Synrehabilitering behandlar den psykosociala funktionen och har visat sig ha en 
antidepressiv effekt samt kan även förhindra känslan av ångest som patienterna 
upplever (Girdler, Boldy, Dhaliwal, Crowley & Packer, 2010; Rovner & Casten, 
2008; Rovner et al., 2014; Cimarolli et al., 2015). Synrehabilitering syftar till att 
förenkla synrelaterade funktionshinder genom att maximera den del av synen som 
finns kvar med hjälp av undervisning och träning av olika synhjälpmedel, orientering 
samt olika kompensationsstrategier (Cimarolli et al., 2015). Studier med 
synrehabilitering, särskilt de som betonar socialt engagemang, visar sig hjälpa 
patienter som lider av kronisk synförlust (Rovner & Casten 2008; Rovner et al., 
2014).  

Det finns olika typer av åtgärdsprogram för att hjälpa patienter med synnedsättning på 
grund av AMD till en bättre psykisk hälsa (Rovner & Casten, 2008). En central del i 
några av dessa åtgärder är undervisning i problemlösningsförmåga vilken ska hjälpa 
patienterna att hantera sina begränsningar som beror på synförlust (Rovner & Casten, 
2008). De baseras på förståelse för de särskilda behov som finns hos äldre patienter 
som har förlorat synen på grund av avancerad AMD (Brody et al., 2006). Det ingår 
hälsoundervisning, problemlösningsterapi och kognitiv beteendeterapi som är 
anpassad för äldre patienter som har förlorat det centrala seendet. Det kan öka 
patienters självförtroende, vara effektivt i behandlingen av depression samt kan 
förbättra livskvaliteten hos patienter med avancerad AMD (Brody et al., 2006).  

Målet för omvårdnad i Callista Roy´s adaptationsmodell är att främja anpassning i de 
fyra adaptiva funktionerna. Hur en person anpassar sig till en situation är beroende på 
hur situationen ser ut samt patientens egen uppfattning av rollen som patient 
(Whittemore & Roy, 2002). Resultatet visar att patienter som har en god psykisk hälsa 



 

 23 

har lättare för att engagera sig i sin egenvård (Brody et al., 2006). Får patienten det 
stöd som behövs kan det aktivera och motivera den drabbade till socialt engagemang. 
Bland annat socialt engagemang är viktigt för patienter med synnedsättning 
(Cimarolli et al., 2016). Patienten kan delvis vara beroende av andra personer, dock 
kan det finnas balans mellan att vara beroende och vara självständig. Patientens 
autonomi skall inte glömmas bort och patienten skall vara delaktig i sin egen vård. 
Det är viktigt att se att alla patienter är unika samt skall bemötas med respekt. Det är 
viktigt att ge stöd till patienter som drabbats av synförlust, annars kan det vara svårt 
för patienten att anpassa sig till den nya livssituationen, vilket då kan leda till 
depression och försämring av livskvaliteten. Även om ögonsjuksköterskans främsta 
uppgift inte är den psykiska hälsan går det inte att bortse från den stora psykiska 
påverkan som synnedsättning kan ha på personers liv. Ögonsjuksköterskan kan se och 
bekräfta patientens upplevelser och känslor och hänvisa patienter med synnedsättning 
till andra instanser. Ögonsjuksköterskan kan även informera om olika strategier som 
kan underlätta för patienten, exempelvis bra belysning, talböcker och hänvisa till olika 
patientföreningar. 

Det har visat sig att många patienter ger upp aktiviteter till följd av synnedsättningen, 
såsom läsning och målning (Burton et al., 2013). Förlust av aktiviteter i det dagliga 
livet kan uttrycka sig i form av ångest och frustration och vissa patienter kan uppleva 
svårigheter att anpassa sig till den nya situationen (Cimarrolli et al., 2015). Patienter 
som drabbas av synnedsättning kan uppleva att de inte kan delta i samma aktiviteter 
som innan sjukdomen, vissa kan känna att de inte vågar gå ut samt många blir mindre 
fysiskt aktiva (Varano et al., 2016). Även andra studier pekar på att patienter med 
synnedsättning upplever att de blir mer isolerade då det är svårt att ta sig ut (Berger, 
2012; Nyman et al., 2012). Det upplevs säkrare att vara hemma, där patienterna hittar 
och känner sig trygg (Berger, 2012). Att hjälpa patienter att hitta strategier som 
fungerar för dem kan vara av stor vikt. Bara att ta sig till besöken på ögonklinikerna 
kan vara svårt för patienter som lider av synnedsättning. 

Resultatet belyser att patienter med AMD upplever en stor rädsla och osäkerhet, 
samtidigt finns hopp och förväntningar inför framtiden (Kandula et al., 2010; Burton 
et al., 2013). Framför allt upplever patienterna med torr AMD rädsla och osäkerhet 
inför framtiden. De känner en oro för hur de skulle klara sig hemma och hur vardagen 
kommer att påverkas (Burton et al., 2013). Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom 
har visat sig innebära stora förändringar för personen, känslor som rädsla, ilska och 
sorg kan uppstå (Whittemore & Dixon, 2008). Några av patienterna som känner stor 
rädsla har inte fått adekvat information (Burton et al., 2013). Det är därför viktigt för 
att minska rädslan och osäkerheten hos patienterna att informationen som ges är 
relevant. Ögonsjuksköterskans bör ge stöd och informera patienter om exempelvis 
olika stödgrupper eller vilken hjälp de kan få via syncentraler vilket är av vikt då det 
visat sig att patienter är dåligt informerade om att det fanns olika föreningar och 
stödgrupper. En del patienter uppfattar att stödgrupperna endast är till för dem med 
ännu sämre syn än de själva (Burton et al., 2013).   
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Konklusion och implikation 

Det framkom i resultatet att kunskapen om AMD var låg i många länder, både bland 
allmänheten och hos patienter med diagnostiserad AMD. Det var få personer som 
kände till vilka olika riskfaktorer som påverkade utvecklingen och progressionen av 
AMD. Patienterna hade inte kännedom om vad de kunde göra själva för att begränsa 
sjukdomens skador på ögonen och samtidigt undvika synförlust i ett tidigt stadium av 
AMD. Det framkom också att risken för att drabbas av depressiva besvär var stor vid 
synnedsättning. Att arbeta hälsofrämjande handlar om att förebygga och ge kunskap 
om hur patienter och allmänhet kan minska risken för att drabbas av bestående 
synnedsättning. Ögonsjuksköterskan har ett stort ansvar att informera både allmänhet, 
patienter samt anhöriga. Tidig upptäckt och behandling av ögonsjukdomar kan öka 
livskvaliteten samt minska nedsatt syn och de funktionshinder som nedsatt syn 
medför. Det är intressant att många personer rankar synnedsättning som en av de 
största rädslorna, ändå är det så få som har kunskap om ögat och dess sjukdomar.   

Trots att resultatartiklar från Sverige saknas visar resultatet vikten av att sprida 
kunskap om ögonsjukdomar samt bedriva hälsofrämjande omvårdnad inom 
ögonsjukvården som även kan appliceras på svensk sjukvård. Ytterligare forskning 
behövs inom oftalmologi, framför allt kvalitativ forskning. Det hade varit intressant 
att studera hur kunskapen ser ut i Sverige, bland hälso- och sjukvårdpersonal, 
allmänhet och patienter. Även att studera patienternas uppfattning av den information 
vi ger. Är den tillräcklig? Ger vi information på rätt sätt? Många patienter på 
ögonmottagningarna lider redan av synnedsättning, kanske är det svårt att läsa 
broschyrer. Det hade också varit av intresse att utöka samarbetet med primärvård, 
annan hälso- och sjukvård samt i allmänhet för att sprida kunskaperna om 
ögonsjukdomar, vilka riskfaktorer som finns och hur det hälsofrämjande arbetet kan 
bedrivas och utvecklas. Att genom samarbete med exempelvis vårdcentraler 
informera patienter och allmänhet, skulle en större grupp kunna nås.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed 
Mesh-Term CINAHL PsycInfo 

 
Taylor and 

Frances online 

 
Google 
Scholar 

 
Science 
Direct 

Åldersrelaterad 
makuladegenreation 

Macular 
degeneration 

Macular 
degeneration 

Age-related 
macular 
degeneration 

Age-related 
macula 
degeneration 

Age-related 
macula 
degeneration 

Age-related 
macula 
degeneration 

Hälsa Health      

Hälsofrämjande 
arbete 

Health 
promotion 

Health 
promotion 

Health care 
promotion 

Health 
promotion 

Health care 
promotion 

 

Patientutbildning 
Patient 
education 

Patient 
education/ 
Patient 
information 

Education of 
patients 

Patient 
education/ 
Education of 
patients 

 
Patient 
educattion 

 
Patient 
education 

Hälsoutbildning 
Health 
education 
(fritext) 

  
   

Medvetenhet Awareness Awareness Awareness    

Förebyggande Prevention Prevention     

Attityder till hälsa 
Attitude to 
health 

Attitude to 
health 

Attitude to 
health 

   

Omvårdnad Nursing      
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-02-10 PubMed 

Macular degeneration AND 
awareness  
Begränsningar: 2005-2016 
Abstrakt tillgänglig.  55 21 6 6 

2016-02-10 PubMed 

Macular degeneration AND health 
education 
Begränsningar: som ovan 122 42(12*) 4 2 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND 
ophthalmic nurse 
Begränsningar: som ovan 23 7(4*) 0 0 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND 
ophthalmic nursing 
Begränsningar: som ovan 42 15(3*) 0 0 

2016-02-15 PubMed 
Macular degeneration AND nurs* 
Begränsningar: som ovan 85 25(7*) 1 0 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND 
prevention AND awareness 
Begränsningar: som ovan 14 7(7*) 0 0 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND patient 
education 
Begränsningar: som ovan 26 12(4*) 1 1 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND 
prevention AND health education 
Begränsningar: som ovan 30 17(4*) 1 0 

2016.02-15 PubMed 

Macular degeneration AND health 
promotion 
Begränsningar: som ovan 30 18(6*) 1 0 

2016-02-15 PubMed 

Macular degeneration AND health 
AND impact 
Begränsningar: som ovan 286 39(11*) 2 1 

2016-02-23 PubMed 

Macular degeneration AND 
attitude to health 
Begränsningar: se ovan 121 40(9*) 6 3 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
health promotion 
Begränsningar: 2005-2016 
Abstrakt tillgänglig 3 3 2 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
attitude to health 
Begränsningar: som ovan 3 3(1*) 0 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
awareness 
Begränsninga: som ovan 7 4(3*) 0 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
patient education 
Begränsningar: som ovan 18 3 0 0 

2016-02-23 CINAHL 
”Macular degeneration” AND 
patient education AND awareness 0 0 0 0 
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Begränsningar: som ovan 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
patient education AND nurs* 
Begränsningar: som ovan 6 4(1*) 0 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
patient education AND prevention 
Begränsningar: som ovan 3 2 0 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
health promotion AND nurs* 
Begränsningar: som ovan 1 1 0 0 

2016-02-23 CINAHL 

”Macular degeneration” AND 
patient education AND health 
education 
Begränsningar: som ovan 2 1 1 0 

2016-02-28 PsycInfo 

Age-related macular degeneration 
AND health care promotion OR 
attitude to health 
Begränsningar: 2005-2016 7 6(4*) 2 0 

2016-02-28 PsycInfo 

Age-related macular degeneration 
AND health care promotion OR 
education of patients 
Begränsningar: som ovan 14 10(4*) 0 0 

2016-02-28 PsycInfo 

Age-related macular degeneration 
AND health care promotion OR 
awareness 
Begränsningar: se ovan 9 6(4*) 2 1 

2016-02-28 
Taylor and 
Frances Online 

Age-related macula degeneration 
AND health promotion AND 
patient education 
Begränsningar: 2005-2016 55 5(1*) 0 0 

2016-02-28 
Taylor and 
Frances Online 

Age-related macula degeneration 
AND health promotion AND 
education of patients 
Begränsningar: som ovan 55 0 0 0 

2016-02-28 Science Direct 

Age-related macula degeneration 
AND health promotion 
Begränsningar: 2005-2016 70 5 1 0 

2016-02-28 ScienceDirect 

Age-related macula degeneration 
AND health promotionAND 
patient education 20  3 0 0 

2016-02-28 ScienceDirect 

Age-related macula degeneration 
AND health care promotion AND 
patient education 
Begränsninga: som ovan 15 3 1 0 

2016-02-28 
Google 
Scholar 

”Age-related macula degeneration” 
AND health promotion OR attitude 
to health OR patient education 
Begränsningar: 2005-2016 25 3 1 0 

2016-02-28 
Google 
Scholar 

”Age-related macula degeneration” 
AND health promotionAND 
attitude to health AND patient 3 1 0 0 
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education AND nursing care 
Begränsningar: som ovan 

2016-02-28 
Google 
Scholar 

”Age-related macula degeneration” 
AND health promotion AND 
attitude to health AND patient 
education OR nursing care AND 
health self-care 
Begränsningar: som ovan 381 20 0 0 

2016-02-28 
Google 
Scholar 

”Age-related macula degeneration” 
AND health promotion AND 
attitude to health AND patient 
education AND health self-care 2 2 1 0 

2016-02-28 
Google 
Scholar 

”Age-related macula degeneration” 
AND health care promotion AND 
patient education 
Begränsningar: som ovan. 45 2 0 0 
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Brody, B. L., Roch-Levecq, A-C., Kaplan, R. M., Moutier, C. Y., & Brown, S. I. (2006).  

Age-related macular degeneration: self-management and reducation of depressive symtoms in a 
randomized, controlled study. 

 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att bedöma effektiviteten av ett självbehandlingsprogram för patienter med AMD i syftet att 
minska depressiva besvär. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Analys av sex månaders behandling, där deltagarna blev slumpmässigt uppdelade i en kontrollerad 
studie. Patienterna hade depressiva symptom i början av undersökningen. 

Urval Patienter med diagnostiserad avancerad AMD. De skulle inte ha några andra ögonsjukdomar. 
Deltagarna skulle vara 60 år eller äldre och utan kognitiv påverkan. 

Datainsamling Deltagarna i studien blev slumpmässigt indelade i gruppen med självbehandling samt i två 
kontrollgrupper. En sex månaders uppföljningsintervju tilldelades en data-genererad randomiserad 
grupp. Programmet var 12-timmar under sex veckor med AMD utbildning baserad på social 
kognitiv terapi samt kunskaper i de psykosociala effekterna av AMD i patienternas dagliga liv. 

Dataanalys Chi-square och Fisher test. Bivariate Spearman rho, Mann-Whitney rank sum test. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats Efter sex månaders uppföljning hade den självbehandlade gruppen visat en signifikant minskning 
av de depressiva symptomen jämfört med kontrollgrupperna. Denna reduktion tyder på att 
självförtroendet i den självbehandlande gruppen var högre och därmed minskade depressiva 
symptom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

 Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Burton, A. E., Shaw, R. L., & Gibson, J. M. (2013).  

’I’d like to know what causes it, you know, anything I’ve done? Are we meeting the information 
and support needs of patients with macular degeneration? A qualitative study. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att undersöka patienters upplevelse av information och stöd vid AMD i Storbritannien. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Explorativ, djupgående semistrukturerade intervjuer  

Urval Data samlades in från maj till juni 2010. Patienter med diagnostiserad AMD från specialiserade 
ögonmottagningar i Storbritannien blev tillfrågade att delta i en första intervju, med en 
uppföljande intervju efter nio respektive 18 månader. 

Datainsamling Intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem och varade mellan 1-2,5 timmar. Intervjuerna 
utfördes av en av författarna samt en doktorandstudent.  

Dataanalys Analys av patientens berättelser för att identifiera teman och kategorier och frågor som rör 
information och stödbehov. 

Bortfall Finns beskrivet 

Slutsats Patienter fick information från en mängd olika källor. Det framkom att det fanns tydliga brister i 
informationen före diagnos, efter diagnos och under pågående sjukdom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Caban-Martinez, A. J., Davila, E. P., Lam, B. L., Dubovy, S. R., McCollister, K. E., Fleming, L. 
E., … Lee, D. J. (2011).   

Age-Related Macular Degeneration and Smoking Cessation Advice by Eye Care Providers: A 
Pilot Study. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att granska tobaksbruk och rökavvänjning hos patienter med AMD samt vilken hjälp som erbjöds 
av ögonsjukvården för att kunna sluta röka. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ.   
Ett modifierat frågeformulär från ”Association of American Medical Colleges´national smoking 
cessation survey of primaary health care providers” 

Urval Patienterna som blev intervjuade skulle vara diagnostiserade med AMD, 18 år och äldre samt 
prata flytande engelska eller spanska. 

Datainsamling Vårdpersonalen fyllde i ett nätbaserat frågeformulär och patienterna intervjuades på kliniken.  Ett 
e-postmeddelande skickades till samtliga AT-läkare på Bascom Palmer Eye Institute (med en 
följande påminnelse) om att delta i en anonym webbaserad undersökning med 16 frågor. Under 
samma tid fick patienter som besökte kliniken ett frågeformulär med 43 frågor om rökning. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med prediktiv analysmetod (SPSS). 

Bortfall Finns beskrivet 

Slutsats De flesta patienter som rökte rapporterade att de inte hade fått information från oftalmologen om 
att sluta röka. De framkom att de flesta sällan frågade patienterna om rökning eller om de ville 
sluta röka. Oftalmologerna önskade att lära sig hur mer stöd kunde ges till dessa patienter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Huang, O. S., Zheng, Y., Tay, W. T., Chiang, P. P-C., Lamoureux, E. L., & Wong, T. Y. (2013).   

Lack of Awareness of Common Eye Conditions in the Community. 

Land  
Databas 

Singapore 
PubMed 

Syfte Att undersöka medvetenheten om ögonsjukdomar samt hälsofrämjande åtgärder. Att ta reda på 
vilka faktorer som påverkar den bristande kunskapen om ögonsjukdomar och riskfaktorer bland 
allmänheten. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Populationsbaserad tvärsnittsundersökning 

Urval Deltagarna skulle vara 40-80 år, skulle vara drabbade av en av de fem vanliga ögonsjukdomarna: 
katarakt, myopi, glaukom, diabetes retinopati och/eller AMD. 

Datainsamling Intervjuadministrerad enkät. Intervjun gjordes på Malay eller engelska. 
Dataanalys Pearso’n chi-square test, student t-test, Levene’s test. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats 80 procent av personerna med de vanligaste ögonsjukdomarna var omedvetna om sitt tillstånd, 
även de som redan hade en allvarlig ögonsjukdom diagnostiserad hade dålig kunskap. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Kandula, S., Lamkin, J. C., Albanese, T., & Edward, D. P. (2010).  
 
Patients’ knowledge and perspectives on wet age-related macular degeneration and its treatment. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att identifiera vilken kunskap patienter med AMD saknar om sin sjukdom, ta reda på om 
patienterna upplever specifik oro eller vilka förväntningar patienterna har vid behandling med 
intravitreala injektioner. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Prospektiv. Enkätbaserad studie. 

Urval Patienter med diagnostiserad våt AMD och som hade fått minst en intravitreal injektion på 
retinakliniken. 

Datainsamling Patienterna fyllde i enkäten på kliniken 

Dataanalys Chi-square test 

Bortfall Finns inte beskrivet. 

Slutsats 27 procent av deltagarna fick sina kunskaper om sjukdomen av oftalmologen. 89 procent önskade 
att oftalmologen skulle ge mer information. Antalet av de som kunde identifiera de påverkbara 
riskfaktorerna varierade mellan 21 och 48 procent. Det var 60 procent av deltagarna som upplevde 
stor rädsla inför den första injektionen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

 

Referens Kennedy, R. D., Spafford, M. M., Parkinsson, C. M., & Fong, G. T. (2011)   

Knowledge about the relationship between smoking and blindness in Canada, the United States, 
the United Kingdom, and Australia: Results från the international Tobacco Control Four-Country 
Project. 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Att undersöka rökares kunskaper om hur rökning kan orsaka synförlust jämfört med andra 
sjukdomar som har samband med eller är relaterade till rökning eller har hälsoeffekter på grund av  
rökning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Slumpmässiga telefonintervjuer, som utfördes med två samtal. 

Urval Deltagarna som bodde i Kanada, USA, Storbritannien eller Australien kunde delta i 
undersökningen. Ålder 18 år och äldre, rökt mer än 100 cigarretter i sitt liv och rökt minst en gång 
de senaste 30 dagarna samt en vilja att komplettera telefonintervju. 

Datainsamling Studien genomfördes genom att använda en datorstödd telefonintervju som blev kompletterad i två 
samtal: det första samtalet varade i 10 minuter vilket var rekrytering till undersökningen. Det 
andra samtalet gjordes en vecka senare och varade i 40 minuter. 

Dataanalys Pearson chi-square test. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats En låg andel rökare från Kanada, USA och Storbritannien trodde att rökning kunde orsaka 
synförlust jämfört med 47,2 procent i Australien. Australien var det enda land som under tiden då 
datainsamlingen pågick, hade en nationell kampanj om kunskap om rökning och dess påverkan på 
ögonens hälsa. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

 

Referens Lawrenson, J. G., & Evans, J. R. (2013). 

Advice about diet and smoking for people with or at risk of age-related macular degeneration: a 
cross-sectional survey of eye care professionals in the UK 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Att genomföra en tvärsnittsundersökning (cross-sectional) av brittiska optiker och ögonläkare för 
att undersöka nuvarande praxis (practice) i förhållande till påverkbara riskfaktorer vid AMD.	

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Webbaserad undersökning, en pilot-studie genomfördes först 

Urval Optikerna och ögonläkarna var medlemmar i optikers kollegium och Royal kollegium 
(ögonläkarna) 

Datainsamling Deltagarna skulle svara på 18 forcerade flervalsfrågor samt en fritextfråga på internet. Frågorna 
var öppna från juli till september. 

Dataanalys Chi-square test och Yates’s correction. 
Fritext-svar sparades, kodades och blev till kategorier 

Bortfall Finns inte beskrivet. 

Slutsats En stor del av de deltagarna gav ofta kostråd till patienter som hade diagnostiserad AMD. Till de 
som hade risk att drabbas av AMD gavs råd att äta mer grönsaker med gröna blad och fet fisk. Om 
för att patienterna uppmanades att ta ett kosttillägg var beroende av risken för progression till 
avancerad AMD. Bara en av tre optiker frågade om rökning regelbundet och gav råd om 
rökavvänjning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

 

Referens Ng, W. T., & Goggin, M. (2006).  

Awareness of and compliance with recommended dietary supplement among age-related macular 
degeneration patients. 

Land  
Databas 

Australia 
PubMed 

Syfte Att uppskatta medvetenhet och följsamhet vid intaget av kosttillskott bland patienter med risk för 
AMD. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval  

Datainsamling Alla potentiella deltagare fick ett brev med information om syfte och metod. Datainsamling 
gjordes genom telefonintervju och vissa deltagre valde personlig intervju på ögonkliniken. 

Dataanalys Pearson’s chi-squared test and student’s t-test. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats Drygt hälften av deltagarna var medvetna om tillgängligheten av kosttillskott men bara en procent 
intog rätt dos. En del av deltagarna var medvetna om kosttillskott men tog inte dem på grund av 
biverkningar eller interaktion med andra läkemedel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

 

 

Referens Rovner, B. W., Casten, R. J., Hegel, M. T., Massof, R. W., Leiby, B. E., Ho, A. C., & Tasman, W. 
S. (2014).  

Low Vision Depression Prevention Trial in Age-Related Macular Degeneration: A randomized 
Clinical Trial 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att jämföra effektiviteten av beteendeaktivering och synnedsättningsrehabilitering med stödjande 
terapi/behandling och synnedsättningsrehabilitering för att förebygga depression hos patienter 
med AMD. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  

Två randomiserade grupper, den ena i beteendeaktivering och synnedsättningsrehabilitering. Den 
andra gruppen med stödjande behandling och synnedsättningsrehabilitering. 

Urval Deltagare rekryterades från en stor privat retinaklinik. Deltagarna skulle vara över 65 år, bilateral 
AMD, bästa ögats synskärpa 0,7 med bästa korrektion, behandlat med mer än fem injektioner i 
bästa ögat (om drabbat av neovasculär sjukdom) eller inga injektioner de senaste tre månaderna 
och med depressiva besvär (enligt ett frågeformulär). 

Datainsamling En arbetsterapeut träffade patienterna i hemmet under en timmes tid där samtalet (intervjun) 
spelades in. 

Dataanalys Mantel-Haenszel metod. 
Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats Det sågs inte stora skillnader mellan grupperna vad det gäller aktiviteter och livskvalité. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Sanjay, S., Chin, Y. C., Teo, H. T., Ong, S. X., Toh, S. H. F., Khong, M. H., … Eong, K-G. A. 
(2014).  

A follow-up survey on the knowledge of age-related macular degeneration and its risk factors 
among singapore residents after 5 years of nation-wide awareness campaigns.  

Land  
Databas 

Singapore 
PubMed 

Syfte Att utvärdera medvetenheten och kunskapen om AMD samt riskfaktorer för att utveckla AMD 
bland invånarna i Singapore efter fem år med kunskapskampanjer om sjukdomen.	

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Retrospektiv och tvärsnittsbaserad telefonenkät. 

Urval Vuxna personer från olika etniska grupper: Chinese, Malay, Indian, och andra grupper. 21 år eller 
äldre. Bosatta i Singapore. 

Datainsamling Telefon-intervjuer. Ett standardiserat frågeformulär på engelska och på det språk som deltagarna 
önskade. 

Dataanalys Pearson chi-square. 

Bortfall Finns inte beskrivet. 

Slutsats Kunskapen om AMD bland invånarna i Singapore hade fyrdubblats från 7,3 procent i 2006 till 
28,1 procent 2011 efter fem års kampanj för att öka kunskapen om sjukdomen bland allmänheten. 
Deltagarna som var över 50 år eller hade genomgått en synundersökning det senaste året var mer 
medvetna om sjukdomen. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Sanjay, S., Neo, H. Y., Sangtam, T., Ku. J. Y., Chau Dip, S. YM., Rostihar, A. K., & Eong, K-G. 
A. (2009).  

Survey on the knowledge og age-related macular degeneration and its risk factors among 
Singapore residents. 

Land  
Databas 

Singapore 
PubMed 

Syfte Att bedöma medvetenheten om AMD och dess riskfaktorer hos invånarna i Singapore. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  

Tvärsnittsenkät, telefonintervju.	

Urval Etnic Chinese, malaj, indian och andra etniska grupper. Ålder 18 och har bott i Singapore de 
senaste sex månader. 

Datainsamling Enkät, telefonundersökning. 

Dataanalys Prediktiv analys metod, där användes Statistical Package for Social Sciences (SPSS) för 
dataanalys. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats 200 (38,5 procent) och 191 (36,7 procent) av deltagarna trodde att ålder respektive rökning var 
riskfaktorer för AMD. Bara 7,3 procent var medvetna om AMD som sjukdom.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Shah, S. U., Pilli, S., Telander, D. G., Morse, L. S., & Park. S. (2013).  

Survey of patients with age-related macular degeneration: knowledge and adherence to 
recommendations. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att utvärdera patienternas förståelse om åldersrelaterade ögonsjukdomar samt vikten av 
följsamhet är till olika livsstilsförändringar. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie  

Urval Patienter med AMD som behandlades på en retinaklinik. 

Datainsamling En telefonenkät användes för att bedöma kunskapen och följsamheten till olika rekommendationer 
angående livsstil och näringstillskott (AREDS) hos patienter med AMD. 

Dataanalys Chi-squared test, unpaired t-test, ANOVA test. 

Bortfall Finns beskrivet. 

Slutsats Patienter med AMD rekommenderades att ändra sin livsstil genom kost, träning och 
viktminskning, att sluta röka samt att inta AREDS kosttillskott. Följsamheten till 
rekommendationer varierade. Rökning 0 procent och av AREDS rekommendation var det 71 
procent av deltagarna som tog rätt dos. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Stevens, R., Bartlett, H., Walsh, R., & Cooke, R. (2014).  

Age-related macular degeneration patients’ awareness  of nutritional factors. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka vilka kunskaper patienter med AMD hade om effekten av nutrition i relation till 
sjukdomen samt vilken källa de hade till kunskaperna. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 

Tvärsnitt undersökning. Frågeformulär med öppna frågor samt några closed-ended frågor med 
skalor för att klassificera deltagarnas känslor. 

Urval Patienter över 55 år med diagnostiserad AMD. De skulle kunna genomföra telefonintervju på 
engelska. 

Datainsamling Deltagarna blev intervjuade per telefon av en av de fyra anställda från Makula Föreningen som 
samtidigt fyllde i frågeformulären online under intervjun. 

Dataanalys Prediktiv analys metod (SPSS) användes för dataanalys.		

Bortfall Finn inte beskrivet. 

Slutsats 55 procent av deltagarna tyckte att dieten var viktig för ögonens hälsa. 63 procent kände att de inte 
hade fått tillräcklig information om AMD som sjukdom och att den informationen som de fick 
kom från stödgrupper som var icke-professionella.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Thapa, R., Bajimaya, S., Paudyal, G., Khanal, S., Tan, S., Thapa, S. S., & Van Rens, G. (2015).  

Population awareness of diabetic eye disease and age related macular degeneration in Nepal: the 
Bhaktapur retina study. 

Land  
Databas 

Nepal 
PubMed 

Syfte Att utforska kunskaper om diabetesretinopati och AMD i Nepal. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 

Tvärsnitt studie 

Urval Deltagarna skulle vara 60 år eller äldre, komma från Bhaktapur distrikt i Nepal.  
Alla hade kontakt med syncentralen i Bhaktapur och genomgick en ögonundersökning. 

Datainsamling Ett strukturerat frågeformulär användes för intervju. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys 

Bortfall Finns beskrivet 

Slutsats Det framkom att kunskaperna om sjukdomen var lägre hos äldre, 70-79 år. Av 337 deltagare hade 
bara 20 stycken kunskaper om AMD (ingen av dem hade fått behandling för AMD). Av 337 
deltagare var 254 stycken rökare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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