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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Med en allt äldre befolkning kommer förekomsten av åldersrelaterade 
kroniska ögonsjukdomar såsom glaukom, åldersrelaterad maculadegeneration och 
diabetesretinopati att öka. I personcentrerad vård flyttas fokus från diagnosen till 
personen med en sjukdom. I omvårdnaden främjas samarbetet med den vårdbehö-
vande och sjuksköterskan kan hjälpa till att finna mening och hopp för att bemästra 
sjukdomen. 
 
Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med synnedsättning or-
sakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar. 
 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv metod. Tretton artiklar med kvalitativ an-
sats kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell. 
 
Resultat: Synnedsättning orsakad av åldersrelaterade ögonsjukdomar leder till flera 
olika upplevelser och analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Emotionell påver-
kan av sjukdomsdiagnos som beskriver oro för diagnosen och för framtiden, Upple-
velser av påverkad autonomi om att vara självständig eller att vara beroende av 
andra, Upplevelser av social förändring som handlar om känslor av isolering och 
begränsning och att känna att egenvärde och identitet förändras och slutligen Upple-
velser av kontroll genom acceptans och hopp. 
 
Slutsats: Det behövs kunskap och djupare förståelse av vuxna personers upplevelser 
av att leva med åldersrelaterad kronisk ögonsjukdom för att kunna utforma person-
centrerad omvårdnad och ge rätt stöd och information. Det behövs också mer om-
vårdnadsforskning inom ämnet. 
 
Nyckelord: Upplevelser, synnedsättning, åldersrelaterad kronisk ögonsjukdom, 
personcentrerad vård, omvårdnad 
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Experiences of living with vision impairment due to age-
related chronic eye diseases 

- a literature review 

 
Summary 
 

Background: With an aging population the incidence of age-related chronic eye 
diseases as glaucoma, age-related macular degeneration and diabetes retinopathy will 
increase. In a personal-centered care the focus turns from the diagnosis towards the 
person with a disease. The nursing care will improve the concordance with the person 
in need of care and the nurse can help to find meaning and hope to master the dis-
ease. 

Purpose: To describe the experiences of adults living with visual impairment due to 
age-related chronic eye diseases. 

Method: Literature review with inductive method. Thirteen scientific articles with a 
qualitative approach were quality examined and analyzed by Friberg’s five-step mod-
el. 

Results: Visual impairment due to age-related eye diseases will cause various expe-
riences and the analyze resulted in four main categories: Emotional impact of the 
diagnosis that describes concern for the diagnosis and the future, Experiences of af-
fected autonomy with the need to be independent or to be dependent of others, Expe-
riences of changes in social life that deals with feelings of isolation and limitations 
and changes in self-worth and identity, and finally, Experiences of control through 
accepting and hope. 

Conclusion: There is a need of knowledge and deeper understanding of the experi-
ences of adults living with age-related chronic eye disease to perform a personal cen-
tered nursing care and to give optimal support and information. There is also a need 
of additional nursing research within this subject. 

Keywords: Experiences, visual impairment, age-related chronic eye disease, person-
centered care, nursing
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Inledning 

 

Kroniska sjukdomar kan leda till fysiska begräsningar och andra livsförändringar 
(Lundman & Jansson, 2006) och ge upphov till flera olika känslomässiga reaktioner 
(Travelbee, 2003). Synen, som är en grundläggande fysiologisk funktion, upplevs ofta 
som en självklarhet, men då åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar utvecklas kan 
synnedsättning leda till svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, påverka den egna 
självuppfattningen och det sociala samspelet med andra (Richman, Lorenzana, Lan-
karanian, Dugar, Mayer, Wisov & Spaeth, 2010; Stevelink, Malcolm & Fear, 2015). 
 
Glaukom innebär synnervsförändringar ofta orsakade av ett förhöjt ögontryck, vilket 
obehandlat leder till synfältsbortfall och till slut blindhet (Kugelberg & Ygge, 2011). 
Åldersrelaterad maculadegeneration påverkar gula fläcken och kan ge kraftig synned-
sättning (Whiteside, Wallhagen & Pettengill, 2006). En av komplikationerna till dia-
betes mellitus typ 1 och 2 är diabetesretinopati som orsakar skador på näthinnans 
blodkärl och kan därmed ge synpåverkan (Kugelberg & Ygge, 2011). Med en ökande 
äldre befolkning i världen kommer fler människor riskera att drabbas av synnedsätt-
ning orsakad av dessa kroniska åldersrelaterade ögonsjukdomar (World Health Or-
ganisation, 2014). 
 
Personcentrerad vård innebär att hjälpa den unika vårdbehövande personen att han-
tera sjukdom och lidande och ska utgå från den enskilde personens upplevelser av sin 
situation (Ekman et al., 2011). För personer som lider av en kronisk åldersrelaterad 
ögonsjukdom behöver sjuksköterskan ha kunskap och kännedom om dess konse-
kvenser och hur livet kan komma att påverkas (Houde & Huff, 2003). Målet med 
denna kvalitativa litteraturöversikt är beskriva hur vuxna personer med synnedsätt-
ning orsakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar upplever sin livssituation 
och därmed skapas större förståelse och kunskap vilket kan bidra till en bättre utfor-
mad personcentrerad omvårdnad. 
  



5 

 

Bakgrund 

Kronisk sjukdom påverkar livet 

 

Kroniska sjukdomar är idag ett stort hot mot människors hälsa, de kan lindras men 
inte botas och förlopp och prognos kan vara osäkra. Kroniska sjukdomar inkräktar på 
livet både för den som fått sjukdomen, men också för de närstående (Söderberg, 
2014). En persons förhållningssätt till sjukdomen kommer att få en avgörande bety-
delse för hur det fortsatta livet kommer att bli (Andersen, 2002). Hur individens liv 
påverkas beror bland annat på hur livet före sjukdomen upplevdes men också hur 
framtida drömmar och förhoppningar förändras (Söderberg, 2014). 
 

Kroniska sjukdomar leder många gånger till fysiska begränsningar och svårigheter att 
utföra vardagliga aktiviteter och livsstilsförändringar kan bli nödvändiga (Lundman 
& Jansson, 2006). Travelbee (2003) menar att sjukdom och lidande kan skapa olika 
känslomässiga reaktioner i form av rädsla, oro och nedstämdhet för den nya livssitu-
ationen, liksom att känna sig otillräcklig och ensam, att bli beroende av andra eller 
uppleva att andra inte förstår. Sjukdom kan också ge ett nytt perspektiv på livet och 
leda till nya insikter. Omvårdnad handlar om att sjuksköterskan ska hjälpa personen 
med en sjukdom att finna mening och hopp för att acceptera och bemästra sjukdom 
och lidande (Travelbee, 2003). 
 

Åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar 
 

En naturlig synförsämring utvecklas successivt som en effekt av åldrandet. Föränd-
ringar i ögats lins gör att från 40-års ålder minskar förmågan att se objekt på nära 
håll och starkare belysning krävs. Det kan även ta längre tid att anpassa sig till 
snabba förändringar i ljusförhållanden (Whiteside et al., 2006). Med stigande ålder 
ökar risken för synnedsättningar orsakade av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdo-
mar. WHO beskriver de fyra vanligaste orsakerna i världen till åldersrelaterad syn-
nedsättning, vilka är makuladegeneration, diabetesretinopati, katarakt och glaukom. 
Katarakt eller s.k. grå starr kan kirurgiskt åtgärdas och därmed ge en förbättrad syn-
förmåga. Nedan följer beskrivningar av glaukom, åldersrelaterad maculadegeneration 
och diabetesretinopati som blir allt vanligare med stigande ålder och som är progre-
dierande och som obehandlat kan leda till en påtaglig synförsämring eller blindhet  
(WHO, 2014). 
 

Glaukom 
 

Orsaken till glaukom eller “grön starr” är inte helt känd. Ögonsjukdomen blir vanli-
gare med stigande ålder och ärftlighet utgör en stor riskfaktor. I Sverige finns det 
uppskattningsvis 100 000 människor som fått diagnosen, men många bär ovetandes 
på ögonsjukdomen. Hos personer i 70-75-årsåldern är prevalensen 6% (Heijl et al., 
2011; Kugelberg & Ygge, 2011). 
 

Glaukom utvecklas oftast genom att ögontrycket stigit i ett eller båda ögonen och 
upptäcks vanligtvis vid en vanlig synundersökning hos t.ex. en optiker. Vidare utred-
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ning påvisar synnervsförändringar som redan kan ha orsakat bestående synfältsbort-
fall (Heijl et al. 2011; Kugelberg & Ygge, 2011). Dessa börjar först i de perifera delarna 
av synfältet, vilket innebär att det kan ta lång tid innan individen själv märker av syn-
försämringen. Utan trycksänkande behandling blir skadan mer uttalad och därmed 
större påverkan på synfältet. Vid en allvarlig skada finns endast en liten central rest 
kvar, och om även denna del försvinner blir personen blind på det drabbade ögat 
(Sharts-Hopko & Glynn-Milley, 2009). Synfältsbortfall kan ge svårigheter att läsa 
eller att röra sig i olika omgivningar då saker i periferin inte uppfattas (Whiteside et 
al., 2006). Behandlingen består initialt av trycksänkande ögondroppar och det ulti-
mata målet med behandlingen är att bevara patientens syn och dennes livskvalitet 
(Mills, Law, Walt, Buchholz & Hansen, 2009). 
 

Åldersrelaterad maculadegeneration 
 

Åldersrelaterad maculadegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD) är en 
degenerativ sjukdom som påverkar gula fläcken, macula, vanligtvis hos personer över 
50 år. Förekomsten ökar därefter med stigande ålder och mer än 30 % av personer 
som fyllt 70 år har någon form av förändring i gula fläcken där en majoritet utgörs av 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Riskfaktorer för dessa förändringar i gula fläcken 
utgörs av hög ålder, ärftlighet, konsumtion av mat med hög fetthalt, hypertoni och 
rökning (Feigl, 2008). 
 

AMD orsakar synnedsättning eller synbortfall i de centrala delarna av synfältet, vilket 
leder till svårigheter att läsa eller känna igen ansikten och kan ge sämre uppfattning 
av kontraster och färger (Whiteside et al., 2006). Ögonsjukdomen delas in i två vari-
anter där den torra maculopatin, som är vanligast, utvecklas långsamt pga. nedbryt-
ning av synceller. Den våta formen beror på en sjuklig kärlnybildning i näthinnan, 
vilket orsakar en svullnad som yttrar sig i synnedsättning och krokseende. Idag finns 
det enbart behandling mot den våta formen av AMD, där målet är att bevara synen 
och motverka ytterligare synförsämring (Kugelberg & Ygge, 2011). 
 

Diabetesretinopati 
 

Diabetes mellitus är en av de stora folksjukdomarna och kommer att bli ett ökande 
hälsoproblem. I Sverige beräknas det idag finnas 450 000 människor med denna 
sjukdom (Diabetesförbundet, 2016). Diabetesretinopati är en vanlig komplikation 
och innebär förändringar i de små blodkärlen i ögats näthinna. Vid allvarligare kom-
plikationer kan blödningar uppstå, vilka leder till plötslig synnedsättning eller blind-
het (Kugelberg & Ygge, 2011; Nenwitch & Ulbig, 2015). De små förändringarna kan 
länge vara asymtomatiska eller milda, men då de blir mer uttalade kan synstörningar 
uppkomma i form av svårigheter med detaljseende, färg- och kontrastseende eller 
synfältsbortfall (Whiteside et al., 2006). 
 

Risken för utveckling av ögonkomplikationer är större hos typ 1-diabetiker än hos 
dem med typ 2-diabetes. Diabetesretinopati drabbar ca hälften av alla personer som 
haft typ 1-diabetes i 20 år, medan hos typ 2-diabetiker är förekomsten då 20% (Dia-
betesförbundet, 2016). Risken för utveckling av retinopati är beroende av sjukdo-
mens duration och hur väl p-glukosvärdena reglerats. Förekomst av hypertoni, hy-
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perlipidemi, nedsatt njurfunktion, rökning och övervikt men också graviditet kan öka 
risken för att förändringar uppstår i näthinnan (Kugelberg & Ygge, 2011). Diabetes-
komplikationer förebyggs av en bra blodsocker- och blodtrycksreglering. Laserbe-
handling kan bli nödvändig för att bromsa utvecklingen av förändringarna i näthin-
nan (Diabetesförbundet, 2016). 
 

Med en ökande livslängd, förekomst av kroniska sjukdomar och åldersrelaterade 
ögonsjukdomar, kommer allt fler människor riskera att drabbas av synnedsättning 
(WHO, 2014). Den demografiska utvecklingen ställer högre krav på sjuksköterskans 
roll och professionella kunskaper i omvårdnadsarbetet, där vården ska utgå från och 
formas efter varje unik person (Houde & Huff, 2003). 

 

Personcentrerad vård 
 

Personcentrerad vård innebär att den vårdbehövande får en aktiv roll, vilket har visat 
sig leda till förbättrat resultat i vård och behandling. Han/hon ses som en unik per-
son med individuella behov, egen vilja, tankar och känslor men också med egna för-
väntningar och värderingar om sin sjukdom. I en personcentrerad vård tas hänsyn till 
vem den enskilde personen är, bakgrunden, i vilket sammanhang han/hon befinner 
sig i och egna funderingar om framtiden (Ekman et al., 2011). 
 

Omvårdnad är en dynamisk process mellan den vårdbehövande och sjuksköterskan. 
Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa den enskilde och de anhöriga att förebygga och 
hantera de upplevelser som har med sjukdom och lidande att göra. För att kunna ge 
en bra och specifik omvårdnad behöver sjuksköterskan ha professionella kunskaper 
och erfarenheter samt en god självkännedom om egen människosyn, värderingar och 
sårbarhet (Travelbee, 2003). 
 

Ekman et al. (2011) beskriver att den personcentrerade vården bygger på ett systema-
tiskt arbetssätt och på ett samarbete mellan den vårdbehövande och vårdaren så att 
delaktighet skapas i vård och behandling. Fokus flyttas från själva sjukdomen till per-
sonen med en sjukdom, vilket gör att vården utgår från den vårdbehövandes egen 
berättelse om hur sjukdomen påverkar det dagliga livet. Beskrivningar om känslor, 
erfarenheter, tankar, värderingar, behov, styrkor, svagheter och vilka resurser som 
finns blir viktiga överväganden för den fortsatta omvårdnaden. Dokumentation av 
detta är lika viktigt som annan medicinsk dokumentation så att kontinuitet och 
kvalitetssäkring skapas i det dagliga kliniska arbetet. Att få sätta ord på sin situation 
och sina upplevelser för någon som aktivt lyssnar kan också utgöra en form av tera-
peutiskt samtal, som bidrar till att skapa kontroll (Ekman et al., 2011). 
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Omvårdnad vid synnedsättning 
 

Sjukdomar har ofta betraktats utifrån avseende symtom och behandling. Omvårdnad 
bygger på att sjuksköterskan har ett inifrån-perspektiv för att kunna förstå hur sjuk-
dom påverkar livet och hur tillvaron gestaltar sig. En god omvårdnad innebär att 
tillmötesgå människor på ett sådant sätt, att de känner sig delaktiga, upplever konti-
nuitet, integritet och självbestämmande med målet att öka välbefinnandet och upp-
levd hälsa (Söderberg, 2014). 
 

Whiteside et al. (2006) beskriver att sjuksköterska på olika sätt kan bedöma hur syn-
nedsättningen påverkar det vardagliga livet för att bättre underlätta och stödja per-
sonens egen funktion. Objektivt kan synskärpan med hjälp av en standardiserad syn-
tavla och glasögon kan eventuellt korrigera en synnedsättning. Genom observation av 
hur personen förflyttar sig i omgivningen, klarar att läsa eller hur väl han/hon känner 
igen ansikten bildas en uppfattning om hur påverkad personen är av sin synnedsätt-
ning. I samtalet skapas också förståelse för hur de dagliga aktiviteterna klaras av. 
Goda bländningsfria ljusförhållanden och kontrastrika föremål skapar bättre möjlig-
heter att se. Förstoringsglas kan vara bra hjälpmedel. Omgivningen bör anpassas och 
möbler eller mattor som riskerar att personen kan falla bör tas bort (Whiteside et al., 
2006). 
 

Kunskap om ögonsjukdomar och kännedom om dess konsekvenser för både den 
drabbade och de anhöriga är viktiga verktyg för sjuksköterskan, menar Houde & Huff 
(2003). Stödjande undervisning om sjukdomen, behandlingen och den förväntade 
utvecklingen av synnedsättningen kan bidra till att strategier skapas för att minska 
oro och bemästra sjukdomen. Hjälpmedel för det dagliga livet kan bidra till att bibe-
hållen självständighet och ökad livskvalitet. Patientföreningar kan bistå med prak-
tiska råd, psykologiskt stöd och information som underlättar anpassningen till syn-
nedsättningen (Houde & Huff, 2003). 
 

 

Syfte 

 

Syftet är att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med synnedsättning 
orsakad av åldersrelaterade kroniska ögonsjukdomar. 
 

 

Material och metod 

Design 

 

För att uppnå syftet genomfördes en litteraturöversikt baserad på artiklar med kvali-
tativ ansats. En litteraturöversikt beskriver kunskapsläget inom ett visst ämnesom-
råde genom att systematiskt söka, kritiskt granska, värdera och analysera valda ve-
tenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ forskning beskriver 
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och förklarar ett fenomen och har som mål att skapa förståelse för hur detta fenomen 
existerar i verkliga livet, d.v.s. hur det upplevs och vad det får för betydelse för indivi-
den. Kvalitativ dataanalys organiserar och strukturerar data så att betydelsen i det 
som studeras framträder (Polit & Beck, 2012). Målet med analysen av valda artiklar 
var att med en induktiv ansats skapa huvudkategorier och subkategorier som förtyd-
ligar upplevelser hos personer med synnedsättning orsakad av kroniska åldersrelate-
rade ögonsjukdomar. 
 

Urval och datainsamling 

 

För att skapa en överblick i ämnesområdet gjordes först en inledande informations-
sökning och därefter påbörjades artikelsökningen. Databaserna som användes var 
PsycINFO, Cinahl och Medline som innehåller vetenskapliga artiklar utifrån ämnes-
områdena beteendevetenskap, omvårdnad och vårdvetenskap (Henricson, 2012). 
Avgränsningar vid artikelsökningen var Peer Review-artiklar i fulltext med deltagare 
över 18 år, skrivna på engelska och publicerade i akademiska tidskrifter. Initialt gjor-
des artikelsökning mellan år 2006-2016, men då antalet träffar ansågs för få utöka-
des sökintervallet till 2000-2016. Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ an-
sats som innehåller etisk granskning eller etiskt resonemang samt svarar mot littera-
turöversiktens syfte. Exklusionskriterier var Review-artiklar och artiklar med kvanti-
tativ undersökningsmetod eller som handlade om upplevelser av synpåverkan av 
andra orsaker än glaukom, åldersrelaterad maculadegeneration eller diabetesretino-
pati. Artiklar som byggde på studier gjorda i utvecklingsländer valdes också bort. 
 

Med hjälp av avancerad sökning i databaserna och med Boolesk sökteknik (“AND” 
och “OR” och “NOT”) anges sambanden mellan de specifika sökorden och begräns-
ningar kan göras. Trunkering (*) i slutet av sökorden täcker in ytterligare böjnings-
former av valda begrepp (Friberg, 2012). Sökord som användes vid artikelsökningen 
var: vision loss, vision impairment, vision impair*, visual impairment, vision disor-
der, sight impair*, sight loss, glaucoma, experience*, manage, life, coping, learning, 
impact, psychosocial, daily life, qualitative, phenomenological, interview, narrative, 
focus group, not quantitative study, not cataract samt not hemianopsia. Sökordskom-
binationer och resultat av antalet träffar i de olika databaserna redovisas i Tabell 1: 
Artikelsökning, bilaga 1. 
 

Sökningen gav sammanlagt 150 träffar. Alla titlar lästes och av dessa valdes 27 artik-
lar (urval 1) som verkade svara mot syftet. Abstract lästes och det visade sig att en 
artikel återfanns både i Cinahl och i PsycInfo, vilket gav 26 återstående artiklar. 
Dessa lästes i sin helhet, urval 2 och artiklar som inte svarade mot syftet, hade en 
kvantitativ ansats eller saknade etiskt resonemang sorterades bort, urval 3. Kvarva-
rande 13 artiklar genomgick en kvalitetsgranskning av var och en av gruppens med-
lemmar enligt bilaga 2: “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalita-
tiv metod” framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping. 
Gemensam genomgång, diskussion om artiklarnas kvalitet och sammanställning 
gjordes sedan i gruppen, se Tabell 2: Artikelmatris, bilaga 3. Alla artiklarna klarade 
protokollets kriterier för kvalitetsgranskning del 1 och flertalet av de åtta kvalitetskri-
terierna enligt del 2. Endast två artiklar fick något lägre resultat i kvalitetsgransk-
ningen del 2, men ansågs ändå uppfylla god kvalitet och trovärdighet och gick vidare 
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för analys. Fem av valda studier var gjorda i Storbritannien, fyra i USA, två i Austra-
lien och en i Nederländerna respektive Kina. 
 

Dataanalys 

 

I kvalitativa analyser används en induktiv metod, vilket innebär att från helheten i 
innehållet i artiklarna lyfts delar ut (meningsbärande enheter), vilka är relevanta för 
syftet. Av dessa delar skapas återigen en ny helhet då dessa fogas samman till ett re-
sultat (Friberg, 2012). Analysen av valda artiklar gjordes utifrån Fribergs (2012) 
femstegsmodell. I första steget lästes de valda studierna enskilt igenom flera gånger 
för att få en uppfattning om huvudbudskapet i varje artikel och dess innebörd. För att 
skapa en struktur identifierades nyckelfynden utifrån teman och subteman i varje 
studie utifrån beskrivningar av deltagarnas upplevelser av att leva med synnedsätt-
ning (steg 2). Upplevelser illustrerades även med förekommande citat som bidrog 
med värdefull information. Benämningar av känslor och beskrivande texter (me-
ningsbärande enheter) skrevs ned och kodades. I steg 3 gjordes en gemensam sam-
manställning av varje studies resultat för att skapa en översikt. Liknande inne-
håll/beskrivning av de nedskrivna upplevelserna grupperades och relaterades till 
varandra (steg 4) för att hitta likheter och/eller skillnader mellan beskrivningarna. 
Efter flera jämförelser, omgrupperingar och diskussioner enades gruppen om fyra 
övergripande huvudkategorier och åtta underkategorier. Grupperingarna valdes uti-
från gemensamma betydelser och samhörighet mellan de meningsbärande enheter-
na, se Tabell 3: Översikt av kategorier utifrån artikelanalys, bilaga 4. Slutligen (steg 5) 
formulerades en beskrivning av de variationer som framkom i de olika kategorierna 
som valts. 
 

Etiska överväganden 

 

Forskning ska bedrivas på väsentliga frågor som tillför kunskap och håller hög kvali-
tet (Vetenskapsrådet, 1990). Vid både urval av artiklar, metodval och presentation av 
resultat är etiska övervägande viktiga (Forsberg & Wengström, 2013; Henricson, 
2012). I litteraturöversikten ingår artiklar som uppfyller god vetenskaplig kvalitet 
enligt Hälsohögskolans granskningsprotokoll (bilaga 2) och som är godkända av etisk 
kommitté eller innehåller etiskt resonemang. Då resultatet inte kan härledas till en-
skilda personer behövs ingen särskild information eller informerat samtycke, inte 
heller krav på konfidentialitet eller nyttjande, enligt Vetenskapsrådets (1990) riktlin-
jer. Med yrkeserfarenheter från strokesjukvård, geriatrik och ögonsjukvård vid om-
vårdnad av äldre personer med synnedsättning fanns risker att resultatet kunde på-
verkas under analysarbetet. Detta undveks genom att ha ett neutralt förhållningssätt 
under analysarbetet, så att inte egna tolkningar lades in. Egen förförståelse kan an-
nars färga den slutliga beskrivningen av fenomenet (Forsberg & Wengström, 2013; 
Polit & Beck, 2012). En annan risk var att nyanser i beskrivningar av olika upplevel-
ser missades, då artiklarna är skrivna på engelska. 
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Resultat 

 

Utifrån analys av tretton artiklar med kvalitativ design skapades fyra huvudkategorier 
och åtta subkategorier, som beskriver vuxna personers upplevelser av att leva med 
synnedsättning orsakad av kroniska åldersrelaterade ögonsjukdomar. Huvudkatego-
rin Emotionell påverkan av sjukdomsdiagnos innehåller två subkategorier: Oro för 
diagnosen samt Oro och rädsla för framtiden. I andra huvudkategorin Upplevelser 
av påverkad autonomi framkom subkategorierna Att vara självständig och Att vara 
beroende. Tredje huvudkategorin Upplevelser av social förändring delades upp i 
subkategorierna Att vara isolerad och känna sig begränsad samt Att känna att 
egenvärde och identitet förändras. Till fjärde huvudkategorin Upplevelser av kon-
troll skapades två subkategorier: Att acceptera sina begränsningar samt Att finna 
hopp, se Figur 1. 
   

 

    

                                             
         
 

                               
 

 

Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 
 

 

Emotionell påverkan av sjukdomsdiagnos 

Oro för diagnosen 

Synnedsättningen som ögonsjukdomen orsakat kunde upplevas vara en del av det 
normala åldrandet (Coyne, Margolis, Kennedy-Martin, Baker, Klein, Paul & Revicki, 
2004) men för de flesta var diagnosen skrämmande, överraskande och frustrerande. 
Några uttryckte ilska över att få diagnosen och frågade varför detta skulle hända (De-
venney & O’Neill, 2011; Fenwick, Pesudovs, Khadka, Dirani, Rees, Wong & Lamou-
reux, 2012). Vetskapen om ögonsjukdomen framkallade även sorg, depression, ner-
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vositet, hopplöshet, rädsla, brist på motivation och besvikelse (Fenwick et al., 2012; 
Stanford, Waterman, Russell & Harper, 2009). 
 

Ibland gavs för lite information från sjukvårdens sida om sjukdomen, prognosen och 
dess eventuella påverkan på det dagliga livet (Girdler, Packer & Boldy, 2008; Glen & 
Crabb, 2015). Det uttrycktes besvikelse över att inte ha en fast läkarkontakt (Moore & 
Miller, 2003; Stanford et al., 2009;) samt misstro eller oro inför kommande behand-
lingar (Moore & Miller, 2003; Wu, Guo, Xia, Lu & Xi, 2010). Ouppfyllda förväntning-
ar på behandlingar ledde till besvikelse, förtvivlan, nedstämdhet och i vissa fall 
självmordstankar (Fenwick et al., 2012; Stanford et al., 2009). 

 

Oro och rädsla för framtiden 
 

Ögonsjukdomen och synnedsättningen ledde till oro och rädsla för en osäker framtid 
med ytterligare synförsämring eller blindhet (Berger, 2012; Cimarolli, Boerner, Bren-
nan-Ing, Reinardt, Horowitz, 2011; Coyne et al., 2004; Devenney & O’Neill, 2011; 
Fenwick et al., 2012; Glen & Crabb, 2015; Green, Siddall & Murdoch, 2002; Moore & 
Miller, 2003; Wu et al., 2010). Synnedsättningen gav upphov till ilska, frustration 
(Berger, 2012) och skuldkänslor (Devenney & O’Neill, 2011). Flera uttryckte rädsla för 
att inte kunna läsa (Green et al., 2002) och oro för att inte kunna hantera sina in-
sulininjektioner och blodsockerkontroller (Coyne et al., 2004; Devenney & O’Neill, 
2011). Några kände oro över svårigheter att ta hand om sin familj (Devenney & 
O’Neill, 2011; Wu et al., 2010) eller att barnen skulle växa upp med en blind förälder 
och att själv inte kunna se barnens ansikten (Fenwick et al., 2012). Det var smärtsamt 
att förlora synen och bristande förståelse från omgivningen i kombination med svik-
tande ork och förmåga att beskriva sin situation kunde leda till nedstämdhet och de-
pression (Fenwick et al., 2012; Girdler et al., 2008). 

 

Upplevelser av påverkad autonomi 

Att vara självständig 
 

Hjälp kunde tas emot med tacksamhet (Glen & Crabb, 2015) och i andra situationer 
kunde andras hjälpsamhet upplevas frustrerande (Coyne et al., 2004). Det beskrevs 
en känsla av stolthet och styrka i att avstå från att be andra om hjälp i syfte att inte 
framstå som en svag och utsatt person och för att kunna behålla värdighet och själv-
ständighet (Berger, 2012; Brouwer, Saldo, Winding & Hanneman, 2008). Att kunna 
bo kvar i huset och sköta ekonomin var också viktigt för självständigheten (Girdler et 
al., 2008; Moore & Miller, 2003). 

Genom en beslutsamhet om att hantera svårigheter blev det lättare att bevara själv-
ständigheten (Berger, 2012; Coyne et al., 2004; Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et 
al., 2012) till exempel genom att våga övervinna svårigheter och att våga be om hjälp 
vid vistelse utomhus (Brouwer et al., 2008). Ett aktivt val att använda synhjälpmedel 
såsom vit käpp och förstoringsglas och göra olika anpassningar både i hem och arbete 
bidrog till känslan av bevarad självständighet och skapade också större förståelse från 
omgivningen. Genom att planera, avsätta extra tid och anpassa sin egen rörlighet för 
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att kompensera för synbortfall gavs möjlighet för utövning av fritidsintressen (Glen & 
Crabb, 2015; Girdler et al., 2008). 

 

Att vara beroende 
 

Förlorad självständighet upplevdes förödande (Cimarolli et al., 2011; Coyne et al., 
2004). Beroendet av andra var sammankopplat med upplevelsen av att vara en börda 
för andra (Berger, 2011; Devenney & O’Neill, 2011; Glen & Crabb, 2015). Det fanns 
farhågor över att bli lämnad eller att eventuellt behöva flytta till annat boende (Cima-
rolli et al., 2011; Coyne et al., 2004; Girdler et al., 2008). I en parrelation där männen 
blev beroende av hustruns hjälp i vardagslivets aktiviteter togs beroendeställningen 
oftast med ro, däremot i en omvänd situation, framkallades skuldkänslor hos kvin-
norna (Green et al., 2002). 
 

Vardagliga hushållsaktiviteter, fritidssysselsättningar och relationer till familj och 
vänner påverkades av synförsämringen. Att både be om och ta emot hjälp var svårt 
för de flesta (Coyne et al., 2004) och skapade en känsla av oro och skamsenhet (Ber-
ger, 2011; Fenwick et al., 2012; Glen & Crabb, 2015; Girdler et al., 2008). Till tidigare 
uppgifter och ansvarsområden krävdes andras hjälp. För att kunna ta sig fram utom-
hus behövdes assistans, och det var bekymmersamt (Coyne et al., 2004; Devenney & 
O’Neill, 2011; Girdler et al., 2008; Glen & Crabb, 2015). Vänner förvandlades till hjäl-
pande assistenter (Berger, 2011) och de nödvändigaste aktiviteterna valdes därför 
med omsorg (Brouwer et al., 2008). Körkortsförlust skapade också ett beroende av 
andra. Det var huvudsakligen de manliga deltagarna som beskrev detta som frustre-
rande, förödande och som en besvikelse (Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et al., 
2012; Glen & Crabb, 2015). 
 

Upplevelser av social förändring 

Att vara isolerad och känna sig begränsad 
 

Hos flera deltagare ledde synnedsättningen till en känsla av att vara isolerad (Stan-
ford et al., 2009) oförmögen eller begränsad. Dagliga aktiviteter såsom att klä sig, 
läsa, städa och laga mat eller ta mediciner blev svårare att utföra (Coyne et al., 2004; 
Wu et al., 2010). De krävde mer tid och koncentration (Fenwick et al., 2012) eller var 
frustrerande, energikrävande (Berger, 2012; Glen & Crabb, 2015) och vissa fall ång-
estskapande (Stanford et al., 2009). Några valde att ge upp det som tidigare upplevts 
stimulerande pga. uppgivenhet eller för att det inte var värt de extra ansträngningar-
na som krävdes (Berger, 2012; Fenwick et al., 2012; Glen & Crabb, 2015; Wu et al., 
2010). Andra tyckte att det var svårt att hitta nya, enklare och meningsfulla aktivite-
ter (Girdler et al., 2008). 

Motivationen att delta i olika sociala sammanhang minskade pga. av svårigheter att 
finna glädje och meningsfullhet (Brouwer et al., 2008; Devenney & O’Neill, 2011; 
Fenwick et al., 2012; Girdler et al., 2008; Glen & Crabb, 2015;) eller besvikelse över 
att inte kunna se vad som händer (Glen & Crabb, 2015). Det kunde vara svårt att 
känna igen ansikten och knyta an till nya relationer vilket ledde till upplevd ensamhet 
(Berger, 2011; Devenney & O’Neill, 2011) och självförtroendet påverkades negativt av 
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detta (Girdler et al., 2008). Att bli missförstådd eller inte förstådd av andra var isole-
rande (Brouwer et al., 2008; Fenwick et al, 2012) liksom av upplevelsen att vänner 
drog sig undan (Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). 

Det var begränsande att inte våga gå ut vilket förknippades med rädsla, osäkerhet och 
oro för att skada sig själv eller andra, gå vilse, råka ut för olyckor (Berger, 2012; 
Brouwer et al., 2008; Fenwick et al., 2012; Glen & Crabb, 2015; Moore & Miller, 
2003) eller att vara sårbar och som ett “lätt byte” för rånare (Berger, 2012). Det var 
frustrerande och energikrävande att använda allmänna kommunikationsmedel, vistas 
i folksamlingar eller delta i olika sociala aktiviteter (Berger, 2012; Fenwick et al., 
2012). 

Synförsämringen orsakade upplevelser av ensamhet (Cimarolli et al., 2011; Devenney 
& O’Neill, 2011), begränsning och berövad frihet (Brouwer et al., 2008) och känslor 
av att vara fängslad (Cimarolli et al., 2011). En social isolering kunde uppstå pga att 
resor var besvärliga och omvärlden förminskades därmed (Devenney & O’Neill, 
2011). Att bara vistas i kända miljöer krävde mindre koncentration. Oförutsägbara 
överraskningar kunde då lättare undvikas, vilket gjorde att rädslan minskade 
(Brouwer et al., 2008). Många valde också att bara stanna hemma (Fenwick et al., 
2012). 

Med en begränsad synförmåga fanns rädsla för att köra bil och för att skada både sig 
själv och andra i trafiken (Green et al., 2002; Moore & Miller, 2003). Körförmågan 
blev ännu mer osäker vid sämre ljusförhållanden (Coyne et al., 2004; Glen & Crabb, 
2015). Framförallt män tyckte att det var isolerande att ge upp bilkörningen (Coyne et 
al., 2004; Fenwick et al., 2012). 

 

Att känna att egenvärde och identitet förändras 

Den egna identiteten, det sociala livet, roller, relationer och yrkeslivet påverkades av 
konsekvenserna av ögonsjukdomen (Fenwick et al., 2012). Endast en studie beskrev 
att rollerna i familjen eller gentemot vännerna inte blivit negativt påverkade. Det ut-
trycktes där en positivitet över att kunna klara av att sköta sitt arbete (Coyne et al., 
2004). Hos många andra var det smärtsamt att få en synnedsättning som gjorde att 
roller, rutiner och identitet förändrades, vilket yttrade sig i förlust av självförtroende 
och självkänsla (Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et al., 2012; Girdler et al., 2008; 
Green et al., 2002; Wu et al., 2010). Det upplevdes ibland genant att visa sig med 
synhjälpmedel som till exempel blindkäpp (Brouwer et al., 2008; Cimarolli et al., 
2011; Devenney & O’Neill, 2011; Glen & Crabb, 2015; Green et al., 2002). 

Det fanns en oro eller osäkerhet över att inte kunna klara av att utföra sina arbets-
uppgifter (Glen & Crabb, 2015; Green et al., 2002; Moore & Miller, 2003) eller att till 
och med förlora arbetet (Fenwick et al., 2012). Att behöva lämna arbetet eller avstå 
från fritidsintressen gav en känsla av uppgivenhet och identitetsförlust (Devenney & 
O’Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). Några kände sig mindre viktiga, mindre produk-
tiva och därmed begränsade (Devenney & O’Neill, 2011). Kontakten och umgänget 
med vänner förändrades då synnedsättningen gav upphov till en känsla av ojämlikhet 
och obalans i relationerna (Berger, 2011; Devenney & O’Neill, 2011 ). 
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Upplevelser av kontroll 

Att acceptera sina begränsningar 

Diagnosen blev för en del en vändpunkt i livet och en tydlig markör för tiden före och 
efter sjukdomen (Girdler et al., 2008). Förnekande och ilska övergick till ett accepte-
rande då deltagarna förstod att ögonsjukdomen blev något att leva med. Genom att 
acceptera begränsningarna blev det dagliga livet säkrare (Brouwer et al., 2008; Ber-
ger, 2011; Glen & Crabb, 2015; Stanford et al., 2009; Wu et al., 2010). Det kunde ske 
genom att inse att olika aktiviteter tar längre tid att utföra (Brouwer et al., 2008), an-
passa rörelsemönstret (Glen & Crabb, 2015) och acceptera synhjälpmedel (Girdler et 
al., 2008; Stanford et al., 2009). Att ha en positiv attityd gjorde det lättare att hantera 
svårigheter (Coyne et al., 2004; Girdler et al., 2008; Moore & Miller, 2003) såsom att 
välja att inte ge upp (Girdler et al., 2008) och att uppskatta och känna glädje över 
andra egna styrkor och förmågor (Berger, 2011; Devenney & O’Neill, 2011; Girdler et 
al., 2008; Glen & Crabb, 2015). Det innebar också att vara nöjd och känna engage-
mang, fokusera mer på andra sinnesintryck såsom lukt och hörsel (Berger, 2011; De-
venney & O’Neill, 2011; Glen & Crabb, 2015) eller att kunna lära sig nya metoder 
(Girdler et al., 2008). Det kändes positivt med familjens och vännernas stöd (Deven-
ney & O’Neill, 2011; Glen & Crabb, 2015; Green et al., 2002) och främlingar kunde 
upplevas vänligare och mer hjälpsamma (Coyne et al., 2004). 

Olika stödgrupper kunde ge en känsla av bekräftelse och acceptans där andra delta-
gare pratade om sina erfarenheter (Devenney & O’Neill, 2011; Girdler et al., 2008). 
Att inse att inte vara ensam om sitt synhandikapp, känna samhörighet och få stöd och 
råd gjorde det lättare att hantera synnedsättningen (Stanford et al., 2009; Wu et al, 
2010). 

Kunskap och förståelse för sjukdomen och dess negativa konsekvenser skapade en 
bättre förmåga att hantera rädslan för det okända och en eventuellt framtida synför-
lust. Några av de äldre beskrev en tacksamhet över att synnedsättningen kom sent i 
livet så att det fanns många minnen att luta sig tillbaka på (Devenney & O’Neill, 2011; 
Girdler et al., 2008). Andra med ingen eller inte märkbar synpåverkan uttryckte ing-
en speciell oro för framtiden då de ansåg sig klara att sköta sin sjukdom väl (Coyne et 
al., 2004). 
 

Att finna hopp 
 

Att kunna hjälpa och få hjälp av andra med samma problem kändes viktigt och gav 
livet en mening (Devenney & O’Neill, 2011; Girdler et al., 2008). Religion och tro på-
verkade inställningen till livet och gav tröst, hopp och mening (Glen & Crabb, 2015). 
Den religiösa övertygelsen och tron på en högre makt hjälpte till att hantera mot-
gångar och problem och finna acceptans (Moore & Miller, 2003; Wu et al., 2010). När 
nya behandlingsmetoder presenterades föddes också hopp för att inte förlora synen 
(Stanford et al., 2009; Moore & Miller, 2003). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vetenskaplig kvalitet i en kvalitativ metod bedöms utifrån begreppen trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2012). Syftet var att be-
skriva vuxna personers upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av kro-
niska åldersrelaterade ögonsjukdomar. Genom att välja en kvalitativ metod har syftet 
uppnåtts. Kvalitativ forskning skapar förståelse för hur personer upplever sitt liv i det 
sammanhang han/hon befinner sig i och vilka funderingar och känslor som ligger 
bakom (Henricson, 2012). 
 

Med omvårdnadsfokus och sökning i flera databaser stärks trovärdigheten och chan-
sen att finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 2012). Det fanns initialt svårigheter 
att hitta rätt sökord och sökordskombinationer vid artikelsökningen och sökinterval-
let behövde utökas för att hitta ett större antal artiklar. Vid sökning med begreppet 
“nursing” visade det sig att antalet träffar minskade, och därför togs det inte med i 
artikelsökningen. Då sista urvalet gjorts, visade det sig att tio av tretton artiklar var 
publicerade efter år 2008 och därmed är det i huvudsak aktuell forskning som ge-
nomsyrar resultatet. Det kan vara en svaghet att endast två artiklar från omvårdnads-
tidskrifter hittades. Flertalet av de andra tidskrifterna utgår från beteendevetenskap 
och rehabilitering, men då innehållet i dessa artiklar svarade mot syftet, ansågs de 
värdefulla och överförbara inom omvårdnadsarbetet. 
 

Forskning ska bygga på göra-gott-principen (Henricson, 2012) och etik är en av om-
vårdnadens viktiga grundpelare som ska genomsyra sjuksköterskans förhållningssätt 
och utformning av den personcentrerade vården (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). I denna litteraturöversikt har artiklar valts med god vetenskaplig kvalitet och 
resulterat i ökad förståelse för upplevelser av att leva med synnedsättning orsakad av 
kroniska åldersrelaterade ögonsjukdomar. Denna kunskap leder till större lyhördhet 
och en bättre utformad omvårdnad för personer med synnedsättning för att främja 
deras autonomi, hälsa och välbefinnande. 
 

Syftet var i fokus under analysarbetet och det krävdes påminnelser om att inte lägga 
in egen förförståelse eller tolkning i de olika beskrivningarna av upplevelserna för att 
stärka pålitligheten i resultatet. Svårigheter fanns ibland att hitta rätt nyansering i 
översättningen av engelska ord. Detta lyftes i gruppen för att gemensamt bestämma 
rätt innebörd. 
 

Då orsaken till en beskriven känsla eller upplevelse identifierats, blev det lättare att 
relatera texterna till varandra. Det fanns utmaningar i att sortera koderna under rätt 
kategori och att hitta rätt benämning till varje kategori som kort sammanfattade in-
samlade data. Detta gjordes om flera gånger tills samstämmighet uppnåddes. Till 
detta var handledning och synpunkter från medstudenter till god hjälp för att kunna 
uppnå bekräftelsebarhet. 
 

Tabell 3 (bilaga 4) ger en översikt av i vilka artiklar olika upplevelser förekommer. 
Flera studier talar om samma sorts upplevelser hos deltagarna, vilket ökar trovärdig-
heten i resultatet. I stället för att göra en litteraturöversikt kunde intervjuer, gjorts 
vilket hade gett fler direkta beskrivningar av olika upplevelser av hur det är att leva 
med kroniska ögonsjukdomar i vårt land. Inga svenska studier hittades inom ämnes-
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området utan litteraturöversikten bygger på studier gjorda i välutvecklade länder från 
fyra olika världsdelar. Det land som kan skilja sig mest ur kulturellt hänseende är 
Kina, men artikeln valdes in i analysen. Studier gjorda i mindre utvecklade länder 
valdes bort redan vid artikelsökningen, vilket gör att resultatet lättare kan överföras, 
appliceras och förstås i den kontext vi lever i. 
 

Enskilda intervjuer, fokusgrupp-intervjuer och dagboksanteckningar har använts 
som datainsamlingsmetod i de tretton olika studierna och visar på samstämmighet, 
vilket stärker trovärdigheten. Majoriteten av deltagarna är kvinnor, vilket kan färga 
beskrivningarna och åldersspannet mellan deltagarna är stort: 23-92 år. Detta kan 
utgöra en svaghet i resultatet eftersom personer som befinner sig i olika skeden i livet 
har skilda behov, roller och framtidsdrömmar. För ett mer rättvisande resultat borde 
artiklar valts utifrån en särskild åldersgrupp. 
 

Cimarolli et al., 2011, utgick från en treårig longitudinell kvantitativ studie, där 364 
deltagare valdes ut för intervjuer varje år. En svaghet är att antalet respondenter i 
studien minskade för varje år. Detta gjorde att studiens slutliga resultat påverkades 
eftersom det endast var de med bäst hälsa som slutförde intervjuerna. Dessa iaktta-
gelser diskuterades även av författarna. 
 

 

Resultatdiskussion 

 

Sjukdom och lidande leder till olika konsekvenser och känslomässiga reaktioner i en 
persons liv (Travelbee, 2003) vilket även belyses i resultatet i litteraturöversikten. En 
persons upplevelser av synnedsättning orsakad av en åldersrelaterad ögonsjukdom är 
individuell och resultatet tyder på att de påverkas av såväl psykologiska, miljömässiga 
och sociala faktorer liksom förmågan till accepterande och hopp. Det är den egna be-
rättelsen av upplevelser i samband med kronisk ögonsjukdom och hur livet förändras 
som bidrar till en mer omfattande och nyanserad beskrivning av tillvaron än med en-
bart objektivt gjorda mätningar (Quaranta, Riva, Gerardi, Oddone, Floriano & Kons-
tas, 2016).  
 

I resultatet uttrycktes besvikelse efter kontakt med sjukvården och över icke önskad 
effekt av behandlingar (Fenwick et al., 2012; Moore & Miller, 2003; Stanford et al., 
2009; Wu et al., 2010). Förklaringar till detta kan säkert bero på en bristande konti-
nuitet av vårdgivare, för lite eller ingen individanpassad information om sjukdomsdi-
agnosen och dess konsekvenser samt att felaktiga förhoppningar fanns på behand-
lingseffekten. Då den personcentrerade vården ska utgå från den unika personen med 
en sjukdom och inte utifrån en diagnos (Ekman et al., 2011) borde därmed sjukvår-
den sträva efter koninuitet vad gäller vårdgivare för att förtroende och trygghet lät-
tare kan skapas. Då varje persons upplevelse om sin ögonsjukdom är unik bör också 
noggrann och korrekt dokumentation understrykas. Lika viktigt är också att nästa 
vårdgivare har tid att läsa och sätta sig in i det specifika som gäller för den enskilda 
personen. Enligt patientdatalagen ska journal föras för varje enskild person. Rätt 
dokumentation ger också bättre förutsättningar för att öka kontinuiteten liksom att 
undvika missförstånd (SFS 2008:355). 
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I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera de upplevelser 
som har med sjukdomen att göra (Travelbee, 2003). Litteraturöversikten belyser att 
synförsämring medför oro och funderingar på hur det ska bli i framtiden (Berger, 
2012; Cimarolli et al., 2011; Coyne et al., 2004; Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et 
al., 2012; Girdler et al., 2008; Glen & Crabb, 2005; Green et al., 2002; Moore & Mill-
ler, 2003; Wu et al., 2010). Dessa negativa känslor beskrivs även i andra studier av 
personer med synnedsättning orsakade av ögonsjukdomar (Senra, Oliveira & Leal, 
2011; Teitelman & Copolillo, 2005; Weber & Wong, 2010). För att kunna möta de 
svårigheter som uppkommer vid synnedsättning behöver personen själv acceptera sin 
sjukdom. Sjuksköterskan kan hjälpa till att stärka självförtroendet genom exempelvis 
stödjande undervisning om sjukdomens progressiva utveckling, behandling och er-
bjuda tillgängliga hjälpmedel som en del i att övervinna rädsla och oro (Houde & 
Huff, 2003; Weber & Wong, 2010). En personcentrerad vård ska låta personen som 
är i behov av vård och behandling få inta en aktiv roll genom att samarbetet främjas 
och där personens förmågor, framtidsplaner och miljön runtomring tas i beaktning 
vilket kommer att leda till en minskad upplevd osäkerhet och oro (Alharbi, Ekman, 
Olsson, Dudas & Carlström, 2012). Utifrån egna erfarenheter ligger utmaningarna i 
att identifiera det som känns viktigast för patienten, när vården anser att andra mål 
tidigare behöver uppnås. Det kan förebyggas genom att ha en lyssnande inställning 
och skapa en god kommunikation mellan den vårdbehövande och vårdgivaren för att 
skapa motivation så att båda parters mål kan uppnås. Med en ökande äldre befolk-
ning behövs mer kunskap om åldersrelaterade ögonsjukdomar och ökad förståelse för 
hur dessa personer upplever tillvaron så att de kan hjälpas till ett bättre fungerande 
dagligt liv. 
 

Lundman och Jansson (2006) beskriver att kroniska sjukdomar leder till negativa 
konsekvenser och fysiska begränsningar vilket framkommer i olika beskrivningar av 
upplevelser i denna litteraturöversikt. Synnedsättning kan leda till ett beroende av 
andra, vilket inte upplevdes positivt (Berger, 2011; Brouwer et al., 2008; Cimarolli et 
al., 2011; Coyne et al., 2004; Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et al., 2012; Girdler 
et al., 2008; Glen & Crabb, 2015; Green et al., 2002). Resultatet tydliggör att det upp-
levdes negativt att behöva be andra om hjälp eller att känna sig som en börda för 
andra, vilket också Weber & Wong (2010) kommit fram till. Samma resultat belyser 
även Burton, Gibson & Shaw (2016) i en kvalitativ studie av personer med åldersrela-
terad kronisk ögonsjukdom. Resultatet ger en indikation på att oberoende är en viktig 
faktor för bibehållen autonomi. Med en helhetssyn och genom att ta reda på perso-
nens styrkor, resurser, behov och svagheter kan sjuksköterskan med rätt insatta om-
vårdnadsåtgärder stärka möjligheterna att klara sig så mycket som möjligt själv. 
 

Samhället och dess funktioner är uppbyggda för seende människor. Synförsämring 
kan leda till större svårigheter att klara sina vardagliga sysslor, delta i utomhusaktivi-
teter, fritidsaktiviteter samt att kunna vara socialt aktiv (Kaminsky, Mitchell, Thomp-
son, Dudgeon & Powell, 2014). Resultatet visar att åldersrelaterade ögonsjukdomar 
leder till negativa konsekvenser för det psykosociala välbefinnandet, socialt samspel 
och relationer (Berger, 2011; Brouwer et al., 2008; Devenney & O’Neill, 2011; 
Fenwick et al., 2012; Girdler et al., 2008; Glen & Crabb, 2015). Sjukdom kan ge käns-
lor av ensamhet och upplevelser av att inte bli förstådd av andra (Travelbee, 2003) 
vilket också påvisas i resultatet (Berger, 2011; Brouwer et al., 2008; Cimarolli et al., 
2011; Devenney & O’Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). Den upplevda ensamheten el-
ler isoleringen kan leda till depressiva symtom. Olika anpassningar i det dagliga livet, 
familjens och vänners stöd och att kunna träffa andra med synnedsättning kan öka 
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välbefinnandet och ge en känsla av samhörighet (Nyman, Dibb, Victor & Gosney, 
2012). Detta är en viktig aspekt att ta med i omvårdnadsarbetet, där sjuksköterskan 
ska hjälpa den vårdbehövande att känna sig delaktig och få ett ökat välbefinnande 
(Söderberg, 2014). Uppmuntran till att delta i olika stödgrupper kan stärka indivi-
dens samhörighet med andra i liknande situation och samtidigt ge hopp, inspiration 
och styrka för att hantera vardagen liksom också lyfts fram i resultatet (Stanford et 
al., 2009; Wu et al., 2010). 
 

En kronisk sjukdom kan ge nya insikter och ett nytt perspektiv på livet. Sjuksköters-
kan ska ta reda på vilket sätt den enskilda personen uppfattar sin situation och på så 
sätt kunna ge rätt stöd och hjälp för att finna acceptans och hopp (Travelbee, 2003). I 
litteraturöversikten beskrevs hopp på olika sätt, troligtvis på grund av skiftande ålder 
på deltagarna eller var i sjukdomsförloppet deltagarna befann sig i. Enligt Weber & 
Wong (2010) bidrar hopp och acceptans till en allt mer optimistisk syn på livet och 
framtiden. Resultatet tyder på att individanpassad information om ögonsjukdomen 
och dess konsekvenser, stöd och rådgivning kan ge bättre förutsättningar för att finna 
acceptans och finna hopp i livet med en kronisk ögonsjukdom (Devenney & O’Neill, 
2011; Girdler et al., 2008). 
 

Hopp är en viktig psykologisk faktor som är riktad mot framtiden och hjälper till att 
hantera sjukdomsupplevelsen, stärka självkänslan, skapa känsla av kontroll och öka 
livskvaliteten. Hopp är ett val och involverar vilja, inre övertygelse och tro (Duggleby 
et al., 2012). Detta belyses även i denna litteraturöversikt där det beskrivs att religion 
och tro gav tröst och mening i sjukdomsupplevelsen men också hopp inför framtiden 
(Devenney & O’Neill, 2011; Girdler et al., 2008; Glen & Crabb, 2015; Moore & Miller, 
2003; Wu et al., 2010). Travelbee (2003) menar att hoppet har en viktig funktion för 
hur lidandet hanteras. Personcentrerad omvårdnad bör utgå från en helhetssyn av 
hela människan och sjuksköterskan ska därmed också bekräfta personens behov att 
finna hopp i tro och religion.  
 

 

Slutsatser 

 

Denna kvalitativa litteraturöversikt visar att synnedsättning orsakad av åldersrelate-
rade kroniska ögonsjukdomar leder till negativa känslor med oro för diagnosen och 
framtiden. Upplevelser av påverkad autonomi beskrivs med önskan om att kunna 
behålla självständigheten och känna sig oberoende av andra. Det sociala livet föränd-
ras och nedsatt syn leder till känslor av isolering, begränsning och att egenvärde och 
identitet förändras. Med kunskap, rätt attityder, acceptans, hopp och tro kan upple-
velse av kontroll skapas. 
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Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Genom en ökad kunskap och förståelse om hur det är att leva med synnedsättning 
orsakad av kroniska åldersrelaterade ögonsjukdomar kan omvårdnadsarbetet för-
bättras och den personcentrerade vården utformas utifrån de behov och styrkor som 
finns. Eftersom befolkningen blir allt äldre bör utbildning i åldersrelaterade ögon-
sjukdomar vara ett viktigt inslag i grundutbildningen för sjuksköterskor. Högskoleut-
bildningar för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter skulle gemensamt 
kunna bredda kursutbudet med utbildning som rör dessa åldersrelaterade sjukdomar 
för ökad förståelse i det multidisciplinära teamarbetet. 
 

Inom sjukvården och framförallt på ögonmottagningar bör informationen som ges 
om ögonsjukdomar och dess konsekvenser förbättras ur ett personcentrerat perspek-
tiv. Kontakterna eller undersökningstillfällena som ofta utgår från diagnos och objek-
tiva mätningar bör allt mer utvecklas till att ta hänsyn till den enskilde personens be-
hov och upplevelser. Att även involvera anhöriga och ge information också till dem 
om sjukdom, vård och behandling och de konsekvenser som kan uppstå med en syn-
nedsättning kan skapa bättre förståelse och samtidigt ge bättre förutsättningar för 
personcentrerad vård. 
 

Med tidiga insatser av ett multidisciplinärt arbetsteam med sjuksköterska, läkare, 
arbetsterapeut och kurator kan problem i vardagen snabbare identifieras och därmed 
också förebygga negativa upplevelser av synnedsättning eller att upplevd autonomi 
lättare kan upprätthållas. Samtalsgrupper, så kallade lärcafé eller andra stödgrupper 
t.ex. patientföreningar kan bidra till en känsla av samhörighet där erfarenheter delas 
med varandra. Information om detta tidigt i sjukdomsförloppet kan ge hjälp och stöd 
för att minska de negativa upplevelserna av de konsekvenser som glaukom, åldersre-
laterad maculasjukdom och diabetesretinopati kan föra med sig. 
 

Litteratursökningen visade tydligt bristen på omvårdnadsforskning inom området för 
synnedsättning orsakad av åldersrelaterade ögonsjukdomar och några nationella stu-
dier hittades inte alls. Ytterligare forskning om hur de vårdbehövande upplever livet 
med kroniska ögonsjukdomar i vårt samhälle och sjukvårdssystem kan bidra med 
värdefull kunskap. Forskning om hur information tas emot och upplevs och vilket 
stöd som ges vid kontakt med sjukvården skulle bidra med kunskap som också ut-
vecklar vården. 
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Sökord Avgränsningar Antal träffar 
vid artikel-
sökning och 
lästa titlar 

Urval 1: 
 
Lästa 
abstract 
 

Urval 2: 
 
Läst 
hela 
artikeln 
 

Urval 3: 
 
Till 
kvali- 
tets-
gransk-
ning 
 

16-09-28 
PsycInfo 

Sight impair* 
OR vision impair* 
AND experience  
AND qualitative 
OR interview 
OR focus group 
NOT a quantitative 
study  
NOT cataract 
NOT hemianopsia 
 

Peer-reviewed 
Engelska 
>18 år 
2000 
 

78 14 14 8 

16-09-28 
Cinahl 

Visual impairment 
OR glaucoma 
OR vision loss 
OR vision disorder 
AND experience 
OR coping 
OR learning 
OR psychosocial 
OR impact 
OR daily life 
AND qualitative 
OR interview  
OR focus group  
OR narrative 
 

Peer-reviewed 
Engelska 
All adults 
2000 
Full text 
Academic journal 
 

60 10 
1 dubb-
lett från 
PsycInfo 

9 3 

16-09-28 
Medline  

Vision impairment 
OR sight loss 
OR glaucoma 
AND experience* 
OR manage 
OR life 
AND phenomeno- 
logical 
OR qualitative 
OR focus group 
 

Peer-reviewed 
Engelska 
All adult 19+ 
2000 
Full text 
Academic Journal 
 

12 3 3 2 

 
Summa: 
 

   
150 

 
27 (-1) 

 
26 

 
13 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 
 
 
 
Titel: 

 

Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?   Ja  Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja  Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja  Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid 
Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussion-

en?    Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja  Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?

    Ja  Nej 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
 
Antal……………………     
 
Ålder…………………....     
 
Man/Kvinna…………….     
 
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Tabell 2. Artikelmatris 
 
Författare 
(år). 
Tidsskrift. 
Land 
 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitets-
gransk-
ning 

Resultat 

Berger, S. 
(2011). 
Occupation, 
Participa-
tion and 
Health 
 
USA 

The mean-
ing of lei-
sure for 
older adults 
living with 
vision loss 

Att förstå 
upplevelsen 
av fritids-
aktiviteter 
hos äldre 
personer 
med synned-
sättning och 
hur synför-
lust påverkar 
engage-
manget i 
dessa aktivi-
teter. 
 

26 
Män: 9 
Kvinnor: 17 
 
70-92 år 

Kvalitativ 
metod: 
Enskilda 
intervjuer 
samt del-
tagande 
observat-
ion 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Förändring i 
socialt samspel 
Ensamhet, be-
roende, frust-
ration, utma-
ning. Relationer 
förändras. En-
gagemanget 
minskar. Känsla 
av sammanhang 
är viktigt. 

Berger, S. 
(2012). 
Journal of 
Visual Im-
pairment & 
Blindness 
 
USA 

Is my world 
getting 
smaller? 
The chal-
lenges of 
living with 
vision loss 

Att förstå 
vilken på-
verkan syn-
nedsättning 
har för del-
tagande i 
fritidsaktivi-
teter 
 

26 
Män: 9 
Kvinnor: 17 
 
70-92 år 

Kvalitativ 
metod: 
Enskilda 
intervjuer 
samt del-
tagande 
observat-
ion 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Fysiska miljön 
utmanande. 
Känna sig sår-
bar, rädd. Ener-
gikrävande. 
Påverkat själv-
förtroende. 
 

Brouwer et 
al. (2008). 
British 
Journal of 
Occupa-
tional Ther-
apy 
 
Nederlän-
derna 
 

Limitia-
tions in 
mobility: 
Experiences 
of visually 
impaired 
older peo-
ple 

Att förstå 
hur äldre 
med synned-
sättning och 
nedsatt rör-
lighet upple-
ver själv-
ständighet i 
det dagliga 
livet 
 

10 
Män: 2 
Kvinnor: 8 
 
63-95 år 

Kvalitativ 
metod: 
Empirisk 
fenomeno-
logi. En-
skilda 
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Negativa käns-
lor, känna sig 
begränsad, osä-
ker. Besvikelse, 
sorg, skamsen-
het, svaghet. 
Svårt att accep-
tera beroendet 
av andra. Andra 
förstår inte. 
 

Cimarolli et 
al. (2011) 
Clinical 
Rehabilita-
tion 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenges 
faced by 
older adults 
with vision 
loss: a qual-
itative 
study with 
implica-
tions for 
rehabilita-
tion 

Att ingående 
bedöma och 
beskriva  
utmaningar 
som äldre 
personer 
med påtaglig 
synnedsätt-
ning orsakad 
av AMD 
upplever ur 
funktionellt, 
socialt och 
psykologiskt 
hänseende 

364 
Män: 37% 
Kvinnor: 
63% 
 
Medel: 83 
år 

Kvalitativ 
metod. 
Enskilda 
intervjuer 
som årlig-
en följdes 
upp vid tre 
tillfällen 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Utmaningar i 
dagliga livet 
ökade. Sociala 
kontakter sta-
bila. Negativa 
känslor och 
självständighet 
minskade. 



 

 

 

Författare, 
(år) 
Tidskrift 
Land 
 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitets-
gransk-
ning 

Resultat 

Coyne et al. 
(2004). 
Family 
practice 
 
Storbritan-
nien 

The impact 
of diabetic 
retinopa-
thy: per-
spectives 
from pa-
tient focus 
groups 
 

Att utvär-
dera symp-
tom vid dia-
betesretino-
pati och dess 
inverkan på 
dagligt liv 
och hälsore-
laterad livs-
kvalitet 
 

15 
Män: 7 
Kvinnor: 8 
 
Medel: 61 år 

Kvalitativ 
metod. 4 
fokus-
gruppin-
tervjuer (2 
manliga, 1 
kvinnlig 
och 1 
mixad 
grupp) 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Rädd och sårbar 
för det okända. 
Förlorad själv-
ständighet. 

Devenney & 
O’Neill, 
(2011). 
British 
Journal of 
Health Psy-
chology 
 
Storbritan-
nien 

The experi-
ence of 
diabetic 
retinopa-
thy: A 
qualitative 
study 

Att belysa en 
kunskaps-
brist och att 
skapa för-
ståelse för 
hur patien-
ter med DR 
upplever 
utmaningar-
na i det dag-
liga livet pga 
synförlust 
samt hur de 
klarar att 
sköta sin 
diabetes 
 

10 
Män: 4 
Kvinnor: 6 
 
38-82 år 

Kvalitativ 
metod. 
6 enskilda 
intervjuer, 
4 i närvaro 
av en an-
nan per-
son 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Psykosociala 
förluster. Hur 
känslor och 
utmaningar 
hanteras. Svå-
righeter att 
sköta diabetes-
sjukdom. 

Fenwick et 
al. (2012). 
Quality of 
Life Re-
search 
 
Australien 
 

The impact 
of diabetic 
retinopa-
thy on 
quality of 
life: Quali-
tative find-
ings from 
an item 
bank de-
velopment 
project 
 

Att utveckla 
ett omfat-
tande DR-
specifikt 
bedöm-
ningsin-
strument 
som bedö-
mer sjuk-
domens 
påverkan på 
alla rele-
vanta livs-
kvalitetspa-
rametrar: 
funktionella, 
sociala och 
emotionella 
aspekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 
Män: 39 
Kvinnor: 18 
 
27-83 år 

Kvalitativ 
metod. 
18 en-
skilda 
intervjuer, 
8 fokus-
gruppin-
tervjuer 
med 3-7 
deltagare 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Begränsningar i 
aktiviteter. 
Emotionell på-
verkan, föränd-
rad självupp-
fattning. Oro för 
framtiden, be-
gränsningar i 
koncentration. 
Påverkan på 
socialt liv. 



 

 

 

Författare 
(år). 
Tidskrift 
Land 
 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitets- 
gransk-
ning 

Resultat 

Girdler et 
al. (2008). 
Occupation, 
Participa-
tion and 
Health 
 
Australien 

The impact 
of age-
related 
vision loss 

Att beskriva 
vilken på-
verkan ål-
dersrelate-
rad synför-
lust får, att 
identifiera 
faktorer som 
leder till an-
passning och 
beskriva 
problemom-
råden i det 
dagliga livet 
för äldre. 
 

22 
Män: 9 
Kvinnor: 13 
 
65-93 år 

Kvalitativ 
metod. 
Fokus-
gruppin-
tervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
Saknas: 
trovär-
dighets-
diskuss-
ion och 
återkopp-
ling 

Livet före och 
efter. Negativa 
känslor, identi-
tetsförlust, svå-
righeter med 
dagliga aktivite-
ter, roller och 
socialt liv. Han-
tering av käns-
lor leder till 
anpassning. 
Kunskap och 
religiös överty-
gelse stärkande. 
Meningsfulla 
aktiviteter ger 
ökad självkänsla 
och självsäker-
het. 
 

Glen & 
Crabb 
(2015) 
BMC 
Ophtalmo-
logy 
 
Storbritan-
nien 

Living with 
glaucoma: 
a qualita-
tive study 
of func-
tional im-
plications 
and pa-
tient’s cop-
ing behav-
iours 
 

Att identifi-
era olika 
copingstra-
tegier som 
glaukompa-
tienter med 
synförlust 
använder för 
att klara av 
aktiviteter i 
dagliga livet. 
 

16 
Män: 8 
Kvinnor: 8 
 
68-77 år 

Kvalitativ 
metod. 
Enskilda 
intervjuer 
(varav 2 
telefonin-
tervjuer) 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Svårigheter med 
aktiviteter, 
okända miljöer, 
känna igen an-
sikten. Andra 
sinnen värde-
fulla. Be andra 
om hjälp, syn-
hjälpmedel, tid. 
Accepterande, 
ha positiva tan-
kar, religiös 
förtröstan. 
 

Green et al. 
(2002). 
Social Sci-
ence & 
Medicine 
 
Storbritan-
nien 

Learning to 
live with 
glaucoma: 
a qualita-
tive study 
of diagno-
sis and the 
impact of 
sight loss 
 

Utforska 
betydelsen 
av synned-
sättning för 
människor 
med glau-
kom. Att 
identifiera 
hindren till 
att söka pro-
fessionell 
hjälp. Un-
dersöka hur 
synförlust 
pga glaukom 
påverkar 
vardagslivet 
i en värld 
utformad för 
seende 
människor. 
 

28 
Män: 14 
Kvinnor: 14 
 
25-86 år 

Kvalitativ 
metod. 
20 en-
skilda 
intervjuer 
och 2 
grupp-
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Saknas: 
Tillförlit-
lighets- 
och tro-
värdig-
hetsdis-
kussion 

Diagnosen 
oväntad. Var-
dagslivets på-
verkan bero-
ende av fysisk 
miljö, sociala 
och yrkes-
mässiga roller, 
stöd från famil-
jen. Rädsla för 
synförlust. 
Självständighet 
relateras till 
sociala roller. 
Oro för framti-
den, att bli be-
roende av 
andra. Vilja att 
uppfattas som 
”normal”. Brist 
på förståelse 
från andra. 



 

 

 

Författare 
(år). 
Tidsskrift. 
Land 
 

Titel Syfte Deltagare Metod Kvalitets-
gransk-
ning 

Resultat 

Moore & 
Miller, 
(2003). 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
USA 

Older 
men’s ex-
perience of 
living with 
severe vis-
ual im-
pairment 

Att skapa 
förståelse för 
upplevelsen 
av svår syn-
ned-sättning 
hos äldre 
män med 
AMD 
 

Män: 8 
68-87 år 

Kvalitativ 
metod. 
Enskilda 
intervjuer 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Upprätthålla 
självständighet 
och kontroll i 
vardagslivet. 
Konfrontera 
osäkerhet och 
rädslor. Hoppet 
och framtidstro 
ska bevaras. 
 

Stanford et 
al. (2009). 
The British 
Journal of 
Visual Im-
pairment 
 
Storbritan-
nien 
 

Psychoso-
cial ad-
justment in 
age-related 
macular 
degenera-
tion 

Att beskriva 
psykosociala 
anpassning-
ar över 12 
månader hos 
personer 
med syned-
sättning pga 
AMD 

37 
Män: 17 
Kvinnor: 20 
 
73-92 år 

Kvalitativ 
metod. 
Prospektiv 
studie, 
analys av 
skrivna 
dagböcker 
över 1 års 
tid. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Anpassning 
svårt. Svårig-
heter i olika 
aktiviteter. För-
lorad självstän-
dighet. Social 
isolering. Varie-
rande stöd från 
samhället. Ned-
stämdhet. Ny-
heter i behand-
lingsmetoder 
gav hopp och 
besvikelse. 
 

Wu et al. 
(2010). 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Kina 

Patient’s 
experience 
of living 
with glau-
coma: a 
phenome-
nological 
study 

Att utforska 
upplevelser 
hos personer 
som lever 
med glau-
kom och 
beskriva 
deras strate-
gier att han-
tera sjukdo-
mens konse-
kvenser 
 

24 
Män: 10 
Kvinnor: 14 
 
23-86 år 

Kvalitativ 
metod. 
Fenome-
nologisk 
ansats. 
20 en-
skilda 
intervjuer 
+ 2 fokus-
gruppin-
tervjuer 
med 4 
deltagare i 
varje 
grupp 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Söka stöd i kun-
skap och and-
ligt. Anpassning 
genom hälso-
sam livsstil. 
Sträva efter 
självständighet. 
Mer oro för 
framtiden och 
blindhet hos 
kvinnor än hos 
män. Frustrat-
ion och makt-
löshet. Anpass-
ning till lägre 
livskvalitet. 
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Tabell 3 Översikt av kategorier utifrån artikelanalys 
 

 
Författare, 
årtal. 

 

Emotionell påver-
kan av sjukdoms-
diagnos 

Upplevelser av  
påverkad autonomi 

Upplevelser av social  
förändring 

Upplevelser av kon-
troll 

Oro för 
diagno-
sen 

Oro 
och 
rädsla 
för 
framti-
den 

Att vara 
själv-
ständig 

Att vara 
beroende 

Att vara 
isolerad och 
känna sig 
begränsad 

Att känna 
att egen-
värde och 
identitet 
förändras 

Att  
acceptera 
sina  
begräns- 
ningar 

Att 
finna 
hopp 

Berger, S. 
(2011). 

   X X X X  

Berger, S. 
(2012). 

 X X  X    

Brouwer et 
al., (2008).  

  X X X X X  

Cimarolli et 
al., (2011).  

 X  X X X   

Coyne et al., 
(2004).  

 X X X X X X  

Devenney & 
O’Neill, 
(2011). 

X X X X X X X X 

Fenwick et 
al., (2012). 

X X X X X X   

Girdler et 
al., (2008). 

X X X X X X X X 

Glen & 
Crabb, 
(2005). 

X X X X X X X X 

Green et al., 
(2002). 

 X  X X X X  

Moore & 
Miller, 
(2003). 

X X   X X X X 

Stanford et 
al., (2009). 

X    X  X X 

Wu et al., 
(2010). 

X X   X X X X 

 
 


