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Abstrakt 

Bakgrund: Sjukdomen åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en är av de 

vanligaste anledningarna till grav synnedsättning i västvärlden. Sjukdomen medför att 

den centrala synen försämras för patienten. Det finns en torr och en våt form. Med den 

våta formen sker synförsämringen i ett snabbare förlopp men kan behandlas med 

läkemedel som injiceras i ögats glaskropp. Synförsämringen skapar olika problem för 

patienten att hantera i deras vardagsliv. I relation till vardagliga aktiviteter så som 

socialt och fysiskt finns den närvarande.  

Syfte: Att beskriva patientens uppfattningar av att leva med sjukdomen våt AMD. 

Metod: En kvalitativ design har använts med en fenomenografisk forskningsansats. 

Patienter från en ögonmottagning i Mellansverige har enskilt intervjuats. Data har sedan 

analyserats enligt en fenomenografisk analys. 

Resultat: Fyra stycken beskrivningskategorier identifierades som handlade om 

patienternas uppfattningar av sin sjukdom. Medvetenhet om sjukdomen, förlust av 

självständighet, att kunna anpassa sig och att känna tillit till sjukvården. 

Slutsats: Att leva med sjukdomen våt AMD medför förändringar i patientens vardagsliv 

och påverkar det på olika sätt. För att kunna förstå patientens uppfattningar med att leva 

med sjukdomen är det viktigt att belysa och lyfta fram dessa för att kunna hitta metoder 

för att uppmärksamma denna patientgrupps behov av stöd och hjälp vid besöken på 

ögonkliniken.  

Nyckelord: Våt AMD, Patienter, Uppfattningar, Fenomenografi. 



 

Abstract 

Background: The disease of age-related macular degeneration (AMD) is one of the 

most common causes of severe sight depression in the western world. The disease 

causes the central vision to deteriorate for the patient. With the wet form, this occurs in 

a faster course but can be treated with drugs injected to the eye´s vitreous body. The 

visual impairment, in return, often creates different problems for the patient to handle in 

their daily lives. In relation to everyday activities, such as social and physical, it is 

present. 

Aim: To describe the patient´s perceptions living with the disease wet AMD. 

Method: A qualitative design as a research metod has been used with a 

phenomenographical research effort. Patients from an eye clinic in central Sweden have 

been interviewed individually. Data have been analyzed according to a 

phenomenographical analysis.  

Results: Four descriptive categories were identified as dealing with 

patients´experiences of their daily life. Awareness of the disease, loss of independence, 

being able to adapt and to trust the health care. 

Conclusion: Living with the disease wet AMD causes changes in the patient´s daily life 

in different ways. In order to understand the patient´s experience of living with the 

disease in their daily lives, it important to highlight and point out these in order to more 

easily find methods to pay attention to this patient group´s need for support and 

assistance in visiting the eye clinic. 

Keywords: Wet AMD, Patient´s, Perceptions, Phenomenography 
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1. Inledning 

Att drabbas av sjukdomen våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) innebär 

en förändring i patientens liv och hälsa. Livskvalitén försämras många gånger och 

synförlusten försvårar det dagliga livet för patienten (Borla & Young, 2006). Som 

sjuksköterska träffar jag dessa patienter regelbundet när de kommer till ögonkliniken på 

sina kontroller. Patienterna uttrycker många gånger problematiken kring svårigheter att 

klara av vardagliga sysslor i sin vardag på grund av följderna som kommer av 

synnedsättningen. Tiden för patient och vårdmötet på min klinik är kort och lite tid finns 

således för djupgående samtal angående vardagliga problem och känslorna kring dessa 

uppfattningar. Syftet med denna studie är att undersöka patientens uppfattningar av att 

leva med våt AMD för att få en ökad förståelse för hur denna patientgrupp erfar sitt 

vardagsliv. 

2. Bakgrund 

2.1 Åldersrelaterad makuladegeneration - AMD 

Sjukdomen AMD är en av de vanligaste anledningarna till grav synnedsättning bland 

äldre människor i västvärlden.  Det är en sjukdom i ögat som orsakar en progressiv 

förlust av fotoreceptorerna i makula. Man använder sig av regelbundna undersökningar 

för att kartlägga progressen av sjukdomen (Malize & Kirsch, 2016). Det finns två typer 

av AMD, en torr och en våt form. Små gula förändringar i makula som kallas drusen är 

ett tidigt tecken på sjukdomen. Detta kan sedan utvecklas och bli sämre gradvis, och 

synen försämras succesivt och kan sedan övergå i den våta formen av AMD. Skillnaden 

mellan de två typerna är att den torra varianten inte är behandlingsbar och involverar 

inte några våta utfällningar i makula så som blod eller vätska i och under näthinnan. 

Den våta typen är behandlingsbar och sjukdomsförloppet inkluderar en nykärlbildning 

från åderhinnan som sker i makulaområdet och det är dessa som läcker vätska och 

blöder lätt. Detta leder i sin tur till sämre syn centralt (Bowling, 2016). Det perifera 

seendet bevaras och synen här är ofta god trots förloppets utveckling, så att bli helt 

blind i sjukdomen är ovanligt. Symtomen man uppmärksammar är att linjer som är raka 

blir krokiga eller böjda, ansikten blir svåra att känna igen, läsning och närarbete kan bli 

problematiskt. Behandlingen för dessa patienter består av ett läkemedel som injiceras i 

glaskroppen i ögat som motverkar de faktorer som gör att nykärlbildning bildas. Detta i 
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sin tur minskar aktiviteten hos dessa kärl vilket leder till att vätska minskas i och under 

näthinnan och bättre synskärpa uppnås eller bibehålls i de flesta fallen. Denna 

behandling måste genomföras regelbundet då recidiv är återkommande. Man har 

identifierat ett flertal riskfaktorer kring sjukdomen vilka inkluderar bland annat 

ärftlighet inom familjen, rökning, kvinnligt kön och högre ålder. Orsakerna till 

insjuknandet är dock fortfarande rätt okända (Malize & Kirsch, 2016; Boyle, Vukicevic, 

Koklanis & Itsiopoulos, 2015). 

2.2 Att leva med AMD 

Studier som har genomförts har visat att sjukdomen AMD har en påverkan på patientens 

livskvalité negativt då förlorandet av synen skapar problem i vardagen för patienten i 

utförandet av sina dagliga aktiviteter. Dessa dagliga aktiviteter kan bestå av exempelvis 

bilkörning och läsning. En ökning av fallolyckor har påvisats i samband med sjukdomen 

vilket skapar onödigt lidande för patienten. Känslomässig stress är också förknippat 

med sjukdomen då man kan få svårt att känna igen ansikten hos sin familj och sina 

vänner (Borla & Young, 2006). Man har sett att graden av synnedsättning kan relateras 

till hur mycket hjälp med sina vardagliga aktiviteter som patienten behöver. En låg 

synskärpa leder till mer behov av hjälp i vardagen (Mathew, Delbaere, Lord, Beumont, 

Vaegan & Madigan, 2011). Forskarna är eniga om att AMD är handikappande för 

patienten på flera olika sätt i dennes vardagsliv. 

En annan studie har även den påvisat att synnedsättningen är förknippat med ett 

handikapp. Personer som är drabbade av AMD behöver mer hjälp i sin vardag med 

olika aktiviteter och upplever svårigheter att klara av olika uppgifter i vardagen än 

friska äldre. En osäkerhet kring att klara sig hemma själv finns hos dessa människor 

(Ivanoff-Dahlin, Sonn, Lundgren-Lindqvist, Sjöstrand & Steen, 2000). Enligt Casten, 

Rovner och Fontenot (2016) så har forskning visat på att användandet av hjälpmedel 

handahållna av synrehabiliteringen leder till minskad risk för social isolering.  

I en studie av Mathew, Delbaere, Lord, Beaumont, Vaegan och Madigan (2011) har 

man hittat samband mellan sjukdomen och risk för att drabbas av depression. Enligt 

författarna så inträffade insjuknande i depression för nära hälften av deltagarna som en 

följd av sjukdomen som påverkar vardagslivet för patienten. I relation till vardagliga 

aktiviteter så som socialt och fysiskt finns den närvarande. Även enligt författarna 

Bennion, Shaw och Gibson (2012) så påverkas vardagslivet på olika sätt. De dagliga 
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uppgifterna i vardagen blir problematiska för patienten. Patienterna beskriver att de 

finns svårigheter att laga och förbereda måltider, svårigheter med läsning eller 

handarbete. Vidare skriver författarna att livet i samband med sjukdomen har visat på 

både svårigheter att fungera i sitt vardagliga liv och en negativ livskvalité.  Men trots 

det så har det även visat att vissa patienter upplever en bra livskvalité trots sjukdomen 

då de har hittat särskilda hanteringstrategier att använda sig av i sin vardag, som 

exempelvis positivt tänkande, förändring i hur aktiviteter utförs och att man ber andra i 

sin närhet om hjälp med saker som man själv inte klara av. 

En annan studie som är gjord visar även den att ju sämre synskärpa man har desto mer 

hjälp i vardagen krävs och även livskvalitén är sämre hos denna patientgrupp. Att inte 

längre kunna köra bil är något som patienterna utryckte påverkade deras livskvalité på 

ett negativt sätt. Vissa av patienterna upplevde att detta var något som tog bort deras 

frihet och därmed självständigheten. Trots att livskvalitén blir sänkt då patienterna 

drabbas av AMD så försöker de ändå att komma ut på saker som är av social eller fysisk 

karaktär (Ord, Wright, DeAngelis & Feehan, 2015). 

AMD inte bara är förknippat med en sämre livskvalité hos den drabbade utan har också 

en negativ ekonomisk effekt i samhället. Synrehabilitering är ekonomiskt kostsamt och 

de synskadade är mer uteslutna från arbetsmarknaden än friska äldre. Detta leder i sin 

tur till att de drabbade också får ekonomiska svårigheter privat som har en negativ 

påverkan på deras liv (Hamadee, Hodge, Rakibuz & Malvankar-Mehta, 2016).  

Närstående som vårdar sina anhöriga med AMD är också drabbade på olika sätt. De 

känner bland annat en oro och en stress. De kan även få problem med sitt eget sociala 

liv. Dessa symtom kan öka i samband med att sjukdomen hos den anhörige fortskrider 

och blir sämre eller inte kommer under behandling (Gopinath, Kifley, Cummins, 

Heragthy & Mitchell, 2015). 

2.3 Patienters uppfattningar av vårdmötet i sjukvården 

I en studie av Norell-Pejnera, Ziegerta  och Kihlgren (2015) så visade resultatet att 

patienterna inte vänder sig till sjuksköterskan i första hand gällande olika saker i dennes 

liv. De vänder sig i stället i första hand till personer i deras närhet så som anhöriga och 

vänner. Ett undantag fanns när det gällde saker som var för emotionella eller personliga, 

då de istället fann det tryggt att ha sjuksköterskan att samtala med och att de då slapp att 

lägga denna börda på sina anhöriga. I andra studier som är gjorda så har de visat sig att 
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viktiga egenskaper hos sjuksköterskan enligt patienter är att denne är empatisk och 

igenkännande. Patienterna anser att det är viktigt att de blir sedda och lyssnade på som 

människor och att inte bara att sjukdomen är i fokus. En önskan om att hela ens 

livssituation uppmärksammas finns hos dem (Bramley & Matitt, 2014; Larsson, 

Sahlsten, Segesten & Plos, 2011; McCabe, 2004). 

I en studie av Yongxia, Xiaoqing, Jingjing, Dan, Jingfang, Weili och Wenru (2016) så 

framkom det att patienten önskar mer utförlig information om sin sjukdom från 

sjuksköterskan. Som patient upplever man att man inte att får all information som rör 

dennes vård, utan viss information utelämnas och att man underskattar detta behov som 

sjuksköterska. Patienten vill bli sedd som människa och inte bara som en patient i 

mängden av andra. Patienten riskerar att undvika att ta upp ämnen som man egentligen 

vill berätta om då man är generad. Det kan exempelvis handla om ekonomi eller 

personlig hygien. Patienten önskar att sjuksköterskan hade svar på alla frågor som rör 

dennes liv och funderingar som denne har, men förstår samtidigt att detta inte är en 

möjlighet. Egenskaper som identifierats som viktiga hos sjuksköterskan är att denne är 

empatisk, vänlig och respektfull i sitt bemötande. 

I en annan studie så menar Griscti, Aston, Warner, Martin-Misener och McLeod (2016) 

att det har visat sig att patienten ibland känner ett underläge gentemot sjuksköterskan. 

Att inte bli lyssnad på som patient trots att man levt länge med sin sjukdom och kan 

mycket om den. Som patient finns en tveksamhet till att berätta om man tycker man 

blivit orättvist behandlad eller inte lyssnad på, då man inte vill ses som den gnälliga 

patienten eller att som följd få en sämre vård på grund av detta. Enligt Witt, Sherman 

och Ouellette (2001) så fanns det en förutfattad mening bland patienterna att 

sjuksköterskorna hade en tung arbetsbörda vilket ledde till att de undvek att störa dem i 

deras arbete med frågor som gällde patienternas problem.  

Enligt McCabe (2004) upplevde patienterna att sjuksköterskorna inte gav tillräcklig 

information eller samtalade med dem, utan istället fokuserade på praktiska uppgifter de 

hade att utföra. De fanns också en föreställning om att sjuksköterskorna hade 

förutfattade meningar om deras sjukdomar eller tillstånd vilket gjorde att de inte 

bemötte dem på ett patientfokuserat sätt. Många av patienterna fick en speciell kontakt 

med de sjuksköterskor de upplevde var genuina på riktigt och inte endast spelade en 

roll. Att sjuksköterskan hade humor var också en viktig egenskap patienterna nämnde.  
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3. Problemformulering 

Att drabbas av diagnosen våt AMD är ofta ett psykiskt trauma och kan skapa mycket 

emotionell stress för patienten och även för dess anhöriga. Forskning har visat att 

livskvalitén påverkas negativt hos denna patientgrupp och denna sjukdom är en av de 

vanligaste anledningarna till synnedsättning i västvärlden. Med detta så uppkommer det 

problem i olika variationer att hantera för patienten. Sjukdomen medför olika typer av 

synnedsättningsgrader som påverkar patienten på ett eller flera olika sätt. Många får vid 

en grav synnedsättning svårt att klara sig hemma utan hjälp utifrån med de dagliga 

sysslorna i sitt vardagsliv, som att exempelvis laga mat, läsa och uträtta ärenden. 

Kvantitativa studier har visat att livskvalitén är försämrad för dessa patienter men det 

finns få studier gjorda ur en fenomenografisk synvinkel hur patienten uppfattar hur det 

är att leva med sjukdomen. Därför finns det skäl att beskriva patientens uppfattningar i 

hur denne erfar sin vardag och dess aspekter med sjukdomen för att kunna ge en sådan 

bra omvårdnad som möjligt för varje enskild patient. Detta är också viktigt för att få en 

ökad förståelse för denna patientgrupps olika uppfattningar i sitt vardagsliv tillsammans 

med sjukdomen. 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva patientens uppfattningar av att leva med sjukdomen våt AMD. 

     5. Metod 

5.1 Design 

Metoden som valdes till denna studie är en kvalitativ design med en fenomenografisk 

ansats. För att undersöka hur patienter förstår, erfar och upplever något i deras omvärld 

valdes en kvalitativ design för att kunna besvara syftet i studien (Polit & Beck, 2012). 

Som datainsamlingsmetod användes enskilda semistrukturerade intervjuer. Målet med 

den fenomenografiska ansatsen är att fånga och beskriva dess kvalitativt skilda 

variationer av uppfattningar på samma fenomen eller en eller flera företeelser (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012).  

5.2 Fenomenografi 

Fenomenografin syftar till att kartlägga beskriva människors olika sätt att förstå och 

erfara sin omvärld genom att kunna beskriva skillnader och likheter i hur individen 
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uppfattar ett fenomen. Fenomenografin anknyter sig till ett icke dualistiskt 

förhållningsätt vilket innebär att man anser att det finns en intern relation mellan 

subjektet och världen (Marton & Booth, 2000). 

There are not two worlds: a real, objective world, on the one hand, and a 

subjective world of mental representations, on the other. There is only one world, 

a really existing world, which is experienced and understood in different ways by 

human beings. It is simultaneously objective and subjective (Marton, 2000, s. 

105). 

Detta innebär att världen uppnås genom vår erfarenhet. Den som beskriver världen och 

det som beskrivs kan inte separeras. Det betyder att det finns en existerande värld som 

erfars och förstås på olika sätt av människan. Den verkliga världen är både subjektiv 

och objektiv (Marton & Booth, 2000). Fenomenet patientens erfarenhet av att leva med 

sin sjukdom är dels objektiv eftersom det sker utifrån ett sammanhang, en tid och plats. 

Det subjektiva är själva fenomenet som patienten erfar. Kunskapen som erhålls med 

detta förhållningssätt är att människor skiljer sig åt hur världen erfars. Skillnader och 

likheter kan beskrivas, kommuniceras och förstås av andra (Sjöström & Dahlgren, 

2002). Fenomenografin utgår från det andra ordningens perspektiv när man vill uttala 

sig om hur människan erfar sin omvärld. Det intressanta är inte om individens 

uppfattning är sann eller falsk i förhållande till sin omvärld. Första ordningens 

perspektiv utgår ifrån när forskaren vill undersöka olika aspekter av den objektiva 

världen. Resultatet utgörs av en uppsättning kategorier som bildar ett utfallsrum. 

Utfallsrummet är ett antal kvalitativa sätt att erfara ett fenomen (Sjöström & Dahlgren, 

2002; Henricson, 2013). 

5.3 Urval och rekrytering av deltagare 

Deltagarna till studien rekryterades från en ögonmottagning på ett regionsjukhus i 

Mellansverige våren 2017. De tillfrågade deltagarna fick en muntlig information om 

studien och dess syfte sedan fick de ett skriftligt informationsbrev att läsa igenom på 

egen hand (Bilaga 4). Deltagarna som tillfrågades hade alla diagnosen våt AMD för att 

kunna besvara syftet med studien. Ett strategiskt urval tillämpades för att få en variation 

i bland annat ålder, synskärpa och sjukdomslängd. Variationen visas på gruppnivå i 

tabell 1 nedan. Deltagare med kognitiv nedsättning valdes medvetet bort då ett 

samtycke till studien var en förutsättning för att vara med i studien och säkerställa 
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frivilligheten. Deltagarna fick själva välja vart intervjuerna skulle hållas för att de skulle 

vara så bekväma som möjligt vid intervjutillfällena (Polit & Beck, 2012). Samtliga 

deltagare i studien valde att komma tillbaka till ögonmottagningen för att delta i 

intervjun. Intervjuerna tog i snitt 10-20 minuter att genomföra. Totalt deltog sju stycken 

patienter i studien. Av dessa så var fyra kvinnor och tre var män. Totalt tillfrågades tio 

stycken patienter varav tre tackade nej till att delta.  

Tabell 1. 

Parameter Kvinnor  Män    
 
 

Antal 4 3 

 

Ålder 76-90 år  

 

 

72-85 år  

 

Synskärpa Handrörelse-1,0 0,3-0,7 

Sjukdomslängd 4-10 år 3-8 år 

 

5.4 Datainsamling 

Personerna blev tillfrågade om deltagande till studien vid ett av deras ordinarie besök på 

ögonkliniken som rörde den aktuella sjukdomen i studien. De som valde att tacka ja till 

studien fick sedan skriva på ett samtyckesformulär och tid och plats bestämdes för 

intervjutillfället. Alla deltagarna valde att komma tillbaka till ögonmottagningen efter 

ett par dagar eller någon vecka. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med sex 

stycken huvudfrågor som arbetats fram inför studien (Bilaga 1) och ett formulär med 

demografisk fakta (Bilaga 2) fick fyllas i av deltagaren.  En av dessa intervjuer var en 

pilotintervju som genomfördes för att se om intervjufrågorna var relevanta för studien. 

Denna intervju inkluderades sedan i analysen då den ansågs innehålla relevant 

information för att kunna besvara syftet. Varje studiedeltagare fick samma huvudfrågor 

ställda till sig, med undantag av en fråga som ändrades efter pilotintervjun. En del med 

underfrågor fanns som stöd om deltagaren fastnade på något sätt eller om forskaren ville 

få informanten att utveckla ett svar ytterligare. Varje intervju spelades in med en 

diktafon. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant på dator. Intervjuerna kodades 

med en färg och ett nummer och avidentifierades också då i samband med detta. Efter 

att intervjuerna var färdiga så transkriberades dessa ordagrant av författaren. Allt som 

sades i intervjuerna och exempelvis pauser och suckar skrevs ner. Varje intervju 
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kodades med ett nummer och en färg för att kunna ha kontroll och återkoppla i analysen 

av materialet. Detta i sin tur avidentifierade också studiedeltagaren. Intervjuerna 

strukturerades sedan upp för att det skulle bli lättare och mer överskådligt att hantera 

materialet inför analysen. 

5.5 Dataanalys 

En fenomenografisk analysmetod användes för att analysera insamlat material. 

Dataanalysen som genomfördes nedan är beskriven av Sjöström och Dahlgren (2002) 

som sju analyssteg.  

Första steget  

Det första steget i analysen bestod av att göra sig bekant med materialet. Här lästes 

intervjuerna igenom flera gånger för att lära känna materialet och för att få en klar 

uppfattning om innehållet i dessa. Detta steg uppfylldes även genom att författaren själv 

genomförde transkriberingen av materialet och på så sätt bekantade sig med det. 

Andra steget 

Det andra steget handlar enligt författarna om att urskilja relevanta och betydelsefulla 

begrepp. Här sammanställdes svaren från intervjuerna i ett nytt dokument som handlade 

om en viss fråga för att lättare få en överblick över det väsentliga. Här togs meningar ut 

som ansågs innehålla relevanta och för studien betydelsefulla begrepp. Dessa meningar 

fördes in i en tabell för att lättare kunna överskådas. De citat som inte ansågs besvara 

studiens syfte sorterades här bort.  

Tredje steget 

Det tredje steget i analysen handlar om kondensering av meningarna för att få ut de 

mest centrala i dem. Här lades den kondenserade texten in i tabellen bredvid den 

ursprungliga texten för att lättare kunna gå tillbaka till och få en överblick i analysen. 

Fjärde steget 

Det fjärde steget handlar om en preliminär gruppering av fynden och att finna en 

relation till dessa. Här klipptes kondenseringarna ut och lades i olika högar som 

sorterades in under en preliminär kategori som ansågs handla om samma uppfattningar. 

Dessa preliminära kategorier granskades sedan mer noggrant för att se om de behövde 
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omprövas till nya kategorier, vilket också skedde ett par gånger. 

Femte steget 

Det femte steget i analysen går ut på att finna det väsentliga i de olika kategorierna. 

Man ska här finna likheterna i varje kategori och skillnader mellan de olika 

grupperingarna. Här omprövades de olika svaren och kunde hamna i en ny kategori. Här 

togs noggrannhet i att kategorierna svarade mot syftet i studien.  

Sjätte steget 

Det sjätte steget handlar om att namnge de olika kategorierna efter den centrala 

innebörden i dem. Här namngavs de olika kategorierna baserat på vilka uppfattningar 

och uppfattningar de behandlade. Här var målet att hitta namn som nära beskrev 

innebörden av innehållet i dem. Här kallas nu de för beskrivningskategorier. 

Sjunde steget 

Det sjunde och sista steget i analysen kallar författarna för den kontrastiva fasen vilket 

innebär att man här beskriver liknelser och skillnader i och mellan de olika kategorierna 

och dess unika karaktär. I varje beskrivningskategori innehåller det olika uppfattningar 

och uppfattningar av samma innehåll. Detta är utfallsrummet och beskrivs i resultatet. 

   6. Etiska överväganden 

Studien är genomförd enligt vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(www.codex.vr.se/texts/HSFR). En etisk självgranskning är genomförd och har 

diskuterats med handledaren för studien. Då studien inte involverar någon manipulation 

av deltagarna eller behandlar känsliga personuppgifter så ansågs det att ett godkännande 

från etisk kommitté inte behövdes för denna studie. 

Att deltagarna i studien kunde komma att delge känslig information om sitt privatliv är 

något som har tagits i beaktning. Detta är något som inte har kunnat härledas till en 

specifik deltagare då varje deltagare blivit avkodad i studien, men då urvalet endast 

består av några få deltagare kan det ha funnits en möjlighet att någon i deras närhet 

kunnat komma att känna igen informationen som återges i studien. Denna risk sågs 

dock som minimal då denna studie inte kommer att publiceras i ett större offentligt 

sammanhang. Deltagarna blev avidentifierade med en gång efter intervjuerna, således 
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fanns inga personuppgifter kvar som kunnat härledas till enskild person. Intervjuerna 

förvarades på ett sätt så att ingen obehörig har tillgång till dessa.  

Då författaren och studiedeltagarna har en patient och vårdarrelation sedan tidigare 

kunde detta utgöra en omedveten risk att relationen blir utsuddad och det blir svårt att 

dra en gräns mellan det professionella (Polit & Beck, 2012). Detta har författaren varit 

medveten om och har haft i åtanke under studiens gång. 

I kvalitativa studier kan begreppet ”skada” betyda att deltagaren inte ska utsättas för 

fysisk eller psykisk stress. Även en förlust av socialt stöd räknas in i denna kategori 

(Polit & Beck, 2012). Studiens utformning, tillvägagångssätt och innehåll anses inte av 

forskaren vara kränkande för deltagaren i studien. Deltagaren har närsomhelst haft 

rätten att dra sig ur studien utan att behöva ange orsak om så önskats och var så väl 

muntligt som skriftligt informerad om detta innan start. I en intervjusituation finns det 

en risk att det kan dyka upp känslor som kan vara svåra för deltagaren att hantera (Polit 

& Beck, 2012). Om det skulle ha uppstått en situation där deltagaren känt att den skulle 

vilja samtala om eventuella problem som uppkommer under intervjun fanns det 

möjlighet till kuratorstöd eller exempelvis biståndshandläggare att ta kontakt med.  

Informanterna tillfrågades om deltagandet i studien av forskaren själv vilket kan 

diskuteras. Det går inte att utesluta att deltagarna som i detta fall var patienter från 

forskarens egen hemklinik kan ha känt sig tvingade att delta eller haft svårt att säga nej 

på grund av detta. Inställningen är dock att deltagarna inte har varit i beroendeställning 

till forskaren på ett sätt som kunnat äventyra detta. Deltagarna har blivit tydligt 

informerade både muntligt och skriftligt att inga konsekvenser skulle komma utav att de 

tackade nej till deltagande i studien. Deltagaren fick skriva på en blankett där denne gav 

sitt medgivande till att delta i studien. Deltagaren blev informerad om att uppgifterna 

skulle hanteras konfidentiellt och endast skulle hanteras av forskaren i studien. 

Ett skriftligt godkännande på att få genomföra studien från enhetschefen på den aktuella 

ögonkliniken har inhämtas efter att ha delgetts information både muntligt och skriftligt 

om studiens syfte och utförande. 
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  7. Resultat 

Syftet med denna undersökning är att undersöka patientens uppfattningar av att leva 

med sjukdomen våt AMD. Fyra stycken beskrivningskategorier framkom utav analysen. 

Medvetenhet om sjukdomen, förlust av självständighet, att kunna anpassa sig och att 

känna tillit till sjukvården. Den första kategorin medvetenhet om sjukdomen är uppdelad 

i två underkategorier, att synen förändras och ett osynligt handikapp. 

Beskrivningskategorierna presenteras i texten nedan. 

 

Medvetenhet om sjukdomen 

I den första underkategorin att synen förändras i beskrivningskategorin medvetenhet 

om sjukdomen framkom det att informanterna beskrev olika uppfattningar om att man 

är medveten om att synen förändras. Några var medvetna om vad sjukdomen har orsakat 

i deras vardag då de förstår att de inte längre kan utföra saker som förut på grund av 

synen som blivit sämre. Informanterna märker av att de inte längre klarar av saker som 

tidigare på grund av sin synnedsättning som följer sjukdomen. En informant uttryckte 

sig så att när man inte har några problem med synen så är synen inget man tänker på, 

utan det blir först när man ser dåligt som man blir medveten om det. Andra förstod vad 

sjukdomen kunde medföra i vardagen lite längre fram om synen skulle försämras. Man 

tycker att det är jobbigt att inte känna igen människors ansikten längre och att det känns 

som ett handikapp. Andra har tankar på vad som kan hända om synen blir sämre och i 

värsta fall blir helt blind. Några är medvetna om synförsämringen och har med sig den 

hela tiden i sin vardag medan andra har blivit lite lugnare i tanken efter alla år med 

sjukdomen. 

”…när man ser bra så tänker man ju inte på det på samma sätt, utan nu så märker jag ju att det 

är svårare för att se och läsa, å det är lite svårt när jag ska laga mat ibland” (5) 

”…Så jag ser ju vad den här sjukdomen kan göra med en och det känns tråkigt och man vill ju 

inte hamna där”(6) 

I den andra underkategorin Ett osynligt handikapp beskrev Informanterna olika 

uppfattningar om att sjukdomen inte syns för andra i sin omgivning och att man är 

medveten om detta. Man är medveten om att personer i sin omgivning inte förstår vad 

sjukdomen handlar om och att man känner att det finns för lite förståelse kring den. 
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Informanterna delgav att de kände sig i vägen för andra på grund av sitt handikapp som 

inte syns.  

” Ja man blir ju arg, men det är ju ett handikapp som inte syns så de tror väl att man är nån 

gammal gubbe som borde sitta hemma i stället för att vara ute bland folk” (2) 

”Ja det är väl det att det faktiskt är ett handikapp som man har, men att det inte syns utanpå. 

Men det kan jag uppleva ibland att människor runt omkring har lite svårt att förstå vad 

sjukdomen handlar om” (5) 

Förlust av självständighet 

I beskrivningskategorin förlust av självständighet så framkom det olika uppfattningar 

från informanterna. Man känner sig bunden i vardagen av att inte bara kunna köra iväg 

med bilen som man har kunnat tidigare och förlusten av självständigheten blir kännbar. 

Andra är av uppfattningen att man är begränsad då man inte kan planera sin framtid då 

man har de sjukvårdande behandlingarna som följer med sjukdomen att förhålla sig till. 

Några informanter tycker att sjukdomen har påverkat deras utförande av aktiviteter 

vilket får de att känna sig begränsade då man inte tror att man klarar av saker som förut. 

Att inte längre klara av sina vardagliga aktiviteter längre så som att köra bil och göra 

inköp fanns det också uppfattningar om och i vissa fall behöver man sina anhöriga som 

stöd för att kunna klara av att utföra dessa vardagliga aktiviter över huvudtaget.  

”Jag har till och med svårt för att åka cykel ensam för jag ser ju inte ojämnheter utan då får jag 

åka efter någon så att jag ser att går det bra för den så går det bra för mig” (1) 

”…Jag har ju honom som stöd, annars hade det inte gått så bra tror jag för han är ju med mig 

varje gång och jag bor ju en bit bort” (4) 

Att kunna anpassa sig 

I beskrivningskategorin att kunna anpassa sig framkom det olika uppfattningar från 

informanterna.  De beskrev här olika uppfattningar om att få anpassa sig till sin nya 

vardag med sjukdomen. Många beskriver att de har fått anpassa de vardagliga 

aktiviteterna för att klara av dem. De menar att de tar till olika hjälpmedel för att kunna 

läsa, skriva eller göra olika aktiviteter. Andra anpassar sig genom att be om hjälp från 

anhöriga och omgivningen när exempelvis de är i affären eller med att läsa liten text. 

Andra beskriver att de anpassar sig genom att göra det de kan eller att det får ta lite 

längre tid än vanligt. En informant beskrev det så som att man saknande att inte kunna 

göra saker som förut men att man hade hälsan på annat sätt vilket man accepterade. 
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”Om det blir lite mörkt och jag ska skriva framme vid telefonen eller göra nåt där då är det lite 

svårt att hitta raderna…jag har skaffat mig en lampa som lyser skarpt på bordet och då går det 

bra” (4) 

”Ja då ber jag ju om hjälp naturligtvis, det gör jag ju. Jag frågar och sen det är likaså hemma, 

jag gör det jag kan” (1) 

 

Att känna tillit till sjukvården 

I den fjärde och sista beskrivningskategorin att känna tillit till sjukvården så beskrev 

informanterna olika uppfattningar. Man känner sig trygg med att få komma på sina 

kontroller och att någon har koll på sjukdomen regelbundet. Det finns också 

uppfattningar om att det är en trevlig plats att träffa likasinnade på och att man då får 

chans att umgås och prata med de som har samma sjukdom. En del av informanterna 

känner en trygghet till behandlingen som sjukvården erbjuder och att det finns hopp till 

att få behålla sin syn och att man känner att man blir väl omhändertagen. 

”Jag tycker att det är trevligt att komma hit på mina besök för då brukar vi prats vid lite i 

väntrummet, man känner ju igen många och då blir det så att man pratar lite grann”(4) 

”Det känns skönt att få komma hit på sina kontroller det får mig att bli lite lugnare, jag får bra 

information av tjejerna här, på nåt sätt känns det tryggt”(2) 

   8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är något man undersöker och 

diskuterar gällande en kvalitativ undersökning (Henricson, 2013). Dessa begrepp 

kommer att diskuteras tillsammans med metoddiskussionen i detta avsnitt. 

Då syftet med denna studie var att beskriva patientens uppfattningar kring att leva med 

sin sjukdom våt AMD valdes ansatsen fenomenografi för att kunna besvara detta. 

Denna ansats lämpar sig väl när man vill få fram variationer av uppfattningar och 

beskriva dessa inom ett specifikt fenomen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Målet 

med ansatsen är inte att finna eller utforma generella principer i hur något visar sig utan 

att beskriva de kvalitativt skilda sätt en grupp människor erfar eller uppfattar ett 

fenomen. Detta bör man ha i åtanke när man pratar om överförbarheten i en 

fenomenografisk studie (Sjöström & Dahlgren, 2002; Barnard, McCosker & Gerber, 

1999). Målet med ansatsen anser författaren uppnåddes då det framkom fyra stycken 
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kvalitativt åtskilda beskrivningskategorier om patientens uppfattningar med att leva med 

sin sjukdom i vardagen.  

Patienterna som blev intervjuade hade alla diagnosen våt AMD vilket är relevant och 

rätt målgrupp för att kunna besvara syftet. Intervjuerna som utfördes var enskilda och 

semistrukturerat utformade. Då uppfattningarna med att leva med sjukdomen våt AMD 

bäst kan besvaras genom människan själv är intervjuer en lämplig metod att använda. 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta kan stärka studiens trovärdighet. I en 

fenomenografisk studie är det önskvärt med minst 10-20 stycken informanter för att 

kunna få en bra variation i uppfattningar om fenomenet (Henricson, 2013). Det hade 

varit önskvärt att intervjua fler deltagare på grund av detta men inom tidsramen för detta 

arbete fanns inte den möjligheten.  

Intervjuer är öppna och bygger på en interaktion människor mellan. Kvalitativa 

intervjuer är dock alltid beroende av den som analyserar materialet och deras tolkning 

av det då forskarens egen förförståelse inför fenomenet finns med. Ett sätt att säkerställa 

att det som de intervjuade har blivit rätt förmedlat är att låta deltagaren ta del av den 

insamlade informationen för att kunna stämma av om det man fått med överensstämmer 

med vad som sagts. Detta är något som inte har gjorts i denna studie vilket kan vara en 

nackdel gällande trovärdigheten (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det kan dock finnas 

en risk med att gå tillbaka till intervjudeltagaren då denne möjligtvis vill ändra eller ta 

bort något som sagts under intervjun. Det krävs också erfarenhet och träning för att 

genomföra en bra intervju. Då detta är forskarens första intervjusituation så kan detta 

också ifrågasätta studiens trovärdighet.  

En intervjuguide hade utformats innan studien påbörjades och bestod av sex stycken 

huvudfrågor. Det fanns sedan uppföljande frågor som stöd om man ville att 

informanterna skulle utveckla sina svar vidare. De frågorna kunde vara av typen ”kan 

du utveckla det” eller ”berätta mer”. Intervjufrågorna var av karaktären öppna och anses 

ha varit relevanta för att kunna besvara studien syfte vilket borde öka trovärdigheten för 

studien (Polit & Beck, 2012). 

En provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades, detta för att se om 

intervjufrågorna var relevanta och gav uttömmande svar. Detta kan öka trovärdigheten 

för studien (Henricson, 2013). En intervjufråga ändrades dock efter provintervjun då 

den var svår att förstå för deltagaren och intervjuaren var tvungen att förklara vad som 
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menades vilket kändes som om just den frågan eventuellt kan ha setts som ledande. 

Frågan som detta gällde var formulerad på detta vis ”berätta om hur du möter din 

vardag på grund av din sjukdom” och ändrades till ”berätta om hur du känner inför ditt 

vardagsliv tillsammans med sjukdomen, hur påverkar det dig?” Svaren från den första 

provintervjun inkluderades dock i studien då svaren som forskaren fick fram var 

relevanta och intressanta för studiens slutresultat. Forskaren har själv utfört 

datainsamlingen och transkriberingen på egen hand vilket borde öka pålitligheten för 

studien (Henricson, 2013). 

Deltagarna i studien fick själva välja vart intervjuerna skulle hållas för att det skulle 

vara så bekväma som möjligt under intervjuerna. Samtliga deltagare valde att komma 

tillbaka till ögonkliniken för intervjuerna. Detta är enligt Polit och Beck (2012) inte det 

optimala då det kan hämma intervjupersonens deltagande och en risk att deltagaren 

hamnar i en beroendeställning gentemot forskaren. När man utför en intervju i en 

fenomenografisk studie bör intervjun innehålla några viktiga aspekter som, att inneha en 

vänlig och inlyssnande attityd och ett genuint intresse i det som studiedeltagaren har att 

säga vilket författaren hade i åtanke under intervjuerna (Barnard, McCosker & Gerber, 

1999). Deltagarna blev även uppmuntrade att tala fritt om vad de kom att tänka på när 

intervjuerna pågick. Detta för att de inte skulle känna sig obekväma om de tog lite tid på 

sig att svara eller om de behövde tänka på svaren. Ett frågeformulär med demografisk 

fakta fick samtliga fylla i före intervjun startade. Detta för att visa på variationen 

gällande exempelvis ålder och synskärpa bland informanterna. 

Intervjuerna beräknades att ta mellan 30-60 minuter innan studien påbörjats, men efter 

att intervjuerna var färdiga så blev de i själva verket endast mellan 10-20 minuter långa. 

Detta kan ifrågasätta om det är tillräckligt för att generera tillräckligt med information 

för ett tillförlitligt resultat. Att det föll ut på detta sätt kan säkert bero på att författaren 

inte hade genomfört intervjuer tidigare. Deltagarna fick dock både muntlig och skriftlig 

information om vad intervjuns syfte var innan intervjun hölls några dagar senare för att 

hinna få tid att tänka igenom och förbereda sig inför intervjuerna, detta borde påverka 

trovärdigheten positivt (Polit & Beck, 2012). 

Deltagarna valdes ut med studiens syfte i åtanke då detta styr valet i stor grad. Detta 

gjordes då strategiskt urval är det optimala inom en kvalitativt inriktad forskning då 

man vill ha deltagare som man tror innehar så rikt med information som möjligt 
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angående det fenomen man önskar undersöka (Henricson, 2013). I denna studie 

användes också några inklusionkriterier i urvalet. Deltagarna skulle vara 

diagnosticerade med sjukdomen på minst ett öga och ha levt med sjukdomen i något år 

för att hinna acceptera sin sjukdom och ha reflekterat kring den (Berman & Brodaty, 

2006). En spridning mellan ålder, kön och synskärpan på deltagarna var av intresse. 

Enligt Henricsson (2013) så är detta ett bra sätt att få en variation bland deltagarna som 

kan ge en riklig bild av fenomenet man vill undersöka vilket är till denna studies fördel 

gällande trovärdigheten. Hade man här valt att bara rikta in sig på en specifik 

patientgrupp med en speciell synskärpa eller ålder hade resultatet kanske blivit 

annorlunda. Detta är något man kan ha i åtanke gällande studiens överförbarhet (Polit & 

Beck, 2012).  

För att säkerhetsställa pålitligheten i studien så har datamaterialet tolkats och 

analyserats enligt beskrivning av de sju analystegen av Sjöström och Dahlgren (2002), 

vilket är en fenomenografisk analys. Genom detta analyssätt tolkas och bearbetas 

insamlad data och man vill enligt författarna få tillgång till och identifiera variationer i 

uppfattningar hos undersökningspersonerna. Resultaten som är presenterade är styrkta 

med citat från informanterna vilken kan styrka en fenomenografisk studies trovärdighet. 

Då det var första gången författaren genomförde denna analys kan detta ha påverkat 

resultatet vilket medför att trovärdigheten kan ifrågasättas. Under analysens gång har 

dock handledaren för studien tagit del av de transkriberade intervjuerna och 

analysresultatet har diskuterats med handledaren för att kunna ge återkoppling under 

arbetets gång vilket borde vara till studiens fördel gällande trovärdigheten (Henricson, 

2013). 

Då forskaren arbetar med det aktuella ämnesområdet i sitt arbete så finns en viss 

förförståelse om ämnet. Detta kan utgöra en risk i intervjusituationen i att man inte 

utvecklar svaren från informanten och frågar vidare då man nöjer sig med svaret man 

fått då detta eventuellt bekräftar det man redan vet (Polit & Beck, 2012). Ett öppet 

förhållningssätt inför ämnet var målet för forskaren under studiens gång så detta anses 

inte utgöra någon risk för trovärdigheten i studien.  

8.2 Resultatdiskussion 

När deltagarna med sjukdomen våt AMD blev intervjuade framkom tillslut fyra stycken 

beskrivningskategorier om deras uppfattningar av att leva med sin sjukdom i vardagen 
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medvetenhet om sjukdomen, förlust av självständighet, att kunna anpassa sig och tillit 

till sjukvården.  

Det tydliga i resultatet i studien är att sjukdomen våt AMD medför olika förändringar i 

patientens vardagsliv. Man bör ha i åtanke att när man som människa drabbas av en 

sjukdom så tappar man kontrollen över sin vardag och den personliga friheten blir 

mindre. Människor kommer att reagera på olika sätt eller ha olika uppfattningar trots att 

de drabbas av samma sorts sjukdom (Arman, Dahlberg & Ekeberg, 2015; Dahlberg & 

Segesten, 2010). Att vara medveten om sin sjukdom i vardagen är något som finns hos 

patienterna i studien. Detta visar på att den ständigt är närvarande både fysiskt och 

psykiskt hos dem, och enligt Dahlberg (2014) så är det via den levda kroppen som vi 

upplever hälsa och ohälsa. Det är oftast när man blir sjuk som man blir medveten om 

hur det var att vara frisk. Kroppen kan kännas främmande och saker som var givna att 

klara av tidigare går kanske inte längre. I resultatet framkom det att man är medveten 

om sjukdomen både i en fysisk och i en psykisk mening. Fysiskt i form av att vara 

medveten om att synen förändras och att detta i sin tur kan medföra att fysisk funktion 

försämras och vad det kan medföra i framtiden. Psykiskt i form av att vara medveten 

om sig själv och andras brist på kunskap om sjukdomen. Detta resultat bekräftas och har 

påvisats i en studie av Bennion, Shaw och Gibson (2012) som också har identifierat 

detta med att ständigt bli påmind om sin sjukdom i utförandet av vardagliga aktiviteter. 

Detta kan vara viktigt att ha i åtanke som ögonsjuksköterska i mötet med patienten. Att 

man ser till hela patientens situation och inte bara sjukdomen som de kommer för på 

sina kontroller. 

I resultatet framträdde det att deltagarna hade svårt med att klara sig själv i utförandet 

av sina dagliga aktiviteter. I en tidigare studie som är gjord så har det visat att det krävs 

en viss nivå av syn för att själv kunna klara av de flesta dagliga aktiviteter som finns. 

De som inte når upp till denna självständighet hanterar ofta problemet med att fråga 

anhöriga eller andra personer i sin omgivning (Rovner, Casten, Hegel, Massof, Leiby, 

Ho & Tasman, 2014). Förlusten av självständighet som följer med hos en del av dessa 

patienter gör att man också vänder sig till sina vänner och familj för hjälp (Berman & 

Brodaty, 2006). Detta är något som framkommer i den aktuella studien där deltagarna 

uttrycker att de använder sig av sina anhöriga och vänner som stöd i vardagen gällande 

aktiviteter som att handla och uträtta ärenden. Detta är motsatsen till vad en annan 

studie har visat att det finns en rädsla att bli en börda för vänner och familj hos denna 
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grupp av patienter. Många drar sig för att be om hjälp. Man känner en rädsla att bli 

placerad på ett äldreboende då man inte klarar sig själv hemma längre. En rädsla för 

framtiden och vad som kan hända om synen skulle försämras finns hos en del patienter 

(Bennion, Shaw & Gibson, 2012). 

I denna studie så uttryckte en del av patienterna att man såg det som jobbigt och som ett 

handikapp att inte kunna känna igen personer i sin närhet och speciellt om det är någon 

man borde känna igen som man är bekant med. Som tidigare har det tagits upp i 

studiens bakgrund att när man får svårt att känna igen sin familj och vänners ansikten så 

skapar detta en emotionell stress hos patienten (Borla & Young, 2006). Enligt Stanford, 

Waterman, Rusell och Harper (2009) så visade det sig att en del av de drabbade 

isolerade sig under dagarna och hade ingen social kontakt alls. Enligt författarna så var 

ett exempel på varför man undvek social kontakt att man tyckte det var generande att 

inte känna igen människors ansikten på grund av synförändringen. I den aktuella studien 

så isolerade sig dock inte patienterna hemma på grund av detta vilket möjligen tyder på 

att man som människa har olika grundförutsättningar i sitt välbefinnande och att man 

reagerar högst individuellt i olika situationer (Dahlberg, 2014). 

Att inte längre kunna köra bil var en aspekt som nästan alla deltagare tog upp i 

intervjuerna. Detta var något som de utryckte påverkade deras vardagsliv på ett negativt 

sätt. Vissa av patienterna upplevde att detta var något som tog bort deras 

självständighet, vilket också bekräftas i en studie av Ord, Wright, DeAngelis & Feehan 

(2015) där det också har visat sig vara något som upplevdes som en förlust av 

självständighet. Deltagarna har olika uppfattningar av att förlusten av självständigheter 

begränsar dem i vardagen. Man har varit van med sin frihet i att kunna köra i väg med 

sin bil för att hälsa på vänner och familj. Detta är något som sjukdomen har ändrat på i 

och med synförsämringen. När man förlorar aktiviteter så som läsning och bilkörning är 

detta att likställa med en sorg (Frock, 2002). Detta är något som är viktigt att som 

ögonsjuksköterska att lyssna på och bekräfta då det har visat sig att de flesta av denna 

patientgrupp upplever att deras dagliga aktiviteter har påverkats av synförlusten som 

sjukdomen medför. Här bör man också kunna använda de resurser som finns 

tillgängliga till hjälp för patienten så som kuratorer och exempelvis biståndshandläggare 

på ett bättre sätt. Dessutom har det visat i en studie att äldre som är beroende av andra 

med hjälp i vardagen har visat sig ha en lägre livskvalité än andra äldre personer 

(Hellström, Persson & Hallberg, 2004). Det man har sett i en annan studie av Berman 
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och Brodaty (2006) är att patienter tenderar att föra fram de negativa aspekterna av 

sjukdomen och talar sällan om positiva delar av sitt liv. Att sjukdomen har en påverkan 

på de vardagliga aktiviteter det har resultatet visat på men sorgeprocessen som dessa 

patienter genomgår vid en synförlust är viktig att uppmärksamma. Som vårdpersonal 

ska man inte ge dessa patienter falska förhoppningar om synen utan vara rak och berätta 

vad sjukdomen kan medföra så att det finns tid för patienten att förbereda sig för 

förändringarna som följer. Det har visat att det tar ungefär ett år efter insjuknandet innan 

man har hunnit accepterat sin sjukdom. Detta är något som i egenskap av 

ögonsjuksköterska viktigt att ha i åtanke för att kunna fånga upp denna patientgrupp för 

att kunna ge bra stöd och råd till den drabbade.   

Något som framkom med tydlighet i intervjuerna med deltagarna var förmågan att 

kunna anpassa sig till sin nya vardag med sjukdomen. Detta identifierades att ske på 

olika sätt då några tar till hjälpmedel för att kunna läsa och skriva, medan andra ber om 

hjälp från sina anhöriga med saker de inte längre klarar av. Det framkom även att man 

slutat med vissa aktiviteter på grund av sin synnedsättning. Att patienter som är 

drabbade av sjukdomen våt AMD försöker leva på sina liv i den utsträckningen som går 

trots sjukdomen har påvisats i en annan studie. Man anpassar sig i vardagen för att 

kunna utföra sina dagliga aktiviteter (Bennion, Shaw & Gibson, 2012). Enligt en studie 

av Dahlin-Ivanoff, Sjöstrand, Klepp, Axelsson och Lindqvist (1996) så har det visat sig 

att äldre människor med synnedsättning använder sig av fyra stycken olika strategier för 

att kompensera för synförlusten i utförandet av sina dagliga aktiviteter. Man ändrar i hur 

aktiviteten utförs, använder synhjälpmedel, undviker aktiviteten helt eller ber om hjälp. 

Detta enligt Fänge och Dahlin-Ivanoff (2009) visar på äldres drivkraft att få behålla sin 

självständighet och hälsa. De har en medvetenhet om att hälsan är relaterad till deras 

livsstil och att den kan förändras. 

Något som stod ut i resultatet var den positiva aspekten med att man hade tillit till 

sjukvården. Man känner att det är en plats att vara trygg på, att det finns någon som 

lyssnar. Det fanns en uttalad känsla om hopp, och det var i samband med den 

sjukvårdande behandlingen som detta uttrycktes. De hade hopp om att behandlingen 

skulle få en att behålla synen och att den inte skulle progrediera mer, vilket också har 

bekräftats i en studie av Stanford, Waterman, Rusell & Harper (2009). Studier som är 

gjorda visar på att bra bemötandet från vårdpersonal är en viktig del i att man som 

patient vågar dela med sig om sin livssituation (Bramley & Matitt, 2014; Larsson, 
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Sahlsten, Segesten & Plos, 2011; McCabe, 2004) och man bör ha detta i beaktning som 

vårdare i mötet med dessa patienter. Detta är något som jag anser man bör ta till sig som 

ögonsjuksköterska i mötet med patienten då det visar på att patienten kommer till oss 

för bekräftelse och ett gott bemötande. Resultatet anser jag också bekräftar 

ögonsjuksköterskans viktiga roll i deras vård som ingår i deras nya vardagsliv med 

sjukdomen och om vikten av ett bra bemötande och att lyssna på patienten är en stor del 

av vårt arbete. Vi har sett i resultatet att dessa patienter upplever problem i sitt 

vardagsliv men en del är att få dem att dela med sig av detta på ett bra sätt så att vi 

också kan hjälpa dem på bästa sätt. Ett första steg i denna process torde vara att 

presentera dessa uppfattningar så att man utveckla sin egen medvetenhet och in 

lyssnande för att kunna uppmärksamma de patienter som behöver stöd i sin vardag.  

   9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka patientens uppfattningar med att leva med 

sjukdomen våt AMD i sin vardag. Resultatet visar att många delar i patientens vardag 

förändras av sjukdomen våt AMD på olika sätt och påverkar dessutom utförandet i hur 

patienten utför sina vardagliga aktiviteter. Att ha tillit till sjukvården är något som 

framträtt i studien och som ses som en positiv aspekt i patientens vardagsliv 

tillsammans med sjukdomen. Resultatet i denna studie bekräftar vad andra studier redan 

har visat inom samma område, men för att kunna förstå patientens uppfattningar med att 

leva med sjukdomen i sitt vardagsliv är det viktigt att belysa och lyfta fram dessa för att 

lättare kunna hitta metoder för att uppmärksamma denna patientgrupps behov av stöd 

och hjälp vid besöken på ögonkliniken.  

9.1 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan användas för att öka ögonsjuksköterskans kunskap och förståelse 

för hur denna patientgrupp erfar sitt vardagsliv med sin sjukdom. Resultatet kan även 

användas som en möjlighet att som ögonsjuksköterska få chans att reflektera kring 

patientens uppfattningar av att leva med sjukdomen våt AMD i sin vardag och vad detta 

innebär för dem. Detta kan i sin tur användas för att som ögonsjuksköterska kunna 

bemöta patienten på bästa sätt i vårdmötet på ögonkliniken. Ett annat sätt är att se 

möjligheter och att ta till vara på resurser, så som biståndshandläggare och kuratorer, 

som finns tillgängliga för patienten på ett mer effektivt sätt för att på så sätt hjälpa 

patienten att få stöd i sin vardag.  
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9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara lämpligt med fokus på hur patienten upplever 

besöket på ögonkliniken och vad som kan förbättras inom detta område för att på så sätt 

förbättra vårdkvalitén för denna patientgrupp. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Huvudfråga Underfrågor 

Berätta vad du kände när du fick 

din diagnos våt-AMD. 

 

Hur upplever du att det är att 

leva med sjukdomen? 

 

Berätta hur sjukdomen påverkar 

dig när du vistas i din närmiljö? 

 

 

Berätta om hur du känner inför 

ditt vardagsliv tillsammans med 

sjukdomen, hur påverkar det 

dig? 

 

Har sjukdomen påverkat dig på 

något annat sätt som du vill 

berätta om? 

 

Finns det något annat du vill ta 

upp som är viktigt i att förstå din 

sjukdom? 

 

Jag har inga fler frågor, finns det 

något annat du skulle vilja ta 

upp eller fråga om innan vi 

avslutar? 

 

Kan du berätta mer? 

 

Hur menar du? 

 

Hur kände du då? 

 

Hur upplevde du det? 

 

Det du sa om… 



 

 

 

 

Bilaga 2. 

 

 

 

 

Demografisk fakta 

 

Ålder: 

 

Kön: 

 

Synskärpa: 

 

 

Sjukdomslateralitet: 

 

Sjukdomslängd: 

 

Civilstatus: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3. 

 

      

       

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Syftet med studien är att beskriva patientens uppfattningar med att leva med sjukdomen 

våt AMD i sin vardag. För att kunna få en förståelse för hur patienter med våt AMD 

upplever det att leva med sin sjukdom i sin vardag kommer jag att genomföra intervjuer 

med mål att få fram information som kan vara till hjälp för oss som sjuksköterskor i 

mötet med dessa patienter i vården. 

Intervjun kommer att genomföras på ögonmottagningen på sjukhuset i Västerås eller på 

annan plats om så önskas. Intervjun kommer att spelas in på band och tar ca 30-60 

minuter att genomföra. Intervjun kommer att genomföras vid ett och samma tillfälle. 

Studien genomförs inom ramen för en specialistsjuksköterskeutbildning i ögonsjukvård 

och inom ämnet vårdvetenskap. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att närsomhelst avbryta din 

medverkan utan att ange några skäl varför. Detta kommer inte leda till några negativa 

konsekvenser för dig. All information som samlas in under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter finns med i studiens slutresultat och 

ingen obehörig har åtkomst till insamlad data.  

Har du några frågor vänligen kontakta någon av nedanstående. 

 

Sofie Syrjäoja                                                                 Sten-Ove Andersson 

Ögonsjuksköterskestudent                                              Handledare 

Linnéuniversitetet Kalmar                                              Linnéuniversitetet Kalmar                          

073-66XXXXX                                          

ss223ke@lnu.student.se                                                 stenove.andersson@lnu.se 
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Svar på förfrågan om medverkan i studie. 

 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag 

vill delta som intervjuperson i studien om patientens uppfattningar av att leva med våt-

AMD i sin vardag. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst utan att behöva ange skäl till detta. Genom att 

skriva under detta papper samtycker jag till att delta i studien. 

 

 

 

 

Namn: 

 

Adress: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4.    

  

 

Tillstånd från verksamhetschef. 

Jag studerar till specialistsjuksköterska inom ögonsjukvård på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Jag ska under våren -17 genomföra en kvalitativ studie med patienter som är 

diagnosticerade med sjukdomen våt-AMD. Jag kommer att samla in data i form av 

intervjuer med patienterna som styrs med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor 

som utgångspunkt. Jag önskar genomföra dessa intervjuer på ögonmottagningen på 

sjukhuset i (sjukhusets namn). Intervjuerna kommer att inhämta information angående 

studiedeltagarnas uppfattningar med att leva med våt-AMD i sin vardag. Dessa beräknas 

ta 30-60 minuter per intervju. Studien innebär inte något ingrepp på patienten och 

uppgifter om studiedeltagarna kommer att behandlas helt konfidentiellt. Studien är 

frivillig och deltagaren har när som helst rätt att dra sig ur studien utan att behöva ange 

varför. 

Problembeskrivning: 

Studier som genomförda har visat på en försämrad livskvalité och svårigheter att klara 

av sina vardagliga aktiviteter på grund av sin sjukdom och dess synnedsättning hos 

dessa patienter. Då jag har kontakt med denna patientgrupp flera gånger i veckan så 

finns intresset att fånga patienternas uppfattningar av att leva med sin sjukdom i sitt 

vardagsliv för att på så sätt få en ökad förståelse för dem i mitt arbete. 

Syftet med studien: 

Syftet med studien är att beskriva patientens uppfattningar med att leva med sjukdomen 

våt AMD. 

Metod: 

6-8 stycken semistrukturerade intervjuer kommer att genomföras med patienterna och 

sedan ordagrant skrivas in i dator för att sedan analyseras djupare. Insamlad data 

kommer att behandlas konfidentiellt och resultat i studien kommer inte att kunna 

härledas till specifikt person.  

Etiskt tillstånd: 

Etisk självgranskning är genomförd och diskuterad med handledare för kursen. Inget 

etiskt godkännande från etisk nämnd behövs för denna studie. 

 



 

 

 

 

 

 

Genom att signera godkänner du att jag genomför min studie hos er under våren 2017.  

 

 

___________________________________________ 

 

Ort och datum 

 

 

___________________________________________ 

 

Namnteckning 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss gärna. 

 

Ögonsjuksköterskestudent 

Linnéuniversitetet Kalmar 

Sofie Syrjäoja 

073-66XXXX 

Ss223ke@lnu.student.se 

 

Handledare 

Linnéuniversitetet Kalmar 

Sten-Ove Andersson 

stenove.andersson@lnu.se 


