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Sammanfattning 

Inom synrehabiliteringen finns idag endast ett evidensbaserat rehabiliteringsprogram, hälsout-

bildningsprogrammet Att finna nya vägar, vilket är rekommenderat som ett förstahandsval för 

patienter med åldersrelaterad maculadegeneration (AMD). Syftet med studien var att kartläg-

ga i vilken omfattning och i vilken form hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar an-

vänds på Sveriges syncentraler samt undersöka om programmet i reducerad form gav en för-

bättring av upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet för patienter med AMD. För att få svar på 

syfte och frågeställningar användes både en enkät samt en fallstudie. Enkäten skickades ut till 

alla Sveriges 33 avdelningschefer på respektive syncentral. Svarsfrekvensen var 28. Resultatet 

visade att endast åtta syncentraler använde programmet i sin helhet. Utöver dessa var det åtta 

syncentraler som använde programmet i reducerad form. Det var bl.a. två gemensamma fakto-

rer som framkom till varför programmet inte användes samt varför det var svårt att implemen-

tera programmet, vilka var: svårigheter att motivera patienterna till att komma till syncentra-

len flertal gånger samt att det blev för många och långa resor för äldregruppen. Avdelnings-

cheferna efterlyste också specifik utbildning i hälsoutbildningsprogrammet samt studiebesök 

där programmet användes. Fallstudien gjordes på en mindre syncentral i södra Sverige som 

använde sig av hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar i reducerad form med endast 

tre träffar mot det rekommenderade åtta träffar. Det var åtta patienter som föll inom kriteriet 

för den valda populationen. Alla patienter fick göra en självskattning tillsammans med synpe-

dagogen av hur säkra de kände sig i 29 olika moment både före och efter programmet. Mätin-

strumentet ”upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet” användes. Resultatet visade att alla patien-

ter fick en förbättring av upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet och kunde därmed utföra fler 

vardagliga moment efter genomfört rehabiliteringsprogram. Ytterligare forskning behövs, om 

huruvida en reducering av hälsoutbildningsprogrammet kan ge evidens. 
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Inledning 

Syncentralerna har funnit i Sverige sedan 1976 (Lockne & Wiklund, 1990) och idag 

finns det 33 syncentraler spridda över landet. I vad mån har man varit öppen för föränd-

ringar och i hur stor utsträckning har man ändrat och utvecklat sin verksamhet när det 

gäller att ta in och implementera nya metoder? Ser man på vilka yrkeskategorier som 

arbetar inom synrehabiliteringen, har alla lite olika professioner i sin bakgrund som t.ex. 

arbetsterapeut, ögonsjuksköterska eller lärare/pedagog. En del har synpedagogutbild-

ning vilket var den tidigare benämningen på vidareutbildningen och fr.o.m. 2009 starta-

de ett masterprogram i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpe-

dagogiskt arbete. Björck-Åkesson (2007) menar att specialpedagogiken representerar ett 

komplext, tvärvetenskapligt kunskapsområde som även har anknytningar till andra ve-

tenskapsområden som t.ex. medicinen. Pedagogiken spelar en stor roll i det synrehabili-

terande arbetet och Brattberg (2005) menar att rehabiliterare skall ha en pedagogisk roll, 

då det inte bara handlar om att lära ut utan också om att det som lärs ut även skall läras 

in av patienter med funktionshinder. 

Det är landets syncentraler som sköter rehabiliteringen men formerna för rehabilitering-

en kan se väldigt olika ut. En del arbetar med grupprehabilitering, vilket Berndtsson 

(2001) menar har stor betydelse för aktivitetsförmågan hos personer med synnedsätt-

ning eftersom man i grupp tillsammans har möjlighet att diskutera erfarenheter i varda-

gen och andra arbetar med mer individuella insatser eller en kombination av båda. Ty-

värr är forskningen inom synrehabiliteringen eftersatt och en orsak till det kan enligt 

Berndtsson och Kroksmark (2008) vara att patientgrupperna inom synområdet är rela-

tivt små vilket omöjliggör studier i stor skala. En annan forskare Carpenter (2004) lyfter 

också upp forskningen som en viktig del i rehabiliteringen och menar att den kvalitativa 

forskningen är viktig och bör integreras inom evidensbaserad rehabilitering, bland annat 

för att lyfta fram brukarperspektivet.  

Det finns idag endast ett rehabiliteringsprogram för personer med synnedsättning i Sve-

rige som är evidensbaserat. Det utvecklades redan år 2000 och redovisades i en doktors-

avhandling av Dahlin Ivanoff (2000) och heter Att finna nya vägar. Programmet riktar 

sig till äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken (AMD) vilket kan ses som 

ett folkhälsoproblem då denna ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till synnedsätt-

ning bland äldre (Dahlin Ivanoff, 2006). Ögonsjukdomen har ett starkt samband med 

ökad ålder vilket bl.a. Bourla och Young (2006) har visat och synnedsättning hos perso-

ner med AMD leder till att deras dagliga liv påverkas i form av bland annat minskad 

aktivitetsnivå (Wahl, Schiller & Becker, 2006). Andra studier (Dahlin Ivanoff & Sonn, 

2007; Dahlin Ivanoff, Sonn, Sjöstrand, Steen & Lundgren-Lindqvist, 2007) har visat att 

förekomsten av problem i personliga aktiviteter (P-ADL), instrumentella aktiviteter (I-

ADL) samt användning av hjälpmedel är signifikant större hos 85-åringar som har 

AMD än hos personer i samma åldersgrupp som har normal syn. Eklund (2005) som 
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medverkat till uppbyggnaden av hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar anser att 

synrehabiliteringen bör erbjuda detta grupp -  program som ett förstahandsval. Programmet har 

visat att personerna lyckades bibehålla sin ADL förmåga, hindrade ett beroende av andra samt 

minskade sjukdomssymtomen. Programmet visade sig också vara signifikant mer effektivt än 

enskild rehabilitering och dessutom var det mer kostnadseffektivt. 

 

Trots att hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar är evidensbaserat, har funnits 

i över 10 år och rekommenderats som förstahandsval så ser rehabiliteringen olika ut på 

Sveriges syncentraler. Frågan är om alla syncentraler följer rekommendationen och vem 

har ansvaret för att evidensbaserad kunskap införs? Används programmet på rätt sätt i 

sin helhet eller kan man reducera ett evidensbaserat program och ändå få bra effekt och 

hur utvärderar man i så fall rehabiliteringen? Författaren anser att det är viktigt att kart-

lägga de rehabiliteringsinsatser som ges till äldre personer med AMD för att kunna öka 

möjligheterna till att bedriva synrehabilitering på evidensbaserad grund. 

 

 

 

Syfte 

 
Syftet är att kartlägga i vilken omfattning och i vilken form hälsoutbildningsprogram-

met Att finna nya vägar används på Sveriges syncentraler samt undersöka om pro-

grammet i reducerad form ger en förbättring av upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet 

för patienter med AMD. 

 

 

Frågeställningar 
 

- Hur stor andel av Sveriges syncentraler använder hälsoutbildningsprogrammet 

Att finna nya vägar? 

- Om det inte används – vad är orsakerna? 

- Används det i sin helhet? Om inte - vad är orsakerna? 

- Om programmet är reducerat – blev det någon förbättring i patienternas skatt-

ning av upplevd säkerhet i vardagliga aktiviteter efter genomfört program? 

 

 

 

 

I hela uppsatsen kommer patient att användas som benämning på de personer som ingår 

i uppsatsen. 
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1. Tidigare forskning 
 

1.1 Evidens  

Evidens är något som bedöms tyda på att ett visst förhållande gäller (av latinets eviden-

tia, tydlighet) och meningen är att inom vården ska alla arbeta efter bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis (SBU, 2011). För att uppnå evidens krävs randomiserade kontrolle-

rade studier, vilka bygger på experiment där valet av population sker slumpmässigt för-

delat på experiment och kontrollgrupp. Syftet är att hela resultatet skall kunna generali-

seras och gälla för den grupp som studerats (Berndtsson och Kroksmark, 2008). Inom 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) används begreppet evidensbaserad 

medicin (EBM) vilket omfattar både medicinska åtgärder, vård, rehabilitering och om-

sorg och innebär att man skall kombinera evidens med kliniskt kunnande och arbeta 

efter patientens unika situation och önskemål. Målet är att vården skall använda sig av 

de metoder som gör störst nytta (SBU, 2011).  

Vid användande av evidens bör även beaktas att de metoder man använder förutom att 

de är effektiva även är ekonomiskt försvarbara. Idag eftersträvas att alla arbetar med 

evidensbaserade metoder och för att det ska lyckas menar Berndtsson och Kroksmark 

(2008) att det krävs ett annat förhållningssätt ute i verksamheterna och man måste ha en 

vilja till att forma verksamheterna efter vetenskaplig evidens. De menar vidare att för att 

kunna arbeta mot evidensbaserad vård krävs att personalen ute på syncentralerna får 

möjlighet till utbildning som t.ex. att skriva en magister eller masteruppsats. De efter-

frågar också vikten av att personalen får möjlighet och uppmuntran till att själva grans-

ka nya forskningsrön för att sedan kunna omsätta dessa i praktisk handling. Berndtsson 

och Kroksmark (2008) ställer också frågan om det finns organisatoriska hinder som 

omöjliggör att nya arbetsmetoder införs och att man därför i stället arbetar som man 

alltid har gjort. 

På senare år har det börjat pratas om evidensbaserad praktik (EBP) där kontinuerlig 

utvärdering av den kliniska praktiken tillsammans med patienten skall göra att åtgärder-

na förbättras. Till detta krävs det också att personalen kan ta del av aktuell forskning för 

att sedan kunna införa det i praktiken (Berndtsson & Kroksmark, 2008). 

 

1.2 Implementering 

 

Det finns enligt Guldbrandsson (2007) ingen gemensam begreppsram när det gäller im-

plementering men i Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace studie (refererad i 
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Guldbrandsson, 2007) har de gjort en forskningsöversikt och definierar implementering 

som ”en sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller 

ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet”(sid 9). 

 

Det finns flera olika sätt att införa nya kunskaper och metoder i en organisation. Ett ex-

empel på implementering är hämtat från universitetssjukshuset i Lund där det pågår ett 

projekt med ”Lean” vilket syftar till att utveckla organisationens förmåga att förbättra 

sin verksamhet eftersom det finns kvalitetsbrister i vården. Lean är ett förhållningssätt, 

ett nytt sätt att tänka. Vidare menar man att för att det ska bli någon uthållighet i ett för-

ändringsarbete poängteras att det är cheferna som måste ta det yttersta ansvaret för att 

genomdriva en förändring (Anhede & Lord, 2009). Oxman och Flottorp (2001) drar 

slutsatsen att för att kunna implementera evidensbaserad sjukvård krävs uppmärksamhet 

på vilka hinder som kan finnas vid ett förändringsarbete. Hinder för förändring kan vara 

på olika nivåer, både inom individen, arbetsgruppen eller organisationen och det är där-

för viktigt att först försöka förstå hindren och sedan skräddarsy strategier för att bemöta 

dem.  

Grundförutsättningen för en lyckad implementering av evidensbaserade metoder är en-

ligt Guldbrandsson (2007) att alla som skall använda den känner till den och att svårig-

heterna med att införa evidensbaserade metoder inte ligger i att vi saknar kunskap om 

dem, är metoden tillräckligt bra så krävs det nästan inga resurser alls för att ”sälja in” en 

ny metod. Däremot finns en bristfällig kunskap om hur en ny metod kan införlivas i den 

praktiska verksamheten. Guldbrandsson säger vidare att det ofta krävs en kombination 

av insatser för lyckad implementering såsom att erbjuda utbildning, praktisk träning, 

coachning, återkoppling och möjlighet till konsultation. Vid införande av en ny metod 

kan den anpassas utifrån de lokala förhållanden men metoden får inte förändras så 

mycket att de förväntade effekterna uteblir (ibid). 

 

 
iii 

1.3 Hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar 

Programmet som är en evidensbaserad gruppmetod vänder sig till äldre personer med 

åldersrelaterad maculadegeneration utarbetad genom Dahlin Ivanoff´s (2007) forskning. 

En uppföljning av mätinstrumentet upplevd säkerhet gjordes efter 28 månaders inter-

vention. Gruppen som medverkat i programmet jämfördes med personer som hade fått 

individuell rehabilitering. Resultatet visade en statistiskt säker ökad säkerhet i 20 av de 

28 aktiviteterna medan däremot de som hade fått individuell rehabilitering minskade sin 

säkerhet i 12 aktiviteter (ibid). 

Hälsoutbildningsprogrammet är tänkt att både kunna användas på basnivå i primärvård 

och kommuner av arbetsterapeuter samt på syncentralerna. För detta krävs ökad kompe-

tens inom synområdet vilket primärvården i bl.a. Dalarna har anammat och som nu an-

vänder programmet. Det har framkommit att det finns en stor vinst om äldre personer 

med åldersförändringar i gula fläcken fångas upp långt innan synproblemen blir för sto-
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ra så att inte specialistkompetens på syncentralerna ska behövas i så stor utsträckning 

(Dahlin Ivanoff, 2006).  

Programmet har utformats genom fokusgrupper. Fokusgruppsmetoden bygger enligt 

Dahlin Ivanoff (2011) på gruppdiskussioner som är baserade på gemensamhet och dela-

de erfarenheter utifrån forskarens ämne där målgruppen har kunskap och egen erfaren-

het av ämnet. Dahlin Ivanoff menar att det även måste finnas en viss skillnad inom fo-

kusgruppen för att täcka in alla aspekter och hon valde därför att ta med blandade grup-

per bestående av både män och kvinnor, ensam och sammanboende. Deltagarna hade 

dessutom även varierande synskärpa. 

Kriterier för att medverka i programmet är att deltagarna skall ha eget boende samt ha 

en synskärpa (visus) på 0,1 eller bättre på bästa ögat. Strukturen på träffarna rekom-

menderas vara max 6 deltagare där man träffas två timmar per tillfälle en gång per 

vecka under 8 veckor. Vid första besöket görs en kartläggning och en aktivitetsbedöm-

ning genom självskattning av upplevd säkerhet i aktivitet. Programmet bygger på en 

teoretisk modell med fyra delar. Den första delen är en teoretisk grund där mätinstru-

mentet ”upplevd säkerhet” (se bilaga 1) används och fylls i både innan programmet star-

tar samt som utvärdering 3-4 veckor efter avslutat program. Den andra delen är pro-

grammets syfte vilket är att ge information, lära ut aktivitetsstrategier samt ge stöd och 

uppmuntra till problemlösning. Den tredje delen är medel för lärande vilket bygger på 

gruppmetod och användande av förebilder, färdighetsträning, problemlösningsmodell 

samt användning av brukarbok som ett läromedel. Den sista delen är målet vilket är att 

personer med åldersförändringar i gula fläcken skall kunna bo kvar hemma och leva ett 

självständigt liv (Dahlin Ivanoff, 2006). 

Varje kurstillfälle har ett tema. De sju första kurstillfällena är uppdelade på temat post 

och bank, matinköp, förflyttning, kommunikation vid två tillfällen, mat och dryck samt 

personlig vård/klädvård och städning. I varje träff ingår färdighetsträning samt uppfölj-

ning från föregående träff. Vid det sista kurstillfället görs en sammanfattning av kursen 

samt måluppfyllnad och utvärdering. För detaljerad information om innehållet i kurstill-

fällena (se bilaga 2). Gruppledaren har en viktig roll i att kunna stödja patienterna till att 

ställa viktiga frågor, vara empatisk och kunna lyssna. Att ha humor och ha roligt till-

sammans stärker också gruppen vilket gör att bättre resultat uppnås (ibid).   

 

 

1.4 Åldersrelaterad maculadegeneration 

Åldersrelaterad maculadegeneration förkortas i litteraturen som (AMD eller ARMD) 

och är en ögonsjukdom som sitter i näthinnans (retinas) centrala del och primärt drabbar 

åderhinnans kärl (choriocapillaris), Bruch´s membran och retinala pigmentepitelet 

(RPE) (Gupta, Gupta & Dogra, 2004). Det finns olika klassifikationer av AMD men alla 

leder till synnedsättning i varierande grad. Det är inte helt kartlagt om ensidig AMD 
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leder till att även det andra ögat drabbas. Vissa studier har dock visat på att incidensen 

att drabbas av dubbelsidig AMD efter fem år är 87 % om patienten har vissa riskfakto-

rer, som stora och fler än fem ansamlingar av slaggprodukter (drusen), hyperpigmente-

ring samt hypertoni (Socialstyrelsen, 2002). De tidigaste kliniska fynden visar att det 

bildats en ansamling av drusen och pigmenteringar i gula fläcken (macula) vilket leder 

till atrofi i detta område. Senare kan kärlnybildningar (proliferationer) bildas som ger 

blodläckage. När AMD har avancerat så att det blivit atrofi i retina så förlorar patienten 

mer eller mindre den centrala synen medan det perifera seendet kommer att vara intakt 

(Bourla & Young, 2006). 

 

AMD indelas i två huvudgrupper, torr atrofisk form samt våt exsudativ form. Den atro-

fiska formen är den vanligaste och ger en långsamt progredierande synnedsättning un-

der flera år (Thompson, 2006). Etiologin är fortfarande oklar men flera riskfaktorer dis-

kuteras. Det starkaste sambandet enligt Dahlin Ivanoff (2002) är ökad ålder, från 60 år 

och däröver. Även Bourla och Young (2006) har visat att ökad ålder har ett starkt sam-

band med utvecklingen av AMD, samt även kaukasiskt ursprung och ärftlighet. De vi-

sade även att rökning har en negativ påverkan på blodcirkulationen och skulle därmed 

vara en av de största riskfaktorerna. Det finns ännu ingen botande terapi, dock har flera 

behandlingsmetoder kommit på senare år för att i första hand försöka stoppa och behålla 

den synrest patienten har kvar. Vissa preparat har även visat sig ha en viss effekt och ge 

förbättrad synskärpa. De behandlingsmetoder som kommit fram riktar sig dock endast 

till den grupp av patienter som har AMD av våt, exsudativ form (Bourla & Young, 

2006).  

 

 

1.5 Konsekvenser av synskada för äldre personer med AMD 

Inom synrehabiliteringen omhändertas en stor grupp patienter med åldersrelaterad ma-

culadegeneration (AMD), vilket är den vanligaste orsaken till irreversibel synnedsätt-

ning hos personer över 60 år i västvärlden. AMD ger synnedsättning framför allt av 

närseendet och patienterna får lässvårigheter. Även kontrastseendet är nedsatt och de 

har även svårigheter att se i dunkel belysning (Socialstyrelsen, 2002). Livskvaliteten 

kan därmed påverkas genom bland annat oförmågan att känna igen ansikten, köra bil 

och se på TV. Depression och suicidala inslag förekommer också hos dessa patienter 

(Mitchell & Bradley, 2006). Även Bourla ochYoung (2006) visar på att depressioner är 

större i denna patientgrupp med AMD jämfört med normalpopulationen. Sjukdomen ger 

även inskränkningar i det dagliga livet och svårigheter att orientera sig i olika miljöer. 

Det har även visat sig vara stressande för dessa patienter, då de inte längre kan känna 

igen sina anhöriga och egna vänner. Patienternas livskvalitet blir också påverkad vad 

gäller sociala aktiviteter och den minskade förmågan att läsa på grund av synnedsätt-

ningen (ibid). Många upplever även att de anhöriga har svårt att förstå deras synskada 

och blir därmed misstrodda (Wong, Guymer, Hassel & Keeffe, 2004). 
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Wong et al (2004) visar också i en studie att många patienter hade svårt att be anhöriga 

om hjälp. De upplevde att de var en börda för dem och avstod hellre från fritidsaktivite-

ter än att be om hjälp. Beroendet av andra ledde till att patienterna blev isolerade i 

hemmet och inte längre deltog i sociala aktiviteter som de brukade delta i. Minskad ak-

tivitetsnivå hos patienter med AMD fann även Wahl, Shilling och Becker (2006) i en 

studie och Dahlin Ivanoff och Sonn (2005) visar i sin forskning att denna patientgrupp 

har stort behov av personlig hjälp i de dagliga aktiviteterna på grund av synnedsättning-

en. 

 

 

2. Rehabilitering 

 
Definition 

Gemensam definition av rehabilitering är enligt Socialstyrelsen (2007) ”insatser som 

ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov 

och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt 

skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet ”. 

 

 

2.1 Olika former av synrehabilitering 

Formerna för rehabilitering kan se olika ut och kan ske helt individuellt eller vara någon 

form av grupprehabilitering, med eller utan anhörig. Detta har Lutteman (2002) visat i 

en kartläggning över genomförda insatser vid Sveriges syncentraler. Variationerna var 

stora vad gällde omfattningen på insatserna och vilka metoder man använde. Vissa syn-

centraler hade också utarbetat egna program för specifika diagnosgrupper. Bristande 

resurser i form av tid och personal var vanligt och det framkom att resurserna för reha-

bilitering av personer över 65 år var särskilt drabbad. I kartläggningen framkom även att 

det var problem att få äldregruppen att komma till syncentralen flertal gånger pga att 

patienterna hade långa och tröttande resor och man fick därför göra avkall på antal trä-

ningstillfällen. I Lutteman´s (2002) kartläggning framkom det att det endast var en syn-

central som använde det evidensbaserade hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya 

vägar men det framkom inte om det användes i sin helhet eller om det var reducerat. I 

en studie gjord i Houston av Smith, Thomas och Dow (2009) påpekas att det ännu inte 

finns någon standardiserad behandlingsmetod för synrehabiliteringen och att de flesta 

studier till största delen inriktar sig på individuell rehabilitering snarare än rehabilitering 

i grupp. Deras studie grundade sig på en pilot - test studie av ett specifikt pedagogiskt 

rehabiliteringsprogram utarbetat för äldre personer med måttlig till svår maculadegene-

ration. Medelåldern på de 16 deltagarna var ca 80 år. Utbildningsprogrammet varade 

under sex veckor med två timmar/tillfälle och vecka och innehöll moment av mat, egen-

vård, hushållsarbete, inköp, kommunikation och ekonomisk förvaltning. Resultatet vi-

sade att utbildning i grupp ger en ökad självständighet i vardagliga aktiviteter. Även 
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Dahlin Ivanoff (2007) visar i sin forskning att utbildning i grupp för personer med ål-

dersförändringar i gula fläcken gör det lättare att bemästra vardagliga aktiviteter, vilket 

leder till ökad självständighet. 

 

En del syncentraler kartlägger patientens behov och gör upp en individuell rehabiliter-

ingsplan. Vad gäller nyttan av individuella planer så visar Socialstyrelsen i sin slutrap-

port ”Individuell plan på den enskildes villkor” bl.a. att användning av individuell reha-

biliteringsplan enligt HSL skapar en helhet i rehabiliteringen. Detta eftersom brukaren 

aktivt får möjlighet att delta i hela processen vilket i sin tur leder till att personen både 

blir motiverad och kunnig om sitt tillstånd samt får en ökad trygghet (Socialstyrelsen, 

(2007).  

 

 

2.2 Behandlarens roll i rehabiliteringen 

 
Brattberg (2005) menar att inom rehabiliteringen behövs det specialpedagoger när man 

utarbetar rehabiliteringsprogram eftersom rehabilitering handlar om att lära ut och att 

hjälpa människor att lära in och lära om och det är därför viktigt att lärprocessen leds 

av pedagoger. För att lyckas med rehabilitering krävs enligt Holm och Jansson (2001) 

förutom yrkesspecifika kunskaper även en inre kompetens såsom självkännedom, empa-

ti och kunskap om psykologiska försvarsmekanismer. Man måste även ha förmågan att 

leva sig in i vårdtagarens problem och känslor och ändå stå utanför för att inte blanda in 

sina egna känslor. För att kunna förstå den människan som är i behov av rehabilitering 

är det nödvändigt att också utveckla förmågan att kunna lyssna på ett aktivt och förut-

sättningslöst sätt.  

 

 

 

3.Metod 
 

 

Inledningsvis skall nämnas att studien från början var tänkt att undersöka vilka effekter 

ett reducerat hälsoutbildningsprogram Att finna nya vägar hade för personer med AMD. 

I vilken utsträckning patienterna uppnådde ökad säkerhet i vardagen efter genomfört 

program och vilken betydelse antalet utbildningstillfällen i förhållande till i hur hög 

grad ökad säkerhet i vardaglig aktivitet uppnåddes. Hypotesen, tre grupputbildningstill-

fällen a`1 ½ tim för äldre personer med AMD ger upplevd säkerhet i vardagen så att de 

kan fortsätta att utföra dagliga aktiviteter skulle testas. Metoden skulle vara ett experi-

ment utan kontrollgrupp och genomföras som en korrelationsundersökning då jag ville 

undersöka sambandet mellan ”upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet” och antalet utbild-

ningstillfällen. Undersökningen skulle göras på en mindre syncentral i södra Sverige 
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med ett stratifierat slumpmässigt urval. Inklusionskriterierna skulle vara patienter som 

var remitterade till syncentralen, vara över 65 år, ha eget boende och diagnosen torr 

AMD. Undersökningen skulle baseras på alla patienter som medverkat från starten av 

programmet januari 2009 tom. mars 2011. Vid insamlingen av materialet visade det sig 

att det endast var 8 patienter som föll inom ramen för urvalet. 31 patienter hade blivit 

erbjudna att delta i programmet men endast 10 hade tackat ja. Utav dessa föll ytterligare 

två patienter bort eftersom bedömningsinstrumentet ”upplevd säkerhet i vardaglig akti-

vitet” inte hade fyllts i korrekt. Övriga 21 patienter hade fått individuell rehabilitering 

och orsaken till detta var bl.a. att för fyra patienter var det för få deltagare för att en 

grupp skulle kunna bildas, fyra patienter avbröt gruppen pga. sjukdom, tre patienter 

avbröt gruppen för att de tyckte ”att de nu klarade sig bra med den hjälp de fått”. Där-

med var undersökningen för liten och fick avbrytas då den inte skulle kunna generalise-

ras till den totala populationen. 

 

Den empiriska studie som i stället utfördes utgick från en kvantitativ ansats och som 

metod användes en enkät med delvis kvalitativa variabler samt en fallstudie. I den posi-

tivistiska forskningstraditionen ligger betoningen på objektivitet och mätbarhet (Sohl-

berg, 2007) varför författaren till denna studie har valt en kvantitativ metod. 

Fallstudien gjordes på en mindre syncentral i södra Sverige. Denna typ av metod lämpar 

sig då man exempelvis försöker förklara företeelser, organisationer eller system som 

inte enkelt kan undersökas med annan metodik (Backman, 2008). Fallstudier kan göras 

med både en kvalitativ eller en kvantitativ utgångspunkt och utgör också ett viktigt till-

vägagångssätt när utvärderingsresultatet av ett visst program är avgörande (Merriam, 

2006). I detta fall gäller det utvärderingen av programmet Att finna nya vägar. Fallstu-

dien har en kvantitativ ansats för att objektivt kunna mäta resultatet. 

 

 

3.1Enkät 
 
Enkäten skulle besvara tre frågeställningar, vilka var: hur stor andel av Sveriges syncen-

traler använder hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar, om det inte används – 

vad är orsakerna, används det i sin helhet – om inte – vad är orsakerna? 

 

 

3.1.1 Urval  
 

Som metod för datainsamlingen användes en enkät. Enkäten skickades ut per post till 

avdelningschefer eller motsvarande på syncentraler i hela Sverige. Eftersom syncentra-

lerna inte är fler än 33 st, skickades enkäten ut till samtliga och kom därmed att utgöra 

en totalpopulation. Valet att skicka enkäten till avdelningscheferna utgjordes av bedöm-

ningen att det är de som har det yttersta ansvaret för synrehabiliteringen och därmed 

också kan påverka vilka rehabiliteringsformer personalen ska arbeta efter. 
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3.1.2 Genomförande  
 

Det är en fördel enligt Ejlertsson (2005) om det finns frågor som redan är kvalitetstesta-

de för att ha ett material att jämföra med. I detta fall fanns inte något färdigt frågeformu-

lär utan det fick konstrueras utifrån syfte och frågeställningar, där frågorna konstruera-

des att vara så begripliga och logiska som möjligt. Huvudreglerna i Ejlertssons (2005) 

bok följdes och layouten gjordes så att den skulle vara lättläst för att få respondenterna 

att svara och ta enkäten seriöst. 13 frågor utarbetades (se bilaga 3 och 4) där 10 hade 

fasta svarsalternativ och tre frågor hade öppna svarsalternativ för att få ytterligare in-

formation. Två av frågorna var bakgrundsinformation gällande totalt antal synpedagoger 

per syncentral samt yrkesutbildning. Användningen av programmet och orsaker till om 

det inte användes fanns i fyra frågor. Fyra frågor gällde erfarenhet av grupprehabiliter-

ing samt kunskap om programmet. Tre frågor ställdes gällande implementering av pro-

grammet. 

 

Den preliminära enkäten testades först på en kollega som är synpedagog och väl insatt i 

denna studie samt även har god kunskap om hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya 

vägar. Fler svarsalternativ fick efter detta test läggas till och någon fråga omformulera-

des. Därefter gjordes en pilotstudie. Enligt Ejlertsson (2005) bör man inte låta någon 

person som ingår i urvalet även ingå i pilotstudien. Valet av deltagare för pilotstudien 

komplicerades därmed av att studien skulle utgöras av en totalpopulation av alla syn-

centralers avdelningschefer. Kontakt togs i stället med två personer i chefsbefattning, en 

person som är studerande samt ytterligare fyra personer som arbetade inom sjukvården 

som accepterade att besvara och gav synpunkter på formuläret med författaren närva-

rande. Pilotstudien resulterade i att tre av frågorna fick omformuleras samt att ytterliga-

re en fråga fick läggas till. En del av frågorna var relevanta att besvaras endast för en del 

av respondenterna beroende på att en inledande fråga besvarades på ett visst sätt. Därför 

gjordes en selektering av svarsalternativen (Ejlertsson, 2005) för att undvika irritationen 

av att behöva besvara frågor som respondenten inte var berörd av ex fråga 5 i enkäten 

(se bilaga 3). 

 

Tillsammans med enkäten skickades även ett följebrev ut (se bilaga 5) där strukturen 

följde Ejlertssons (2005) rekommendationer samt ett frankerat svarskuvert. Adresserna 

till respektive syncentral hittades via www.syncentralerna.se. Adresserna dubbelkontrol-

lerades även via respektive syncentrals hemsida för att säkerställa att de hamnade på rätt 

ställe. Adresseringen ställdes till avdelningschefer eller motsvarande. Detta pga. att alla 

syncentraler kanske inte har en egen avdelningschef om syncentralen är liten men där-

emot någon annan ansvarig.  

 

 

 

 

http://www.syncentralerna.se/
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3.1.3 Analys  
 

Analysen utgick ifrån Bryman (2002). Frågorna i enkäten utgjordes av sju dikotonvari-

abler samt sex nominalvariabler. Varje enkät identifierades med ett löpnummer från 1 

tom 28. Identifikation av varje inkommen enkät är enligt Ejlertsson (2005) en praktisk 

nödvändighet för att dels kunna kontrollera inmatade enkätdata och dels för att eventu-

ellt kunna gå in och göra eventuella rättningar. Därefter kodades alla frågor med var sin 

variabelsiffra som svarade mot frågenumret i enkäten. Exempelvis fick fråga 1 variabel-

siffran 001 osv. Därefter kodades alla svarsalternativ med en siffra. En matris upprätta-

des innehållande alla variabelnummer. Vartefter som svaren inkom skrevs svaren in i 

tabellen motsvarande den siffran som var kodad på originalenkäten. Om inget svar var 

angett i en viss fråga, beroende på att frågan inte var tillgänglig för respondenten marke-

rades den med 0, övriga som inte hade svarat markerades med 00. I de fall det fanns 

flera svar på samma fråga markerades de med * tillsammans med svarskoden för att de 

skulle kunna identifieras till samma fråga. De frågor som hade svarsalternativ med öp-

pen fråga bearbetades genom att de först skrevs ut och därefter kategoriserades genom 

att finna teman vilka redovisas i resultatet.  

Resultatet presenteras i form av tabeller, cirkel och stapeldiagram via Microsoft Office 

Word 2007. 

 

 

3.1.4 Bortfall  
 

Av totalt 33 utskickade enkäter återkom 28 svar. Ett känt externt bortfall utgjordes av 

att en respondent hade gjort en anteckning i enkäten om att han/hon hade ansvar för två 

syncentraler men endast hade svarat på en enkät. Författaren hade ingen vetskap om att 

samma chef kunde ha ansvar för flera syncentraler när enkäterna skickades ut varför 

detta kan vara en möjlig orsak till övriga externa bortfall. 

Det interna bortfallet redovisas i varje tabell eller figur i resultatdelen. 

 

 

 

3.2 Fallstudie 
 

Fallstudien skulle besvara frågan om det blev någon förbättring i patienternas skattning 

av upplevd säkerhet i vardagliga aktiviteter efter genomfört reducerat program. 

 

 

3.2.1 Urval  
 

Urvalet bestod av journaldokument från alla patienter som remitterats till en mindre 

syncentral i södra Sverige från 2009-2010 och som hade blivit erbjudna att medverka i 
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ett reducerat hälsoutbildningsprogram Att finna nya vägar. Patienterna skulle ha diagno-

sen torr AMD, vara över 65 år, ha en synskärpa på 0,1 eller mer samt där synpedagogen 

hade fyllt i instrumentet ”upplevd säkerhet i vardagliga aktiviteter” (Dahlin Ivanoff, 

2006), (se bilaga 2) både innan och efter programmet. Exkluderade till programmet var 

patienter som inte bodde i eget boende eller hade en hörselnedsättning som kunde för-

svåra samtal i grupp. Urvalet är baserat på exakt samma kriterier som det ordinarie häl-

soutbildningsprogrammet Att finna nya vägar följer. Det var 8 patienter som föll inom 

ramen för urvalet. Programmet var baserat på Att finna nya vägar men hade reducerats 

till tre träffar mot det ordinarie programmets 8 träffar. Kurstillfällena var indelade efter 

olika tema. I den första träffen ingick flera teman vilka var, kommunikation, matinköp, 

personlig vård, städning, mat och dryck samt post och bank. Den andra träffen hade 

temat förflyttning och den sista träffen hade temat belysning. Vid den sista träffen in-

gick också en sammanfattning och utvärdering. För detaljerad information om pro-

grammets innehåll (se bilaga 6). Materialet utgjordes av instrumentet ”upplevd säkerhet 

i vardaglig aktivitet” (se bilaga 1).  

 

 

3.2.2 Bortfall 
 

De patienter som hade medverkat i programmet under 2009-2010 var större än urvalet 

till studien men fick exkluderas pga. att bedömningsinstrumentet ej hade fyllts i efter 

programmets slut. 

 

 

3.2.3 Genomförande och analys 
 

I denna fallstudie utgjordes materialet av dokument som fanns som en bilaga till patient-

journalen. Merriam (2006) menar att det är en fördel att använda dokument som materi-

alkälla eftersom de räknas som objektiva informationskällor och har en stabilitet efter-

som man som forskare inte kan påverka materialet genom sin närvaro. 

 

Bedömningsinstrumentet ”upplevd säkerhet i vardagliga aktiviteter” avseende de 8 pati-

enterna kopierades, avidentifierades och markerades med en siffra 1- 8.  Instrumentet 

innehöll 29 frågor med åtta huvudkategorier, mat och dryck, klädvård och personlig 

vård, kommunikation, städning, förflyttning, matinköp samt post och bankärenden. För 

att få svar på frågan, om det blev någon förbättring av den upplevda säkerheten i var-

daglig aktivitet efter att patienterna hade genomgått det reducerade programmet gjordes 

en matrismall upp. Där ordnades varje patient in i två huvudkategorier. Den ena katego-

rin motsvarade hur säker/någorlunda säker patienten upplevde det i olika moment före 

grupprogrammet och den andra kategorin hur säker/någorlunda säker patienten upplev-

de det i olika moment efter genomfört grupprogram.  
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Resultatet presenteras i dels antal genomförda aktivitetsmoment och dels antal huvudka-

tegorier av aktivitetsmoment i form av tabeller och stapeldiagram via Microsoft Office 

Word 2007. 

 

 

3.3 Etik 
 

Vid en studie måste hänsyn tas, enligt Vetenskapsrådet (2002) till vissa grundläggande 

individskyddskrav, vilka säger att forskaren skall informera deltagarna om forskningens 

syfte, deltagandets frivillighet samt rätten att avbryta sin medverkan. Samtycke skall 

inhämtas och deltagarna skall ges konfidentialitet samt att personuppgifterna skall för-

varas på sådant sätt att obehöriga ej kommer åt dem. Vidare skall insamlade uppgifter 

om enskilda personer endast användas i forskningssyfte. 

 

Vad gäller denna studies enkätundersökning så skickades den ut tillsammans med ett 

följebrev (se bilaga 5) med tydlighet om att enkäten var frivillig och helt anonym. Sam-

tyckekravet blev uppfyllt genom att respondenterna svarade på enkäten. Därmed var 

individskyddskravet uppfyllt. 

Vad gäller fallstudien inhämtades tillstånd från verksamhetschefen (se bilaga 7) för att 

få använda uppgifter från patientjournalerna. Journalerna skrevs ut från datajournalsy-

stemet och avidentifierades. Under tiden de inte användes förvarades de i ett inlåst jour-

nalarkiv på den berörda syncentralen där författaren arbetar. 

 

 

 

4. Resultat 

 
4.1 Enkäten 
 

Notera i resultatet och diskussionen att hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar 

kommer att benämnas programmet vilket åsyftar detsamma. 

 

I enkätundersökningen som skickades ut till alla Sveriges syncentralers (33st) avdel-

ningschefer var det totalt 28 som deltog.  

 

För att få en uppfattning om hur stora enheter avdelningscheferna ansvarade för, ställdes 

frågan om hur många personer som arbetade som synpedagog på deras enhet (innefatta-

de även ögonsjuksköterska och arbetsterapeut).  
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Tabell 1. Fördelning av antal synpedagoger per syncentral  

   Synpedagoger                 Syncentraler 

   1-5                                          16 

   6-10                                          7 

   11-15                                        1 

   16 eller fler                               4 

   Totalt                                      28 

 

De flesta syncentralerna i Sverige utgörs av mindre enheter där 1-5 personer arbetar 

som synpedagoger. De största syncentralerna med 16 eller fler synpedagoger utgjordes 

av fyra stycken. 

 

 

 

 

 

Av alla svaranden (28 st) framkommer att yrkeskompetensen för avdelningscheferna till 

största delen utgörs av synpedagog, 54% eller arbetsterapeututbildning, 43%.  

Elva av personerna hade dessutom dubbla utbildningar, tre hade synpedagog + ögon-

sjuksköterskeutbildning och åtta hade synpedagog  + arbetsterapeututbildning. Någon 

person anger att han/hon har optiker som annan utbildning
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Tabell 3. Svarsfrekvens av erfarenhet av rehabilitering för synskadade i gruppform 

                                            Avdelningschef             Medarbetare 

  

Ja                                                14                                 28 

Nej                                              13                                   

  Ej svarat                                       1 

  Totalt                                           27                                28 

 

   

Alla syncentraler har någon medarbetare med erfarenhet av rehabilitering för synskada-

de i gruppform men det är bara hälften av avdelningscheferna som har egen erfarenhet. 

 

 

 

  

 

 
 

Figur 1. Fördelning av svarsfrekvens över hur stor andel av avdelningscheferna som 

känner till hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar 

N = 28 

 

 

Resultatet visar att majoriteten, 93% av de svarande uppger att de känner till att det 

finns ett hälsoutbildningsprogram vilket visar att de har god kännedom om programmet. 

Endast 7% känner inte till att det finns ett program. 
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Figur 2. Fördelning över hur avdelningscheferna fått vetskap om programmet (flera 

svarsalternativ kunde anges) 

N = 26 

 

 

 

 

Avdelningscheferna har på olika sätt inhämtat kunskap om hälsoutbildningsprogrammet 

(se figur 2). Majoriteten inhämtar kunskapen av kollegor eller medarbetare. Fördelning-

en över hur de svarande inhämtar övrig kunskap i form av att de själva söker kunskap 

eller får informationen tillsänt via mail/tidskrift eller annat är relativt jämt fördelat. 
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Figur 3. Fördelning av användningen av Att finna nya vägar 

N= 27 

 

Resultatet visar att 59%  dvs. 16 av syncentralerna använder hälsoutbildningsprogram-

met  Att finna nya vägar. Användningen av programmet gäller både om det är reducerat 

eller om det används i sin helhet. 

 

 

 

 

 
Figur 4. Användning av hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar i sin helhet 

N= 16 
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Av de 16 syncentraler (se figur 3) som använder hälsoutbildningsprogrammet är det 

bara åtta som använder det i sin helhet (se figur 4) med rekommenderat 8 träffar. De 

övriga åtta syncentralerna använder programmet i någon reducerad form. 

 

I vad mån hade avdelningschefernas egen erfarenhet och kunskap betydelse för använd-

ningen av programmet? 

Resultatet visar att det är 26 avdelningschefer som har kännedom om hälsoutbildnings-

programmet Att finna nya vägar. Av dessa har 14 egen erfarenhet av grupprehabilitering 

för synskadade men det är bara sju av dem med egen erfarenhet som använde hälsout-

bildningsprogrammet Att finna nya vägar på sina syncentraler. Av dessa sju syncentra-

ler som har implementerat programmet är det bara tre som använder det i sin helhet med 

åtta träffar. Resterande använder programmet i någon reducerad form. Det vill säga av-

delningschefer som har kännedom om programmet samt erfarenhet av grupprehabiliter-

ing ökar inte användningen av hälsoutbildningsprogrammet. 

 

  

 

 

Tabell 4. Svarsfrekvens om avdelningscheferna, alternativt deras medarbetare kan tän-

ka sig att implementera programmet på syncentralen 

                                            Avdelningschef             Medarbetare 

   

Ja                                                17                                 15 

Nej                                                                                 

  Ej svarat                                     11                                 13 

  Totalt                                          17                                 15 

 

 

Utav de 17 svaranden som kan tänka sig att själva implementera programmet på sin 

egen syncentral är det 11 som i dag inte använder programmet. Övriga sex svaranden 

använder redan programmet sedan tidigare. 15 av avdelningscheferna tror att någon av 

deras medarbetare skulle kunna tänka sig att implementera programmet och av dessa är 

det nio som inte använder programmet idag. 

Resultatet visar att avdelningscheferna har god vilja till att implementera programmet 

trots att det visat sig användas i begränsad omfattning och de tror att även deras medar-

betare har det. 
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Figur 5. Svarsfördelning över krav för att medarbetare ska kunna implementera programmet 
N= 14 (Flera svarsalternativ kunde anges) 
 

 

 

Nästan hälften av de svarande uppger att man vill ha utbildning eller studiebesök för att 

medarbetarna ska ha möjlighet att kunna implementera programmet. Fyra tycker att det 

behövs ökade personalresurser för att kunna implementera programmet. Sex svaranden 

uppger annan orsak till varför de tror det är svårt att implementera programmet på deras 

syncentral. Tre olika teman framkom: 

 

- Det blir för många långa och jobbiga resor för patienterna i stora län 

- Svårt att motivera patienterna till många kurstillfällen 

- Man måste kunna förankra att evidens endast finns om programmet används i 

sin helhet. 
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Figur 6. Svarsfrekvens över orsaker till reducerat program 

N= 10 (Flera svarsalternativ kunde anges) 

 

 

 

Största orsaken till att programmet inte används i sin helhet med 8 träffar utan är redu-

cerat, uppges vara att det är svårt att motivera patienterna till att komma till syncentra-

len. Tidsbrist uppges också som en av de större anledningarna till reducerat program. 

Det är endast en avdelningschef som tycker att det saknas kunskap om programmet. 

 

Fyra svaranden uppger annan orsak av vilket två olika teman framkommer: 

- Svårt att få ihop grupper 

- Bättre med färre antal träffar så att fler kan erbjudas programmet 
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Figur 7. Orsaker till varför programmet ej används 

N = 11. (Flera svarsalternativ kunde anges) 

 

Majoriteten av svaranden, 10 st. (figur 7) uppger att individuell rehabilitering används 

och därefter uppger sju st. att man använder annan grupprehabilitering på sina syncen-

traler i stället för att använda programmet. Fem anger tidsbrist som orsak och två saknar 

kunskap om programmet. Fyra svaranden uppger annan orsak av vilket tre olika teman 

framkommer: 

 

- Svårt att motivera till många kurstillfällen 

- Personalbrist 

- Det fungerar bra med redan invanda rehabiliteringsmetoder 

 

 

 

4.2 Fallstudien 
 

I fallstudien ingick åtta patienter som hade medverkat i hälsoutbildningsprogrammet Att 

finna nya vägar i reducerad form med vardera tre träffar. Resultatet baseras på bedöm-

ningsinstrumentet ”upplevd säkerhet i vardagliga aktiviteter” (se bilaga 1) som finns i 

respektive patientjournal. Huvudkategorierna för de olika momenten innefattar frågor 

om mat och dryck, klädvård och personlig vård, kommunikation, städning, förflyttning, 

matinköp samt post och bankärenden 

För att kunna jämföra om det blev någon förbättring eller försämring i patientens egen 

upplevelse av ökad säkerhet i vardaglig aktivitet, räknades antal aktivitetsmoment som 

de kände sig säkra/någorlunda säkra i både före och efter det reducerade programmet.  
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Maximalt antal enskilda moment är 29. De moment som står under beteckningen ”ej 

utfördes” betyder att patienten uppgett att dessa moment av vardaglig aktivitet inte går 

att utföra. 

 

 

Tabell 5. Upplevd säkerhet i olika aktivitetsmoment 

Patient       Säker /någorlunda      Moment som      Säker/någorlunda      Moment som 

                  säker före pro-            ej utfördes          efter pro-                    ej utfördes 

                  grammet                                                 grammet 

  1              16/26                           3                         26/26                          3 

 

  2              12/29                                                      24/29 

 

  3              15/25                           4                         24/25                           4 

 

  4              25/29                                                      27/29 

 

  5              18/29                                                      27/29 

 

  6              15/29                                                      26/29 

 

  7                9/21                            8                        10/14                            5 

 

  8              17/24                            5                         20/24                           5 

 

N = 8 

 

 

Resultatet i tabell 5 visar att alla patienter upplever sig säker/någorlunda säker i fler 

aktivitetsmoment efter genomfört program än vad de gjorde innan de hade genomgått 

programmet. Det är ingen patient som uppnår att de känner sig säkra/någorlunda säkra i 

alla 29 moment. En patient (nr 1) ökade sin upplevda säkerhet i 10 moment och upp-

nådde då 26 av 26 möjliga eftersom tre moment inte utfördes. Patient nr 4 och nr 5 upp-

nådde den högsta säkerheten i utförda moment. 
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Tabell 6. Procentuell fördelning av aktivitetsmomenten säker/någorlunda säker 

 
Patient           Före programmet             Efter programmet                Skillnad i procentuell för   

                                                                                                            förbättring                                                                                                                                                        

                                                                                                            efter genomfört program 

  
    1                        62%                                    100%                                        38% 

 

    2                        41%                                     83%                                         36% 

 

    3                         60%                                     96%                                        36% 

 

    4                         86%                                     93%                                          7% 

 

    5                         62%                                     93%                                         31% 

 

    6                         52%                                     90%                                        38% 

 

    7                         43%                                     71%                                        28% 

 

    8                        71%                                      83%                                        12% 

 
N= 8 

 

 

Det var två patienter (nr 4 och nr 8) som hade den minsta procentuella skillnaden i för-

bättring av momenten säker/någorlunda säker. Det kan förklaras av att nr 4 redan innan 

genomfört program hade en hög upplevd säkerhet (25/29 moment som upplevdes som 

säkert/någorlunda säkert) och nr 8 hade 17/24 moment. Nr 7 hade en 28% ökning men 

upplevde sig säker/någorlunda säker endast i 9/21 moment innan programmet startade 

och hade redan då 8 moment som han/hon inte utförde. Efter programmet hade han/hon 

ökat endast i ett moment och det var ytterligare 7 moment som inte utfördes. 
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Figur 8. Fördelning över i vilka huvudkategorier av moment som patienterna upplevde 

sig osäkra/mycket osäkra i före och efter programmet. 

 

 

De tre mest frekventa huvudkategorier av aktivitetsmoment som patienterna upplever 

sig osäkra/mycket osäkra i före programmet är klädvård/personlig vård, matinköp och 

post/bankärenden. Efter genomfört program är det fortfarande momentet kläd-

vård/personlig vård som upplevdes vara det som patienterna är mest osäkra/mycket 

osäkra i. Däremot har osäkerheten minskat i momenten matinköp och post/bankärenden.  

 

I momentet förflyttning är det sex patienter som känner sig osäkra/mycket osäkra före 

programmet och bara hälften av dem upplever en ökad säkerhet efter programmet.  

Nästan alla, sex av åtta patienter upplever en osäkerhet i momentet kommunikation före 

programmet men som efter programmet har reducerats till 2. 

 

Aktiviteten städning är det moment som upplevs ge minst osäkerhet. Före programmet 

är det endast två patienter som upplever sig osäker och efter genomfört program bara en 

patient. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Metod 

 
Studien genomfördes med både enkäter och en fallstudie för att kartlägga Sveriges syn-

centralers användning av ett evidensbaserat hälsoutbildningsprogram samt för att få svar 

på om ett reducerat program kunde förbättra patienternas skattning av upplevd säkerhet 

i vardagliga aktiviteter. Sohlberg (2007) menar att i den kvantitativa forskningstraditio-

nen ligger betoningen på objektivitet och mätbarhet varför valet av kvantitativ metod 

gjordes för att kunna kartlägga och mäta i vilken omfattning programmet användes. 

Fallstudien har också en kvantitativ ansats för att på ett objektivt sätt kunna mäta resul-

tatet av ”upplevd säkerhet”.  

 

 

5.1.2 Enkäten 

 

Större delen av frågorna i enkäten utgjordes av fasta svarsalternativ men kompletterades 

med öppna svarsalternativ i tre utav frågorna. Viktig information framkom i dessa 

svarsalternativ. Det framkom inte i enkätfrågorna att respondenterna hade möjlighet att 

välja fler än ett alternativ bland svaren. Trots detta hade respondenterna kryssat i flertal 

svarsalternativ där så var möjligt, vilket var positivt. En pilotstudie gjordes innan enkä-

terna skickades ut. Enligt Ejlertsson (2005) bör inte samma personer ingå i både urvalet 

och pilotstudien. Tyvärr kunde den inte göras på den tänkta undersökningsgruppen ef-

tersom det var en totalpopulation där alla avdelningschefer på respektive syncentral 

ingick. Eventuellt hade författaren kunnat göra en pilotstudie på en grupp synpedagoger 

för att kunna få fram andra alternativa frågor men tidsbristen omöjliggjorde detta.  

Svarsfrekvensen på enkäterna var hög, 28 av 33 hade svarat inom tre veckor och förfat-

taren valde därför att inte skicka ut något påminnelsebrev. Tidsmässigt var det inte hel-

ler möjligt eftersom enkäterna sändes ut relativt sent, pga. att den först tänkta studien 

inte kunde genomföras. 

 

Enkätundersökningen går att replikera vilket stödjer resultatets validitet. Extern validitet 

råder om en undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontex-

ten (Bryman, 2002). Detta förhållande råder vad gäller resultatet från enkätundersök-

ningen eftersom det är en totalpopulation. Enkätmetoden är väl beskriven vilket ökar 

studiens reliabilitet. I och med att undersökningsgruppen är en totalpopulation med hög 

svarsfrekvens kan resultatet till stor del generaliseras. 
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5.1.3 Fallstudien 

 
Ifyllandet av mätinstrumentet ”upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet” fylldes i under en 

längre tidsperiod mellan 2009 till 2010 vilket kan ha en viss betydelse för resultatet. I 

januari 2009 var det reducerade programmet precis infört på syncentralen och det kan 

antas att det tog lite tid innan alla synpedagoger kände sig bekväma att arbeta med nytt 

material. Ytterligare en sak som är att beakta för resultatets tillförlitlighet vad gäller 

skattningsskalorna i mätinstrumentet, är att patienterna oftast befinner sig i en beroen-

deställning till sin synpedagog. Detta skulle kunnat påverka resultatet om patienterna 

kände att de måste vara ”duktiga” och inte göra sin behandlare besviken. Alla mätning-

arna var dock gjorda en gång vid första remisstillfället samt en gång efter avslutat pro-

gram och mätinstrumentet som har evidens var detsamma som används i det ordinarie 

programmet, vilket ger en stabilitet i undersökningen. Då fallstudien endast kom att 

inkludera åtta journaldokument går det inte att generalisera resultatet utöver denna po-

pulation men det kan ändå ge en antydan.  

 

 

 5.2 Resultat 

 
Resultatet i enkäten visade att utav landets 28 syncentraler var det endast åtta som an-

vände det evidensbaserade hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar. Visserli-

gen var det även åtta andra syncentraler som svarade ja på frågan om de använde pro-

grammet men skillnaden ligger i att syncentralerna då har varit inne och manipulerat i 

och reducerat programmet. Evidens råder endast om användningen av en metod sker 

under samma förhållanden som fanns då en studie genomfördes. Därmed finns inget 

belägg för syncentralerna att säga att de använder programmet Att finna nya vägar efter-

som de själva har gjort om det och helt andra förhållanden råder. Vad är det då som gör 

att syncentralerna väljer att reducera ett program och göra en egen modell av det? Tittar 

man på de orsaker som uppgavs så berodde det bl.a. på tidsbrist och brist på personalre-

surser. Detta kan tyckas anmärkningsvärt då programmet bevisligen enligt Eklund 

(2005) faktiskt både är mer effektivt än individuell rehabilitering och mer kostnadsef-

fektivt. Att syncentralscheferna hade egen erfarenhet (3av5) av att arbeta med synska-

dade i grupp verkade inte ha någon betydelse för användningen av hela programmet. 

Inte heller verkade det ha någon betydelse för om avdelningscheferna kände till pro-

grammet eller ej då resultatet visade att majoriteten, 93% hade kunskap om det. Dessut-

om visade det sig att alla 28 avdelningschefer hade någon medarbetare som hade egen 

erfarenhet av synrehabilitering i grupp men inte heller detta verkade ha någon betydelse 

för användningen av programmet. En aspekt som kan vara viktig är hur avdelningsche-

ferna hade fått kunskap om programmet. Majoriteten hade ju fått kunskap via sina kol-

legor och medarbetare vilket kan ha en viss betydelse för hur det fortsatta intresset blir. 

Är kollegor negativt inställda till programmet så kanske det egna intresset inte heller 

blir så stort. 
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Får en evidensbaserad metod användas hur som helst?  

Guldbrandsson (2007) menar att man inte får förändra metoden så mycket att de förvän-

tade effekterna uteblir och för att ett program eller metod skall kunna sägas vara evi-

densbaserat måste det följas i sin helhet fram till att andra studier görs som kan bevisa 

motsatsen.  

Orsakerna till varför de hade reducerat programmet i studien var olika men den största 

orsaken uppgavs vara att det fanns svårigheter att motivera patienterna till att komma 

till syncentralerna. Tidsbrist var också en orsak som flera hade uppgett. Andra svårighe-

ter som framkom var att det var svårt att få ihop grupper. Det fanns ingen större skillnad 

mellan de stora eller de minde syncentralerna som hade svårast att få ihop grupper.  

I författarens först tänkta studie fanns även där problem att få ihop grupperna varför 

studien inte gick att genomföra. Det visade sig att det dels hann gå för lång tid mellan 

första remisstillfället och fram till gruppträffens start innan tillräckligt många patienter 

hade samlats. Dels uppgav patienterna att de tyckte det var jobbigt att åka till syncentra-

len tre gånger till efter första besöket. 

 

I fallstudien visade resultatet på att effekterna av användningen av ett reducerat program 

gjorde att alla patienter upplevde sig säker/någorlunda säker i fler moment av vardaglig 

aktivitet efter att de hade genomgått programmet än före. Ingen av de åtta patienterna 

uppnådde att de kände sig säkra/någorlunda säkra i alla moment men två patienter upp-

nådde 27 av totalt 29. En patient ökade sin upplevda säkerhet i 10 moment och uppnåd-

de då 26 av 26 möjliga (tre moment utfördes ej). Trots att patienterna kände en ökad 

säkerhet i fler moment än vad de gjort innan programmet så kan det inte bevisas att det 

gäller för alla reducerade program då studiens population endast innehöll åtta patienter. 

Delvis är det också beroende på vad som ingår i programmet och vad som har tagits 

bort och dels är det beroende på hur många träffar som har ingått mot de ordinarie 8 

träffarna. I denna fallstudie träffades patienterna vid tre tillfällen under en period av ca 6 

månader vilket kan ha en viss betydelse för utfallet eftersom ingen uppföljning är gjord 

efter det och man vet inte om patienterna har behövt söka nya insatser. I det ordinarie 

programmet är tidsperioden för träffarna ca åtta veckor och därefter görs utvärdering 

efter 3-4 veckor samt efter 12 månader. Kanske det positiva utfallet av fallstudien inte 

berodde på att just hälsoutbildningsprogrammet användes utan att det till största delen 

berodde på vinsten av att träffa andra synskadade i samma situation? Samstämmighet i 

detta visade även Smith, Thomas och Dow (2009) i en studie där de undersökt effekter-

na av rehabilitering i grupp för äldre synskadade och visade att patienterna fick en ökad 

självständighet i vardagliga aktiviteter. 

 

Det framkom i resultatet att majoriteten av patienterna upplevde störst svårigheter med 

klädvård/personlig vård, matinköp samt post/bankärenden före utbildningen. Efter ge-

nomfört program var det fortfarande aktivitetsmomentet klädvård/personlig vård som 

patienterna upplevde störst svårigheter i. Ser man på innehållet i det reducerade pro-

grammet framkommer det att vid första träffen ges en aktivitetsinformation med temat 
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kommunikation, matinköp, personlig vård, städning, mat/dryck,post/bank. Denna in-

formation är förhållandevis mycket stor om man jämför med de övriga träffarna som 

endast har ett enda tema. Det skulle kunna tyda på att patienterna inte kunde tillgodogö-

ra sig all information och att det även inte fanns tillfälle för någon färdighetsträning i 

klädvård/personlig vård utan träningen gällde endast ”lästeknik”. 

 

 

Resultatet visar att det fanns flera orsaker till varför programmet inte användes alls. Fem 

av de svarande uppgav tidsbrist men majoriteten, 10 st. uppgav att de i stället använde 

individuell rehabilitering och sju använde någon annan form av grupprehabilitering i 

stället. Andra aspekter framkom från fyra svaranden som tyckte att det var svårt att mo-

tivera patienterna till att komma på många kurstillfällen vilket även Lutteman (2002) 

visade i sin kartläggning. Även personalbrist uppgavs samt att man tyckte att det funge-

rade bra med redan invanda rehabiliteringsmetoder.  

 

Den större delen av syncentralerna som inte använde hälsoutbildningsprogrammet i nå-

gon form alls, använde sig av individuell rehabilitering i stället, vilket var tio stycken. 

Tänker man då på vilka konsekvenser detta får för de äldre synskadade med åldersrela-

terad maculadegeneration? Å ena sidan så visar Socialstyrelsen (2007) att individuell 

rehabiliteringsplan skapar en helhet i rehabiliteringen. Dessa individuella planer kanske 

å andra sidan inte är det bästa för denna grupp av patienter? Konsekvenserna av synska-

da för äldre personer med AMD har visat sig bl.a. ge minskad livskvalitet och depres-

sioner vilket flera forskare visat, bl.a. Mitchell och Bradley, (2006) och sjukdomen ger 

också inskränkningar i det dagliga livet samt att deras sociala aktiviteter minskar (Bour-

la & Young, 2006). Det är därför mycket viktigt att hjälpa dessa patienter till att bryta 

den isolering som kan bli följd av synskadan. Detta kan bäst göras genom att patienterna 

får möjlighet till att träffa andra synskadade i samma situation och Berndtsson och 

Kroksmark (2008) har i sin forskning sett att grupprehabilitering har stor betydelse för 

aktivitetsförmågan då man i grupp har möjlighet att diskutera erfarenheter i vardagen 

med andra synskadade. Vinsterna av rehabilitering i grupp för äldre personer med AMD 

har av flera forskare bl.a. Smith, Thomas och Dow (2009) visat sig ge goda resultat med 

att ge en ökad självständighet i vardagliga aktiviteter. Även Eklund (2005) visar att de 

personer som genomgått hela hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar har 

lyckats bibehålla sin ADL förmåga och minskade sitt oberoende av andra personer. 

 

Vad har då hänt med utvecklingen inom syncentralsvärlden på 35 år? Sker det någon 

forskning, prioriteras utbildning och införs det nya metoder? Efter genomgång på förfat-

tarens egna kliniska verksamhet har det framkommit att det genom åren kommit materi-

al som ska införlivas i verksamheten. Vad är då detta för material och kan man bara 

införa något som inte har föregåtts av några teoretiska referenser utan bygger nästan 

enbart på ”idémakarens” egen erfarenhet och uppgjorda projekt? Som exempel kan 

nämnas materialet Kom närmare” (Inde, 2008). Bör inte syncentralerna ha större krav 
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på vilka arbetsmetoder och material som skall användas eftersom målet med vården 

enligt SBU (2011) är att arbeta efter evidens och använda de metoder som gör störst 

nytta. Hälsoutbildningsprogrammet är det enda som finns inom synrehabiliteringen och 

som har evidens vilken saknas av ex Inde (2008).  

 

Om man ser till hur många som använde programmet för 10 år sedan, vilket framkom i 

Lutteman´s ( 2002) kartläggning att det endast var en syncentral, så har utvecklingen 

gått mycket sakta. Det framgick dessutom inte av hennes utredning om det använda 

programmet användes i sin helhet eller om det var reducerat.  

 

En fråga som ligger nära till hands när det gäller hälsoutbildningsprogrammet Att finna 

nya vägar är, vem och hur grupperna ska ledas? I resultatet framkom det att alla avdel-

ningschefer hade någon medarbetare med erfarenhet av rehabilitering av synskadade i 

gruppform vilket ändå inte gav ökad användning av programmet. Kan det i viss mån 

finnas en osäkerhet om i vilken roll gruppledaren har i programmet? Resultatet visar att 

det endast var en svarande som efterlyste utbildning i att vara gruppledare. Kanske kan 

det vara så att idag har gruppledaren en mer informativ roll vilket inte i första hand ef-

tersträvas i programmet. Det känns viktigt att pedagogens kompetens tas tillvara och 

Brattberg (2005) menar att en lärprocess skall ledas av pedagoger. Tyvärr saknar pro-

grammet lite av vilken roll gruppledaren skall ha. I resultatet framkom också svårighe-

terna med att motivera patienterna till att komma flertal gånger till syncentralerna. Var-

för var det så? Har vi själva som pedagoger svårt att ge patienterna den rätta motivatio-

nen eller har vi svårt att bryta invanda mönster och rutiner?  

 

På frågan om varför programmet inte användes framkom bl.a. följande svar ”synpeda-

gogerna har sagt att de har allt i huvudet – inget annat behövs”. Frågan är, vad står 

detta uttryck för och ligger den största svårigheten i själva implementeringen? Guld-

brandsson (2007) menar ju att svårigheterna att införa evidensbaserade metoder inte 

ligger i att kunskap saknas om metoden utan snarare att det finns bristfällig kunskap om 

hur en ny metod kan införlivas i verksamheten. Hon menar vidare att man bl.a. måste 

erbjuda utbildning, praktisk träning och coachning. Oxman och Flottorp (2001) menar 

att man måste identifiera vilka hinder som kan finnas vid ett förändringsarbete och re-

sultatet pekar på att det både kan finnas på individnivå hos medarbetarna men kanske 

även på chefsnivå. Trots att avdelningscheferna hade bra utbildningskompetens kanske 

de saknar verktyg för hur ett nytt program ska implementeras och medarbetarna kanske 

saknar stöd och utbildning? Berndtsson och Kroksmark (2008) menar ju att det bl.a. 

krävs ett annat förhållningssätt och vilja till att forma verksamheterna efter vetenskaplig 

evidens samt även att personalen får möjlighet till utbildning. Även Anhede och Lord 

(2009) menar att förändringsarbete innebär ett nytt förhållningssätt där man måste ha 

förmågan att tänka på ett nytt sätt. De menar också att det är cheferna som måste ta det 

yttersta ansvaret för att genom driva ett förändringsarbete.  

 



 

30 

Studien visar att utav de 17 avdelningschefer som kunde tänka sig att själva implemen-

tera programmet på sin egen syncentral var det 11 som idag inte använde det i någon 

form. Intentionen för att kunna implementera programmet var goda men avdelningsche-

ferna tyckte att det fanns vissa svårigheter. En sak som framkom i resultatet var att en 

avdelningschef menade att man först måste kunna förankra bland medarbetarna att evi-

dens endast finns om programmet används i sin helhet. Författarens fråga är då – vem 

har det ansvaret? 

 

En annan aspekt på varför hälsoutbildningsprogrammet endast används av åtta syncen-

traler skulle kunna vara om programmet är tillräckligt bra? Guldbrandsson (2007) me-

nar ju att om ett program är tillräckligt bra så säljer det sig självt. Skulle det kunna vara 

programmet i sig som inte är tillräckligt bra eller borde möjligen implementeringen gå 

lättare om programmet mer byggde på pedagogens roll? Det vill säga, pedagogerna 

skulle få bättre verktyg för hur man skall agera som gruppledare för att kunna få patien-

terna att lära sig nytt och tänka om i andra banor. 

 

 

”Att finna nya vägar” – vågar vi det eller vill vi helst ”göra som vi alltid har gjort”? 

Kan det vara så att det faktiskt saknas en forskningstradition inom synrehabiliteringen? 

Det blev ju först 2009 som det startade ett masterprogram i specialpedagogik med in-

riktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete vilket förhoppningsvis kan få 

betydelse för den fortsatta utvecklingen inom synrehabiliteringen. Hur kan man få ihop 

den gamla beprövade lärlingsmodellen på syncentralerna och de studenter som kommer 

med nya forskningsrön? Då det finns begränsning för evidensbaserade metoder inom 

synrehabiliteringen skulle man kunna använda evidensbaserad praktik (EBP) vilket 

Berndtsson och Kroksmark (2008) beskriver i sin utredning men vet alla synpedagoger-

na vad det innebär? 

 

Kunskapen om vilka konsekvenser som synskadade äldre personer får pga. AMD är 

känt på Sveriges syncentraler. Likaså finns kännedom om att hälsoutbildningsprogram-

met Att finna nya vägar är en behandlingsmetod. Däremot kanske det saknas kunskap 

om att programmet är evidensbaserat och att man inte kan reducera ett program och 

ändå tro att det ger samma effekt. Eventuellt bör också kunskapen om programmet för-

djupas i form av kurser/utbildningar för att ge den rätta tyngden. 

Synpedagogerna har ett ansvar för att ge den bästa vården som finns men de kanske 

också behöver stöd och vägledning av avdelningscheferna för att kunna implementera 

programmet. 

 

Vidare forskning ur synpedagogernas vinkling om hur de implementerar nya metoder 

och svårigheterna kring det, vore intressant att genomföra. Det vore även intressant att 

göra en större studie på vad ett reducerat hälsoutbildningsprogram får för konsekvenser 

och vilka uppföljningar av rehabiliteringen som görs idag. 
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                                                                                                                                     Bilaga 1 
Namn………………………………………………………………… 

 

Personnummer………………………………………….. 

Hur säker känner du dig på att: 
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     Mat och dryck      Kommentar 

1    Hälla upp kaffe/te till sig själv       
2    Hitta maten som finns på tallriken       
3    Hitta saker som står på bordet vid måltid       
4    Hitta redskap och ingredienser i skåp/lådor       
5    Mäta upp ingredienser för kaffekokning       
6    Avgöra om grönsaker är rena       
7    Klara reglagen på din spis       
8    Skära bröd       
9    Avgöra om disken är ren       

    Klädvård och personlig vård       
10   Klippa/fila fingernaglarna       
11   Dina kläder är fläckfria       
12   Trä nål och sy i en knapp       

    Kommunikation       
13   Läsa en artikel i din dagstidning       
14   Göra en anteckning och tyda den       
15   Kunna följa texterna i TV       
16   Kunna följa nyheterna i TV       
17    Slå ett telefonnummer på din telefon       

     Städning       
18   Dammtorka din bostad       
19   Dammsuga din bostad       

    Förflyttning       
20  Gå till din närbutik       
21  Gå över gatan vid bevakat övergångsställe       
22   Urskilja ojämnh. i underlag t ex trottoarkant          

    Matinköp       
23  Hitta i din närbutik       
24  Ha tagit rätt vara/förpackning       
25  Veta priset på varan/förpackningen       
26  Hantera pengar/betala       

    Post- och bankärenden       
27  Veta när det är din tur i kassan        
28  Fylla i en uttagsblankett       
29  Läsa ett kontoutdrag       
 

Första bedömning (  ) datum:…………….. 

 

Uppföljning (  ) datum:…………………… 

 

Att finna nya vägar- ett evidensbaserat hälsoutbildningsprogram för personer med åldersförändringar i gula fläcken, 

instrumentet ”Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet” 



 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 



 

 

Bilaga 3 
1. Hur stort antal personer arbetar som synpedagog (innefattar även ögonsjuksköterska och arbetsterapeut) 

på din syncentral? 

 1-5 

 6-10 

 11-15 

 16 eller fler 

2. Vilken utbildning har du? 

 Synpedagog 

 Ögonsjuksköterska 

 Arbetsterapeut 

 Annan utbildning 

3. Har du egen erfarenhet av rehabilitering för synskadade i gruppform? 

 Ja 

 Nej 

4. Har någon medarbetare på din syncentral erfarenhet av rehabilitering för synskadade i gruppform? 

 Ja 

 Nej 

5. Känner du till att det finns ett hälsoutbildningsprogram som heter ”Att finna nya vägar”? 

 Ja 

 Nej         Om du svarat Nej, gå vidare till fråga 10. 

6. Hur har du fått vetskap om programmet? 

 Av kollegor/medarbetare 

 Har själv sökt kunskap 

 Fått information tillsänt mig via ex. mail/tidskrift/annat 

 

 



 

 

Bilaga 4 

7. Används programmet ”Att finna nya vägar” på din syncentral? 

 Ja 

 Nej           Om du svarat Nej, gå vidare till fråga 10 

8. Används programmet i sin helhet med 8 träffar/grupp? 

 Ja 

 Nej 

9. Om du svarat Nej. Vad är orsaken till att programmet är reducerat? 

 Tidsbrist 

 Det saknas kunskap om programmet 

 Det är svårt att motivera patienterna att komma 

 Annan orsak –  

     Motivera ditt svar………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Skulle du kunna tänka dig att implementera  programmet ”Att finna nya vägar” på din syncentral? 

 Ja 

 Nej  

11. Tror du att någon medarbetare på din syncentral kan tänka sig att implementera programmet ”Att finna 

nya vägar”? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Vad tror du krävs för att möjliggöra att någon medarbetare ska kunna implementera programmet på din 

syncentral? 

 Ökade personalresurser 

 Specifik utbildning i programmet 

 Studiebesök där programmet används 

 Utbildning i att vara gruppledare 

 Annan orsak –  

    Motivera ditt svar………………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..     

13. Vad tror du orsaken är till att programmet inte används på din syncentral? 

 Tidsbrist 

 Det saknas kunskap om programmet 

 En annan form av grupprehabilitering används 

 Individuell rehabilitering används 

 Annan orsak- 

    Motivera ditt   svar……………………………………………………………........................... 

    …………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Till dig som är avdelningschef eller motsvarande på syncentral! 

 
Kunskapen om vilka rehabiliteringsmetoder som används för personer med åldersrelaterad maculadegene-

ration (AMD) på Sveriges syncentraler är till viss del bristfällig. För att få ökad kunskap om orsakerna till 

val av rehabiliteringsform samt att kunna öka möjligheterna till att bedriva synrehabilitering på evidensba-

serad grund görs en enkätundersökning av undertecknad. Syftet med studien är att identifiera och under-

söka vilka faktorer som är av betydelse för val av rehabiliteringsform för äldre personer med torr AMD. 

 

Ett frågeformulär bifogas till dig och till alla andra avdelningschefer i hela Sverige. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt men det är av betydelse för undersökningens kvalitet, att du besva-

rar det. Besvara frågorna så fullständigt du kan. Skicka sedan tillbaka formuläret med dina svar i det bifo-

gade kuvertet så snart det är möjligt och helst inom två veckor. 

 

Dina svar kommer att databehandlas konfidentiellt utan identifieringsuppgifter och kommer således inte 

att kunna kopplas varken till dig som person eller till din syncentral. 

 

Jag som gör denna undersökning heter Anette Salvén, arbetar på syncentralen i Växjö och går Masterpro-

grammet i specialpedagogik med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete vid Stockholms 

universitet. Studien ingår som en del i min magisteruppsats. 

 

Trots att jag förorsakar dig ett visst besvär, hoppas jag att du vill hjälpa mig att öka kunskapen om rehabi-

litering för äldre personer med AMD, som vi alla kan ta del av inom synrehabiliteringen! 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

Om du har frågor som rör formuläret får du gärna maila mig: anette.salven@hotmail.com 

 

 

Växjö 11-02-25 

 

 

 

Anette Salvén: Ögonsjuksköterska och studerande vid Stockholms universitet. 

 

Handledare: Inger Berndtsson, FD universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen Stockholms uni-

versitet. 
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Bilaga 6 

 
 

 
 

Innehåll i fallstudiens grupprogram baserat på tre kurstillfällen med material hämtat från 

hälsoutbildningsprogrammet Att finna nya vägar.  
 
 
Kurstillfälle 1 
Introduktion 

 
 
Aktivitetsinformation 

 

 
Färdighetsträning 

 
Hemuppgift 

 
Information om ögonsjukdomen och vilka svårigheter det ger i 

vardagen 

 
Tema: kommunikation, matinköp, personlig vård, städning, mat 
och dryck, post och bank 

 
Träning av olika lästekniker 

 
Lästräna, pröva att märka upp olika saker i hemmet, pröva olika 
tekniker/tips som framkommit under träffen. Läsa igenom ma-

terialet om belysning 

Kurstillfälle 2 
Uppföljning 

 

 
 
Färdighetsträning 

 
Aktivitetsinformation 

 
Hemuppgift 

 

 
Av föregående träff. Vad har gått bra? Hur har du prioriterat? 
Vad gör du annorlunda? 
Uppföljning av läsningen. 

 
Träning av lästeknik 

 
Tema: belysningsinformation 

 
Se över belysningen hemma. Läsa igenom informationen om 
förflyttning. 

Kurstillfälle 3 
Uppföljning  

 
Aktivitetsinformation 
  

Avslut 

 
Av läsningen. Av hemläxan 

 
Tema: förflyttning 

 
Sammanfattning av deltagarnas problemområde utifrån ”upp-

levd säkerhet. Har det skett någon förbättring? 
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