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Sammanfattning 

Forskning har visat att Lucentisbehandling för personer med våt åldersförändring i gula 
fläcken minskar synförlust och stabiliserar synskärpan. Trots medicinsk behandling upplever 
många personer läs-och skrivsvårigheter i sin vardag och remitteras till syncentral. Att läsa 
och skriva är ofta en förgivet tagen förmåga och ingår i många situationer i det vardagliga 
livet. Syftet med studien var att undersöka hur vardagen fungerar med fokus på läs- och 
skrivsituationer för personer som behandlas med Lucentis samt även erhållit 
rehabiliteringsinsatser från syncentral. Studien utgår ifrån personernas livsvärld.  
 
En fenomenologisk livsvärldsansats har använts för att kunna förstå personernas livsvärldar 
avseende läs- och skrivsituationer i vardagen samt hur de upplevt erhållna 
rehabiliteringsinsatser. Livsvärldsstudier innebär att forskaren försöker se, förstå, beskriva 
och analysera världen som den upplevs av deltagarna. Materialet består av intervjuer och 
observationer med sju personer. Insamlat material har analyserats med fenomenologisk 
öppenhet och med en växling mellan delar och helhet för att kunna förstå personernas 
livsvärldar. 
 
Resultatet visade att rehabiliteringsinsatser kan vara avgörande för hur den enskilde individen 
hanterar sin vardag avseende läs- och skrivsituationer. Fem av deltagarna hade endast haft 
kontakt med syncentralen vid ett tillfälle och de upplevde svårigheter vid många läs- och 
skrivsituationer i vardagen och kände beroende av andra i många situationer. Studien visade 
också att flera av deltagarna använde de förskrivna hjälpmedlen på felaktigt sätt och var 
osäkra i användandet av hjälpmedlen. Rehabiliteringsinsatserna hade inte heller utformats i 
samråd med individen eller utifrån den enskildes livsvärld. Studien visade även bristfällig 
uppföljning av insatserna. Essensen i studien var bristen på rätt stöd från syncentralen i 
relation till läs-och skrivbehov. 
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, AMD, synrehabilitering, hjälpmedel, 
livsvärldsfenomenologi. 
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1. Inledning 

Personer med åldersrelaterade förändringar i gula fläcken, age-related macular degeneration 
(AMD) är vanligt förekommande på syncentralerna. AMD är en sjukdom där den centrala 
synskärpan försämras vilket medför läs- och skrivsvårigheter. Det är vid många situationer i 
vardagen som vi behöver läsa och skriva, varför läs-och skrivförmåga många gånger är 
grundläggande för att fungera i vardagslivet på ett självständigt och oberoende sätt. Dagens 
samhälle är också mer tekniskt uppbyggt och den personliga servicen vid exempelvis bank 
och postärenden har till stor del avvecklats. Det är också vanligare att sociala kontakter sker 
genom kommunikation via datorn eller sms. Sedan 2007 finns behandlingsmöjligheter av den 
våta formen av AMD genom kontinuerliga injektioner med Lucentis. Det finns omfattande 
forskning som visat att Lucentisbehandling bromsar sjukdomsförloppet och till viss del även 
förbättrar synförmågan. Tidigare drabbades dessa personer av svår synnedsättning inom 
loppet av några månader (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). Det är 
fantastiskt att det idag finns behandlingsmöjligheter vid våt AMD, men trots medicinsk 
behandling remitteras fortfarande många personer till syncentralen med anledning av läs-och 
skrivsvårigheter. Den här studien avser de personer som erhåller både medicinsk behandling 
och insatser från syncentralen. 
 
Intresset för ämnet uppkom i mitt arbete på ögonkliniken och på syncentralen då jag 
uppmärksammade att många personer trots behandlingen med Lucentis upplevde stora 
problem i sin vardag avseende läs- och skrivsituationer. Min uppfattning är att det inte alltid 
är den uppmätta synskärpan som avspeglar den praktiska innebörden för den enskilde 
individen. Det finns omfattande medicinsk forskning bakom Lucentis, men väldigt lite 
uppmärksamhet har riktats mot den enskilde individens upplevelser. Med bakgrund av att 
Lucentis är en relativt ny behandlingsform och att många personer behandlas med Lucentis, 
väcktes mitt intresse för att genomföra en livsvärldslig studie. I dagsläget finns inga 
publicerade forskningsresultat angående effektens varaktighet av Lucentis på längre tid än två 
år och det finns inte heller forskning avseende upplevelser av läs- och skrivförmåga i 
samband med Lucentisbehandling, vilket bekräftades av Annika Buskas, Novartis (personlig 
kommunikation, den 31 januari 2011) Studier om metodens kostnadseffektivitet är också 
otillräcklig (SBU, 2008).  
 
I den aktuella studien är det inte själva sjukdomen som står i fokus utan personers upplevda 
problematik kring läs- och skrivsituationer i vardagen och hur deltagarna upplever 
syncentralens rehabiliteringsinsatser. Tidigare studier är enbart inriktade på medicinska 
aspekter och att mäta synförbättring och livskvalité i samband Lucentisbehandling. 
Förändringar i gula fläcken ökar med stigande ålder och inom de närmsta åren kommer 
andelen äldre bli fler, därmed kommer denna patientgrupp att öka. Det är därför viktigt att 
undersöka om insatserna från syncentralen tillmötesgår de behov som personerna som 
Lucentisbehandlas har för att kunna bemästra sina svårigheter i vardagen. Den kommande 
generationen äldre kan komma att ställa högre krav på sin rehabilitering då samhället idag är 
mer tekniskt uppbyggt. Det känns därför angeläget att inhämta kunskap från personernas 
livsvärldar för att kunna utveckla rehabiliteringsverksamheten för de personer som både får 
medicinsk behandling med Lucentis samt behöver rehabiliteringsinsatser. 
 
Definition av läs- och skrivsituationer i vardagen 
Med läs- och skrivsituationer i vardagen avses i den här studien alla aktiviteter där individen 
behöver kunna läsa och skriva. Läsning är en mångfasetterad aktivitet, vi läser både för att 
inhämta information, för att lösa praktiska saker i det dagliga livet eller för nöjes skull. Det 
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kan exempelvis vara att läsa post, tidningar, manualer, medicinförpackningar, 
bruksanvisningar eller att lösa korsord (Fellenius, 1999). 
 

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur vardagen fungerar med fokus på läs- och skrivsituationer för 
personer som behandlas med Lucentis samt även erhållit rehabiliteringsinsatser från 
syncentralen. Studien utgår ifrån personernas livsvärld. 
 
Forskningsfrågor  
För att ringa in studiens utgångspunkt formulerades följande forskningsfrågor: 

 Hur upplevs läs- och skrivsituationer i vardagen? 
 Hur fungerar vardagen avseende läs- och skrivsituationer? 
 Vilka rehabiliteringsinsatser har erhållits från syncentralen och vilka hjälpmedel har 

förskrivits för att hantera läs- och skrivsituationer i vardagen? 
 Hur upplevs syncentralens rehabiliteringsinsatser? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet behandlas den litteratur och tidigare forskning som har relevans för studiens 
syfte. Inledningsvis ges en kortfattad medicinsk bakgrund om AMD för att därefter övergå till 
psykologiska och sociala aspekter för att bättre kunna förstå deltagarnas livsvärld. Vidare 
behandlas läs- och skrivning som aktivitet i vardagen, rehabilitering, hjälpmedel samt läs- och 
skrivträning med hjälpmedel, vilka är områden som har betydelse för personernas livsvärldar. 
Slutligen redovisas de kliniska studier som är gjorda angående Lucentisbehandling.  
 

3.1 Åldersrelaterade förändringar i näthinnans gula fläck (AMD) 

Hos personer över 60 år är AMD den vanligaste orsaken till synnedsättning och är även den 
vanligaste diagnosen på syncentralerna i landet. Åldersförändringar i gula fläcken 
förekommer i två former, en torr form (atrofisk) och en våt form (neovaskulär). Det är i gula 
fläcken som syncellerna är tätast och det är den delen av näthinnan som svarar för vårt 
detaljseende som vi använder t.ex. när vi läser. Vid AMD är det framför allt närseendet som 
försämras, medan den perifera synen som har betydelse för förmågan att orientera sig brukar 
kvarstå. Vanligen drabbas båda ögonen men oftast med en tids förskjutning (SBU, 2008). De 
två största riskfaktorerna för att utveckla AMD är hög ålder och rökning (Coleman, Chan, 
Ferris & Chew, 2008). Sjukdomsförekomsten ökar med stigande ålder. Den torra formen är 
vanligast och förekommer i cirka 85-90 % av fallen. Då sker en långsam förtvining av 
pigmentepitelet och fotoreceptorerna. Den torra formen har ett långsammare förlopp och 
medför som regel lindrigare synnedsättning. I dagsläget finns ingen behandling för den torra 
formen (Kanski, 2007). 
 
Den våta formen av AMD har ett mycket snabbbare och allvarligare förlopp. Symtomen 
uppstår plötsligt och leder till en snabb och omfattande synnedsättning. Vanliga symtom är 
plötslig synnedsättning, krokseende d.v.s. raka linjer ser krokiga ut, bildförvrängning eller 
fläckar i ögats centrala synfält. Det sker en kärlnybildning som växer från åderhinnan in i och 
under näthinnan eller dess pigmentepitel. Dessa nybildade kärl är tunnare och skörare, vilket 
medför att de kan läcka vätska, proteiner och blod. Vid läkningsprocessen bildas ärr och det 
innebär en förlust av ett stort antal synceller. Kärlnybildningarna delas in i klassisk och ockult 
kärlnybildning. Vid den klassiska formen sker kärlnybildning mellan näthinnan och 
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pigmentepitelet. Vid ockult kärlnybildning är förändringen belägen bakom pigmentepitelet. 
Den klassiska formen förekommer i cirka 25 % och har ett mer aggressivt förlopp, den 
ockulta formen förekommer i cirka 60 % av fallen och resterande del består av blandformer 
(Kanski, 2007). Tidigare behandlades vissa former av den våta formen med fotodynamisk 
terapi 1 (PDT), vilket stabiliserade synskärpan men i begränsad utsträckning. Även läkemedlet 
Macugen gav en begränsad förbättring av synskärpan. I dagsläget finns effektiv medicinsk 
behandling genom Lucentis som behandlas i avsnittet 3.5 Medicinsk behandling/ Lucentis 
(SBU, 2008).  

3.2 Psykiska och sociala förändringar till följd av AMD 

Att drabbas av AMD innebär inte bara de fysiska förändringar som leder till synnedsättning, 
hela individen påverkas både psykiskt och socialt. Flera forskare beskriver att det är vanligt 
med depression i samband med AMD (Hinds et al., 2003; Bourla & Young, 2006; Mitchell & 
Bradley, 2006). Harowitz (2004) skriver om konsekvenserna av synnedsättning hos äldre och 
menar att situationen är komplex, det är inte enbart en funktionell förändring utan medför 
även känslomässiga förändringar. Hela individens identitet påverkas och därmed självkänslan. 
En anledning till förekomsten av depressioner menar Harowitz kan bero på den förlorade 
självständigheten, då synnedsättningen kan innebära svårigheter att utföra en mängd olika 
vardagliga aktiviteter, vilket även skapar en beroendekänsla. Det kan innebära svårigheter 
både med personlig ADL2 och vid instrumentell ADL som t.ex. att handla och laga mat men 
också förlust av att inte längre kunna delta i önskade fritidsaktiviteter. Dessa förluster kan 
innebära psykisk påfrestning. De två mest saknade aktiviteterna hos äldre var saknaden av att 
inte kunna läsa samt att inte längre få köra bil. Harowitz framhåller att läsningen inte enbart är 
för nöjes skull utan även för att praktiskt kunna klara vardagen t.ex. läsa texten på 
medicinförpackningar, se bäst före datum på livsmedelsvaror m.m. I en kvalitativ studie av 
Rees, Sew, Lamoureux och Keeffe (2007) beskriver samtliga deltagare en mängd 
konsekvenser av att leva med synnedsättning, inte bara svårigheter att utföra olika aktiviteter 
utan även svårigheter vid socialt umgänge och känslomässiga reaktioner. 
 

3.3 Läs- och skrivaktiviteter 

Dahlin Ivanoff, Sjöstrand, Klepp, Lind och Lundgren-Lindqvist (1996) har undersökt vilka 
problem äldre personer med AMD har i vardagen. Det visade sig att personerna beskrev 
problem inom många områden, vilket skapade bekymmer i vardagen, exempelvis fanns det 
aktivitetsproblem vid mat och dryck, klädvård och personlig vård, kommunikation, städning, 
förflyttning, matinköp, post- och bankärenden. Många av dessa vardagliga aktiviteter kräver 
läsförmåga. Mycket av vår värld tar vi in genom att läsa och skriva (Carlsson, 2009). Enligt 
Fellenius (1999) har vi behov av att kunna läsa för att fungera i vardagen. Läsning 
förekommer i många olika sammanhang i vår vardag, både för att uppleva saker samt för att 
kunna få information till att kunna utföra olika praktiska saker som t.ex. vid matlagning. Det 
finns i stort sett alltid ett motiv bakom varje lässituation, antingen läser vi för att vi vill eller i 
andra fall av nödvändighet. Läsning fungerar med andra ord både funktionellt och för nöjes 
skull. De olika typerna av läsning delas in i: 
 

 ADL-läsning (recept, kvitton, text på förpackningar, skyltar) 
 Informationsläsning (tidtabell, radio- och TV-program) 

                                                 
1 Fotodynamisk behandling (PDT) innebär att ett ljuskänsligt ämne, vereporfin, injiceras intravenöst och 

aktiveras genom att ögat belyses med laser, varvid de skadliga kärlen förstörs 
2 ADL används som benämning för aktiviteter i dagligt liv. 



 

4 
 

 Upplevelseläsning (böcker, veckotidningar) 
 Uppgiftsstyrd läsning (facklitteratur) (Fellenius, 1999).  

 
Bäckman (2000) och Fellenius (1996) illustrerar de olika lässituationerna i vardagen genom 
en trappa, den s.k. läsfunktionstrappan, där varje trappsteg avser en viss typ av läsning (se 
figur1). Bäckman menar att lästrappan svarar på frågan vad målsättningen med läsningen är. 
Lästrappen består av fyra trappsteg. Det första trappsteget innebär förmåga att läsa 
information från post, räkningar, medicinrecept, förpackningar s.k. ADL-läsning. Nästa 
trappsteg innebär läsning för att erhålla information från omvärlden t.ex. annonser i 
dagstidning, tidtabeller, information om radio/TV-program. Fellenius (1999) och Bäckman 
(2000) menar att en fungerande ADL- och informationsläsning krävs för att kunna leva ett 
självständigt liv, vilket innebär att de två första trappstegen måste besegras för att uppnå 
oberoende i det vardagliga livet. Den tredje trappstegsnivån innefattar läsning för nöjes skull 
och innebär läsning av böcker och tidningar. Det sista trappsteget innebär läsning av stora 
textmängder t.ex. texter för arbete och skola. Kraven på läshastighet och uthållighet inom de 
olika läsnivåerna varierar. Vid ADL-läsning krävs ingen läsuthållighet eller läshastighet.  
 
Figur 1. Läsfunktionstrappan, modifierad av Bäckman (1999); Fellenius (1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bäckman (2002) skriver att synnedsättning kan utgöra ett hinder för att kunna leva ett aktivt 
liv på äldre dagar. En mängd aktiviteter i vardagen kräver läsförmåga och att läsa ingår även i 
många olika sociala sammanhang. Bäckman menar att om ett aktivt lässätt saknas kan det 
medföra hinder för att kommunicera och erhålla sociala kontakter, kunna utföra praktiska 
vardagssysslor samt kunna följa nyhetsflödet i samhället. Genom lyckad synträning kan 
oberoendekänsla och ökad självkänsla uppnås, vilket skapar ett gott liv för den enskilde 
individen och innebär även en vinst för samhällsekonomin. Bäckman refererar till 
International Adult Literacy Survey studie (IALS, 1997) där resultatet visade att synproblem 
hos äldre över 65 år hade samma negativa effekt som tretton års extra åldrande jämfört med 
personer utan syn problem.  

3.4 Rehabilitering   

Enligt Dahlin Ivanoff, Sonn, Lundgren Lindqvist, Sjöstrand & Steen (2000) är behovet av 
rehabilitering stort för personer med AMD. Rehabilitering definieras enligt följande: 
 

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.  (SOSFS 2008:20, sid 4) 

 
Det finns lagar och förordningar som styr habilitering eller rehabilitering. I Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 3b och 18b§ att all habilitering eller 
rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den 

ADL-läsning 

Informationsläsning 

Upplevelseläsning 

Uppgiftsstyrdläsning 
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enskilde, samt att planerade och beslutande insatser ska framgå i en planering. Även i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:20) framgår att insatserna ska 
utgå ifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Planen ska föras till 
patientjournalen som ska följas upp och utvärderas för att säkerställa att målsättningen 
uppnås. De övergripande värderingarna som skall styra habiliteringen/rehabiliteringen skall 
utformas i enighet med FN:s standardregler (1993) om delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionshinder (Regeringskansliet, 2010). Det är även lagstadgat enligt HSL 
31 § att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Hur 
detta ska bedrivas beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12). 
 
Rehabiliteringsinsatser för personer med synnedsättning genomförs på syncentraler. 
Syncentralen arbetar med synrehabilitering/habilitering för personer i alla åldrar med måttlig 
och svår synnedsättning eller blindhet. För att få tillgång till rehabilitering krävs att 
ögonläkare skriver en remiss till syncentralen. Kriterier för remiss är måttlig till svår 
synnedsättning eller blindhet enligt WHO synklassisfikation 3 på synnedsättning eller vid 
synfältsbortfall som ger problem i vardagen (Socialstyrelsen, 2010).  
  
Det finns forskning som utvärderat och utvecklat olika rehabiliteringsprogram inom 
synrehabilitering. I en studie av Hinds et al., (2003) framkom att inom många områden 
förbättrades livskvalitén efter rehabilitering men trots det var många personer oförmögna att 
utföra önskade aktiviteter och många kände sig ensamma och isolerade. Slutsatsen i studien 
var att rehabiliteringen måste anpassas utifrån individens behov och de såg fördelar med en 
tvärvetenskaplig arbetsgrupp runt patienten. En annan studie av O’ Connor, Lamoureux och 
Keeffe (2008) där 477 personer deltog framkom att det behövs en mer holistisk syn på 
patienterna vid rehabiliteringen och att insatserna måste utgå ifrån patientens specifika behov.  
 
Berndtsson (2009) har i en uppföljande studie från sin avhandling, Förskjutna horisonter. 
Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet (Berndtsson, 2001) 
studerat betydelsen av rehabiliteringsinsatser för personer med synnedsättning några år efter 
genomförda insatser. Genom intervjuer och observationer studerade hon hur 
rehabiliteringsinsatserna bidragit till att deltagarna hade fått redskap för det fortsatta livet. Det 
visade sig vara stora variationer i hur insatserna värderades, men några centrala aspekter som 
deltagarna ansåg betydelsefulla återkom i materialet. Gruppträffar var något som flera av 
deltagarna i studien tyckte var betydelsefullt. Det skapade gemenskap och möjlighet att dela 
erfarenheter med andra i liknande situation. Berndtsson menar att den mentala och 
existentiella bearbetningen av synnedsättning går hand i hand med det kroppsliga perceptuella 
lärandet av färdigheter.  En annan viktigt slutsats i studien var att 
rehabiliteringsverksamhetens uppföljningsansvar i många fall var bristfällig och många hade 
behövt mer stöd. Om behövda rehabiliteringsinsatser uteblir kan det medföra ett hinder till ett 
aktivt liv. Vidare menar hon att både rehabiliteringsinsatser och egen aktivitet krävs vid en 

                                                 
3 Begreppet synnedsättning består av sex undernivåer; lindrig-, måttlig-, svår- synnedsättning 
enligt följande: 
kategori 0 = lindrig eller ingen synnedsättning 0,3-full syn 
kategori 1 = måttlig synnedsättning 0,1-0,3 
kategori 2 = svår synnedsättning 0,05-0,1 
kategori 3 = blindhet 0,02-0,05 
kategori 4 = blindhet ljusperception eller fingerräkning vid 1 m-0,02 
kategori 5 = blindhet ingen ljusperception (Socialstyrelsen, 2010). 
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lärandeprocess, vilket primärt handlar om att skapa motivation hos personer med 
synnedsättning till träning av nya färdigheter (Berndtsson, 2009).  
 

3.4.1 Hjälpmedel 
Ett hjälpmedel är en del av de samlade rehabiliteringsinsatserna och förskrivs för personer 
med synnedsättning från syncentralen. Hjälpmedel har till syfte att kompensera för nedsatt 
eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet, förbättra eller vidmakthålla 
funktion och förmåga samt även förebygga framtida förluster av funktion och förmåga 
(Blomquist & Nicolaou, 2007). Även vid hjälpmedelsförskrivning finns gällande lagar, 
förutom tidigare nämnd Hälso-och sjukvårdslag (SFS 1982:763), Lag om medicintekniska 
produkter (SFS 1993:584) samt Lag om offentlig upphandling (SFS 2007: 1091). Som 
tidigare framgått ska valet av hjälpmedel så långt det är möjligt göras i samråd med brukaren 
och det är den enskildes behov som ska vara avgörande. 
 
Blomquist och Nicolaou, (2007) redogör för de olika stegen som ingår i en 
förskrivningsprocess vilket omfattar följande faser: 
• Bedöma behov av insatser 
• Prova ut, anpassa och välja specifikt hjälpmedel  
• Instruera, träna och informera 
• Följa upp och utvärdera funktion och nytta  
 
Förskrivning av hjälpmedel ska alltid föregås av en bedömning om det finns ett behov av 
någon form av insats avseende träning och/eller hjälpmedel. För att göra en bedömning krävs 
kännedom om brukarens totala livssituation. Behoven ska bedömas utifrån både medicinsk, 
social, pedagogisk, psykologisk och teknisk synvinkel. Förskrivaren bör också ta ställning till 
många omgivande faktorer där en viktig aspekt är brukarens inställning till hjälpmedlet. Att 
komma fram till ”rätt” hjälpmedel kan ses som ett samspel mellan brukare och förskrivare 
(Blomquist & Nicolaou, 2007).  
 
Enligt Carlsson (2009) som forskar om läs – och skrivsvårigheter hos vuxna, finns idag 
många olika hjälpmedel som kan underlätta läs- och skrivsituationer, förutsättningen är dock 
att personerna lär sig att använda sina hjälpmedel. I förskrivningsprocessen framkommer att 
det är den som förskriver hjälpmedlet som är ansvarig för att brukaren kan använda och 
hantera sitt hjälpmedel. Förskrivaren ska ge information om hjälpmedlet och dess användning 
på ett tydligt och begripligt sätt. Förskrivaren måste också förvissa sig om att brukaren har de 
förutsättningar och kunskaper som krävs för att hantera sina hjälpmedel. Träningen kan vara 
avgörande för om hjälpmedlet kommer att fylla det behov som avsågs vid utprovningen. För 
att uppnå bra resultat bör träningen ske i den miljö där hjälpmedlet är avsett att användas 
alternativt i liknande miljö och under tillräckligt lång tid. Hur och vilken träning som 
genomförts samt hur den uppfattats, ska dokumenteras i journalen. Uppföljning och 
utvärdering är en viktig del i förskrivningsprocessen där uppföljningen ska relateras till 
tidigare uppsatta mål och hur det fungerar att använda hjälpmedlet. Brukarens upplevelse av 
förändrad livskvalité är också en viktig upplysning (Blomquist & Nikolaou, 2007). 
Hjälpmedlet fungerar inte som stöd om inte användningen känns meningsfull för brukaren 
(Carlsson, 2009). 
 

3.4.2 Läs- och skrivträning 
Enligt Bäckman (2002) kan synnedsättning vara ett hinder för att leva ett aktivt liv. Genom 
lyckad lästräning med förstorande lästeknik kan individen uppnå känsla av oberoende och 
ökad självkänsla vilket även medför en vinst för samhällsekonomin. Bäckman menar att äldre 
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personer som lyckats med god lästeknik efter rehabilitering är bättre på att hantera vardagliga 
situationer, hålla kontakt med världen omkring dem och ta del av nyheter och information. 
Målet med lästräningen ska vara att åstadkomma ett oberoende och aktivt lässätt. Genom att 
återupprätta läsförmåga ökar chanserna för att personerna blir mer utåtriktade och nöjda med 
sina liv på äldre dagar. Bäckman menar att särskilt äldre personer över 85 år behöver extra 
stöd och träning för att lyckas med att återupprätta läsförmåga. Synrehabilitering får sämre 
effekt om den inte integreras i vardagslivet och i sociala sammanhang. Bäckman menar att 
systematisk lästräning kommer att vara ännu mer betydelsefullt i framtiden då den kommande 
generation äldre har en högre utbildningsnivå, de har också varit de första datoranvändarna 
och är vana med det informationstekniska samhället (Bäckman, 2002). 
 
För att lyckas med god rehabilitering krävs motivation, teknik och pedagogik (Berndtsson, 
2001; Bäckman, 2000; Fellenius, 1999; Nilsson, Frennesson & Nilsson, 1998). Bäckman 
(2002) poängterar vikten av att synpedagog och brukare måste arbeta efter samma målsättning 
och vikten av att se ”hela” klienten, inte bara synnedsättningen. Carlsson (2009) menar att en 
persons lärande är personligt och träningen måste därför ske utifrån var och ens 
förutsättningar. Den pedagog som undervisar/tränar i att lära ut läsning på ett nytt sätt måste 
vara maximalt lyhörd för personens livsvärld. Som pedagog får den egna livsvärlden sättas åt 
sidan och istället bör pedagogen leva sig in i den andres livsvärld.  
 

Bowers, Cheong och Lovie- Kitchin (2007) menar att det kräver en viss teknik för att kunna 
läsa effektivt med optisk förstoring och de menar att personerna som behöver läsa med 
förstoringsglas måste kunna tekniken. För att inte tappa bort sig vid radbyte och förlora rätt 
läge brukar rekommendationen vara att styra förstoringsglaset framåt över texten och sedan 
föra förstoringsglaset tillbaka hela vägen över den rad som lästs. Därefter flyttas 
förstoringsglaset ned till nästa rad. Författarna skriver att det för många äldre inte är så enkelt 
att läsa med ett handhållet förstoringsglas eller lupp. Det är lätt att tappa bort sig vid radbyte 
vilket kan resultera i att samma rad läses en gång till. Bowers et al., (2007) har i en studie 
utvärderat förmågan att läsa med förstoringsglas hos 43 personer med AMD. De studerade 
svårigheterna vid användning av förstoringsglas och mätte synskärpa och synfält. Samtliga 
deltagare fick instruktioner hur de skulle använda sina hjälpmedel, men ingen fick speciell 
träning i att använda förstoringsglaset. Resultatet i studien visade att ju sämre närvisus desto 
längre tid tog det att läsa och desto fler fel gjorde personerna, synfält hade också stor 
betydelse vid registrering av antalet fel. De vanligaste felen var att personerna tappade bort 
sig vid radbyte. Deltagarna i studien fick subjektivt uppskatta sina svårigheter vid läsningen 
och 63 % av deltagarna rapporterade att de missade rader ibland och 81 % rapporterade 
svårigheter med att hitta tillbaka till raderna. Vidare skriver författarna om vikten av träning 
för att minska svårigheterna med handhavandet av förstoringsglas. 
 
Centrala synfältsbortfall är ofta en konsekvens av AMD. Många personer med AMD har stora 
problem vid läsning och flera läser väldigt långsamt. Det finns flera förklaringar till att 
personer med AMD har lässvårigheter (Inde, 2005). En orsak är det visuella spannet, vilket 
avser det antal bokstäver som kan ses med en fixation utan att flytta blicken. Det visuella 
spannet är betydligt mindre hos personer med AMD, vilket är en förklaring till den 
långsammare läsförmågan (Cheong, Legge, Lawrence, Cheung & Ruff, 2008). Det finns 
övertygande bevis på att lästräning med excentrisk fixation vid centralskotom förbättrar 
läsförmåga och läshastigheten (Nilsson et al., 1988; U. Nilsson, Frennesson & Nilsson, 2003; 
Palmer, Logan, Nabili & Dutton, 2010). Om personen ser 0.1 eller bättre är det som regel inte 
ett totalt centralt bortfall, utan det brukar med hjälp av förstoring vara möjligt att använda hela 
eller delar av det centrala seendet. Det är då aktuellt att lära sig att läsa vid sidan av 
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näthinnans skadade centrala delar som fortfarande fungerar, d.v.s. använda sig av excentriskt 
fixation (Inde, 2005). 
 
 Att börja läsa med excentrisk fixation kräver flera veckors individuell träning med 
handledare. Nilsson et al., (1998) skriver om vikten av daglig praktisk träning och brukar 
skicka med sina brukare hemläxa. Som handledare observeras hur brukare hanterar sin 
lästeknik och coachar till förbättring. Som coach är det väldigt viktigt att peppa och motivera 
brukaren till att använda excentrisk lästeknik (Nilsson et al., 1988). Synrehabilitering är viktig 
för att personer med synnedsättning ska kunna uppleva självständighet och oberoende. Trots 
det är forskning kring synrehabilitering mycket begränsad. Nedsatt syn påverkar utförandet av 
många aktiviteter i det dagliga livet och synrehabiliteringen måste ha ett brett perspektiv för 
att möjliggöra att personer med synnedsättning ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån egna 
önskningar och behov (Axelsson Lind & Bernhardsson, 2007).  
 

3.5 Medicinsk behandling/Lucentis (Ranibizumab) 

Läkemedelsverket godkände läkemedlet Lucentis år 2007 för behandling av den våta formen 
av AMD, tillståndshavaren är Novartis. Den verksamma substansen är Ranibizumab. Hos 
personer med AMD förekommer ämnet VEGF-A (vaskulär endotelial tillväxtfaktor A) i höga 
halter vilket medför kärlnybildning som kan läcka vätska och blod. Ranibizumab blockerar 
ämnet VEGF-A vilket då hämmar kärlnybildningen och läckage (European Medicines 
Agency, 2010). Lucentis administreras av ögonläkare genom injektion i ögats glaskropp under 
lokalbedövning (SBU, 2008). Injektionerna ges inledningsvis en gång i månaden under de tre 
första månaderna. Patienterna går därefter på regelbundna kontroller var 4-6 vecka för 
undersökning av synskärpa, OCT4 undersökning samt bedömning av ögonstatus och 
ögonläkare bedömer utifrån ögonstatus om det är indicerat med ny injektion. Behandlingen 
sker därefter genom regelbundna injektioner. Lucentis är en dyr behandlingsform, enbart 
läkemedelskostnaden för varje injektion är cirka 9 000 kr. (FASS, 2011).  
 
Det finns tre stycken huvudstudier där de kliniska effekterna av Lucentis studerats, 
ANCHOR, MARINA och PIER studien. I ANCHOR studien (Brown et al., 2006) jämfördes 
Ranibizumab behandling med PDT- behandling. I studien ingick 423 personer som främst 
hade den klassiska varianten av koroidal kärlnybildning. Deltagarna i studien delades in i tre 
grupper, där en tredjedel av personerna erhöll injektion av Ranibizumab 0,3 mg, en tredjedel 
erhöll injektion av Ranibizumab 0,5 mg samt den tredje gruppen erhöll PDT- behandling. 
Resultatet av studien visade att behandling med månatliga injektioner av Ranibizumab gav 
överlägset förbättrat synskärpa och förhindrade centrala bortfall efter ett års behandling.  För 
personerna som behandlats med Ranibizumab 0,3 mg förbättrades synskärpan i genomsnitt 
med 8,3 bokstäver mätt med EDTRS5 tavla och hos personerna som fått Ranibizumab 0,5 mg 
förbättrade synskärpan med 11,3 bokstäver. Medan personerna som PDT- behandlades istället 
fick försämrad synskärpa med i genomsnitt 9,5 bokstäver. Även efter två år var behandling 
med Ranibizumab statistiskt signifikant (p>0,0001) jämfört med PDT- behandlingen (Brown 
et al., 2009).  
 

                                                 
4 OCT (Optical coherence tomogrphy) innebär ögonbottenfotografering som ger en bild av näthinnan i 

tvärsnitt. 
5 EDTRS är den mest använda logMAR-tavlan som används vid vetenskaplig forskning. Det innebär det 

antal bokstäver personen kan se på avstånd på en speciell syntavla. 
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Även MARINA studien (Rosenfeld et al, 2006) där 716 personer deltog i studien bekräftade 
att månatliga Lucentis injektioner hade en kraftig bromsande effekt på minimalt klassisk eller 
ockult kärlnybildning. Studien visade att av personerna som Lucentisbehandlats hade 34–40% 
kliniskt signifikant synförbättring, definierad som en förbättring av 15 bokstäver eller fler 
efter 12 månaders behandling. Effekten kvarstod även efter 24 månader.   
 
I PIER studien (Regillo et al., 2008) undersöktes om effekten fortfarande var lika effektiv som 
månadsvisa Lucentisinjektioner om injektionerna gavs under glesare förhållanden. Efter tre 
månadsvisa injektioner glesades injektionerna ut till att ges var tredje månad.  I studien deltog 
184 personer där alla typer av våt form av AMD inkluderades. De använde sig av en 
kontrollgrupp där simulerande injektioner gavs. Efter ett års behandling med kvartalsvisa 
Lucentisinjektioner var synskärpan oförändrad medan de som fått simulerad injektion 
försämrades betydligt, personerna hade en förlust på i snitt 16,3 bokstäver. Efter två år visade 
PIER studien att Lucentisinjektioner bromsade förloppet jämfört med personerna som fick 
simulerande injektioner (Abraham, 2010). Effekten av längre behandling av Lucentis än 24 
månader finns inte beskrivet. Enligt Annika Buskas, produktchef på Novartis AB (personlig 
kommunikation, 31 januari 2011) finns det studier där effekter av fyra års behandling 
studerats, dessa är ännu inte publicerade. 
 
Frennesson, Nilsson, Peebo och Nilsson (2010) har gjort en studie där man tittat på effekterna 
av Lucentis på närseende och näraktiviteter. Tidigare studier beträffande Lucentis har endast 
studerat avståndsvisus. I studien deltog 30 personer. Resultatet visade att avståndsvisus ökade 
med fyra bokstäver, detta ligger i nivå med resultaten från större studier. Det mest 
häpnadsväckande var att deltagarna också förbättrade sin närvisus6 avsevärt. Deltagarna 
förbättrade närvisus med i genomsnitt tre punkter, från att läsa nio punkter till sex punkter. Att 
läsa sju punkter brukar vara tillräckligt för att kunna läsa en tidningstext. Resultatet visade 
också att även läshastigheten ökade betydligt, deltagarna hade en förbättring med 26 ord per 
minut i läshastighet. En annan förbättring var att det centrala synfältet förbättrades med 33 %, 
vilket kan ha betydelse vid läsning eller igenkännande av ansikten.   
 
I SBU rapporten (2008) framgår att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att 
bedöma om det är kostnadseffektivt med Lucentisbehandling. Det saknas också kunskap om 
hur länge behandling behövs för att effekten ska bibehållas. De tre huvudstudierna har även 
studerat den patientupplevda synförmågan. I studierna har de använt sig av NEI- VFQ-25 för 
att mäta personernas subjektiva skattning av sin synförmåga. NEI- VFQ-25 är validitetstestat 
för flera ögonåkommor och anses vara tillförlitligt. Ett observandum är att NEI- VFQ- 25 
avser hur personen ser med båda ögonen. I MARINA-studien upplevde personerna som 
behandlats med Lucentis en förbättring av synförmågan, det gällde både den totala 
synförmågan samt förmåga till synkrävande aktiviteter på nära och långt håll. Flertalet av 
personerna behandlades i det öga som de hade sämst synskärpa på (Chang et al., 2007).  
 
 
 
 
 

                                                 
6 Med närvisus menas synförmåga på nära håll. För att prova närvisus finns speciella textskalor i olika 

textstorlekar som är utarbetade av Birgit Ericsson, specialpedagog/synpedagog och Ingrid Norberg, 
specialpedagog 1981 på Tomtebodaskolans Resurscentrum.  I textskalorna finns punktstorlekarna 4 pkt, 
5 pkt, 6 pkt, 7pkt, 8 pkt, 9 pkt, 10 pkt, 12 pkt, 14 pkt, 18 pkt samt 24 pkt (Lindstedt, 1981). 
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4. Forskningsansats och teoretisk utgångspunkt   

Livsvärldsfenomenologi 
Livsvärldsfenomenologi är en forskningsansats för empirisk forskning. Livsvärldsontologin 
erbjuder ett perspektiv som enligt min mening på ett fruktbart sätt kan fånga personernas 
livsvärldar avseende läs- och skrivsituationer. Att använda sig av ett livsvärldsperspektiv 
innebär att forskaren försöker se, förstå, beskriva och analysera världen som den upplevs av 
deltagarna. Termen fenomenologi kan hänföras ifrån grekiskan och betyder ”det som visar 
sig”. Begreppet livsvärld är ett centralt begrepp inom fenomenologin och introducerades av 
den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) och tolkades som det beskrivs av Bengtsson 
(2005).  
 
Med livsvärld menas den värld vi lever våra liv i och som gestaltas i människors handlingar 
och vardagsliv. Till livsvärlden innefattas allt som är möjligt att erfara och göra för en enskild 
individ i den värld vi ofta tar förgivettagen och självklar (Berndtsson, 2009). Livsvärlden är 
ingen ensam värld, utan en social värld vi lever i tillsammans med andra. Vi lever med den 
omvärld som vi har nära oss och kan stå i kommunikativt förhållande till samt med den 
medvärld vi lever med andra som vi inte har direkta relationer med (Bengtsson, 2005).  
Livsvärlden upplevs olika för olika individer och beror på tidigare erfarenheter och 
upplevelser (Dahlberg et al., 2003). Livsvärlden är både praktisk, social, kroppslig och 
världslig (Merleau-Ponty, 2002).  Merleau-Ponty (1999) beskriver synen på människan 
utifrån teorin om den levda kroppen, vilket menas att kroppen ska ses både som ett objekt och 
som ett subjekt, vilka är ömsesidigt beroende av varandra. Människan beskrivs som en 
integrerad helhet där kropp och själ är sammanflätade. Allt som vi gör, gör vi genom kroppen. 
Merleau-Ponty menar vidare att vi inte har en kropp utan att vi är vår kropp. Den levda 
kroppen finns alltid med personen och det är genom den vi har tillgång till världen. När det 
inträffar en förändring av kroppen som i detta fall synnedsättning sker också en förändring av 
världen, vilket Berndtsson (2001) benämner, ett brott i livet. Den tidigare stabila och oftast 
okomplicerade och förgivet tagna vardagen förändras och därmed relationerna mellan 
människa och värld (Berndtsson, 2001). Världen är då inte densamma för den drabbade 
personen vilket kan medföra begränsningar i att ta del av världen eftersom vi erfar vår värld 
genom vår kropp (Bengtsson, 2005). Teorin om den levda kroppen ger en god förståelse för 
den lärande personen och är användbar i rehabiliteringssammanhang (Friberg, 2003).  
 
Objekt eller ting får också en särskild innebörd i livsvärldssammanhang. Som objekt avses i 
den aktuella studien främst olika optiska hjälpmedel. Enligt Heidegger (1993) erhåller vi 
kunskap om världen genom det dagliga ombesörjandet av ting. Det är genom tingen som 
världen kommer oss till mötes. Heidegger menar att kunskap om tingen inte i första hand nås 
genom att enbart titta eller känna på föremålet utan främst genom att praktiskt hantera 
föremålet. Det är då användbarheten visar sig. Merleau-Ponty (1999) lyfter fram att ting eller 
objekt kan användas för att utvidga vår värld. Subjekt och objekt ses i livsvärldssammanhang 
som sammanflätade och är ömsesidigt beroende av varandra. Här ges exempel om en blind 
man som använder sin käpp (tinget) för att utforska världen. I detta sammanhang är käppen en 
del av den blinde mannens kropp, en förlängning av armen. Käppen ses inte längre som ett 
enskilt föremål utan fungerar som ersättning för den förlorade synförmågan till uppgift att 
bruka vår värld igen. I den här studien kan de optiska hjälpmedlen ses som ting/objekt som 
behövs för att personen ska kunna läsa och skriva.  
 
Att anta ett livsvärldsperspektiv på synnedsättning som fenomen innebär att studera hur 
synnedsättningen framstår för personerna själva och synnedsättningens levda konsekvenser i 
detta avseende med fokus på läs- och skrivsituationer. Carlsson (2009) har använt sig av 
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livsvärldsfenomenologisk ansats i en kommande avhandling för att studera läs- och 
skrivsvårigheter hos vuxna med dyslexi i kampen för att klara dagens skriftspråksamhälle, 
vilket enligt Carlsson var ett fruktbart angreppssätt. Att arbeta med livsvärldsfenomenologi 
som grund kräver att forskaren måste finnas i deltagarens värld. Det går inte att vara vid sidan 
av, utan livsvärlden visar sig för någon som själv är i världen (Bengtsson, 2005). Verkligheten 
är komplex och måste avgränsas och fokusera på en del. I den här studien fokuseras på hur 
personerna upplever sin vardag avseende läs- och skrivsituationer. För att kunna studera 
personernas egna upplevelser har jag valt en grund i en fenomenologisk livsvärldsansats. Det 
faller sig då naturligt att använda Merleau-Pontys (1999) teori om den levda kroppen som 
utgångspunkt. Utgångspunkten i studien är den förändrade kroppen och hur man genom 
rehabiliteringsinsatser ska kunna stödja personen att hantera den förändring som det innebär 
för att uppnå en fungerande vardag. En annan central utgångspunkt i studien är att införliva 
ting (optiska hjälpmedel) med den levda kroppen. 
 

5. Metod 

Studien grundar sig på en strävan att försöka förstå personernas upplevelse av sin läs- och 
skrivsituation i vardagen samt upplevelsen av syncentralens insatser och hur det format 
deltagarnas livsvärld. Styrkan i en livsvärldsfenomenologisk ansats är att deltagarnas egna 
röster blir hörda (Carlsson, 2009). Inom en livsvärldsansats finns ingen föreskriven metod. 
Studien bygger på intervjuer och observationer för att explicitgöra deltagarnas livsvärldar.  
 

5.1 Urval 

Den ögonklinik där deltagarna får sin behandling och sina insatser från syncentralen ligger i 
mellersta Sverige. Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna skulle ha AMD 
som huvuddiagnos och skulle ha fått minst tre stycken Lucentis injektioner samt erhållit 
rehabiliteringsinsatser från syncentralen. På den ögonklinik där studien genomfördes 
behandlades 138 personer med Lucentis. Uppgifterna är hämtade från macularegistret, där de 
flesta ögonkliniker i Sverige registrerar de personer som behandlas med Lucentis (Uppgifter 
hämtade den 13/1, 2011). Macularegistret är ett kvalitetsregister vars syfte är nationell 
uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av behandlingen. En sekreterare på tillhörande 
syncentral sökte i syncentralens diagnosregister och fann  48 personer som behandlas med 
Lucentis och samtidigt var aktuella på syncentralen (Uppgifter hämtade den 13/1, 2011). Det 
bedömdes att cirka åtta deltagare skulle vara ett lämpligt antal deltagare i studien för att få ett 
tillräckligt material. Urvalet skedde slumpmässigt genom att dela 48 med 8, följaktligen 
tillfrågades vart sjätte person från listan om deltagande i studien. Om någon inte ville delta i 
studien tillfrågades  efterföljande person. I det slutliga materialet ingår sju personer då jag 
upplevde att materialet var tillräckligt omfattande för att besvara syftet (Kvale & Brinkman, 
2010).  Deltagarna varierade i åldrarna 65-90 år. Tre personer var sammanboende och fyra 
personer bodde ensamma.  Ingen av undersökningsdeltagarna arbetade. Deltagarna i studien 
har fått mellan 6-13 stycken Lucentis injektioner. Insatserna från syncentralen har varierat 
samt vilka hjälpmedel de fått. Det slumpmässiga urvalet visade sig bli ett varierat urval och 
bedömdes därför som lämpligt för den kvalitativa studien. 
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5.2 Insamling av material 

Ett skriftligt tillstånd erhölls av klinikchefen för att genomföra studien (bilaga 1). Materialet 
till studien samlades in genom intervjuer och observationer. Insamling av materialet gjordes 
under en fyra veckors period under vårterminen 2011. Uppgifter om vilken synskärpa, antal 
injektioner, vilka hjälpmedel som var förskrivna samt vilka insatser deltagarna fått har 
hämtats från journaltext för vilket tillstånd erhållits. Deltagarna i studien kontaktades per 
telefon och informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. Vid muntligt samtyckte 
bokades tid för intervju. Informanterna fick själva föreslå lämplig tidpunkt och de tillfrågades 
om det var möjligt att intervjun genomfördes hemma hos dem. Samtliga tillfrågade deltagare 
var mycket positiva till studien och ville delta. Efter telefonsamtalet skickades ett skriftligt 
informationsbrev med stor text till personerna angående studien och där fanns också 
kontaktuppgifter vid eventuella funderingar (bilaga 2). En person kontaktade mig och 
meddelade att hon p.g.a. sjukdom inte kunde delta i studien. Jag kontaktade då efterföljande 
person från urvalslistan och fick positiv respons. Antalet personer i studien kom att begränsas 
till sju personer då materialet ansågs tillräckligt (Polit & Beck, 2012). 
 
Genom intervjuer kan en djupare förståelse uppnås för hur personerna upplever sin läs- och 
skrivsituation. En halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 3) utarbetades med öppna frågor för 
att den intervjuade skulle ha möjlighet att uttrycka sig fritt. Frågorna avsåg hur personerna 
upplevde att deras vardag fungerade med fokus på läs- och skrivsituationer samt hur de 
upplevt syncentralens insatser. Några utvalda personer som var väl insatta i 
rehabiliteringsarbete granskade intervjuguiden för att kontrollera frågornas relevants i 
förhållande till syftet. De ansåg att syftet besvarades och inga korrigeringar gjordes. För att 
testa intervjuguidens giltighet genomfördes också en pilotstudie. Resultatet av pilotstudien 
visade att syftet besvarades, men några förtydliganden gjordes i intervjuguiden och två frågor 
ändrades till vad och hur- frågor för att uppmuntra deltagarna att uttrycka sig på ett öppnare 
sätt. Pilotintervjun exkluderades ur studien till följd av revideringarna. Vid efterföljande 
intervjuer användes intervjuguiden mer som ett stöd och följdfrågor ställdes utifrån 
deltagarnas intervjusvar (Kvale & Brinkmann, 2010).  
 
För att på bästa sätt kunna fånga personernas livsvärld genomfördes samtliga intervjuer i 
personernas hem, vilket även är en trygg och naturlig miljö som är att föredra vid 
intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 2010). Vidare försökte jag skapa ett öppet klimat 
och uppmuntrade den intervjuade att berätta mer genom att använda mig av probing 
(Denscombe, 2009). Med probing menas att intervjuaren använder sig av uppföljningsfrågor 
för att få så uttömmande och fylliga svar som möjligt och visar att man är intresserad, vilket 
är viktigt vid livsvärldsforskning. Jag lyssnade med stort intresse på deltagarnas livsvärld med 
en öppenhet och följsamhet gentemot personerna (Berndtsson, 2001). Varje intervju tog cirka 
60-90 minuter och spelades in på band. Deltagarna var väldigt positiva till att berätta om sina 
upplevelser av läs- och skrivsituationer, vilket bidrog till att de gav mig fylliga och noggranna 
redogörelser av sina erfarenheter.  
 
För att möta den livsvärld deltagarna lever i genomfördes även observationer vid 
intervjutillfället. Detta gav mig en god uppfattning av hur deltagarnas vardag fungerade. 
Fokus vid observationen var att studera hur deltagarna förhöll sig till sina optiska hjälpmedel 
och hur och var de hanterade sina hjälpmedel (bilaga 4). Vid samtliga möten fick jag en 
väldigt god kontakt med deltagarna och det föll sig naturligt att vi fortsatte att samtala efter 
avslutad intervju. Många gånger föll det sig spontant att personerna ville visa hur de gjorde 
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vid läs- och skrivsituationer. Observationerna avsåg hur de läste vid olika naturliga läs- och 
skrivsammanhang i hemmet t.ex. tidningstext, post, medicinburkar. Varje besök tog 
sammanlagt 1 ½ -2 ½ timmar. Genom att ta del av personernas vardagsmiljö observerades var 
hjälpmedlen fanns och hur personerna använde och hanterade sina optiska hjälpmedel. Vid 
observationen närmade jag mig situationen på ett så öppet och utforskande sätt som möjligt 
(Bengtsson, 2005; Fangen, 2005). Under observationerna gjordes fältanteckningar som i 
direkt anslutning till besöket skrevs ned och vidareutvecklades på dator för att få med så 
många detaljer som möjligt. Även egna reflektioner dokumenterades. 
 

5.3 Bearbetning och analys 

I direkt anslutning till genomförd intervju transkriberades intervjumaterialet av författaren 
själv. Allt som sagts skrevs ordagrant ned samt även pauser, tonfall, tystnad, skratt och annat 
som kunde ha betydelse vid analysen. Redan vid transkriberingen började författaren 
reflektera över deltagarnas och egna utsagor. När alla intervjuer var transkriberade började 
den första fasen i analysen då allt materialet lästes igenom flera gånger för att skapa en 
helhetsbild. Materialet lästes med fenomenologisk öppenhet och nyfikenhet där 
forskningsfrågorna sattes i fokus utifrån varje deltagares livsvärld (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001). De områden som upplevdes intressanta noterades genom stödord i kanten av 
materialet. På det här sättet analyserades materialet från helhet till delar och växlade 
däremellan för att försöka få en förståelse av deltagarnas livsvärldar (Dahlberg et al., 2001). I 
den andra fasen utgick jag från stödorden för att se om det gick att urskilja teman. Vid den 
tredje fasen identifierades direkta citat som beskrev en viss innebörd till de olika temana som 
framstod. Dessa citat markerades i olika färger utifrån de olika temana. De citat som hade 
liknande meningsinnebörd sattes senare samman inom ett tema. Ett tema i taget behandlades 
och fler teman bildades under arbetets gång. För att få bättre överblick av materialet användes 
ett stork ark där sådant som bedömdes intressant skrevs ned från varje intervju utifrån de 
teman som framkommit under analysen gång. Varje temaområde fick en egen rubrik som 
fortlöpande fylldes på. (Kvale & Brinkmann, 2010; Trost, 2010).  Min strävan har varit att 
beskriva det som deltagarna delgett mig angående sina upplevelser på ett exakt och 
fullständigt sätt och så nära personernas egen berättelse så långt det varit möjligt. (Bengtsson, 
2005).  
 

5.4 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Vid all kvalitativ forskning sätts kvalitén i första hand (Trost, 2010) Vidare skriver Trost att 
5-8 intervjuer brukar vara rimligt. Väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal 
mindre väl utförda intervjuer. Till denna uppgift har både intervjuer och observationer 
används vilket Denscombe (2009) anser stärker trovärdigheten av en studie. Genom att 
använda direkta citat i resultatredovisningen har jag visat vad min analys är baserad på, vilket 
anses stärka trovärdigheten i studien. Det finns också utrymme för läsaren att göra egna 
bedömningar på så sätt (Kvale & Brinkmann, 2010). Enligt Kvale och Brinkmann (2010) ska 
noggrannhet genomsyra hela forskningsprocessen för att resultat ska kunna bedömas valida. 
Noggrannheten i den här studien speglas av att varje intervju ordagrant transkriberats, det 
transkriberade materialet lästes flera gånger samt analyserade i flera omgångar. Studiens 
tillvägagångssätt är beskrivet på ett noggrant sätt.  
 
Studiens resultat är inte generaliserbart på gängse sätt utan avspeglar endast deltagarna i 
studiens upplevelser av sin livsvärld. Resultatet från deltagarnas upplevelser av 
rehabiliteringsinsatserna kan däremot relateras till andra personer i liknande situationer och 
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kan medföra en ökad förståelse för personer som är i behov av rehabiliteringsinsatser (Kvale 
& Brinkmann, 2010).  
 

5.5 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden inom forskning innebär ett avvägande mellan forskningskravet och 
individskyddskravet. Det gjordes en bedömning att ingen av deltagarna skulle utsättas för 
psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse. Genom studien kan värdefull 
kunskap om hur deltagarna upplever syncentralens insatser bidra till att rehabiliteringen kan 
utvecklas och förbättras. I vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav för hur forskning ska 
bedrivas: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Deltagarna har informerats både muntligt och skriftligt om studiens syfte och 
tillvägagångssätt samt upplystes om att medverkan var frivillig och att uppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt. I resultatredovisningen har fingerade namn används (Kvale & 
Brinkmann, 2010). Skriftligt samtycke att delta i studien finns från samtliga informanter. Det 
transkriberade materialet och inspelningsband har förvarats inlåst så att inga obehöriga kan 
komma åt materialet. Huvudkraven från Vetenskapsrådet har därmed tillmötesgåtts. 
 

6. Resultat 

Vid studier som har livsvärlden som grund är det deltagarna som står i fokus vid 
datainsamlingen och analysen. Resultatet presenteras under tre huvudavsnitt: presentation av 
deltagarna, de teman som framkom vid analysen samt avslutningsvis en resultatkonklusion. 
Inledningsvis ges en samlad beskrivning av personerna som deltagit i studien för att bättre 
gestalta deras livsvärldar. Den inledande presentationen avser att presentera deltagarnas 
läsvanor och i vilken mån deltagarna läst före synnedsättningen. Presentationen av deltagarna 
tjänar flera syften, dels att bringa klarhet i vilka och hur omfattande insatser deltagarna 
erhållit från syncentralen, dels att få en bild av hur deras vardag fungerar avseende läs-och 
skrivsituationer. Presentationens syfte är också tänkt som ett stöd för att förstå deltagarnas 
utsagor och underlätta förståelsen. Deltagarnas synskäpevärden både på avstånd och nära håll 
är också redovisat. Synskäpan anges i EDTRS, som även anges omvandlat till decimaltal. 
Synskärpan på nära håll anges i punkter (pkt) och är utprovat med addition +3.5 på 
avståndskorrektionsvärdet. Det öga som inte behandlas med Lucentis har synvärden inom 
parentes. Vidare redovisas de hjälpmedel som förskrivits från syncentralen. Avslutningsvis 
ges en kortfattad samlad analys av varje deltagare. 

6.1 Presentation av deltagarna 

I studien ingår sju personer (n=7). Gemensamt för samtliga deltagare är att ingen har 
hemtjänst och att de utöver den nedsatta synförmågan är väldigt fysiskt aktiva och vitala. Sex 
av deltagarna har även svår synnedsättning på det andra ögat. Namnen på deltagarna är 
fingerade och presenteras i den ordning som intervjuerna är utförda. De sju deltagare 
presenteras i följande ordning; Hans, Helga, Elsa, Vera, Sven, Anne och avslutningsvis 
Margareta. 
 

6.1.1 Hans, 65 år 
Hans är den yngste deltagaren i studien. Han är 65 år och bor ensam i en lägenhet. Det var i 
september 2009 som våt AMD (klassisk form) konstaterades på höger öga och på vänster öga 
fanns utläkt AMD som inte kunde behandlas. Han har fått 9 stycken Lucentisinjektioner. 
Synnedsättningen har tvingat honom att sluta köra bil men han är fysiskt aktiv och brukar gå 
långa promenader eller cykla. Hans har två vuxna barn och barnbarn som han har nära kontakt 
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med. Hans har egentligen aldrig varit en läsare i den bemärkelsen att han läst böcker. Han 
kom i kontakt med syncentralen redan efter den första Lucentisinjektionen. Hans har fått 
många olika hjälpmedel och har fått mycket träning i att läsa och skriva med dem både på 
syncentralen och i hemmet. Han har träffat synpedagog vid elva tillfällen och optiker vid tre 
tillfällen.  
 
Hans ger intryck av att vara en mycket glad och positiv person som är nöjd med tillvaron.  
Han upplever inga svårigheter vid läs- och skrivsituationer i vardagen och känner inte att han 
behöver hjälp vid någon situation. Det är egentligen endast TV-texten som han inte hinner 
med att läsa. I sovrummet finns både läs-TV:n 7 och datorn. Han skämtar att han är förvisad 
till sovrummet för att skriva och läsa. Jag observerar att dagstidningen ligger i läs-TV:n. Han 
visar hur smidig läs-TV:n är och det märks att han är säker i användandet. På köksbordet 
ligger en lupp och några brev. Luppen använder han mest för att snabbt granska posten. Hans 
har många olika optiska hjälpmedel. De ordinerade hjälpmedlen verkar användas flitigt och 
han anser sig rustad för varje situation. Han har även fått en kikare som han använder till att 
se husnummer med när han cyklar. Han hade tidigare inte använt dator men har kommit igång 
med det.  
 

Dubbla rader och långa rader kan vara svårt, men är det en rad då hinner jag. Det 
blev skillnad som dag och natt med en ny TV, så det går bra.  

Visus före Lucentis: Höger öga: 53 bokstäver EDTRS = 0.25 -2 bokstäver 
Närvisus: 18 pkt, (Vänster öga: 0.1) 
Nuvarande visus: Höger öga: 50 bokstäver = 0.2, närvisus: 12 pkt 
 
Hjälpmedel: Namnteckningsram, arbetslampa Avenue, mellanavståndsglasögon, läs-TV, 
dator med förstoringsprogram, Schweizer handglas 2,5 X, Schweizer handglas 4X, Ökolux 
plus 8 12 D, Ökolux plus mobil 9 20 D, kikare Oxxo 7X18, Daisyspelare10, 
Belysningsanpassning i kök och badrum utförd. 
 
Samlad analys: Hans upplever en fungerande vardag avseende läs-och skrivsituationer och 
har fått omfattande träning och många olika hjälpmedel.  
 

6.1.2 Helga, 84 år 
Helga bor ensam i en lägenhet och klarar sig utan hemtjänst men har privat städhjälp. Hon har 
ett stort socialt nätverk med många vänner och en son i närheten som hjälper henne vid behov. 
I november 2007 inträffade en kraftig försämring på höger öga p.g.a. våt AMD. På vänster 
öga har hon endast ledsyn efter utläkt våt AMD. Hon har fått 13 injektioner i sitt högra öga. 
Helga kan inte längre läsa eller skriva någonting, hon är beroende av hjälp vid alla situationer 
som kräver läsförmåga. Helga har tidigare läst mycket böcker och prenumererat på flera 
tidningar och löst mycket korsord. I vardagsrummet finns flera bokhyllor fulla med böcker. 
Ett annat intresse är matlagning och att spela bridge, vilket hon tidigare gjort tre gånger i 
veckan under många år. 
 

                                                 
7 Läs-TV eller CCTV, är ett förstorande TV-system som används för att förstora text eller bilder. 
8 Ökolux plus är en batteridriven bordsljuslupp som finns i olika styrkor. 
9 Ökolux plus mobil är en batteridriven handljuslupp som finns i olika styrkor, lämplig att ha med sig i 

fickan. 
10 Daisy spelare- är en digital spelare för att lyssna på talböcker, vilka är inlästa på en CD-rom skiva. 
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Mitt stora intresse har ju varit att spela bridge… men det blir svårare och svårare. 
Igår var jag borta hela dagen och spelade. Och dom är så snälla, att då har dom 
väldigt bra lampor på korten och så accepterar dom att jag lägger fel ibland… Och 
så har dom börjat med att dom säger t.ex. klöver åtta när dom lägger ned. Så vet jag 
vad jag ska titta på, men jag tror att deras tålamod snart tar slut. 

 
Även Helga har haft flera insatser från syncentralen under årens lopp. Synskärpan har pendlat 
kraftigt och det senaste året har hon inte kunnat läsa 24 pkt. Under 2008-2009 träffade hon 
optikern två gånger och synpedagogen vid sex tillfällen för att träna läs-TV, vilken hon 
återlämnade då hon tyckte den var svår att hantera. Hon deltog också i samtalsgrupp vid fem 
tillfällen och har haft enskild kuratorkontakt. Helga har genom åren haft 15 olika optiska 
hjälpmedel. Det senaste året när synen försämrats ytterligare har hon inte haft någon kontakt 
med syncentralen.  
 
I lägenheten finns väldigt många luppar och förstoringsglas på flera platser i köket, hallen och 
i sovrummet. På köksbordet ligger fyra ökoluxluppar i olika styrkor och på köksbänken 
ytterligare två. Det visar sig att Helga inte förstått skillnaden mellan lupparna utan använt den 
lupp som legat närmast. Genom observationen bekräftas att Helga inte kan läsa post med 
någon lupp. I några luppar saknades dessutom fungerande batterier. I dagsläget upplever 
Helga stora problem i sin vardag och hennes största problem är att kunna avläsa vad som står 
på kryddburkarna. Vid besöket försökte hon istället lukta sig till vad det var för krydda, men 
det gick inte. Hon har säkert ett 30 tal olika kryddburkar som hon använder flitigt.  
När hon tvingades sluta med all läsning fann hon istället stort nöje med matlagning vilket i 
dagsläget är mycket besvärligt. Glädje i Helgas vardag är att lyssna på talböcker. 
 
Visus före Lucentis: Höger öga: 40 bokstäver EDTRS = 0.12, närvisus: 18 pkt (Vänster öga: 
0.05)  
Nuvarande visus: 36 bokstäver EDTRS = 0.1, närvisus: ej 24 pkt 
  
Hjälpmedel: Ökolux plus12D, Ökolux plus 16D, Ökolux plus 24D, Ökolux plus 28D, 
Ökolux plus mobil 28D, Schweizer handglas x6, Daisyspelare, tidigare läs- Tv, 
Belysningsanpassning i kök och badrum utförd. 
 
Samlad analys: Helga är oförmögen till ADL-läsning trots väldigt många hjälpmedel. Hon 
upplever stort beroende av andras hjälp vid samtliga läs-och skrivaktiviteter. Tidigare flera 
träningstillfällen med synpedagog. 
 

6.1.3 Elsa, 90 år 
Elsa är 90 år. Det var i maj 2010 som våt AMD (ockult form) upptäcktes på vänster öga, det 
andra ögat är förlorat p.g.a. en grenvenstrombos. Hon har fått 6 Lucentisinjektioner. Elsa bor 
ensam i en stor lägenhet och sköter hushållet själv. Hon är en energisk person som gillar att 
baka och laga mat, en gång i veckan storhandlar hon på ett köpcentrum. Elsa upplever att 
synen försämrats hastigt under det senaste året och många tidigare självklara saker i vardagen 
förändrades. Hon menar att året inneburit en stor livsförändring, och det är många läs- och 
skrivaktiviteter som hon tvingats sluta med, vilket hon tycker känns tråkigt och saknar.   
 
Innan jag fick det här kunde jag ju både läsa och skriva, ända tills… i maj i fjol… Då 
kunde jag ju läsa korsord och allting… men nu går det inte alls… 
Tyvärr … det är något man får lära sig. Nja… Det är väl som jag sa då kunde jag ju läsa 
och skriva och sånt obehindrat. Då hade jag ju inga problem alls… … 
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Elsa beskriver svårigheter vid alla former av läsning och det är med stor ansträngning som 
hon klarar att läsa sin post. Hon läser endast rubrikerna i dagstidningen och har slutat läsa 
böcker. Hon har även slutat med all skrivaktivitet, som korsord, skriva kort och räkningarna 
sköts numer via autogiro. Ett annat bekymmer är att hon inte längre kan åka med 
lokaltrafiken, då hon inte ser att betala med kort. Detta tycker hon medfört att hennes sociala 
värld krympt. Hon har inga anhöriga men goda vänner som ställer upp och skjutsar henne till 
sjukhuset och när hon ska storhandla, då hon inte har färdtjänst. Elsa har träffat synpedagog 
och optikern vid ett tillfälle, det var tre månader efter påbörjad Lucentisbehandling. Ett 
hembesök är gjort inför belysningsanpassning men ingen uppföljning av insatserna har gjorts.  
 
Elsa har stort läsintresse och har tidigare läst mycket böcker och prenumererat på flera 
tidningar som hon nu sagt upp. I lägenheten har hon ett helt rum som bibliotek. På köksbordet 
finns förstoringslampan och där ligger lupplampan. Elsa visar mig hur hon brukar göra när 
hon läser posten, hon är mycket osäker på hur hon ska använda förstoringslampan och har 
många frågor. Hur hon än försöker läsa med förstoringslampan har hon svårt att läsa texten. 
Hon hänger med huvudet över lampan och vrider på huvudet och försöker titta snett i lampan 
och läser väldigt stappligt och långsamt några ord av brevet. Hon upplever en skugga åt höger 
när hon läser. Elsa tycker att förstoringslampan aldrig varit bra och hon orkar endast läsa en 
kort stund. Luppen använder hon för att läsa på något recept, men det fungerar inte heller så 
bra. Istället för att lägga luppen på texten håller hon luppen i luften. Ett annat problem för 
Elsa är att se datum på varor i affären, där hon berättar om många felköp. Hon har många 
funderingar över hur hon ska klara sig om synen försämras ytterligare.   
 
Visus före Lucentis: (Höger öga: 0.02)  
Vänster öga: 58 bokstäver EDTRS= 0.32 -2bokstäver, närvisus: 7 pkt 
Nuvarande visus: Vänster öga: 41 bokstäver EDTRS = 0.12 + 1bokstav, närvisus: 9 pkt 
 
Hjälpmedel: Namnteckningsram, Ökolux plus 16 D, LFM -101 förstoringslampa11, 
belysningsanpassning utförd i kök och badrum. 
 
Samlad analys: Elsa är mycket osäker över den praktiska användningen av hjälpmedlen och 
använder luppen på felaktigt sätt. Hon har tvingats att sluta med många läs- och 
skrivsituationer och upplever svårigheter vid samtliga läsnivåer. Syncentralskontakt vid ett 
tillfälle samt hembesök inför belysningsanpassning. 
 

6.1.4 Vera, 83 år 
Vera är änka sedan några år tillbaka och bor ensam i en lägenhet. Hon klarar sitt hushåll själv 
men har städhjälp var 14:e dag. Hon har ingen nära familj. Det var i september 2010 som den 
ockulta formen av AMD konstaterades och Vera har fått 9 injektioner. På det andra ögat har 
hon endast ledsyn. Vera beskriver stora problem i sin vardag vid många läs- och 
skrivsituationer, vilket innebär en viss oro och ängslan när hon exempelvis ska betala 
räkningar. I sitt yrkesverksamma liv arbetade hon som lärare och har lärt många barn att läsa. 
Hon berättar om att läsa med ordbilder vilket hon nu själv använder sig av vid läsning och så 
gissar hon mycket vad det ska stå. I Veras berättelse framgår också mycket saknad av läs- och 
skrivförmåga. Hon tycker dagarna numer är ganska tråkiga och långsamma utan att kunna 
läsa och skriva. Hon lyssnar mycket på radio och har själv köpt en del ljudböcker som hon 
lyssnar på i en vanlig CD-spelare. Det var Vera själv som bad om remiss till syncentralen och 
hon har träffat synpedagog vid ett tillfälle men träffade ingen optiker. 

                                                 
11 LFM-101 är en förstoringslampa där standardlinsen3 dioptrier ger 1,75 gångers förstoring. 
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Vera har haft stort läsintresse, vilket kan bekräftas av att det finns flera bokhyllor fulla med 
böcker och uppslagsverk. Tidigare löste hon också mycket korsord och sudoku vilket hon 
tvingats sluta med. En annan hobby hon tvingats sluta med är att sy lapptäcken. Vera har 
försökt att hitta egna strategier för att underlätta vardagen. Hon har erfarenhet av 
synrehabilitering sedan tidigare då hennes man hade svår synnedsättning, men menar att det 
är annat att drabbas själv. Vera visar mig olika saker som hon införskaffat bl.a. en stor 
alarmklocka med väldigt stora siffror, vilken hon trodde var bra, men som hon faktiskt inte 
ser.  
 
I dagsläget upplever Vera alla läs- och skrivmoment som besvärliga. Hon berättar att hon 
enbart utför läs- och skrivmoment som är absolut nödvändigt. Hon brevväxlar fortfarande 
med sina före detta lärarkollegor. De skickar runt ett brev till varandra och berättar att det var 
med stora bekymmer hon kunde läsa det och dessutom skriva några rader. Vera skriver några 
rader på ett block och visar mig hur bokstäverna hamnar på varandra trots ansträngning. I 
Veras fall beskriver hon svårigheter i vardagen inom ett brett område från avsaknad av att läsa 
böcker till andra små praktiska saker i vardagen som kräver detaljseende. Hon berättar att hon 
en dag kände sig sjuk och skulle ta tempen, men kunde inte urskilja hur mycket feber hon 
hade trots förstoringsglas. Observationen bekräftar Veras problematik vid läs-och 
skrivsituationer. Det visar sig att Vera använder sin ökolux mobil 20D, för att läsa texten i 
tidningen med. Hon läste tidningstexten med ganska bra flyt, men tappar bort sig flera gånger 
och orkar inte läsa någon längre stund. När hon istället försökte läsa med Ökolux plus 12D, 
uppfattade hon att texten blev ”rörlig” och det fungerade inte så bra, vilket var anledningen 
till att hon använt det mobila förstoringsglaset istället. Vera står på väntelistan för att få låna 
en Daisyspelare från syncentralen. 
 
Visus före Lucentis: (Höger:0.03), vänster öga: 69 bokstäver EDTRS = 0.5 – 1 bokstav, 
närvisus: 5 pkt 
Nuvarande visus: vänster öga: 68 bokstäver EDTRS = 0.5 – 2, närvisus: 8 pkt 
 
Hjälpmedel: Namntecknings ram, ökolux plus 12D, Ökolux plus mobil 20D 
 
Samlad analys: Tidigare läsare på upplevelsenivå. Ängslan och saknad genomsyrar Veras 
vardag. I dagsläget upplever hon svårigheter att läsa även på ADL-läsnivå. Hon använder den 
mobila luppen till tidningstext. Syncentralkontakt vid ett tillfälle. 
 

6.1.5 Sven, 90 år 
Sven bor i en lägenhet tillsammans med sin hustru. Han är mycket pigg och vital. Han är frisk 
för övrigt och äter inga mediciner. Tillsammans med frun sköter de hushållet själva men får 
hjälp med att betala räkningar av en son. Det var Svens optiker som i juni 2009 skickade 
honom till ögonkliniken då synen påtagligt försämrats. Höger öga var förlorat p.g.a. våt AMD 
och på vänster öga fanns ockult förändring och behandling inleddes. Han har i dagsläget fått 9 
injektioner. Sven har träffat synpedagog och optiker vid ett tillfälle i februari 2010.  Ingen 
uppföljning av insatserna är gjorda.  
 
Trots att synskärpan förbättrats är Svens upplevelse att synen försämrats. Möjligen är bilden 
mer still när han läser, men han kan inte se ett helt ord när blicken är still, utan berättar att han 
måste flytta blicken hela tiden när han läser. I Svens vardag är det främst svårigheter med att 
läsa tidningen och läsa texten på TV.  Han ser mest på sportkanalerna. Posten läser hans fru. 
Den förstoringslupp som förskrevs från syncentralen använder han inte, då han tyckte 
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förstoringsglaset var för litet och hade svårt att läsa med det. Han har på egen hand köpt ett 
förstoringsglas hos sin optiker som han använder. När Sven visar mig hur han läser, håller han 
luppen i luften ovanför texten, vilket inte fungerar så bra. När luppen läggs på texten anser 
han att förstoringen även förstorar hans synfel. Sven berättar att han försöker läsa 
dagstidningen varje dag med förstoringsglas som han själv köpt, men det tar honom många 
timmar och är besvärligt. Sven har tidigare läst flera böcker om året och det finns mycket 
böcker i deras hem. Numer har han slutat att läsa böcker, då han tycker det förändrade 
lässättet tar för mycket tid.   
 
Sven berättar med glädje att det faktiskt är han som handlar.  

Joo, svårigheterna är ju när jag ska se vad jag ska köpa… … 
Jag får en lapp, å den skriver frun med stora bokstäver så jag kan se med 
glasögonen,…vad det står, och sen… vet jag ju, för ofta är det ju ungefär samma 
grejer…  svårigheterna är när det är sådana grejer som jag inte riktigt vet var de 
finns…  Jag ser ju inte vad som är nötter, utan jag får ta alla förpackningar, och 
sedan hålla det så här nära ögat och se (håller väldigt nära ögat), och det går ju 
inte. Ja, får jag väl tag i rätt vara, så tar jag två, fast jag egentligen inte behöver 
(skratt), fast jag inte behöver (skratt). 

Sven beskriver en del praktiska bekymmer när han handlar, trots det använder han inte det 
mobila förstoringsglaset som förskrivits från syncentralen. 
. 
Visus före Lucentis: (höger öga: 0.01 excentrisk fixation), vänster öga: 56 bokstäver EDTRS 
= 0.25 + 1 bokstav, närvisus 18 pkt 
Nuvarande visus: Vänster öga: 61 bokstäver EDTRS = 0.32, närvisus 9 pkt 
 
Hjälpmedel: Namntecknings ram, ökolux plus 20D, ökolux plus mobil 20D 
 
Samlad analys: Sven använder inte de ordinerade hjälpmedlen, trots att han upplever 
svårigheter vid en del läs- och skrivmoment. Sven har skaffat ett eget förstoringsglas och 
klarar då ADL-läsning och med svårighet även en del informationsläsning. Det ordinerade 
förstoringsglaset kan möjligen ha för stark förstoring. Syncentralskontakt vid ett tillfälle. 
 

6.1.6 Anne, 77 år 
Anne bor i villa tillsammans med sin man. De hjälps åt i hushållet. Det var i december 2009 
som våt AMD konstaterades på höger öga, i det andra ögat ansågs inte Lucentis vara 
meningsfullt p.g.a. allt för omfattande skador. Anne har fått 10 injektioner. Det var Anne själv 
som frågade doktorn om syncentralskontakt efter ett möte med en kvinna i 
ögonmottagningens väntrummet som satt och läste med ett förstoringsglas, vilket hon fått 
förskrivet från syncentralen. Anne uppfattade att läkaren först varit motvillig att skriva remiss 
till syncentralen och istället föreslagit att hon själv skulle införskaffa ett förstoringsglas. Vid 
ett senare besök var synen försämrad och remiss skrevs till syncentralen. Anne har träffat 
synpedagog vid ett tillfälle för nio månader sedan. Ingen uppföljning är gjord. 
 
Det största bekymret i Annes vardag är den varierande synförmågan, vilket medför praktiska 
svårigheter och begränsningar i vardagen i varierande grad beroende på synförmågan. 
Synförmågan varierar från att kunna läsa tidning till att inte kunna se siffrorna på spisen. 
Anne upplever dimmig syn den första veckan till tio dagarna efter Lucentisinjektionen och när 
det börjar närma sig ny kontroll. Då upplever hon stora besvär i vardagen och känner även 
viss rädsla. Anne har många frågor angående det praktiska användandet av hjälpmedlen och 
undrar varför hon inte fått några starkare läsglasögon. De glasögon hon fått från syncentralen 
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(+6) använder hon enbart till att lösa korsord. Anne är mycket glad åt glasögonen, med hjälp 
av dem kan hon lösa korsord och sedan kontrollerar hon korsordet under förstoringslampan.  
 
När vi tillsammans tittar på en text berättar Anne att områden faller bort i texten. Hon håller 
förstoringsglaset under förstoringslampan12 och försöker att läsa, men klagar över mycket 
”blänk ”som stör. Anne läser väldigt osäkert och långsamt i tidningen och tappar ofta bort sig 
i texten. Även om hon tycker att hon kan läsa en kortare text blir hon lätt trött och upplever 
ingen läsuthållighet. Tidigare läste hon mycket böcker men har inte kunnat läsa böcker det 
senaste året. Det finns flera bokhyllor med böcker i deras hem. På eget initiativ har hon lånat 
en Daisyspelare från biblioteket. Anne har slutat att skriva för hand och skriver istället på 
skrivmaskin. Hon försöker också att kommunicera via sin dator, vilket har blivit allt svårare. 
Hon har väldiga problem att se ikonerna på skärmen och skulle önska att texten på mail kunde 
förstoras, då skulle hon känna större frihet. Hon har även svårigheter att se bokstäverna på 
tangentbordet.  
 
Visus före Lucentis: höger öga: 71 bokstäver EDTRS = 0.5 + 1 bokstav, närvisus: 5 pkt 
(Vänster öga: 37 bokstäver EDTRS = 0.1 + 1 bokstav, närvisus: 24 pkt)  
Nuvarande visus: Höger öga: 52 bokstäver EDTRS = 0.2 +2 bokstäver, närvisus: 7 pkt 
(Vänster öga: 0.01) 
 
Hjälpmedel: Namntecknings ram, läsglasögon (+6), LFM-101 förstoringslampa, Schweizer 
handglas 2,5 x 
 
Samlad analys: Synskärpan har pendlat kraftigt varför problemen varierar vid läs-och 
skrivaktiviteter. Anne har många frågor om hanteringen av sina hjälpmedel och använder dem 
vid besöket på ett felaktigt sätt. Anne använder enbart läsglasögonen för att lösa korsord med. 
Kontakt med synpedagog vid ett tillfälle. 
 

6.1.7 Margareta, 68 år 
Margareta är den yngsta kvinnliga deltagaren. Tillsammans med sin man bor hon i en villa 
och det stora biblioteket synliggör det stora läsintresset. De har en stor familj och ett stort 
kontaktnät varav flera bor på långt avstånd från dem. Margareta är en social person och reser 
med både tåg och flyg för att hälsa på vännerna. Det var i januari 2008 som Margareta 
drabbades av plötslig synnedsättning. Läkare konstaterade torr maculadegeneration på höger 
öga och våt AMD (Ockult form) på vänster öga. Synen har försämrats påtagligt trots Lucentis. 
I början kunde hon läsa 5 pkt, i dagsläget har hon fått 13 injektioner och läser 24 pkt. 
Synskärpan har under det senaste halvåret pendlat från 12 pkt till 24 pkt.  
 
Margareta har träffat synpedagog och optiker vid ett tillfälle i maj 2009, hon hade då fått 8 
injektioner. Hon upplevde stora svårigheter vid läs- och skrivsituationer långt innan remissen 
skrevs till syncentralen. I journalen framgår stor atrofi centralt på höger öga p.g.a. torr AMD 
och på vänster ögat finns en hel del atrofier och pigmentförskjutningar i ett stort centralt 
område, vilket kan förklara hennes stora läs- och skrivproblem trots att synskärpan är skaplig 
på höger öga. Hon upplever stora begränsningar i sin vardag p.g.a. den nedsatta läs- och 
skrivförmågan. Före synnedsättningen läste hon mycket böcker och tidningar. Idag lever hon 
med stor saknad av att inte längre kunna läsa varken dagstidning eller böcker. Hon har själv 
lånat en Daisyspelare från biblioteket. Det är också många saker hon tvingats sluta med t.ex. 

                                                 
12 Förstoringsglas och förstoringslampa är inte avsedda att använda tillsammans, det blir då störande 

reflexer.  
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skriva dagbok, brev och lösa korsord, betala räkningar. Hon kan inte heller se texten på 
datorn, svårt att se prislappar i affären, svårt att läsa recept vid matlagning samt svårt med 
posten.   
 
Margareta upplever stort beroende av sin man för att få vardagen att fungera. Det är han som 
numer får betala räkningar och läsa post etc. Hon är datoranvändare och kommunicerade 
tidigare med vänner och familj via datorn, något som numer är nästan omöjligt, vilket även 
medfört att den sociala delen påverkats. Det är mycket saknad och frustation i hennes 
berättelse. 
 
Margareta visar mig hur hon läser, hon har väldigt svårt att hålla handen stadigt och stilla 
p.g.a. tremor. Hon ser inte slutet på raden när hon tittar på texten och ser en svart fläck i 
mitten, hon får flytta blicken hela tiden för att försöka läsa. När hon håller blicken stilla och 
tittar på ett ord ser hon endast cirka tre bokstäver. Med förstoringslampan kan hon inte läsa 
alls och med luppen läser hon enstaka ord. Margaretas berättelse skildrar en dramatisk 
omställning i livet.  
 
Visus före Lucentis: (Höger öga: 0.4)  
Vänster öga: 72 bokstäver EDTRS = 0.5 + 2 bokstäver, närvisus: 5 pkt 
Nuvarande visus: vänster öga: (Höger öga: 0.4) Vänster öga: 48 bokstäver EDTRS = 0.2, 
närvisus 24 pkt 
 
Hjälpmedel: Ökolux plus 12D, förstoringslampa LFM 101 
 
Samlad analys: Margareta upplever stora besvär vid samtliga läs- och skrivaktiviteter. De 
ordinerade hjälpmedlen är i dagsläget otillräckliga. Det är mycket frustration i hennes vardag 
och hon upplever stort beroende av sin man. Läs- och skrivsvårigheterna har även påverkat 
det sociala kontaktnätet. Kontakt med syncentralen vid ett tillfälle. 
 

6.2 Teman  

Utifrån ett livsvärldsperspektiv kunde jag urskilja fem olika teman vid analysen av 
intervjuerna och observationerna. Till varje tema ingår olika underteman. Samtliga deltagare 
berättar om den förändring som det inneburit att drabbas av synnedsättning. Hur deltagarnas 
livsvärld ser ut efter rehabiliteringsinsatserna är olika. De teman som kunde urskiljas i 
analysen är följande: Upplevd praktisk synförmåga, Förändrad läs-och skrivförmåga, 
Oförmåga till läs- och skrivaktivitet, Betydelsen av hjälpmedel samt Upplevelser av 
syncentralens insatser. 
 

6.2.1 Upplevd praktisk synförmåga 
Personens upplevelse av sin synförmåga avspeglades inte alltid av den uppmätta synskärpan 
och i deltagarnas berättelser framgår att många upplever att synskärpan varierar. Den 
upplevda synförmågan är mer komplex och kan givetvis bero på var atrofier och 
pigmentförskjutningar finns i macula, men en viktig faktor verkar också vara hur individen 
lyckats bemästra sina svårigheter och få vardagen att fungera igen. Trots att synskärpan 
uppmätts till förbättring på ögonkliniken hos några av deltagarna, upplever inte personerna 
denna förbättring, utan snarare att synen blivit sämre. Flera personer berättar om den 
tacksamhet de känner för att de får Lucentisbehandling. De berättar att deras läkare sagt att de 
annars skulle varit blinda.  
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Hos en av deltagarna har synskärpan förbättrats framförallt på nära håll, men personen själv 
upplever enbart synförsämring.  

 
Nej, … Det är mycket sämre. Det blir bara sämre, det blir aldrig bättre… det har 
jag inte varit med om….  

Flera personer berättar att synskärpan varierar mycket. En av deltagarna beskriver att synen 
pendlat kraftigt under hela året hon fått Lucentis injektioner. Synen pendlar från att hon kan 
läsa tidningen till att hon inte ens ser knapparna på spisen vilket skapar rädsla och många 
praktiska svårigheter i vardagen.  
 

Anne: Dagen börjar med att jag läser tidningen, och då får jag reda på hur den 
dagen blir, om jag ser eller inte, det varierar från dag till dag. Ibland är det bara 
dimmigt. Å, särskilt när jag fått sprutan då tar det en vecka till tio dagar innan jag 
börjar se, att den här svärtan kommer tillbaks liksom i texten, å så där. Annars är 
det liksom grått, texten i tidningen. Rubrikerna ser jag, dom ser jag alltid. Men inte 
den vanliga trycktexten i spalterna. När det blir riktigt, riktigt disigt, då ser jag inte 
siffrorna på spisen… Då får jag stå med ficklampa och liksom lysa vart jag är, då är 
det dåligt… Ja, det går upp och ner, upp och ner så här… 

Vid besöket hos Anne visar hon mig spisen i köket. Hon visar mig ett kuvert hon fått från 
syncentralen med svarta märkduttar som kan användas för att märka upp siffror på spisen, 
men Anne själv visste inte till vad och hur hon skulle använda märkduttarna. 
 
Ängslan inför framtiden 
Flera av de intervjuade berättar spontant om den rädsla de känner för ytterligare 
synförsämring. De upplever en ovisshet och fruktan inför framtiden, sex av deltagarna hade 
även mycket dålig syn på det andra ögat.  
 

Vera: Jo då, bara det inte blir sämre så, så ska man nog klara sig. 

Tankar om framtiden finns även hos Hans som upplever att hans vardag fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  
 

Hans: Det fungerar nu, men ovisst om det blir sämre. 

Även i Margaretas fall har synskärpan pendlat mycket vilket medfört oro. Trots att hon fått 13 
injektioner, upplever hon rädsla för sprutorna och tänker på om det skulle inträffa någon 
komplikation i samband med sprutan.  
 

Margareta: Ibland känner jag mig rädd, när man liksom bara har ett öga kvar. Min 
mamma blev ju blind. Så länge det inte blir sämre så går det. Det krävs mycket 
envishet för att leva med synnedsättning.  

Helga: Så det fungerar fortfarande, men det är väl en tidsfråga. 

 

6.2.2 Förändrad läs- och skrivförmåga 
Samtliga deltagare beskriver att deras läs- och skrivförmåga har förändrats. Den förändrade 
läsförmågan kräver mer ansträngning och det tar längre tid genom långsammare läsning.  
Samtliga deltagare förutom Hans påtalar stora svårigheter med att kunna läsa. Flertalet i 
studien beskriver en ovilja att läsa och några av deltagarna anser att läsningen känns 
meningslös. Flera av deltagarna har avslutat prenumerationer på dagstidningar p.g.a. läs 
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svårigheterna. I den här studien har sex av deltagarna läst mycket böcker varvid läsning haft 
stor betydelse i deras livsvärld. 
 

Elsa: Ja, läsa kan man ju knappast längre. Jag tittar på rubrikerna i tidningen… 
och TV ser jag bara lite på kvällen… Jag ser det knappast på dagarna. Filmer och 
sånt, det är helt uteslutet att titta på nu, med utländskt och text, det går inte. Några 
tidningar har jag sagt upp, för dom var ju meningslöst att ha. 

I Margaretas fall har den förändrade läsförmågan skapat ovilja att läsa. 
 

Margareta: Annars så är jag är lite ovilligt att läsa också, därför att jag… jag ser 
inte ett helt ord i taget, utan jag måste liksom stava mig igenom. Då försvinner ju 
det här nöjet med att läsa. Jag har läst väldigt mycket böcker tidigare. Jag tycker 
inte, det är det som jag missar mest med det här. Det är att inte kunna läsa böcker. 

Flera av deltagarna upplever att de inte längre ser hela ord och att det fattas områden när de 
läser. 

 
Vera: Så att det är klart… Det är ju det att man tappar. Det är ju inte så att…  det 
är hela ordet som saknas… Hela raden är ju inte likadan, utan det är ju tydligare på 
vissa ställen. Nu försvinner en liten bit och det är då jag gissar. Då förstår man ju 
liksom vad det ska vara. Det är ju inte klart dåligt hela vägen…… 
 

Ett område där samtliga deltagare har svårigheter är att läsa texten på TV:n, men det verkar 
vara en läsaktivitet som deltagarna inte upplever som något stort bekymmer. Vid TV 
situationer finns fördelen att kunna lyssna, många berättar att de slutat att se utländska filmer 
för att de inte längre kan läsa texten.  
 
Kräver mer ansträngning  
Både observationerna och intervjuerna visar att det krävs både koncentration och ork för att 
läsa och skriva. 
 

Elsa: Jaha… det går ju nästan inte alls… knappast… ja, jag får ju ha ett par andra 
läsglasögon… och sen den där lampan… och sen så sitter jag ju vid den där(syftar 
på förstoringslampan)… men då går det ju kanske bara 10 minuter… sen går det 
bara inte längre. Det går bara inte att läsa längre, för det flyter ihop. 

Flera personer berättar att koncentrationen medför trötthetskänsla. 
 

Vera: Men visst blir man trött av att läsa och ansträngd och så där. Det blir man. 
Jag vet inte om det beror på att man håller på och sliter. Men jag har känt när jag 
är på ögonmottagningen, när man ska läsa. Det är precis som om att… näe, nu går 
det inte mer och då blir man jättetrött. 

Även Hans tar upp trötthet men belyser det i lässammanhang då han läser med luppen. 
 

Hans: Det är mer tröttsamt att läsa med lupp. 

 
Långsammare läsning 
Samtliga deltagarna beskriver att den förändrade läsförmågan tar mycket längre tid, vilket 
skapar frustration hos flera av deltagarna. Några härrör det långsamma lässättet till att det är 
opraktiskt att läsa med förstoringsglas. 
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Den 90 åriga mannen kämpar med att ta sig igenom tidningen. 
 

Sven: Ja, det är det att det tar tid, och det är ju likadant när jag ska läsa tidningen 
att det går ju sakta, för det går ju bokstav på bokstav,… jag får ju inte, det är det 
som är så egendomligt, jag får inte med hela ordet…Näe, utan att det blir så att jag 
följer bokstäverna…Ja, när jag kommit till slutet på det, så har jag ordet klart. Ja, 
att läsa tidningen tar en dag (skratt). 

Flera påtalar att de väljer ut det som de anser viktigt att läsa, pga. det långsamma lässättet. 
 

Margareta: Det tar jätte lång tid för mig att läsa, och då tycker jag inte… tidningen 
är inte värd att lägga så mycket tid på. Då finns det annat som jag tycker är roligare 
att göra, än att läsa tidningen, man får prioritera lite... 

Deltagarna beskriver också en del svårigheter med att få överblick över texten, vilket 
resulterar i att de får läsa om samma text igen, vilket medför att läsningen tar längre tid. 
 

Anne: Ibland kan det vara så att det faller bort bokstäver mitt inne i texten, så att 
jag måste ta om igen, för att få med.  

 
6.2.3 Oförmåga till läs- och skrivaktivitet 

I temat oförmåga till läs-och skrivaktivitet ingår underrubrikerna Beroende av andra vid läs- 
och skrivsituationer samt Nya strategier. Läs – och skrivaktiviteter som tidigare varit förgivet 
taget som t.ex. att kunna läsa sin post är det flera av deltagarna i studien som är oförmögna 
till. Förlusten av att inte längre kunna läsa och skriva beskrivs genom många känslor som 
saknad och beroende av andras hjälp vid läs-och skrivsituationer. 
 
När det inte fungerat att läsa och skriva har många av deltagarna slutat med många tidigare 
förgivet tagna sysslor. Att läsa tidningar och böcker för nöjesskull är det aktivitet som 
samtliga deltagarna tvingats sluta med, istället är läsningen inriktad på läsning för ADL-nivån 
och för några av deltagarna försöker de att läsa på informationsnivå. Samtliga deltagare 
beskriver en stor saknad av läs-och skrivförmåga i deras livsvärld. De deltagare som läst 
mycket böcker berättar om den enorma saknaden av att inte längre kunna det. Även vad det 
beträffar skrivsituationer är det en aktivitet som flera undviker, vilket också tidigare varit en 
förgivettagen syssla. Problemen hos många är att de inte kan följa en rad och att det blir snett 
när de skriver. Ett skrivområde som upplevs svårt är korsord som flera av deltagarna tvingats 
sluta med. 
 
Beroende av andra vid läs- och skrivsituationer 
Många av deltagarna upplever ett stort beroende av andra för att utföra en del läs- och 
skrivaktiviteter, sysslor som de tidigare utfört utan att ens reflektera över. Det är endast Hans 
som inte upplever beroende av andra vid läs- och skrivsituationer. Han är också den ende 
deltagaren som fått omfattande träning och som upplever att han hanterar sin vardag på ett 
självständigt sätt. Samtliga berättar spontant att skriva en namnteckning fungerar vilket 
behövs i många situationer. 
 
Helga är en av deltagarna som inte längre kan läsa eller skriva ens på ADL-nivå med sina 
hjälpmedel och som är beroende av andras hjälp vid samtliga läs-och skrivaktiviteter.  

 
Helga: Ja, läsa kan jag ju inte göra någonting nu… och den här har jag klarat mig 



 

25 
 

med förut (visar en lupp), men det blir svårare och svårare. Jag sa det till 
synpedagogen när jag var där sist. Men annars som du frågar är det jobbigt. Som 
vid brev, en nära vän fick komma och skriva det här lilla brevet. Jag ska på barndop 
imorgon. Jag vet inte vad hon gjort men hon har visst skrivit något. Vad står det? 

Margareta kan läsa en kortare informationstext med sin förstoringslupp men upplever ändå 
osäkerhet vid en del läs-och skrivmoment och upplever beroende av hjälp vid sådana 
situationer.   

 
Margareta: Nej, ska jag vara ärlig, så brukar jag säga till min man, Kan du läsa det 
här? Är det något viktigt? Om jag får något bankärende eller någon räkningar. Jag 
har så svårt att hitta den väsentliga informationen... på en räkning som jag vill veta 
datum på kanske, och mina kundnummer och telefonnummer för att ringa. Och dom 
har jag jätte svårt att hitta…Räkningarna betalar min man på datorn. Tidigare läste 
jag ju själv och betalade räkningar själv också. Men det går ju inte nu. För det är ju 
så viktigt att det blir rätt dessutom på datorn, det är jätte läskigt med siffror hit och 
dit.   

 
Även i vardagliga situationer som inköp av livsmedel upplever flera av deltagarna svårigheter 
att läsa på förpackningar, samt att se datum och prisuppgifter.  
 

Helga: Så jag frågar och ber om hjälp helt enkelt. Jag säger att jag ser så himla 
dåligt. Vad står det på den här, kan jag säga. Och folk är ju himla snälla och 
hjälper till.  

Nya strategier   
Deltagarna berättar att de lyssnar mycket på radio och istället lyssnar på nyheterna på TV:n 
när de har svårigheter att läsa tidningen. Några av deltagare har hittat nya strategier för att 
hantera praktiska svårigheter i vardagen. Anne skriver på skrivmaskin för att kunna fortsätta 
skriva dikter till barn och barnbarn vid födelsedagar. 
 

Anne: Nej, jag skriver inte, jag klarar inte att skriva, jag kan liksom inte följa 
raderna. Jag kan inte hålla, det blir snett och konstigt. Jag har skrivit mycket förr 
alltså, när jag kunde se, jag tycker om att skriva. Jag skrev dikter när ungarna fyller 
år och så där, jag hittar på, jag skrev en massa som jag minns från när de var små. 
Nu skriver jag skriver på en gammal skrivmaskin där, då sätter jag mig under den 
där lampan och skriver på maskin och då följer ju raderna av sig självt.  

 
I Margareta fall som tidigare kommunicerat mycket via datorn, förstorar mannen texten och 
skriver sedan ut den. 
 

Margareta: Jag har en dator, och jag får mycket meddelande från mina kompisar. 
Å, då får jag nästan alltid be min man att trycka ut dom.  För jag kan inte läsa dom 
på dator. Å, har jag ett papper kan jag komma närmare och söka upp det ljuset som 
jag vill se i. 

 
Att kunna läsa på medicinburkar är ett annat viktigt område inom ADL-läsning. Vera känner 
igen sin värktablett pga. den gröna texten på tabletten. Den gröna texten är det enda riktmärke 
hon har för att skilja ut tabletten mot den övriga medicinen. 
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Vera: Det är ju lite tråkigt när man varit i full fart. Jag tänkte på en sak igår. För jag var 
och hämtade ut medicin då och då frågade hon på apoteket, för jag äter värkmedicinen 
Panodil och då ville hon byta ut den. Det är så att den gröna texten är det enda riktmärke 
jag har för att känna igen mina tabletter, för jag har en blodtrycksmedicin som ser nästan 
likadan ut. Men det är precis omöjligt och se skillnad om man blandar ihop dem… Jag 
känner inte ens en gång, annars skulle man kunna känna den gropen som finns på 
tabletten. Men då känner jag igen den gröna texten på den och då vet jag att det är den. 
Det är små saker naturligtvis som hjälper upp ett… 
 

Margareta berättar om den förändrade skrivsituationen, vilken innebär att hon gärna undviker 
eller kortar ned det hon ska skriva eller istället skickar sms på sin telefon vilket fungerar bra. 
 

Margareta: Det är motvilligt båda att läsa och skriva därför att jag tycker att jag 
inte ser ordentligt. Har jag en rad så kan jag inte skriva på raden, för det åker upp 
och ned, Å har jag ingen rad, så ser det snett ut det jag skriver. Det är… men jag 
skriver, nu sms:ar jag mycket på min telefon. 

 

6.2.4 Betydelsen av hjälpmedel 
Vad det beträffar temat betydelsen av hjälpmedel ingår undertemana Praktisk hantering av 
hjälpmedlen samt Saknad av hjälpmedel.  
 
Praktisk hantering av hjälpmedlen 
Flera av deltagarna använde sina hjälpmedel på ett felaktigt sätt, vilket bekräftades i 
observationerna och flera kände sig osäkra på hur de skulle använda sina hjälpmedel. Några 
försökte läsa med lupp under förstoringslampa vilket medförde störande reflexer och 
svårigheter vid läsning. Vera använde det mobila förstoringsglaset för att läsa tidningen, 
vilket egentligen är avsett för korta avläsningar. Ett vanligt förekommande fel var att läsa med 
Ökolux plus luppen i luften, istället för att lägga den på texten. Om personerna lärt sig att 
använda sina hjälpmedel på rätt sätt, kan hjälpmedlen ses som en förlängning av kroppen. Då 
har hjälpmedlen integrerats med den egna levda kroppen. Hjälpmedlen är då inte längre ett 
ting utan ett hjälpmedel som kan göra läs- och skriftspråket tillgänglig igen.  
 
Hans är väldigt nöjd med sin läs-TV, han berättar att han använder den till allt både när han 
ska skriva och läsa. I Hans fall bidrar hjälpmedlen till att han kan leva ett fortsatt aktivt liv. 
Här har hjälpmedlen förenats med levda kroppen. 

 
Hans:  Jag läser i läs-TV:n, den har jag till allt. Det är brev, papper som kommer 
och räkningar och sådan där som kommer, och då lägger jag det i läs-TV:n. Den 
använder jag mycket… som sagt var. 
Caroline: Använder du alltid läs-TV:n vid skrivsituationer? 
Hans: Ja, det gör jag för då ser jag ju. 

 
Några exempel när läs- och skrivsituationen inte fungerar trots hjälpmedel. I dagsläget 
använder inte Sven de ordinerade hjälpmedlen trots att han upplever läs-och skrivsvårigheter.  
 

Sven: Jag försökte att skriva… för att skriva och ha det här (visar luppen), det går 
inte… Att skriva är ett mycket stort problem. Jag kan inte skriva när jag håller så 
här, … det blir ju hel galet, så att, det går ju inte med det här. 
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Helgas synförmåga har försämrats markant vilket observationen bekräftade. Helga kunde inte 
läsa med någon av lupparna och har inte heller förstått skillnaden mellan lupparna utan använt 
den som legat närmast.  

 
Helga: Jaha, t.ex. det kom ju ett brev här. (Tar fram ett papper) Vad handlar det 
om? Då för jag sitta så här……. Försöker läsa igen långsamt … Så försöker jag 
höra det jag läst men det är klart det är jobbigt. (Skratt) Och så lägger jag all post i 
en hög på köksbordet och så kommer min son som bor nära och då får dom läsa för 
mig när dom kommer. 
Caroline: Tar du just den där då?(frågar i syfte på att få reda på vilken lupp hon 
använder) 
Helga: Nä, det vet jag inte, det blir ju den som ligger närmast. Jag visste inte att det 
var så stor skillnad på dem. 

 

I Margaretas situation tycker hon att det är svårt att skriva och hon är osäker på hur hon kan 
och ska använda sina hjälpmedel. 

 
Margareta: Jag är så gammal, så jag har ju alltid skrivit brev och det händer att jag 
gör det fortfarande. Men jag tycker alltså att jag skriver fult, jag kan inte skriva rakt 
och så där. Jag kortar ned allting, Det är lite stötigt. Jag skriver utan hjälpmedel för 
jag vet inte vad jag skulle kunna ha. Men… sen får jag använda luppen och se vad 
jag skrivit och så där, jag känner ju och jag tror ju att jag vet vad jag skrivit. 

 
Saknad av hjälpmedel 
Den andra delen är saknad av hjälpmedel vid en del läs-och skrivaktiviteter. I den här studien 
hade samtliga deltagare tidigare läst mycket böcker och saknade sin läsning. Deltagarna 
beskriver med glädje att kunna lyssna på en bok med Daisyspelaren. Endast en av deltagarna 
har fått en Daisyspelare förskriven från syncentralen. Två av deltagarna har på eget initiativ 
lånat Daisyspelare från biblioteket och en av deltagarna lyssnade på talböcker på CD- spelare.  
 
 
Elsa har svårt att läsa med sina hjälpmedel. Vid ett tillfälle tog hon kontakt med personal på 
syncentralen, men vid det tillfället var synskärpan för bra och Elsa uppfyllde därmed inte 
kriterierna för en läs-TV. Som gräns för att förskriva läs-TV, har den aktuella syncentralen 
där studien genomfördes 0,1 som synskärpegräns. För personer som Lucentisbehandlas kan 
det medföra bekymmer genom att synskärpan pendlar.  
 

Elsa: Hon svarade att jag såg alldeles för bra för att få någon läsapparat, för just 
den gången, hade det gått bra att läsa. 
Caroline: Berättade hon lite hur det fungerade med den där läsapparaten? 
Elsa: Näe, hon sa bara det att den vägde 12 kg, sa hon. (skratt) 
Å, den lämnade de inte ut hur som helst, för de hade fått order av kommunen att de 
skulle spara, så den kunde de inte lämna ut förräns man såg väldigt dåligt…så jag 
vet inte, om man ska vara näst intill blind kanske, jag vet inte. Å, då har man väl 
ingen nytta av den.  

Margareta upplever många svårigheter i vardagen och saknaden av hjälpmedel för att kunna 
läsa och skriva är påtaglig. Det är snart ett år sedan optikern pratat om läs-TV, vilket bekräftas 
i journaltexten. Saknaden är också stor av permanent Daisyspelare, i dagsläget lånas den från 
biblioteket och upplever det betydelsefullt att kunna. 
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Margareta: Och det tyckte jag var mysigt att jag kunde läsa så här i alla fall.  Så då 
har jag fått låna den på ett halvår, men nu är det också slut. Alla som inte kan läsa 
borde få en sådan där Daisy. För den är ju hel suverän att läsa med. 

 
Helga är den enda i studien som fått en Daisyspelare förskriven, hon beskriver med glädje när 
hon lyssnar på sina talböcker. Hon tycker det är underbart och brukar använda den tjänsten 
från biblioteket där de kommer hem och lämnar böckerna, vilket hon tycker fungerar utmärkt. 

 
Helga: Jag läser inga tidningar längre. Tyvärr, utan jag lyssnar på talböcker och 
dom välsignar jag när den där boken kommer. Det är ju underbart. 

Det är också många av deltagarna som skaffat andra förstoringsglas till situationer som de 
upplevde som besvärliga. Elsa som är ensam i hushållet och sköter allt själv och berättar att 
det är svårt att se prisuppgifter i affären. 
 

Elsa: Det är lite besvärligt. Det är besvärligt för man ser ju inte priser och sådant 
där, då brukar jag ha ett litet förstoringsglas i fickan och försöka att titta … men… 
Caroline: Har du fått det från syncentralen? 
Elsa: Näe, näe. Det har jag själv skaffat, jag har ett gammalt förstoringsglas, ett 
litet ett som man har i fickan. 
Caroline: Hur fungerar det då? 
Elsa: Nja, hjälpligt i alla fall, om jag håller det precis över och om jag har mina 
glasögon och står och stirrar. Men det är väldigt svårt när man kommer in i en affär 
och står och tittar på hyllor och sånt där, det är svårt. 

 

6.2.5 Upplevelser av syncentralens insatser 
Till det här temat ingår underrubrikerna Betydelsen av rehabiliteringsinsatser, Tidsbrist, 
Delaktighet och Uppföljning av insatser. Hos många av deltagarna varierar synen, vilket 
avspeglar den komplexa situationen som det ibland kan vara att utforma 
rehabiliteringsinsatser. En av frågorna som fanns i fokus vid analysen av intervjuerna och 
observationerna var hur den träning och undervisning som de fått från syncentralen gav 
personerna tillräckligt med träning och tillmötesgick deras behov för att de skulle kunna klara 
sin vardag.  
 
 
Betydelsen av rehabiliteringsinsatser 
Inom synrehabilitering är det ofta aktuellt att lära personer använda tekniska hjälpmedel för 
att kunna hantera sin vardag. Det var i det flesta fall deltagarna själva som bett om kontakt 
med syncentralen. Flera deltagare känner osäkerhet hur de skulle använda sina hjälpmedel och 
visste inte riktigt hur och till vad de skulle använda dem. Flera av deltagarna upplever också 
att de inte fått någon träning/undervisning från syncentralen och de beskriver att de blivit 
tilldelade sina hjälpmedel. De uppfattade att synpedagogen mer visade och demonstrerade de 
optiska hjälpmedlen, inte att de själva fick använda och praktiskt träna att använda sina 
hjälpmedel.  
  

Caroline: Vilken träning fick du på syncentralen? 
Vera: Nej, jag har inte fått någon träning. Det jag fick var de här grejerna. 
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Caroline: Vad har du fått för träning från syncentralen, just för att läsa och skriva? 
Sven: … Nää, det är ingenting annat än den här. (visar en lupp) 
Caroline: Å, den berättade du att du inte använt? 
Sven: Näe, jag, såg men det gick ju så långsamt.  

Många av deltagarna hade frågor om hur de skulle använda sina hjälpmedel och om andra 
praktiska saker i vardagen. 
 

Elsa: Nää, inte alls. Hon visade mig den där lampan… och så visade hon mig 
förstoringsglaset… och så sa hon, den där kan du få, sa hon. 
Så jag vet inte om jag ska ha lampan långt upp eller…men jag har försökt att ha den 
ned… men…läsa kan jag inte göra med den… 

Hans har en positiv bild av insatserna från syncentralen. Synpedagogen har i den här 
situationen närmat sig Hans livsvärld genom att träna med hjälpmedel även i hans hemmiljö.  
 

Caroline: Om vi nu tittar på den här träningen som du fått från syncentralen. 
Hans: Jag har fått en hel del, å, det är jätte bra. Jag stortrivs, som sagt. Hon är ju 
jätte bra, hon ställer upp. Jag har fått träning både hemma och på syncentralen. Jag 
har aldrig suttit vid en dator, jag visste inte hur den starta. Nu sitter jag på 
kvällarna själv, och knappar och sparar och avslutar (skratt). 

 
Tidsbrist 
Det framkom också hos fyra av deltagarna att de upplevde att det var tidsbrist under besöket 
hos synpedagogen.  
 

Sven: Nää, å sen tror jag att det var väldigt bråttom också… Jag tror att det var 
väldigt bråttom då, och om det var fler som satt och väntade eller vad det var… 

 
Flera av deltagarna upplevde besöket på syncentralen som stressigt. 
 

Anne: Nej, det var inte lång stund jag var hos synpedagogen… 
Caroline: Läste du med förstoringsglaset? 
Anne: Nej, Det var inte lång stund jag var hos synpedagogen… Nää. Hon gav mig 
bara, du ska få med dig lite saker hem, sa hon. Jag tror hon hade lite bråttom, hon 
var lite stressad den här dagen. Å, så sa hon, du ska få med en lampa som du kan se 
med, med förstoring. 

Många av deltagarna ansåg inte att de fått tillräckligt med stöd och insatser från syncentralen 
och upplever stora besvär vid läs - och skrivsituationer. 

 
Ja, alltså. Det var väldigt kort tid. Det var flyktigt. Jag kände inte att det var så att 
jag verkligen kunde ta in allt det där,… för jag kom in i det där rummet och det var 
lite dämpat. Och så visade hon och visade, och visade olika skärmar, olika storlekar 
och olika hjälpmedel, men jag kan inte säga att jag fick någon bild av allt. Jag 
kunde inte riktigt ta till mig. 

 
Delaktighet  
Ingen av deltagarna har känt sig delaktig i planeringen av de rehabiliterande insatserna och i 
många fall överensstämmer inte insatserna med personernas behov. Upprättande av 
rehabiliteringsplan saknas hos samtliga deltagare. 
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Elsa: Ja, ja delaktig. Jag fick väl acceptera mer, … man fick väl inte ställa några 
krav antar jag, man kan ju inte det där heller, så man trodde ju att den här lampan 
skulle vara tillräcklig …  

 

Vera: Jag har inte varit delaktig… Jag har inte känt någonting annat än att jag fick 
de här. Det var ingen planering, tyckte jag. Jag fick de här grejerna och det var inte 
tal om att vi skulle träffas någon mer gång eller något sånt där… 

Genom deltagarnas berättelser framkommer vikten av att lyssna på den enskilde individen. En 
av deltagarna utrycker just att insatserna borde utformats ifrån dennes behov. 

 
De skulle vara mer aktiva och just se till mina behov. För jag känner att dom har 
bara visat mig allt som finns, men inte tagit reda på vad jag skulle vilja ha. Och som 
Daisy-spelare, de tycker jag bara man skulle få så fort man säger att man inte kan 
läsa en bok… eller erbjudit. Det är mycket som är så svårt, det är mycket som dom 
kunde hjälpa mig med för att underlätta, om dom bara hade frågat, vad jag 
behövde, och hur de kunde hjälpa mig så att säga... Det tog lång tid innan jag 
överhuvudtaget visste att dom fanns på sjukhuset… 
 

Uppföljning av insatser 
Hos fem av deltagarna har ingen uppföljning gjorts och flera personer beskriver svårigheter i 
det vardagliga livet vid läs-och skrivsituationer. I Elsas fall har ett hembesök gjorts, men det 
är tveksamt om det kan kallas uppföljning då det enligt Elsas beskrivning inte ägnades någon 
tid åt att följa upp tidigare insatser och hur det fungerar att använda hjälpmedlen. Under mitt 
besök hos Elsa visar det sig också att hon hade stora svårigheter att läsa med hjälpmedlen och 
var mycket osäker på hur hon skulle använda dem.  
  

Elsa: Nej, nej, det tittade vi inte på. Nej, vi pratade inte alls, hon bara pratade om 
vad det skulle vara i taket och vid diskbänken. Hon mätte hur långa lysrör det skulle 
vara. Det andra diskuterade vi inte alls…  
 

De är många deltagare som uppger att de saknat att någon från syncentralen hört av sig och en 
av deltagarna menar att det kan räcka med ett telefonsamtal. 
 

Just det här att någon bryr sig, att det är någon som frågar. Jag blev så jätte glad 
ska du veta, när du ringde. Bara det att någon tänker på en, bryr sig. Jag blev jätte 
glad då. Kände mig riktigt pigg då, efteråt. Sådana saker betyder jätte mycket, 
kanske lika mycket som om…det kanske inte behöver vara handgripliga hjälpmedel. 
Det kanske räcker att någon ringer och frågar hur man har det. 

 
När det gäller Helga träffade hon synpedagogen flera gånger för att träna läs-TV, vilken hon 
återlämnande och därefter har syncentralskontakten endast varit vid något enstaka tillfälle då 
hon själv haft vägarna förbi. Vid mitt besök hos Helga framkommer stora svårigheter i 
vardagen och hennes syn har försämrats markant och under den tiden har hon inte haft någon 
kontakt med syncentralen. 
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6.3 Konklusion och essensen i studien  

Studien bekräftar att när synen försämras så förändras också relationerna till världen. Fem av 
deltagarna hade endast haft kontakt med syncentralen vid ett tillfälle och de upplevde stora 
läs-och skrivsvårigheter i vardagen även på ADL-nivå. De upplevde beroende av andras hjälp 
och upplevde stor saknad av den förlorade läs-och skrivförmågan. Genom observationerna 
bekräftades bristen på träning då flera av deltagarna använde sina hjälpmedel på felaktigt sätt 
och var osäkra i användandet av hjälpmedlen. Rehabiliteringsinsatserna har inte heller 
planerats i samråd med individen och inte heller utgått utifrån dennes livsvärld eller behov. 
Studien intygar att det inte räcker med ett enda besök på syncentralen utan att det behövs 
mycket mer träning för att deltagarna ska tillämpa sina hjälpmedel i vardagen så att 
hjälpmedlen kan användas för att återerövra läs-och skriftspråket. I flera fall har inte heller 
någon uppföljning av insatserna gjorts. Essensen i studien är bristen på rätt stöd från 
syncentralen i relation till läs-och skrivbehov.  
 

7. Diskussion 

I den första delen diskuteras metodologiska aspekter av föreliggande fenomenologiska 
livsvärldsstudie. I den andra delen diskuteras resultatet av hur deltagarna upplever sin läs- oh 
skrivsituation samt hur syncentralens rehabiliteringsinsatser format deltagarnas livsvärld.  
 

7.1 Metoddiskussion 

En förutsättning för att kunna fånga deltagarnas livsvärld är att få tillträde till det aktuella 
fältet. Under studiens gång reflekterade jag åtskilliga gånger om det är möjligt att fånga någon 
annans livsvärld fullständigt. Genom att kombinera intervjuer och observationer i deltagarnas 
hem anser jag att det faktiskt var möjligt att fånga deltagarnas livsvärldar. Med läs- och 
skrivsituationer i fokus som var ett engagerande ämne för deltagarna trädde delar av deras 
livsvärld fram. Författaren fick en väldigt fin kontakt med deltagarna och de var väldigt 
angelägna att berätta om sina upplevelser om sin vardagssituation och hur de upplevt 
rehabiliteringsinsatserna. Genom observationerna hemma hos deltagarna erhölls en bra bild av 
hur hjälpmedlen integrerats med deltagarna, vilket gav en god förståelse av hur personerna 
hanterade sin vardag samt hur och var de använde sina hjälpmedel. Denna heltäckande bild 
hade inte kunnat uppnås genom en enkät eller ens genom att enbart använda sig av intervjuer. 
Metoden visade sig alltså vara ett bra redskap att studera personers livsvärld och ta del av 
deras upplevda erfarenhet inom det studerade området.  
 
Metoden var dock tidskrävande. I studier med livsvärlden som grund har forskaren en aktiv 
roll vid intervjuer/observationer, vilket kan vara svårt att beskriva i ord, men förhållningsättet 
genomsyrades av öppenhet och följsamhet mot deltagarnas livsvärldar. Min roll som 
intervjuare var ovan och det kändes värdefullt att testa intervjuguiden och utföra en 
pilotintervju, vilket gav mig värdefull insikt och förståelse för hur viktigt det är att lyssna på 
vad deltagaren sagt. Vid de efterföljande intervjuerna var det lättare att ställa följdfrågor och 
vara lyhörd för vad deltagarna sagt. Stundtals kändes att sju personer var ett ganska 
omfattande material att bearbeta, men det var övervägande positivt att kunna ta del av så 
många personers livsvärldar, vilket resulterade i ett rikt material där vissa centrala områden 
upprepades i deltagarnas berättelser. Svårigheterna vid analysen var att inte tolka 
informanternas berättelser, vilket i vissa delar var ofrånkomligt. I möjligaste mån beskrevs det 
som framkom genom intervjuerna och i observationerna på ett så exakt sätt som möjligt, för 
att skapa en så riktig bild av personerna upplevda vardag. Att analysera materialet var den 
mest omfattande och svårast delen, den var också mest tidskrävande, där författaren arbetade 
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från helheten till delar av materialet och växlade däremellan. Det kändes många gånger som 
om denna process skulle vara oändlig, men efter åtskilliga genomgångar av materialet uppstod 
ett stadie där jag kände att deltagarnas beskrivningar synliggjorts så långt det var möjligt och 
att forskningsfrågorna besvarats, varvid analysprocessen avslutades. Ibland redovisas även 
den fråga som framkallade svaret för att ge en bättre förståelse att förstå sammanhanget. 
Styrkan i studien är att deltagarnas röster gjort sig hörda samt att metoden är väl beskriven 
(Kvale & Brinkmann, 2010; Trost, 2010).  
 
I den här studien var syftet att undersöka hur vardagen fungerar med fokus på läs- och 
skrivsituationer för personer som behandlas med Lucentis samt erhållit rehabiliteringsinsatser 
från syncentralen. Genom vald metod anses forskningsfrågorna besvarade och studiens syfte 
tillmötesgått.  
 

7.2 Resultatdiskussion 

Genom den aktuella studien då jag närmat mig deltagarnas livsvärldar framkom att många av 
deltagarna hade svårigheter vid flera läs- och skrivsituationer i vardagen, trots 
Lucentisbehandling och insatser från syncentralen. Det saknas forskning som specifikt 
studerat personers upplevelse avseende läs-och skrivsituationer i samband med 
Lucentisbehandling samt rehabiliteringssituationen vid Lucentisbehandling, inte heller finns 
forskning som uppmärksammat problematiken kring den pendlande synskärpan, vilket 
bekräftar betydelsen av denna studie. Föreliggande studie bekräftade att trots medicinsk 
behandling förekommer ofta behov av syncentralsinsatser och det var några återkommande 
aspekter som framkom i resultatet vilka är centrala att lyfta fram vidare i diskussionsdelen.  
 
Insatserna från syncentralen varierade hos deltagarna i studien. Fem av deltagarna hade endast 
kontakt med syncentralen vid ett tillfälle och de ansåg att de behövt mer stöd och insatser, 
vilket bekräftades i observationerna samt framkom i intervjuerna. I förhållande till den 
medicinska behandlingen som kräver kontinuerliga besök på ögonkliniken är det 
anmärkningsvärt att inte mer tid var avsatt till rehabilitering. Studien bekräftar att 
rehabilitering ibland är nödvändig som komplement till Lucentisbehandlingen. Flera av 
deltagarna kände en frustration och saknad av att inte längre kunna läsa och skriva i vissa 
sammanhang och de upplevde beroende av andras hjälp vid läs-och skrivsituationer. Flertalet 
av personerna i studien hade också nedsatt syn på det andra ögat, vilket kan ha betydelse för 
att de upplevde mer besvär i sin vardag.  
 
Betydelsen av tidiga insatser 
Under temat upplevd synskärpa, framkom att flera av deltagarna upplevde att synskärpan 
pendlade. Den varierande synskärpan är från ögonläkarhåll ett känt problem men jag kunde 
inte finna det beskrivet i någon av de många publicerade artiklar angående Lucentis och inte 
heller kunde läkemedelsföretaget Novartis AB ge tips angående referens om den pendlande 
synskärpan. Den pendlande synskärpan kan komplicera rehabiliteringssituationen vilket 
belyser vikten av ytterligare forskning angående rehabiliteringsinsatser i samband med 
Lucentisbehandling. Den pendlande synskärpan har inte tidigare uppmärksammats i någon 
tidigare studie. Här står synrehabiliteringen faktiskt inför ett nytt problem, vilket borde kräva 
mer träning och undervisning till dessa personer för att lära sig att hantera livssituationen med 
den pendlande synskärpan. Flera av deltagarna upplevde svårigheter i sin vardag redan före 
kontakten med syncentralen och många gånger var det deltagarna själva som initierade remiss 
till syncentralen. Dahlin Ivanoff et al., (2007) och Eriksson et al., (2008) menar att personer 
med AMD redan i ett tidigt stadium av synnedsättning upplever svårigheter vid många 
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situationer i vardagen och poängterar vikten av tidiga stödinsatser innan beroendesituation 
uppstått. Fördelen för personer som Lucentisbehandlas är att de har regelbunden kontakt med 
ögonkliniken och det borde rimligtvis finnas goda möjligheter att uppmärksamma om 
personerna upplever svårigheter i sin vardag i ett tidigt skede. Här krävs att läkare och 
sjuksköterskor på ögonkliniken är mer observanta och lyhörda för individernas livsvärldar och 
bör erbjuda kontakt med syncentralen i ett tidigare skede. En lämplig möjlighet vore att 
använda det evidensbaserade hälsoutbildningsprogrammet, ”Att finna nya vägar”, utarbetat av 
Dahlin Ivanoff (2007) vilket riktar sig till äldre personer med åldersförändring i gula fläcken 
och visat sig vara ett framgångsrikt program för att i tidigt stadie förebygga 
aktivitetsnedsättning. Även Berndtssons (2001) studie belyser positiva erfarenheter med 
grupprehabilitering som lämpligt forum för att bearbeta den mentala och existentiella 
bearbetningen av synnedsättningen. 
 
Läs-och skrivsituationer i vardagen 
Det är ofrånkomligt att läs- och skrivförmågan blir förändrad när en person drabbas av 
synnedsättning. Berndtsson (2001) menar att en synnedsättning alltid implicerar någon form 
av livsförändring, vilket avspeglades hos samtliga deltagare i studien. I en artikel av Jutai, 
Strong och Russell-Minda (2009) framgår att läsning är en av de mest centrala aktiviteterna i 
det dagliga livet för personer med synnedsättning. Vår utmaning som synpedagoger är då att 
hjälpa personerna att återerövra de försämrade relationerna till världen, i denna studie var 
fokus på deltagarnas läs- och skrivförmåga. En viktig aspekt är att läsa och skriva ingår i 
många sammanhang i det vardagliga livet och inte enbart för nöjes skull (Bäckman, 2000; 
Fellenius, 1999; Harowitz, 2004). Hans var den enda deltagaren som upplevde att han fått 
tillräckligt med träning och tyckte att hans vardag fungerade på ett tillfredsställande sätt, 
vilket bekräftar möjligheten att få vardagen att fungera med rehabiliteringsinsatser. De övriga 
deltagarna upplevde stora svårigheter i sin vardag. Några av deltagarna hade besvär även med 
ADL-läsning och kunde exempelvis inte ta del av post eller sköta räkningar. Bäckman (2000) 
menar att träna personerna till ADL-läsning är en minimumnivå för synrehabilitering. Enligt 
Bäckman (2000) och Fellenius (1999) krävs fungerande ADL- och informationsläsning för att 
leva ett självständigt liv. För några av deltagarna i studien har syncentralens insatser inte ens 
nått upp till den första nivån i läsfunktionstrappan, vilket jag anser mycket bristfälligt. 
Deltagarna som inte behärskade ADL-läsning upplevde också ett beroende av andra personers 
hjälp för att klara av vardagslivet. Många av deltagarna kände ängslan och oro över läs- och 
skrivsituationer, och i en del fall hade tilltron till den egna förmågan tappats. 
 
Betydelsen av rehabiliteringsinsatser 
Bristen på träning bekräftas genom att flera av deltagarna inte klarade ADL-läsning, vilket 
skapar stora praktiska problem i vardagen för dessa personer och flera deltagare beskrev 
också att de sociala kontakterna påverkats. Min uppfattning är att det på en del syncentraler 
finns en trend att minska antalet besök till synpedagog, vilket kan bero på bristen av 
synpedagoger runt om i Sverige. Föreliggande studie visade att kontakt med synpedagog 
endast vid ett tillfälle är alldeles för lite. För en lekman kan det anses enkelt att läsa med ett 
förstoringsglas men verkligheten är mer komplex. Enligt studien av Bowes et al., (2007) 
framgår betydelsen av träning för att uppnå fungerande läsning med förstoringsglas. Min 
uppfattning är att det är meningslöst och resursslöseri att förskriva hjälpmedel om personerna 
inte kan använda sina hjälpmedel, och det skapar också frustration och svårigheter i vardagen 
hos personerna.  
 
I den aktuella studien hade flertalet av deltagarna träffat synpedagog vid ett tillfälle. 
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Det borde rimligtvis inte vara möjligt att under endast ett tillfälle etablera en god kontakt med 
personen, genomföra en kartläggning av personens totala situation, identifiera svårigheter och 
möjligheter i dennes vardag, informera om eventuella hjälpmedel och i samråd med personen 
förskriva hjälpmedel. Det är svårt att förstå var tiden finns för att hinna träna och undervisa i 
det praktiska användandet med hjälpmedlen. Deltagarna beskriver saknaden av träning och 
undervisning. Flera av deltagarna ansåg inte att de fått någon träning alls vid besöket på 
syncentralen och de upplevde mötet på syncentralen som stressigt. Tanken från syncentralens 
sida på den aktuella syncentralen är säkert god och deras uppfattning om situationen är nog att 
de arbetar på ett effektivt sätt.  
 
Willman och Stoltz (2006) skriver att det är viktigt att prioritera utveckling, utvärdering och 
forskning för att möta patientens förväntningar. Den här studien utgår från personernas 
upplevelser och de uppfattade besöket på syncentralen som stressigt och flyktigt och de angav 
att de inte hann ta till sig vad som sagts, vilket avspeglades i att deltagarna inte förstått hur de 
skulle använda sina optiska hjälpmedel och flera hade frågor om det praktiska användandet. 
Bäckman (2002) anser det är viktigt att skapa ett förtroende hos brukaren vid den första 
kontakten och betonar vikten av att arbeta mot samma mål. Utifrån resultatet av den här 
studien ser jag betydelsen av en god kontakt mellan synpedagog och brukare. Det är ett 
ypperligt tillfälle för att närma sig personens livsvärld och tillsammans planera kommande 
insatser och hjälpbehov. I den här studien har inte rehabiliteringen utförts i samråd med 
personerna. 
 
Flera av deltagarna upplevde att synpedagogerna inte lyssnat på deras behov av insatser och 
ingen av deltagarna kände sig delaktig i hur insatserna utformats. Detta bekräftar vikten av att 
rehabiliteringen bör utgå ifrån teorin om den levda kroppen och att insatserna utgår ifrån 
individens behov. Andra studier som belyser att synrehabiliteringen bör utgå från individens 
behov är Hinds et al., (2003) och O´Cannor et al., (2008). Vidare finns också flera lagar och 
författningar som styr att rehabiliteringen ska utgå från individens behov (SOSFS 2008:20) 
samt att insatserna ska planeras i samråd med individen (HSL 1982:763 3b och 18b§). Det är 
också lagstadgat enligt HSL 31 § att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande 
ska utvecklas och säkras, vilket beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2005:12). I den aktuella studien har inte rehabiliteringen utformats enligt förskrivna 
lagar. Träningen har inte heller utgått ifrån individens behov eller i samråd med individen.  
 
Betydelsen av hjälpmedel  
Mina observationer i studien kan intyga bristen på träning. Flera av deltagarna använde sina 
hjälpmedel på ett felaktigt sätt, eller visste inte hur eller till vad de skulle använda dem. Sven 
hade stora svårigheter att läsa tidningen, men vid besöket framkom att han inte använde 
förstoringsluppen som förskrivits från syncentralen. Jag kan endast spekulera i om hans 
upplevelse av synförmågan hade varit annorlunda om han fått mer träning i att läsa och skriva 
med sina hjälpmedel. Skulle han tycka att synförmågan var bättre om han kunde hantera och 
läsa med sitt förstoringsglas? Det var egentligen endast Hans i studien som upplevde att hans 
vardag fungerade utan svårigheter och han ansåg att han fått omfattande träning och kände sig 
därmed trygg i användandet av hjälpmedlen. Han uppger att han gör alla läs- och 
skrivaktiviteter i sin läs-TV. Jutai et al., (2009) har utfört en systematisk granskning av 
synhjälpmedel vilket visade måttligt starka bevis att läs-TV är att föredra jämfört med icke 
elektroniska hjälpmedel som t.ex. förstoringsglas. I studien framgår att det finns både styrkor 
och svagheter med hjälpmedel. En stor fördel att läsa med läs-TV är att en bättre läshastighet 
kan uppnås samt att det blir bättre komfort för läsaren. Fördelarna med ett förstoringsglas är 
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att de är portabla och ekonomiskt mycket billigare. Min uppfattning är att det är individens 
behov som bör styra valet av hjälpmedel och framför allt behövs träning för att hantera dem. 
 
I studien framgår att Hans inte tidigare läst böcker, vilket kan innebära att han inte har ett lika 
stort läsbehov som de övriga deltagarna i studien. Detta kan också vara en förklaring till att 
han inte upplever svårigheter i vardagen vid läs- och skrivsituationer. En reflektion är att det i 
den bemärkelsen är anmärkningsvärt att deltagarna med stort läsbehov inte utrustats med 
andra hjälpmedel. En läs-TV kostar idag från cirka 15 000 kronor och kan medföra att 
personen upplever oberoende och bättre välbefinnande. Det kan också vara ett alternativ när 
synskärpan pendlar eftersom användaren själv ställer in önskad förstoringsgrad.  Hos flertalet 
av deltagarna framkom stora svårigheter vid läsning och det framkom stor saknad av att läsa 
böcker. Då deltagarna tidigare varit storläsare kanske saknaden i deras livsvärld känns extra 
stor. I dessa fall är jag kritisk till att dessa personer inte fått låna en Daisyspelare från 
syncentralen, vilket innebär en engångskostnad på cirka 3 000 kronor exkl. moms. Denna 
kostnad kan jämföras med läkemedelskostnaden för Lucentis. Kostnaden är liten i 
förhållandet till det. Genom att erbjuda Daisyspelare skulle många personer uppnå ett ökat 
välbefinnande. I studien var det endast en deltagare som fått Daisyspelare förskriven trots att 
flera deltagare tidigare varit storläsare och läst mycket böcker och tidningar.  
 
Carlsson (2009) menar att förskrivning av hjälpmedel är en viktig del i rehabiliteringen, men 
desto viktigare i detta sammanhang är att personerna undervisas och tränas i att använda sina 
hjälpmedel. Det är först då hjälpmedlen blir en del med personens levda kropp. I den här 
studien såg flertalet av brukarna hjälpmedlen som ett ting och inte som en del av sig själva för 
att få vardagen att fungera. Resultatet av den här studien visade att det behövs mer 
undervisning och träning i hjälpmedelsanvändning. Blomquist och Nikolaou (2007) menar att 
träningen kan vara avgörande för om hjälpmedlet kommer att fylla det behov som avsågs vid 
utprovningen och menar att träning och undervisningen ingår i förskrivningsansvaret av 
hjälpmedel. Vidare menar Blomquist och Nikolaou (2007)  att träning bör ske i hemmiljön där 
hjälpmedlet är avsett att användas för att uppnå fullgod effekt. Hur och vilken träning som 
genomförts samt hur den uppfattats ska dokumenteras i journalen. Uppföljning och 
utvärdering är en viktig del i förskrivningsprocessen där uppföljningen ska relateras till 
tidigare uppsatta mål och till hur det fungerar att använda hjälpmedlet. I den aktuella studien 
är det endast Hans och Helga som fått träning i bostaden. Om resonemangen om livsvärlden 
ska tas i beaktning vid träning/undervisning måste personen förstås och mötas utifrån den 
vardag som hon/han lever och verkar i. För att möta personernas livsvärldar blir hembesök en 
viktig del i dessa sammanhang. Det fordras mer tid från syncentralen och ibland lång resväg 
för synpedagogerna, men det slutgiltiga resultatet kanske medför att personerna kan uppleva 
en fungerande vardag. Att träna att använda hjälpmedlen i sitt hem är ett viktigt komplement 
till att träna på syncentralen, vilket även Bäckman (2000) framhåller. Det går aldrig att 
jämföra läs-och skrivträning på klinik jämfört med de situationer som blir naturliga i 
personens hem och det är först då synrehabiliteringen omsätts i vardagssammanhang som 
rehabiliteringen blir effektiv enligt Bäckman (2000).  
 
Även vid förskrivning av hjälpmedel finns lagar och förordningar att följa. Där framkommer 
att hjälpmedlen ska förskrivas i samråd med brukaren och efter den enskildes behov. I den 
aktuella studien har inte förskrivningsprocessen följts till fullo. Hjälpmedlen har inte 
förskrivits i samråd med deltagarna och i en del fall känns det tveksamt om den enskildes 
behov varit avgörande. Studien bekräftar att trots hjälpmedelsförskrivning är personernas 
livsvärldar begränsade då det är många läs-och skrivsituationer som deltagarna inte förmår att 
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utföra på egen hand. I första hand är det inte brist på hjälpmedel som blir synlig i studien utan 
mer bristen på praktisk träning i användandet av hjälpmedlen. 
 
Avsaknad av träning med hjälpmedel 
Sex av deltagarna i studien hade behövt fler besök hos synpedagog för träning. En svårighet 
vid rehabiliteringen kan vara när synskärpan pendlar mycket. Om vi ser till Helga har hon 
genom de två gångna åren haft 15 olika hjälpmedel. I hennes situation hade synpedagogen 
träffat henne vid flera tillfällen under det första året. Under det senaste året, då synförmågan 
försämrats drastiskt, saknades syncentralkontakt. Hon hade inte förstått att det var olika 
styrkor i hennes förstoringsluppar utan använde den som var närmast. I dagsläget fanns det 
hos Helga väldigt många optiska hjälpmedel som inte längre behövdes och det skulle 
underlätta för Helga om några av dessa kunde plockas bort. För en del personer kan det 
fungera att använda flera hjälpmedel med olika styrkor. Det är då viktigt att individen förstår 
skillnaden mellan de olika lupparna. Det är här den didaktiska förmågan sätts på prov, här ser 
jag teorin om den levda kroppen som en resurs. Insatserna ska innefatta den grad av träning 
att individen ser hjälpmedlet som en del av sig själv som används för att underlätta vardagen, 
först då anses hjälpmedlet integrerat med personen (Berndtsson, 2001). I studien är det endast 
Hans som ser hjälpmedel som ett redskap att använda för att få tillträde till läs-och skriv 
världen. 
 
Många deltagare tyckte det var besvärligt att läsa p.g.a. att det tog längre tid och de tyckte det 
var tröttsamt och ansträngande att läsa med optiska hjälpmedel. Synpedagogen har en 
betydande roll får att motivera personen att träna, vilket Bäckman (2002) och Nilsson et al., 
(1998) och poängterar som viktigt. Även i Carlssons (2009) forskning om läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi i det livslånga lärandet, framstår vikten av att uppmuntra och ge 
tillräckligt med stöd under lång tid. I den här studien tycks den viktiga delen motivation och 
peppning uteblivit då synpedagogen i de flesta fall endast träffat personen vid ett tillfälle. För 
att motivera personen är det alltså viktigt att engagera personen och göra honom/henne 
delaktig i planeringen av insatser. Bäckman (2002) poängterar att personer över 85 år behöver 
extra stöd och träning för att återupprätta ett aktivt lässätt. I den här studien var det den yngste 
deltagaren som fått mest stöd. Min uppfattning är att åldern inte är helt avgörande, av 
betydelse är också personens tidigare erfarenheter, förkunskaper, intressen och personlighet. 
Då alla personer är enskilda individer och har olika bakgrund och erfarenhet samt olika behov 
bör rehabiliteringen utformas olika. Det finns en del personer över 90 år som har lyckats hitta 
egna lösningar och strategier till svårigheterna i vardagen. Jag ser livet som mer komplext än 
att åldern är avgörande vid rehabiliteringssammanhang. Merleau-Pontys (1999) teori om den 
levda kroppen, där kropp och själ är sammanflätade, kan skapa en bättre förståelse för hur 
individuellt det kan vara vid rehabiliteringssituationer. Träning/undervisning kan inte ske efter 
rutinmässigt agerande utan varje pedagogisk situation måste förstås på sina egna grunder. Det 
fungerar inte att möta alla personer som Lucentisbehandlas efter en rutin och utgå från att alla 
har samma behov av insatser bara för att de har samma diagnos. Om utgångspunkten av 
träning ses ur ett livsvärldsfenomenologiskt tänkande måste rehabiliteringen anpassas efter 
det liv personen lever i, har levt, liksom de erfarenheter livet gett (Merleau-Ponty, 1999).  
 
Avsaknad av uppföljningsansvar 
Vid analysen av intervjuerna framkom bristen på uppföljning av insatserna. Hos fem av 
deltagarna har inget uppföljningsbesök gjorts. Studien visar att flertalet av deltagarna hade 
svårigheter vid många läs-och skrivsituationer och hade behövt ytterligare träning för att 
hantera sina hjälpmedel, vilket kunde ha fångats upp genom uppföljning. Idag verkar mycket 
handlingskraft ligga hos personerna själva att kontakta syncentralen vid svårigheter. Fast 
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deltagarna upplevt svårigheter vid läs- och skrivsituationer har de i de flesta fall inte kontaktat 
syncentralen. Det framkom att flera tänkt kontakta syncentralen men att det inte blivit av. 
Studien uppmärksammade också att flera av deltagarna som Lucentisbehandlas pendlar i 
synskärpa vilket rimligen borde medföra tätare kontakt med syncentralen. Bristen på 
uppföljning var också tydlig i Berndtssons (2009) studie, där flera av deltagarna behövt mer 
stöd. Om rehabiliteringsinsatser uteblir trots att behov finns kan det innebära ett hinder för ett 
aktivt liv enligt Berndtsson (2009). 
 
Vidare är det vanligt med nedstämdhet och depression hos personer med synnedsättning 
vilket Bourla & Young, (2006); Hinds et al., (2003); Mitchell & Bradley, (2006) studier 
bekräftat. I en studie av Horowitz (2004) framstår att självkänslan påverkas genom oförmåga 
att inte längre kunna utföra vissa sysslor, vilket även medför beroende och minskad 
självständighet. Vid nybesöken på Stockholms syncentral och på flera andra syncentraler i 
Sverige träffar alla personer en kurator. Det första besöket på Stockholms syncentral fungerar 
mer som ett slags kartläggningsbesök för att planera insatser och vid det besöket lämnas i 
regel inga hjälpmedel, enligt Anna Nilsson, avdelningschef Stockholms Syncentral (personlig 
kommunikation 16 april 2011). I den aktuella studien är det endast Helga som haft 
kuratorkontakt. 
 
I studien av Jutai et al., (2009) framgår bristen på evidens för effektiviteten av hjälpmedel av 
tekniska hjälpmedel vid synrehabilitering. Jutai et al., bekräftar även bristen på effektiva och 
standardiserade mått för att mäta tillfredsställelse och framgång i samband med 
hjälpmedelsanvändning. På ögonkliniken dokumenteras synskärpevärden i macularegistret för 
att kunna utvärdera effekten nationellt. Det borde även inom rehabilitering genomföras 
uppföljning för att studera om insatserna har evidens. Ett bättre kvalitetsmått på hur 
patienterna kan fortsätta att leva ett aktivt liv med syncentralens insatser borde efterlysas, för 
att kunna visa att rehabiliteringen utförts med evidens. vilket poängteras i studien av Jutai et 
al., (2009). 
 
Lucentisbehandling är en mycket dyrbar behandlingsform som kräver upprepade injektioner. 
Behandlingen fordrar också stora resurser från ögonklinikerna genom både avancerad 
undersökningsapparatur och specialutbildad personal för de regelbundna kontroller som 
behandlingsformen kräver. Enligt SBU (2008) framgår kostnaden för Lucentisbehandling 
under två års till cirka 170 000 kronor i direkta sjukvårdskostnader, uträknat efter att åtta 
injektioner behövs under det första året och fem injektioner under det andra året. Då 
behandlingen behövs kontinuerligt, kan det vara aktuellt med flera års behandling. Forskning 
har visat att Lucentisinjektioner bromsar sjukdomsförloppet (SBU, 2008). Trots 
Lucentisbehandling förekommer dock många personer på syncentralerna och det är då 
avgörande att synrehabiliteringen tillgodoser personernas behov för att kunna leva ett 
självständigt och oberoende aktivt liv så långt det är möjligt. Det är först då som behandlingen 
kommer personen till godo. 
 
Deltagarnas berättelser genom intervjuer och observationer har medfört att författaren fått god 
förståelse för hur personer kan uppleva sin vardag avseende läs-och skrivning samt hur de 
upplever syncentralens insatser i samband med Lucentisbehandling. Det har ökat min 
förståelse för betydelsen av att insatserna utformas utifrån personernas livsvärld och hur 
komplex vardagen kan vara. Synpedagogen har en viktig roll och bör sträva efter att möta 
personens livsvärld och utgå ifrån individens behov. Studien bekräftade att träning och 
undervisning behövs vid flera tillfällen samt om möjligt även i hemmiljö. En annan viktig 
aspekt är vikten av att följa upp insatserna. Ibland finns det en övertro till tekniska 
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hjälpmedel, men inte ens det bästa hjälpmedlet kan ersätta normal synförmåga, men med 
träning och undervisning kanske hjälpmedlet kan underlätta läs- och skrivsituationerna i 
vardagen. Vid synrehabilitering går det inte att arbeta efter antaganden med den föreställning 
att alla personer som Lucentisbehandlas har samma behov av insatser eftersom de har samma 
diagnos. Med träning och undervisning samt bättre uppföljning ser jag möjligheter för 
samtliga deltagare i studien att bättre bemästra läs- och skrivsituationerna och därmed uppnå 
oberoende och självständighet samt en bra självkänsla. 
 
Förslag till framtida forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att studera hur personer som fått träning och undervisning 
vid flera tillfällen upplever att sin vardag fungerar avseende läs-och skrivaktiviteter. Det 
känns angeläget att vara rustande inför den kommande generationen äldre som har större 
erfarenhet av teknik och lever i ett samhälle som faktiskt kräver en viss synförmåga. Andel 
äldre ökar och det känns angeläget att reflektera över hur rehabiliteringen ska utarbetas 
framöver. I dagsläget remitteras inte alla som Lucentisbehandlas till syncentralen då 
behandlingen uppnått goda resultat. Det kan dock innebära att dessa personer ändå blir 
aktuella för syncentralen inom ett par år, då kunskapen om hur länge effekten av Lucentis 
kvarstår.  
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Bilaga 1 
 
Stockholms Universitet, Masterprogram i specialpedagogik med inriktning  
mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete 
Examensarbete 15 hp, VT 2011 

 
Till verksamhetschefen 
Ögonkliniken XXX 

Ansökan om tillstånd för kvalitativ studie 
 
Forskning har visat att Lucentisbehandling bromsas sjukdomsförloppet och till viss del 
förbättras även synförmågan hos personer med våt form av AMD. Trots att det idag finns 
behandling och flera studier som SBU (2008) granskat påvisar att synskärpan ökar är en stor 
andel personer i behov av rehabiliteringsinsatser från syncentralen. Att drabbas av AMD 
innebär ofta att framförallt närseendet påverkas vilket kan medföra begränsningar i det 
dagliga livet. För individen är det betydelsefullt att kunna leva ett så självständigt och 
oberoende liv som möjligt, vilket även kan ses som en vinst för samhället. Jag ser det därför 
angeläget att studera den här patientgruppen närmare. Det känns viktigt att undersöka hur 
personerna som behandlas med Lucentis upplever att vardagen fungerar avseende läs- och 
skrivsituationer och hur de upplever Syncentralens rehabiliteringsinsatser. Lucentis är en dyr 
behandlingsform och kräver mycket resurser från ögonkliniken. För en del personer behövs 
ändå synrehabilitering och en hel del hjälpmedel förskrivs till denna patientgrupp. Studien 
förväntas ge värdefull kunskap om hur syncentralens rehabiliterings insatser bör utformas på 
ett så optimalt sätt som möjligt. Det förväntas bli en växande patientgrupp eftersom andelen 
äldre människor ökar.  
Syftet med studien är att undersöka personers upplevelser av hur läs- och skrivsituationer i 
vardagen fungerar i samband med behandling med Lucentisbehandling efter syncentralens 
rehabiliteringsinsatser. 
 
Studien har en fenomenologisk ansats. För att samla in data kommer intervjuer och 
observationer att genomföras i personernas hem. Intervjuerna kommer att ske efter en 
intervjuguide med öppna frågor och belysa aspekter om hur personernas vardag fungerar med 
fokus på läs- och skrivsituationer samt hur de upplever syncentralens hjälp och stöd. 
Födelseår, kön, civilstånd, boendeform, vilka insatser från syncentralen som varit aktuella, 
ordinerade synhjälpmedel och eventuell hemhjälp kommer att redovisas. Jag kommer att 
kontakta personerna per telefon för att berätta om studiens syfte och tillvägagångssätt. Vid det 
tillfället tillfrågas personerna om de är intresserade av att delta i studien. Medverkan är 
givetvis frivillig. Intervjuerna kommer att spelas in på band och transkriberas ordagrant. 
Materialet kommer endast att vara tillgängligt för mig och min handledare. Inga 
personuppgifter kommer att förekomma. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt 
att informanternas identitet inte går att spåra. Efter godkänd presentation av studien raderas 
banden och utskriften kommer att förstöras.  
 
Studien resulterar i en magisteruppsats på 15 hp, inom masterprogrammet i specialpedagogik 
med inriktning mot synpedagogik och synpedagogiskt arbete. Jag önskar tillstånd att under 
vårterminen 2011 genomföra denna studie på syncentralen i XXX. 
XXX den 8 februari 2011 
 
Med vänlig hälsning     
 
Caroline Berg, Med kand, ögonsjuksköterska  Handledare: Inger Berndtsson, Fil Dr 

Inger.Berndtsson@specped.su.s 
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Bilaga 2 
 
XXX 2011-02-08 
 
Information till dig som behandlas med Lucentis och som erhållit 
rehabiliteringsinsatser från syncentralen  
 
Jag studerar på masterprogrammet i specialpedagogik med inriktning mot 
synpedagogik och synpedagogiskt arbete, Stockholms Universitet. Jag genomför 
en studie vid syncentralen i XXX om personer som har den våta formen av 
åldersförändring i gula fläcken och som behandlas med Lucentis. Syftet är att 
undersöka hur du upplever läs- och skrivsituationer i vardagen samt vad du 
anser om syncentralens rehabiliteringsinsatser. Studien förväntas ge värdefull 
kunskap om hur syncentralens rehabiliteringsinsatser bör utformas på ett så 
optimalt sätt som möjligt. Denna studie kommer att resultera i en 
magisteruppsats. 
 
Jag skulle vilja intervjua dig under ca 30- 60 minuter. Du ombeds att berätta om 
hur du upplever att din vardag fungerar med fokus på läs- och skrivsituationer 
samt hur du upplever syncentralens insatser. Du får berätta ganska fritt om dina 
upplevelser. Intervjun kommer att spelas in på band och skrivs sedan ut 
ordagrant och analyseras. Materialet kommer endast att vara tillgängligt för mig 
och min handledare. Inga personuppgifter kommer att förekomma. Resultatet 
kommer att presenteras på ett sådant sätt att din identitet inte går att spåra. Efter 
godkänd avrapportering raderas bandet och utskriften kommer att förstöras.  
Ditt deltagande i studien är givetvis helt frivilligt.  
Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över något. 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
 
Caroline Berg: Med kand, ögonsjuksköterska  Handledare: Inger Berndtsson, Fil Dr 
tel nr: XXX   Stockholms universitet 
          Inger.Berndtsson@specped.su.se 
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Svarstalong 
 
Jag är intresserad av att delta i studien avseende läs- och skrivsituationer i 
vardagen hos personer som behandlas med Lucentis efter insatser från 
syncentralens och ger mitt informerade samtycke. 
 
……………………………... 
Ort och datum 
 
………………………………  
Namn    
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Kan du berätta lite hur en vanlig dag ser ut. 
Hur skiljer sig din vardag idag emot din vardag före synnedsättningen? 
 
Läs och skrivsituationen 
Hur upplever du att klarar dina vardagliga aktiviteter (sysslor)?  
Hur fungerar det att läsa? ( Tidningen, post) 
Vad läser du under en dag? 
Vid vilka andra situationer behöver du läsa? Behov av att läsa 
Är det någon läs situation som du tycker är besvärlig? 
Hur fungerar det att skriva?  
Vid vilka situationer brukar du skriva? Fritids sysselsättning? 
Anhöriga eller andra personer betydelse vid läsning och skrivsituationer? 
 
Hjälpmedel 
Vad har du för hjälpmedel när du läser och skriver? 
Vilka hjälpmedel använder du? När? Hur ofta? Till vad? 
Hur fungerar det att använda dina hjälpmedel i vardagen? 
 
Syncentralens insats 
Vilken träning/undervisning har du fått vad avser att läsa och skriva? 
Hur har du lärt dig att använda hjälpmedlen? 
Hur upplever du träningen/undervisningen från SC? 
Vilka (personalkategorier) har du träffat på SC? (se i journalen) 
Är det någon insats/hjälp som du saknar från SC? 
Hur var du delaktig i planeringen av SC insatser? 
Hur fick du information om vilka hjälpmedel som finns? Saknar du något hjälpmedel? 
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Bilaga 4 
 
Observationsguide 
 
Hur förhåller sig personen till sina hjälpmedel, Integrerat sin den levda kroppen? 
 
 
Var finns hjälpmedlen? 
 
Vilka hjälpmedel används? 
 
Finns det olika platser där hjälpmedlen används? 
 
Klarar de av sina hjälpmedel? 
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