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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

En amputation är avlägsnande av en kroppsdel och sker vid trauma eller tillfällen då det 

inte finns någon annan medicinsk eller kirurgisk lösning. Förutom trauma, som globalt är 

den vanligaste orsaken till amputation, är försämrad blodcirkulation en ofta förekommande 

orsak till LLA (Lower Limb Amputation). Personer som genomgått en LLA kan efter 

ingreppet använda protes för att höja sin förmåga till ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) och 

få ett mer kosmetiskt tillfredsställande utseende. De senaste 50 åren har det inte skett några 

ansenliga förändringar i prevalensen av LLA, inte heller vad gäller protesanpassningen 

eller överlevnaden hos denna grupp. Populationen i världen växer vilket resulterar i en 

större population av personer med LLA och därmed ökat behov av god omvårdnad för att 

förbättra denna grupps upplevda livskvalitet. Livskvalitet bygger på en holistisk syn på 

människan och innefattar upplevelsen av ett givande och tillfredställande liv. Förlusten av 

en kroppsdel innebär en stor livsomställning med ett flertal faktorer som upplevs påverka 

livskvaliteten. Dessa faktorer är hantering av den nya livssituationen, benprotesen, 

depression och ångest, smärta, funktion och ADL, kroppsbild och sexualitet.  

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar individers upplevelse av livskvalitet efter en 

benamputation 

Metod 

En litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Datasökning skedde i PubMed, 

CinAhl och PsychINFO med hjälp av fritextsökningar, vedertagna MeSH-termer och 

CinAhl-headings. Totalt inkluderades 17 vetenskapliga artiklar i resultatet varav sju 

påträffades vid manuella sökningar. Forskningsetiska överväganden har gjorts. 

Resultat 

Faktorer som påverkar den upplevda livskvaliteten hos personer efter en LLA är 

benprotesens påverkan på funktion och ADL, depression och ångest, smärta och 

fantomsmärta, kroppsbild och sexualitet. Information var en viktig del i omvårdnaden av 

individer som genomgått en LLA.  

Slutsats 

Livskvaliteten hos en person som genomgått LLA påverkades av omgivande faktorer och 

de komplikationer som kunde uppstå i samband med ingreppet. Faktorer som påverkar 

upplevelsen av livskvalitet är både primär- och sekundärkällor. Det finns sparsamt med 

forskning kring individer med LLA och deras upplevelse av livskvalitet vilket har 

resulterat i en svag utveckling av behandling och rehabilitering hos denna grupp. 

Vårdpersonal kan genom god information påverka den upplevda livskvaliteten då det 

resulterar i samtal och diskussion som leder till individanpassad behandling. Personer med 

LLA och deras upplevelse av livskvalitet är ett område som kan konstateras vara i stort 

behov av nyare forskning. 

 

Nyckelord 
Benamputation, livskvalitet, upplevelse, vuxna individer. 
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INLEDNING 

Fletcher et al. (2002) konstaterar i sin studie att det mellan årtalen 1956-1973 och 1974-

1995 inte skett någon större förändring vad gäller prevalensen av amputationer. Dock har 

antalet amputationer ökat, främst då världens totala population utökas och får längre 

livslängd. Från 1956 till 1995 har varken benprotesanpassningen eller överlevnaden hos 

personer som genomgått en benamputation förbättrats. Författarna menar även på att då 

antalet individer med amputation och antalet amputationer kommer att öka, sker ett förhöjt 

behov av omvårdnad. För ökad livskvalitet hos denna grupp krävs förbättrad rehabilitering, 

utveckling av benprotesen, minskad mortalitet samt en bättre anpassning i bland annat 

hemmet. Mellan åren 1956-1995 var det cirka 32 procent av alla de äldre personerna med 

benamputation som fick en protes, vilket är ungefär samma statistik jämfört med idag. 

Enbart 17 procent av dessa var nöjda med sin protes. Medianåldern, 65 år, bland de som 

blir amputerade har inte förändrats signifikant sedan 1956. Dock har det skett stora 

förändringar hos populationen över 65 år sedan dess, främst då de av allmänheten och sig 

själva upplevs yngre och friskare.  

BAKGRUND 

Amputation 

Amputation är ett kirurgiskt ingrepp eller trauma som innebär att en kroppsdel avlägsnas. 

Detta har utförts sedan stenåldern då det genomfördes med hjälp av flintsten, glödande järn 

och sjudande olja, vilket resulterade i öppna sår och infektioner. Det var först på 1900-talet 

som anestesi och aseptik under kirurgiska operationer började komma på tal. När kunskap 

om blodtransfusioner och antibiotika erhölls sjönk dödligheten i samband med 

amputationer från 50 till fem procent (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade 

Koalition för Amputerade [RTP], 2001). Det engelska uttrycket för benamputation är 

Lower Limb Amputation (LLA) (Hesslin Rider, 2009; Karanikolas et al., 2011). I studien 

kommer denna förkortning användas.   

Bakomliggande orsaker till amputation 

En amputation sker vid trauma eller då det inte finns någon annan medicinsk eller kirurgisk 

utväg. För individer där smärta har en central roll på grund av sjukdom eller skada kan en 

amputation ses som en lösning för ökad funktion och livskvalitet (Rassin, Tzevlin, Malul, 

Harel & Shakhar, 2012; Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2012). Vid trauma eller akut 

amputation kan ingreppet komma som en chock för individen (Senra et al., 2012). I 

västvärlden drabbar amputation orsakat av trauma främst yngre personer. Globalt sett är 

det den vanligaste orsaken till amputation. Den främsta orsaken till amputation i 

västvärlden är försämrad blodcirkulation. Riskfaktorer för detta är främst diabetes samt 

hjärt- och kärlsjukdomar. I västvärlden är en omfattande del av alla amputationer orsakade 

av diabetes (Adler, Erqou, Lima & Robinson, 2010; Moxey et al., 2008; Rassin et al., 

2012; Weiss & Lindell, 1996). Sjukdomen kan ge komplikationer som ateroskleros 

(åderförfettning) och neuropati. Ateroskleros gör att musklerna i extremiteterna inte får det 

syre som behövs, vilket ger symtom som smärta i musklerna som snabbt ger med sig i vila. 

Denna syrebrist medför en överhängande risk för vävnadsdöd. Neuropati är en perifer 

nervsjukdom som ger försämrad känsel i extremiteter vilket gör att risken för att få små sår 

blir större (Rassin et al., 2012).   
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Dessa kan på grund av försämrad cirkulation utvecklas till svårläkta sår med risk för 

infektioner och abscesser med amputation som följd (Adler et al., 2010; Rassin et al., 

2012). Ovanstående är en utveckling som många personer med diabetes är ovetande om 

vilket medför att de söker hjälp för sent (Feinglass et al., 2012; Weiss & Lindell, 1996). 

Samsjukdomar är vanligt bland personer som genomgått en amputation. Det är ett begrepp 

som introducerades av Feinstein år 1970 och kommer från engelskans uttryck 

”comorbidity”. Samsjuklighet hänvisar till att individen har flera bakomliggande 

sjukdomar än den främst uttalade (Feinstein, 1970). Bäck-Pettersson och Björkelund 

(2005) menar på att antalet amputationer i Sverige kommer att öka med tio procent mellan 

åren 2005-2015. Den förmodade ökningen är en följd av en äldre population med 

sjukdomar som påverkar den perifera cirkulationen. 

Benprotes 

En protes ska ersätta den förlorade kroppsdelen och förhoppningsvis vara mer 

tillfredsställande kosmetiskt för personer med LLA. Val av protes är individuellt och 

anpassat efter syfte och funktion (Miller, Speechley & Deathe, 2001; Murray, 2008; RTP, 

2001; Senra et al., 2012). Användning av benprotes kan hjälpa individen att få bättre 

balans oavsett om denne blir gångare med protes eller inte (Miller et al., 2001). Enligt 

Nehler et al. (2003) samt Dillingham och Pezzin (2008) kommer majoriteten av personer 

med LLA aldrig att bli gångare med protes på grund av bakomliggande sjukdomstillstånd.  

Åtskilliga av de med samsjukdomar kommer, efter försök med protes, att sluta med ett liv i 

rullstol. Att bli gångare med protes samt använda kryckor innebär en tung påfrestning för 

kroppen vilket resulterar i större energiåtgång (Dillingham & Pezzin, 2008). För ökad 

chans att klara av att gå med protes bör personen i övrigt vara frisk, med en 

funktionsduglig stump, god styrka och framför allt en vilja att lära sig (RTP, 2001). Utöver 

detta krävs fullgod rehabilitering och träning (Dillingham & Pezzin, 2008). Majoriteten av 

gångarna med protes är av den orsaken i allmänhet yngre individer som genomgått en LLA 

till följd av trauma (Akarsu, Tekin, Safaz, Göktepe & Yazicioglu, 2012; Karmarkar et al., 

2009). Flertalet av dessa är underbensamputerade. En amputation av denna typ kräver 

mindre fysisk belastning för kroppen (Karmarkar et al., 2009) samt lägre komplikationsrisk 

och därmed minskad mortalitet än en benamputation på högre nivå. För att underlätta 

sårläkning och möjlighet att bära protes utförs LLA främst under eller i nivå med knäleden 

(Nelson et al., 2012).  

Komplikationer 

Fysiska komplikationer 

Vid amputation är komplikationer i samband med läkningen vanligt förekommande, där 

den främst förekommande är infektion som drabbar 15 procent av alla amputerade (Bäck-

Pettersson & Björkelund, 2005). Infektionen kan många gånger leda till en ytterligare 

amputation på högre nivå (Rassin et al., 2012). En tredjedel av samtliga som amputeras 

avlider inom ett halvår, detta beror i första hand på den komplicerade sjukdomsbild som 

ligger till grund för amputationen (Bäck-Pettersson & Björkelund, 2005). Enligt 

Dillingham och Pezzin (2008) avlider 41 procent av alla personer över 65 år som 

genomgår en LLA inom ett år.  

 

Amputation av ett ben kan ge ytterligare komplikationer. Efter underbensamputationer är 

en vanlig komplikation kontrakturer i knäleden. Det innebär att leden böjs ihop vilket ger 

inskränkt rörlighet. Kontrakturer beror på att ledkapseln blir styvare, musklerna kortare 

och bindväven mindre elastisk (Ek & Billhult, 2012).   
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För att undvika detta gipsas knäleden utsträckt direkt vid operationstillfället (RTP, 2001) 

och efter ingreppet erbjuds sjukgymnastik som rehabilitering (Dillingham & Pezzin, 2008; 

RTP, 2001).  

 

Vanliga komplikationer vid användning av protes är enligt Dillingham, Pezzin, MacKenzie 

och Burgess (2001) samt Meulenbelt, Geertzen, Jonkan och Dijkstraa (2011) varm och 

svettig stump, irriterad hud samt sår. Proteskomplikationer är vanligare hos yngre individer 

och de amputerade efter trauma, vilket beror på att de oftast använder protes i större grad 

än äldre (Dillingham et al., 2001; Meulenbelt et al., 2011). 

Depression och ångest 

Depression är en vanlig företeelse som drabbar de flesta människor någon gång i livet och i 

varierande omfattning (Egidius, 2008; Karlsson, 2012). Ångest är enlig Egidius (2008) ett 

tillstånd som ger ängslan, oro eller i värsta fall panik på grund av en psykisk eller 

fysiologisk aspekt. Förutom de biologiska orsakerna till förekomst av depression finns 

även psykodynamiska, humanistiska, kognitivistiska och behavioristiska förklaringar. 

Exempel på psykodynamiska förklaringar är negativa upplevelser i tidig barndom eller 

stora förluster i livet, till exempel förlust av en kroppsdel (Karlsson, 2012; Singh, Hunter 

& Philip, 2007). Humanisterna menar istället på att depression kan ha existentiella orsaker 

och uppkommer när människan inte ser någon mening med livet. En tredje förklaring är 

kognitivistiska orsaker vilket är människans egen inställning till problem och svårigheter. 

En sista förklaring är ett behavioristiskt synsätt, att människan undviker situationer som 

ger tillfredställelse vilket leder till en ond cirkel (Karlsson, 2012).  

Smärta 

Smärta kan klassificeras beroende på dess etiologi; nociceptiv, neurogen, ideopatisk eller 

psykologisk. Den kan även klassas som långvarig eller akut samt består av tre 

grundläggande delar; sensorisk, affektiv (känslomässig) och kognitiv (RTP, 2001). Enligt 

International Association for the Study of Pain (IASP) är smärta en obehaglig upplevelse 

som beror på sensoriska och upplevda känslor. Dessa uppstår när det finns risk för 

vävnadsskada eller när en person upplever en känsla av skada (Merskey & Bogduk, 1994). 

Upplevelsen av smärta är subjektiv, vilket innebär många variationer på hur smärtsamt 

något upplevs eller förklaras. För att skatta mängden smärta och hur mycket individen störs 

av den finns olika instrument som till exempel Visuell Analog Skala (VAS), dessa är dock 

enbart en mätning av individens upplevelse (RTP, 2001).  

 

Stumpsmärta är vanligt förekommande hos personer som genomgått en amputation. Detta 

förmodas bero på spontan aktivitet i nervsystemet samt aktivering av skadade nervceller 

som bildat små nystan, så kallade neurom (Foell, Bekrater-Bodman, Flor & Cole, 2011; 

Karanikolas et al., 2011).   

 

Smärta kan behandlas både farmakologiskt och icke-farmakologiskt. Farmakologisk 

behandling kan administreras systemiskt och når då hela kroppen, eller lokalt och verkar då 

enbart på ett avgränsat område där administreringen skett. Icke-farmakologisk behandling 

av smärta innefattar främst massage, värme, kyla samt fysisk aktivitet (RTP, 2001). Idag 

sker större delen av alla amputationer då personen är mycket sjuk och i regel har svår 

smärtproblematik. Detta innebär ett behov av god smärtlindring både pre- och 

postoperativt. Det har konstaterats att god preoperativ smärtlindring minskar risken för 

postoperativ smärta och fantomsmärta (Foell et al., 2011; Karanikolas et al., 2011).  
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Fantomsmärta och fantomkänningar 

Vid amputationer finns det en risk för fantomsmärtor och fantomkänningar, vilket innebär 

smärta eller känningar som upplevs komma från den kroppsdel som avlägsnats 

(Karanikolas et al., 2011; RTP, 2001; Weiss & Lindell, 1996). Enligt Mayer, Kudar, Bretz 

och Tihanyi (2008), Foell et al. (2011) samt Weiss och Lindell (1996) upplever större 

delen av dem som genomgått en amputation fantomsmärtor. De uppstår mestadels direkt 

vid uppvaknandet efter amputationen, dock kan de även debutera månader eller år efter 

genomgången amputation. För att minska risken för fantomsmärtor menar Karanikolas et 

al. (2011) att intravenös smärtbehandling 48 timmar preoperativt och minst 48 timmar 

postoperativt är effektivt.  

 

Fantomsmärtan har sitt ursprung i störningar i centrala nervsystemet och uppkommer 

stötvis, med frekventa episoder (Foell et al., 2011). Enligt Mayer et al. (2008) upplever 

personer som genomgått en LLA sällan fantomsmärtor eller fantomkänningar vid 

användande av protes. Dock innebär det inte att de blir smärtfri då protesen enligt Foell et 

al. (2011) kan ge andra typer av smärtor i stumpen. 

Funktion och ADL  

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är enligt Hulter Åsberg (1990) ett begrepp som omfattar 

både grundläggande och komplexa funktioner i vardagen. Dessa kan indelas i primär ADL 

som av- och påklädning, förflyttning och hygien samt sekundär ADL som arbete, resor, 

matlagning, städning och sociala kontakter. ADL utvecklas under barndomen och det 

vuxna livet. Förmågan till ADL kan påverkas av sjukdom, ålder eller olyckor. 

 

Efter en LLA mobiliseras individerna med gång- och balansträning så tidigt som möjligt. 

Kontrakturprofylax och styrketräning är viktigt för att individer med LLA ska återfå 

gångförmåga samt möjlighet till självständighet. Förmåga till mobilisering kan dock vara 

mycket individuell beroende på sjukdomstillstånd och orsak till amputation (Dillingham & 

Pezzin, 2008). För personer med LLA är det viktigt med god anpassning av bostaden för 

ökad funktion och ADL (RTP, 2001). 

Begreppet livskvalitet 

Författarna har i föreliggande studie valt att använda sig av World Health Organization:s 

(WHO) definition av livskvalitet som förespråkar en holistisk syn, vilket innebär att se hela 

människan. Enligt WHO:s definition innebär livskvalitet: 

 

… the individuals’ perception of their position in life in the context of the culture 

and value system and in the relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It incorporates in a complex way individuals’ physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs 

and their relationships to salient features of the environment (WHO, 1997, s. 1). 

 

Brülde (2003) menar på att livskvalitet bygger på att människan anser sitt liv vara av god 

kvalitet och att hon ser en glädje samt ett värde i att leva sitt liv, även om det i andra 

människors ögon inte är åtråvärt varken vad gäller estetik eller moral.  

 

Inom livskvaliteten finns även begreppet hälsorelaterad livskvalitet som bygger på fysiska 

faktorer såsom trötthet, smärta och hunger. Dessa faktorer har en inverkan på den psykiska 

och emotionella hälsan och således är det förenat med det allmänna begreppet livskvalitet 

(Brülde, 2003).   
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Den hälsorelaterade livskvalitetens påverkan på livskvaliteten som helhet har stor 

betydelse för människor med LLA. Detta beror på att de ofta har många fysiska attribut 

som påverkar livskvaliteten (van der Schans, Geertzen, Schoppen & Dijkstra, 2002). I en 

studie av van der Schans et al. (2002) påvisades grundfaktorer som bestämmer upplevelsen 

av livskvalitet hos individer med LLA varav dessa är ålder, kön, om amputationen är över 

eller under knäleden samt om den omfattar det ena eller båda benen.  

Mätning av begreppet livskvalitet 

Att mäta begreppet livskvalitet är enligt Gill och Feinstein (1994) mycket svårt då det 

bygger på en individuell upplevelse beroende av ett flertal komponenter. Enligt Hunt, 

McEwen och McKenna (1985) ligger problemet med att mäta livskvalitet i svårigheten att 

definiera frågor som relevant innefattar ett sådant komplext fenomen. Det är därmed enligt 

författarna svårt att veta vad som egentligen mäts, den subjektiva upplevelsen eller den 

objektiva iakttagelsen av vad livskvalitet är. Instrument som används bland amputerade tar 

oftast hänsyn till faktorer som bland annat upplevd hälsa och/eller ohälsa, förmåga att gå 

och klara ADL, hur nöjda de är med livet, sömn samt upplevd förmåga att hantera 

situationer (Gill & Feinstein, 1994; Hunt et al., 1985). Genom att få individen att 

självständigt reflektera över sin livskvalitet under en intervju kan även begreppet 

livskvalitet mätas. Detta då forskaren kan dra slutsatser om den intervjuades upplevda 

livskvalitet efter bestämda mallar (Gill & Feinstein, 1994).  

Hantering av förändrad livssituation 

Vid stora eller traumatiska händelser har människan vissa försvarsmekanismer. Dessa 

mekanismer är till stor del en automatisk psykisk reaktion och har ett visst uttryck. De 

fokuserar helt på att förhindra ångest och överhängande hot. Olika sätt att hantera dessa 

situationer kan även kallas för copingstrategier. Människan får hjälp av dessa att hantera 

händelser och de är mer flexibla än de klassiska försvarsmekanismerna. Hanteringen 

interagerar med det som sker runt omkring, tar hänsyn till både fysiska och psykiska krav 

samt de resurser som finns tillgängliga. Hur människan hanterar situationen är till viss del 

beroende av personligheten, dock är det mer beroende av omgivande faktorerna så som hur 

stor förlusten upplevs och under hur lång tid traumat, krisen eller förlusten pågår (Livneh, 

Antonak & Gerhardt, 2000; Martz & Livneh, 2010).  

 

Processen som startar för att hantera den nya livssituationen kan delas in i tre dimensioner; 

den situationsorienterade, den representationsorienterade och den utvärderingsorienterade. 

Den situationsorienterade dimensionen bygger på att personen kan undvika, vara passiv 

eller konfrontera det som sker. I den representationsorienterade dimensionen ligger fokus 

på att ändra den kognitiva bilden genom att söka eller undertrycka information. Till sist 

finns den utvärderingsorienterade dimensionen som är fokuserad på att ändra det som sker, 

antingen genom att ändra personliga mål associerade med den oföränderliga situationen, 

eller genom att omvärdera situationen (Livneh et al., 2000; Martz & Livneh, 2010).  

 

Enligt Livneh et al. (2000) visar personer som genomgått en amputation framförallt upp 

dessa tre metoder för att hantera den nya livssituationen. Individen hanterar en amputation 

på olika sätt vilket har betydelse för upplevelsen samt återhämtningen vid förlusten av en 

kroppsdel (Livneh et al., 2000; Senra et al., 2012). Hanteringen hos individen kan även 

vara av optimistisk eller pessimistisk karaktär. Utöver detta har individen en emotionell 

eller kognitiv läggning vilket även påverkar hanteringen (Livneh et al., 2000). 
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Kroppsbild 

Enligt Egidius (2008) är kroppsbild individens upplevelse och uppfattning om den fysiska 

kroppen. Kroppsbild är den tolkning människan gjort av sin kropp och sitt utseende. Denna 

uppfattning är subjektiv och skillnader kan ses i den upplevda bilden och den egentliga 

verkligheten vad gäller till exempel storlek på näsan. Kroppsbilden beror på hur individen 

förnimmer allt från doft till upplevelsen av känslor (Egidius, 2008). Mayer et al. (2008) 

menar på att ytterligare ett viktigt begrepp inom kroppsbild är kroppsmedvetenhet och att 

detta är den fysiska kroppens abstrakta realisering, vilket bygger på de upplevelser 

människan har av sin kropp, hur hon värderar informationen som skickas i kroppen samt 

var informationen upplevs komma från.  

 

Kroppsbilden är inte konstant utan förändras med tiden, på kort eller lång sikt och kan 

ibland återgå till tidigare uppfattningar då kroppsbilden i allmänhet inte är något 

människan oavbrutet reflekterar över (Mayer et al., 2008). Detta kan medföra, hos somliga 

i kombination med fantomkänningar, att en person med LLA tillfälligt glömmer bort 

saknaden av ett ben. De kan därmed försöka resa på sig vilket kan resultera i fall. Hos ett 

stort antal personer med LLA finns en rädsla för att falla och att ådra sig skador i samband 

med detta (Miller et al., 2001). Tidigt efter en amputation är den grundläggande bilden i 

kroppsbilden, att människan har två armar och två ben, djupt rotad i medvetandet vilket 

leder till ytterligare konflikt mellan den subjektivt upplevda bilden och den fysiska 

verkligheten (Mayer et al., 2008). För individer med LLA kan en protes medverka till en 

hälsosam uppfattning av kroppsbilden (Akarsu et al., 2012; Murray, 2008). Rybarczyk, 

Edwards och Behel (2004) menar på att en separation av kroppsbild och det egna jaget är 

en nödvändighet för psykisk hälsa. Förmågan att kunna särskilja på dessa är grunden till att 

kroppsbilden inte är konstant (Rybarczyk et al., 2004; Senra et al., 2012). 

Sexualitet, sexuell hälsa och sexuell funktion 

WHO (2002) definierar sexuell hälsa enligt följande: ”… ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt, och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, det är inte endast 

frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet (WHO, 2002, s. 28). Enligt WHO (2002) är 

sexualitet en grundläggande faktor i att vara människa och något som följer henne genom 

hela livet. Sexualitet bygger på erotik, njutning, intimitet och reproduktion samt påverkas 

av en interaktion mellan olika delar i livet som upplevs påfrestande eller givande.   

 

Vid en amputation förändras individens syn på sig själv samt sin sexualitet, då sexualitet så 

väl som sexuell hälsa har både en psykisk och fysisk aspekt. Kroppsbilden, självkänslan 

samt förmågan att bli sexuellt upphetsad kan förändras både på grund av läkemedel, att 

kroppen inte längre ser likadan ut samt de psykiska påfrestningar som uppstår för att 

acceptera förlusten av en kroppsdel. Ett flertal av de som genomgår en LLA upplever 

vrede över förlusten och då även minskad sexuell lust (Senra et al., 2012). Pressen att 

prestera vid samlaget kan även påverka den sexuella funktionen och nervositeten över att 

visa sin kvarvarande kroppsdel för partnern (Bodenheimer, Kerrigan, Garber & Mongan, 

2000; Ide, 2004; Reinstein, Ashley & Miller, 1978). Att uppleva sig vara fysiskt attraktiv 

är även en del av sexualiteten vilket är en faktor som är både subjektiv samt beroende av 

den valda partners åsikter och därmed känslan som denna förmedlar (Ide, 2004; Reinstein 

et al., 1978; Rybarczyk et al., 2004). 
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Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad har främst setts som en verksamhet. Idag ses dock omvårdnad först 

och främst som ett ämne, med vetenskapliga discipliner som det utförs forskning inom 

(Edberg et al., 2010). Enligt Edberg et al. (2010) är begreppet omvårdnad relaterat till 

individens elementära antaganden om människor i vår närhet samt synen på vår 

omgivning. Detta ligger till grund för hennes värderingar vilka påverkar valet av 

omvårdnadsåtgärder, utformningen av omvårdnadsarbetet samt hennes egna behov av 

omvårdnad.   

 

Enligt Thorne et al. (1998) är omvårdnad ett ämne som studerar hälsan och 

sjukdomsprocessen hos individen. Omvårdnadsarbetet innefattar att stödja, underlätta och 

hjälpa en individ att återfå hälsa samt att lindra påverkan av sjukdom. Omvårdnad bygger 

på att hjälpa människan att i sitt liv uppleva livskvalitet trots sjukdom.    

 

Att vara informerad hjälper enligt Friberg, Pilhammar, Andersson och Bengtsson (2007) 

individen att hantera situationen. Individerna kan delas in i två grupper utifrån 

motivationsnivån. Den ena gruppen har själv aktivt inhämtat kunskap och vill vara med i 

planering och utförande av behandling. Den mer passiva gruppen är inte lika 

informationssökande. Likväl behövs information för att kunna förstå situationen och sluta 

oroa sig. Oavsett motivationsnivå vill individerna i allmänhet bli involverade och 

informerade om vad som sker och kommer att ske (Friberg et al., 2007). 

 

Omvårdnad innefattar åtgärder för att främja hälsa vilket även inkluderar den icke-

farmakologiska smärtlindringsbehandlingen. Detta kan för personer med amputation 

innebära att vårdpersonalen erbjuder kontakt med kurator eller psykolog, massage, värmer 

eller kyler för att minska smärtan, ger tillgång till sjukgymnast eller samordnar med 

arbetsterapeut för att förenkla livet i hemmet (RTP, 2001).  

Problemformulering 

En amputation är sista utvägen och en radikal lösning på ett dilemma som ofta grundas på 

samsjukdomar och hög grad smärta (Rassin et al., 2012). Detta medför att de faktorer som 

påverkar den upplevda livskvaliteten för denna grupp av individer riskerar att bli 

försummade (Brülde, 2003; van der Schans et al., 2002).  

 

Sjuksköterskan har enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) fyra huvudsakliga ansvarsområden vilka är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. I sjuksköterskans profession 

ingår att arbeta evidensbaserat, ge stöd till svaga befolkningsgrupper som kräver extra 

insatser samt stöd för ökad hälsa och tillgodosedda sociala behov. För att möjliggöra detta 

finns för sjuksköterskor som arbetar med personer med LLA behov av sammanfattade 

beskrivningar av rådande kunskapsläget.     

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar individers upplevelse av livskvalitet efter en 

benamputation 
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METOD 

Metodval 

Litteraturstudie är en metod där en organiserad värdering, analysering samt 

sammanställning av redan funna resultat i vetenskapliga artiklar utförs för att skapa sig en 

uppfattning om det aktuella kunskapsläget. Ett kriterium för en litteraturstudie är att ha 

tillgång till genomförda studier av god kvalitet i ett relevant antal i förhållande till studiens 

omfattning (Forsberg & Wengström, 2008). Valet av metod gjordes med tanke att kunna 

beskriva, genom användande av tidigare forskningsreslutat, vilka som är de främsta 

faktorerna som påverkar den upplevda livskvaliteten hos personer med LLA. Författarna 

utförde en första sökning i PubMed på sökord kopplade till syftet. På detta fick de ett 

resultat som de ansåg var tillfredställande för att en litteraturstudie kunde genomföras.   

Datainsamling 

Databassökningar genomfördes i framförallt PubMed dock även CinAhl samt PsychINFO. 

I PubMed påträffas enbart vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidsskrifter som 

vanligen är skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är PubMed en databas med ansenlig mängd artiklar inom flera områden 

bland annat medicin och omvårdnad. CinAhl, förkortning av Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health, är en databas som inkluderar artiklar inom områdena sjukgymnastik, 

omvårdnad samt arbetsterapi. I CinAhl är alla abstrakt på engelska, dock är det en stor 

variation i språk på de fullständiga artiklarna samt att de kan vara svåra att få tag i. Den 

sista databasen författarna genomförde sökningar i var PsychINFO vilket enligt Forsberg 

och Wengström (2008) är en bred databas som innehåller psykologisk forskning inom 

främst omvårdnad, medicin samt andra närliggande forskningsområden. Databasen 

innehåller en blandning av böcker, vetenskapliga artiklar samt forskningsrapporter 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna använde sig av sökorden, ”Quality of life”, 

”lower limb amputation” och ”Nursing Care” för att finna relevanta artiklar (Tabell 1). De 

använda MeSH-termerna (Medical Subject Heading) var ”Quality of life” och ”Nursing 

Care”. I databasen CinAhl användes CinAhl-headings, vilka var ”Quality of life” och 

”Nursing Care”. En MeSH-term och en CinAhl-heading ingår i databasernas 

ämnesordlista. För dessa ämnesord finns underrubriker vilka vid en sökning bildar ett 

sökträd med träffar. Författarna utförde sökningar med andra sökord än de ovanför 

beskrivna, dessa var ”Sexuality” och ”Amputation”. Sökningar med sökordet ”Sexuality” i 

kombination med övriga sökord resulterade enbart i vetenskapliga artiklar som baserades 

på personer med andra handikapp än en amputation, vilket inte ansågs vara relevant för 

föreliggande studie. Vid sökning med sökordet ”Amputation” uppkom artiklar som 

behandlade alla sorters amputationer och inte enbart benamputationer. 

 

Författarna genomförde även en sökning i PsychINFO, dock inkluderades inga artiklar från 

sökningen i resultatet. Detta beror på att artiklarna redan blivit funna i PubMed. Även 

många av påträffade artiklar i CinAhl återfanns i PubMed där det till stor del var lättare att 

finna de fullständiga artiklarna. Från sökningarna i databaserna inkluderades nio artiklar. 

Inklusionskriterier 

Innan sökningarna i databaserna genomfördes valde författarna inklusionskriterier. Detta 

för att begränsa antalet resultat i sökningarna för ökad genomskådlighet samt förenkla för 

att finna den mest relevanta och aktuella informationen.   
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De valda inklusionkriterierna vid sökningen i databaserna var; artiklar inte äldre än tio som 

fokuserade på vuxna individer samt var skrivna på engelska. I PubMed finns alternativet 

”Adult: 19+” medan i CinAhl ”all adults”, denna begränsning gjordes då författarna valde 

att inrikta sig på vuxna individer. Författarna ville genom att enbart inkludera artiklar 

skrivna de senaste tio åren i resultatet få den senaste forskningen vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) ger god vetenskaplig trovärdighet. Endast artiklar skriva på engelska 

inkluderades då detta är det språk författarna behärskar samt att det är det vedertagna 

språket som artiklarna publiceras i. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklarna 

inkluderade i resultatet utöver de inklusionskriterier författarna bestämt dessutom vara 

orginalartiklar samt peer reviewed, vilket innebär att artikeln har blivit granskad av en 

redaktör eller en forskare inom samma område. I studiens resultat ska enligt Polit och Beck 

(2012) reviewartiklar exkluderas då dessa inte är primärkällor.  

 

Vid sökningar av vetenskapliga artiklar stötte författarna på svårigheter i vilka artiklar som 

skulle inkluderas i resultatet. Detta berodde främst på att ämnet livskvalitet är mycket brett 

och beroende av ett stort antal faktorer. Författarna såg dock olika teman i artiklarna som 

involverade livskvalitet och de faktorer som påverkar den och valde där med att begränsa 

sig till dessa områden.  

 

Tabell 1, Sökning i PubMed och CinAhl. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

 PubMed      

120901 

 

Lower Limb 

Amputation 

AND 

“Quality of 

Life” [mh] 

English 

language; 

10 years; 

Humans; 

Adult 19+ 

158 36 13 5 

120902 Lower Limb 

Amputation 

AND 

“Nursing 

Care” [mh] 

English 

language; 

10 years; 

Humans; 

Adult 19+ 

45 30 5 2 

120902 Lower Limb 

Amputation 

AND 

“Nursing 

Care” [mh] 

AND 

“Quality of 

Life” [mh] 

English 

language; 

10 years; 

Humans; 

Adult 19+ 

8 8 3 1 

 CinAhl      

120901 Lower Limb 

Amputation 

AND 

Quality of 

Life 

Publication 

date 2002-

2012; 

All adults 

23 6 4 1 

Totalt   234 80 25 9 
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Manuell sökning 

Utöver sökningar i databaserna utfördes manuella sökningar i de redan funna vetenskapliga 

artiklarna samt relaterade artiklar i databasen PubMed. Författarna valde att vid de 

manuella sökningarna inkludera artiklar som var äldre än övriga inkluderade artiklar. Detta 

då innehållet var betydande för att besvara föreliggande studies syfte och det inte fanns 

mer aktuell relevant forskning av intresse. Från de manuella sökningarna inkluderades sju 

vetenskapliga artiklar. Av dessa sju vetenskapliga artiklar inkluderades tre stycken från 

årtal som inte var förenliga med valda inklusionskriterier. Totalt ingår 16 vetenskapliga 

artiklar i föreliggande studies resultat. 

Databearbetning och dataanalys 

Bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna påbörjades av författarna till föreliggande 

studie var för sig genom sökning av vetenskapliga artiklar. Abstrakt som kunde vara av 

intresse studerades i samband med sökningen. Därefter diskuterades de funna abstrakten 

och de som ansågs besvara syftet lästes av författarna enskilt i fulltext. Då de fullständiga 

artiklarna granskats med hjälp av modifierat bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) (Bilaga I), diskuterade författarna de som ansågs ha störst värde för studien. Den 

separata läsningen och granskningen av de vetenskapliga artiklarna ökar föreliggande 

studies tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna infördes i en matris 

(Bilaga II) för att kategorisera, kvalitetsbedöma och förtydliga de vetenskapliga artiklarna 

och sedan värdera dess värde för litteraturstudien. En del av de införda artiklarna ansågs ej 

vara av tillräcklig god kvalitet och uteslöts då. 

 

Efter granskning av artiklarna uppkom huvudteman som fick utgöra grunden till resultatet. 

Därmed fann författarna rubrikerna som gav struktur till resultatet. Rubrikerna som 

resultatet presenteras under är; Faktorer som upplevs påverka livskvaliteten med 

underrubrikerna Benprotesen och dess påverkan på funktion och ADL, Depression och 

ångest, Smärta, fantomsmärta och fantomkänningar, Kroppsbild och Sexualitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Endast artiklar som är peer reviewed har använts då dessa upprätthåller en god 

vetenskaplig standard. Författarna hade till avsikt att granska data objektivt och 

värderingsfritt samt att inte fabricera eller plagiera dessa enligt god forskningssed. Det har 

eftersträvats artiklar som är granskade av en forskningsetisk nämnd och av dem etiskt 

godkända, eller där författarna till de vetenskapliga artiklarna gjort omfattande etiska 

överväganden (Helgesson, 2006; Vetenskapsrådet, 2008).  

RESULTAT 

Föreliggande studies resultat presenteras under följande rubrik; Faktorer som upplevs 

påverka livskvaliteten med underrubrikerna Benprotesen och dess påverkan på funktion 

och ADL, Depression och ångest, Smärta, fantomsmärta och fantomkänningar, Kroppsbild 

och Sexualitet.  
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Faktorer som upplevs påverka livskvaliteten 

Sinha et al. (2011) och Ephraim et al. (2006) menar på att de faktorer som påverkar 

livskvaliteten hos en person efter en LLA är arbete, användande av hjälpmedel, protes, 

samsjukdomar, fantomsmärtor samt stumpsmärta. Individer med LLA uppgav i helhet 

lägre livskvalitet än motsvarande population utan LLA. Detta berodde främst på 

samsjukdomar, förmågan att använda protes samt de svårigheter de mötte i vardagen 

(Ephraim et al., 2006; Sinha et al., 2011). Även utbildningsnivån påverkade upplevelsen av 

livskvalitet (Walters & Williamson, 1998). 

 

Efter amputationen var det ett stort antal av individerna som uppgav att relationen till 

familjemedlemmarna hade påverkats positivt. Detta berodde framför allt på att beroendet 

mellan dem ökade. Många äldre upplevde att barnen kom och hälsade på oftare, även om 

detta glesades ut allt eftersom tiden efter amputationen fortgick (Bosmans et al., 2007).  

 

Personer med LLA orsakat av trauma uppgav sämst psykisk anpassning till amputationen. 

Främst var den psykiska anpassningen beroende av om denne var under 65 år, amputerades 

ovan knäleden eller om de tillfrågades en kort tid efter amputationen. Det berodde främst 

på att de inte hade haft tid på sig att vänja sig vid förändringen (Desmond & MacLachlan, 

2006). Direkt efter amputationen stod fysiskt välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet 

högt upp på listan över vad som påverkade livskvaliteten. Detta var en faktor som gällde 

alla som genomgick en LLA oavsett bakomliggande orsak. De flesta konstaterade att då en 

längre tid gått efter amputationen förändrades de faktorer som upplevdes påverka 

livskvaliteten. Detta berodde på att individerna tydligare såg hur förlusten av en kroppsdel 

kom att forma resten av deras liv (Bosmans et al., 2007). Många av dem som genomgått en 

LLA menade att det ofta fanns brister i informationen innan och efter ingreppet, gällande 

vad som sker postoperativt och hur framtidsutsikterna ser ut (Liu et al., 2010). 

 

Studien av Bosmans et al. (2007) visar på att ett stort antal av de som genomgått en LLA 

angav högre livskvalitet i samband med rehabilitering än övrig population som genomgick 

rehabilitering. Även efter genomgången rehabilitering angav de en högre livskvalitet. Detta 

då rehabilitering ofta gav möjlighet till att behålla sitt jobb, få ett annat jobb som var 

mindre fysiskt krävande eller finna en hobby att fylla sina dagar med. Majoriteten av 

deltagarna i studien uppgav att det efter amputationen var svårt att få dagarna att gå och 

känna att de gjorde något som gav dagarna mening (Bosmans et al., 2007). Enligt Liu et al. 

(2010) var majoriteten av deltagarna i studien frustrerade över att amputationen lett till 

förlust av självständighet. De ansåg att det var livskvalitetssänkande genom att det 

resulterade i försämrad självkänsla (Bosmans et al., 2007; Liu et al., 2010). 

Benprotesen och dess påverkan på funktion och ADL 

Ide et al. (2002) menar på att åtskilliga av de amputerade upplever att sjukvården anser 

dem vara färdigbehandlade då de fått sin benprotes. I en studie av Zidarov et al. (2009) var 

individernas högsta mål vid inskrivning för rehabilitering att kunna förbättra sin ADL. 

Efter en tid inneliggande med intensiv rehabilitering var förbättrad ADL fortfarande högsta 

målet som dock inte upplevts som uppfyllt. 

 

I en studie av Bosmans et al. (2007) var övervägande antal deltagare tillfreds med att 

återgå till sina arbeten efter amputationen. I en annan studie av Schoppen et al. (2002) var 

70 procent av individerna med LLA tillfreds med arbetet och 30 procent utryckte missnöje. 

Andelen missnöjda på arbetsplatsen var färre bland personer med LLA än i 

kontrollgruppen, som bestod av individer utan amputation.   
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Omständigheter som påverkade den negativa upplevelsen av återgång till arbete hos 

gruppen med LLA var samsjukdomar, rörlighet och behov av förändring på arbetet 

(Schoppen et al., 2002). I Sinha et al. (2011) studie var 50 procent av de amputerade 

arbetslösa vid studiens genomförande. Av dessa var 80 procent arbetslösa som en direkt 

orsak av amputationen. Faktorer som påverkade möjligheten att återvända till arbetsplatsen 

var ålder, utbildning, samsjukdomar, stumpsmärta, fantomsmärtor, rörelseförmåga och 

användande av protes. Hög ålder vid amputationstillfället sänkte andelen som åter blev 

arbetsför. Enligt Ephraim et al. (2006) var arbete och skola var de offentliga utrymmen där 

en person med LLA upplevde minst hinder.  

 

Att ha en bra protes gav enligt majoriteten av deltagarna en högre upplevelse av 

livskvalitet (Legro et al., 1999). Protesens komfort och passform var mycket viktigt. Detta 

påverkades lätt vid viktuppgång, viktnedgång och vid svullnad av stump samt en protes 

med sedan tidigare dålig passform. Konsekvenser av detta som sår på stumpen, 

utvecklande av eksem och svettningar var ett hinder för fortsatt användning av protesen 

(Gallagher & MacLachlan, 2001; Legro et al., 1999). Protesens passform var även av vikt 

då rädsla för att tappa protesen förekom. Användandet av protes kunde hindra personer 

med LLA från att röra sig inom vissa områden på grund av bland annat halkrisk (Gallagher 

& MacLachlan, 2001). Vikten av hur och var protesbäraren kunde röra sig var mer 

betydelsefullt för yngre personer och de utan diabetessjukdom. Majoriteten ansåg att det 

var viktigt med god återkoppling och professionell hjälp med protesen (Legro et al., 1999). 

 

Ytterligare faktorer som påverkade användning av protes var hur lätt den var att sätta på, 

protesens vikt, lukt samt att den inte gav ifrån sig ljud vid användning (Gallagher & 

MacLachlan, 2001; Legro et al., 1999). Enligt Legro et al. (1999) var det inte viktigt att rätt 

skor eller kläder passade till protesen. Gallagher och MacLachlan (2001) intervjuade ett 

antal som menade motsatsen, att begränsningen av val av skor och kläder kunde kännas 

som ett hinder. Utseende och lukt var viktigare hos kvinnor. De tyckte även att det var 

jobbigare att visa upp sig utan protes än männen (Legro et al., 1999; Liu et al., 2010). 

Depression och ångest 

I en studie från Storbritannien bedömdes grad av depression och ångest direkt efter 

amputation samt vid utskrivning. Vid utskrivningen visades en signifikant minskning av 

depression från 26,7 till 2,8 procent och ångest från 24,8 till 4,8 procent (Singh et al., 

2009). I en studie av Atherton och Robertson (2006) med individer vars amputation skett 

för senast fem år sedan och tidigast ett halvår sedan hade 13,4 procent depressionssymtom 

och 29,9 procent ångestsymtom. Det är större risk för psykiska problem desto kortare tid 

det gått sedan amputationen (Atherton & Robertson, 2006; Desmond & MacLachlan, 

2006; Nunes et al., 2012).  

 

I Atherton och Robertson (2006) studie fanns det ett signifikant samband mellan 

depression, ångest och individernas upplevda självmedvetenhet när det kom till att visa sig 

offentligt. De flesta hade inledningsvis svårt att anpassa sig till sitt nya funktionshinder ur 

ett psykosocialt perspektiv, men allt eftersom tiden gick anpassade sig de flesta bra 

(Atherton & Robertson, 2006; Gallagher & MacLachlan, 2001). De som upplevde en lägre 

grad av ångest hade ofta ett problemlösande sätt att hantera den nya livssituationen och 

försökte inte ignorera problemen som uppstod efter amputationen. De som upplevde färre 

depressiva symtom var de som sökt socialt stöd samt var av problemlösande karaktär 

(Desmond & MacLachlan, 2006).  
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Enligt Singh et al. (2007) upptäcktes inget samband mellan depressiva symtom och 

ångestsymtom vid faktorer som ålder, kön, orsak till amputation, amputationsnivå samt 

utprovning av protes. Däremot fanns ett samband mellan depression och samsjukdom samt 

att individer med ångest i större grad levde isolerat (Singh et al., 2007). Även Nunes et al. 

(2012) visade på högre förekomst av psykiska problem vid samsjukdom. De konstaterade 

även att gifta män hade lägre förekomst av psykiska problem än ogifta (Nunes et al., 2012). 

Bosmans et al. (2007) menade även på att de som upplevde ensamhet kände mer 

depressions- och ångestsymtom. De som var deprimerade, hade ångest och var dåligt 

socialt anpassade hade ofta sämre sätt att hantera situationen (Desmond & MacLachlan, 

2006).  

Smärta, fantomsmärta och fantomkänningar 

I studien av Richardson et al. (2007) var det cirka 78 procent av deltagarna som sex 

månader efter amputationen upplevde fantomsmärta. Fyra av de 52 deltagarna uppgav att 

de aldrig hade upplevt fantomsmärtor postoperativt. Däremot hade alla deltagarna upplevt 

fantomkänningar (Richardson et al., 2007). Enligt Sinha et al. (2011) studie rapporterade 

två tredjedelar av deltagarna att de upplevde fantomkänningar efter amputationen. Av det 

totala antalet deltagare var det en fjärdedel som led av fantomsmärtor (Sinha et al., 2011). 

Fantomkänningar gör att många av personerna med LLA glömmer bort att de inte längre 

har ett ben vilket kan resultera i fall. Rädslan för att falla och ådra sig skador påverkade 

livskvaliteten hos dessa. De upplevda fantomkänningarna rapporterades ofta försvinna 

några veckor efter amputationen (Bosmans et al., 2007).  

 

Enligt Richardson et al. (2007) sågs det ett tydligt samband mellan preoperativ smärta och 

postoperativa fantomsmärtor. Den preoperativa smärtan förutsåg dock inte mängden 

upplevd fantomsmärta eller durationen. De som hade bättre sätt att hantera och vågade 

konfrontera det upplevda problemet angav en lägre grad av fantomsmärta och en högre 

livskvalitet. Samtidigt som de med en passiv läggning upplevde mer frekventa 

fantomsmärtor, intensivare smärta samt sämre livskvalitet (Richardson et al., 2007).  

 

Stor smärtproblematik var ofta den överhängande anledningen till att personer genomgick 

en elektiv amputation (Quon et al., 2011). Amputationen ses hos vissa individer som ett 

sätt att ta bort den befintliga smärtan som orsakats av bland annat syrebrist i vävnaden 

(Bosmans et al., 2007). Efter att i flera år ha gått med svåra smärtor kan en amputation ses 

vara den enda lösningen (Quon et al. 2011). Större delen av deltagarna i studien av Quon et 

al. (2011) var efter amputationen nöjda och angav efter ingreppet högre livskvalitet. De såg 

möjligheten att ta bort en kroppsdel som en lättnad som gav frihet. Amputationen 

resulterade i mindre smärta och större funktion även om livet till skillnad från innan blev 

mycket annorlunda. Hälften av deltagarna i studien som genomgått en elektiv amputation 

upplevde fantomsmärtor. Jämfört med smärtan de hade haft innan ansåg de att den var 

kontrollerbar och inte påverkade deras liv i lika stor grad. Även om somliga av deltagarna 

ansåg sig ha fått för lite information i förväg eller, trots information, inte kunnat greppa hur 

det var att leva utan en kroppsdel. 

 

Enligt Bosmans et al. (2007) var många av deltagarna i studien missnöjda med den 

information de fått preoperativt angående smärtan och fantomsmärtan som kan påverka 

efter genomgången LLA. Dock var det skilda meningar kring ifall en fullgod information 

hade påverkat den upplevde mängden av smärta eller inte. Alla deltagare i studien hade 

postoperativt, upp till flera månader efter amputationen, fått information om att den smärta 

de upplevde var fantomsmärta till följd av ingreppet. 
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Smärta och fantomsmärta påverkade livskvalitet både primärt och sekundärt, genom att 

påverka de faktorer som ligger nära upplevelsen av livskvalitet samt den direkta 

upplevelsen av livskvalitet (Walters & Williamson, 1998). Bosmans et al. (2007) 

konstaterar i sin studie att de som angav högre och frekventa fantomsmärta än andra med 

LLA angav högre upplevd livskvalitet än de som hade mindre fantomsmärtor. Deltagarna i 

Bosmans et al. (2007) ansåg emellertid som de i Walters och Williamson (1998) studie att 

smärta och fantomsmärta var en komponent som påverkade annat de betraktade som 

viktigt för den upplevda livskvaliteten. Detta då smärtan och fantomsmärtan ledde till 

sämre återhämtning och minskad fysisk funktion (Bosmans et al., 2007).  

 

Majoriteten av individerna med fantomsmärtor uppgav att den ofta var outhärdlig. Dock 

var detta inget konstant då fantomsmärtorna vissa dagar kunde vara försvunna (Bosmans et 

al., 2007). Fantomsmärtorna blev värre då de var trötta, oroliga eller sjuka (Gallagher & 

MacLachlan, 2001). Deltagarna i Bosmans et al. (2007) studie uppgav alla att de hade 

metoder för att själva lindra fantomsmärtan. Förutom läkemedel var, enligt tre fjärdedelar 

av deltagarna, den mest effektiva smärtlindringen att sysselsätta sig med något för att 

distrahera bort smärtan. Den upplevda livskvaliteten påverkades på grund av smärtan och 

fantomsmärtan, vissa var tvungna att flytta till andra boenden där de kunde få mer hjälp. 

Alla ansåg dock inte att detta var något negativt då flytten resulterade i att de geografiskt 

kom närmre familjen. Personerna med LLA som valde att bo kvar hemma upplevde att de 

på grund av smärtan och fantomsmärtan blev mer beroende av stöd i hemmet. Vilket för 

många resulterade i mer besök från närstående. Detta sågs som en livskvalitetshöjande 

faktor. Somliga var tvungna att sluta jobba då fantomsmärtan och smärtan påverkade 

funktionen, medan andra valde att byta arbete till ett som var mindre fysiskt krävande eller 

något de verkligen uppskattade att göra. Resultatet blev ofta lägre upplevd fantomsmärta 

och smärta på grund av distraktionen samt högre upplevd livskvalitet. Större delen av 

deltagarna ansåg inte att smärtan eller fantomsmärtan påverkade vänskapskretsen i sig, 

däremot påverkades orken att upprätthålla kontakten. På grund av fantomsmärtan och 

smärtan förlorade somliga kontakten med vänner och familj, då de inte längre orkade 

umgås som tidigare. Det blev jobbigare till följd av det ständiga obehaget samt att de inte 

längre ansågs sig kunna utföra de aktiviteter de ville. Detta orsakade hos ett flertal personer 

ångest och depression (Bosmans et al., 2007).  

Kroppsbild 

I studien av Liu et al. (2010) visade det sig att kroppsbilden inte var beroende av tiden som 

gått sedan amputationen, den ålder individen hade vid ingreppet, om amputationen gjorts 

nedan eller ovan knäleden, vilket kön personen har samt orsaken till amputationen. Dock 

var det enligt Legro et al. (1999) och Liu et al. (2010) viktigare för kvinnor vid användande 

av protes att det såg naturligt ut. Kvinnorna ansåg det även svårare att visa upp sig utan 

protes än männen (Legro et al., 1999; Liu et al., 2010). 

 

Gallagher och MacLachlan (2001) presenterar i sin studie en kvinna som uttrycker att 

förlusten av en kroppsdel brukade göra henne deprimerad. Delvis berodde detta på att 

amputationen fick människor i hennes närhet att bete sig annorlunda. Kvinnan konstaterade 

att förlusten hade förändrat hennes fysiska utseende men inte henne som person och inte 

heller hennes syn på kroppsbilden. En man från samma studie menade på att tack vare 

protesen hade han kunnat upprätta hålla en kroppsbild som bidrog till en god livskvalitet. 

Protesen var för honom en stor del i kroppsbilden och fick honom att känna sig hel.   



15 
 

 

Att en dag inte kunna bära protesen var för honom något som skulle upplevas som 

förödande och mycket livskvalitetssänkande (Gallagher & MacLachlan, 2001).   

 

Quon et al. (2011) studerade individer som genomgått en elektiv amputation, deltagarna 

hade en fast bild av vad kroppsbild innebar och berodde på. För dem var kroppsbilden 

ingen överhängande faktor som påverkade livskvaliteten. Smärtan var för deltagarna ett 

handikapp som var den största komponenten till livskvalitet. De menade på att även om 

kroppen fysiskt förändrades ökades livskvaliteten då synen på dem själva inte hade 

förändrats, de fick lägre smärta och större funktion.   

Sexualitet 

Ide et al. (2002) konstaterar att mycket av den tidigare forskningen som studerat sexualitet 

och sexuell hälsa bland personer med amputation till stor del handlat om sexuell funktion 

bland fysiskt handikappade och inte individer med LLA. Sexuell funktion bygger på 

förmågan att ha sex; kunna få erektion, ejakulera och att bli gravid (Ide et al., 2002). Dessa 

delar av den sexuella funktionen är för personer med LLA sällan problemet. Den sexuella 

funktionen hos denna grupp är ofta inte påverkad av själva amputationen. Problemen som 

kan påverka den sexuella funktionen beror främst på ålder, smärta och läkemedel mot 

smärta. En biverkan av läkemedelsanvändningen kan vara att det ger en påverkan på 

sexualiteten främst då genom minskad lust och ork (Ide et al., 2002; Walters & 

Williamson, 1998). Walters och Williamson (1998) menar i sin studie på att sexualiteten är 

en livskvalitets höjande faktor och en betydelsefull del av ADL.  

 

Femtio procent av personerna med LLA pratar inte med någon om sitt sexliv då de anser 

det vara en personlig fråga. Ingen av deltagarna i studien pratade om sex med vårdpersonal 

för att få hjälp. De som pratade om sex och sitt sexliv tog ofta hjälp av vänner eller familj 

(Ide et al., 2002; Walters & Williamson, 1998). Sextio procent av deltagarna i studien 

uppgav att de hade sex regelbundet. Dock ansåg större delen att deras sexliv hade 

förändrats mycket sedan amputationen och över 70 procent ansåg att deras intresse i 

sexlivet hade försämrats (Ide et al., 2002). Detta då de ofta hade smärta och fantomsmärta 

samt ansåg sig vara mindre fysiskt attraktiva (Gallagher & MacLachlan, 2001; Walters & 

Williamson, 1998).  

 

Faktorer som enligt Ide et al. (2002) påverkade sexualiteten och sexlivet var; tid sedan 

amputation, ifall de hade en partner, intensiteten av amputationssmärtan samt 

fantomsmärta, om amputationen gjordes under eller ovan knäleden, utbildningsnivå samt 

anledningen till amputationen. De flesta av deltagarna ansåg att det fanns faktorer som 

genom förbättring skulle påverka deras sexliv och sexualitet. Framför allt var detta 

utveckling av proteser, information samt vägledning från vårdpersonal. Vid mätning av 

livskvalitet påverkade ett gott sexliv upplevelsen av livskvalitet positivt och hade samma 

vikt som god ekonomi, generell hälsa, fysisk funktion, fritid, jobb och socialt liv (Ide et al., 

2004). 

 

Enligt Walters och Williamson (1998) var tillfredställelsen med sexlivet inte beroende av 

faktorer som kön, ras, ifall de hade jobb, om de var gifta, var amputation gjorts, 

anledningen till amputation, utbildning, inkomst och ekonomi. Förmågan till att ha ett 

fullgott sexliv var enligt deltagarna inte beroende av en stor fysisk förmåga. Till fysisk 

förmåga räknas att kunna utföra tyngre sysslor som att gå en längre sträcka. Walter och 

Williamson (1998) konstaterar i sin studie att de som var nöjda med sitt sexliv även 

uppgav högre livskvalitet.   
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Även då tillfredställelsen med samlaget inte var beroende av att vara gift uppgav de med 

en samlevande partner att de hade sex oftare. De var även mer nöjda med sitt sexliv. De 

som var gifta upplevde även parförhållandet som en faktor till ökad livskvalitet. Att ha en 

partner, ett bra sexliv och en låg nivå av smärta var stora faktorer som påverkade 

livskvaliteten (Walters & Williamson, 1998).  

 

För vissa av deltagarna hade sexlivet efter LLA blivit bättre, benet hade innan operationen 

varit mycket smärtsamt och mycket av den smärtan hade postoperativt försvunnit eller 

förändrats till mer hanterbar. En man intervjuad i studien konstaterar att han trots förändrad 

kroppsbild samt förmåga till ADL finner stort nöje i sitt sexliv. Mannen uttrycker även att 

han utför det bättre än andra även om han har förlorat en del av finessen (Walters & 

Williamson, 1998).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva de faktorer som påverkar individers 

upplevelse av livskvalitet efter en benamputation. Som metod valde författarna att utföra 

en litteraturstudie. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) kunde följaktligen 

aktuell forskning inom området jämföras och granskas. Valet av metod gjordes då 

författarna ville sammanfatta den senaste forskningen rörande ämnet. Både kvantitativ och 

kvalitativ metod skulle kunnat användas för att besvara föreliggande studies syfte, dock 

skulle dessa inte vara en sammanfattande beskrivning av befintlig forskning vilket var 

författarnas önskan.  

Inklusionskriterier 

Författarna valde inklusionskriterier innan sökningen genomfördes för att begränsa 

resultatet vid sökningarna. Detta för att få relevant fakta som var betydelsefullt för 

föreliggande studies syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan de vetenskapliga 

artiklarnas publikationsår påverka deras reliabilitet och validitet. Författarna valde därmed 

att inkludera artiklar som var högst tio år gamla vilket ökar studiens tillförlitlighet. Dock 

inkluderades tre artiklar från de manuella sökningarna som var äldre än tio år. Detta då de 

hade ett intressant resultat som var av stort värde för studien, samt att nyare forskning inom 

ämnet inte gick att finna. Användning av äldre vetenskapliga artiklar kan möjligtvis ha 

påverkat resultatet, dock var stor brist på aktuell forskning inom ämnet. Resultatet blev en 

sammanställning av befintliga vetenskapliga artiklar och enligt författarna till föreliggande 

studie förkunnar det därmed det aktuella forskningsläget.  

  

Sökning av artiklar utfördes i databaserna utan en geografisk begränsning. Större delen av 

de inkluderade artiklarna var utförda i västvärlden med en jämn fördelning mellan USA, 

Holland och Storbritannien. Studier som härstammade från Taiwan, Japan, Kanada, 

Österrike, Irland och Brasilien inkluderades även de i resultatet. Då de flesta kom från 

västvärlden, 15 av 17, anser författarna med stöd av Forsberg och Wengström (2008) att 

det kan ha påverkat generaliserbarheten främst då orsakerna till LLA enligt Moxey et al. 

(2008) skiljer sig mycket mellan olika världsdelar.   
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Det kan även förekomma socioekonomiska och kulturella skillnader mellan länderna, 

vilket kan påverka generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) ökar generaliserbarheten med ett större antal vetenskapliga artiklar.   

Sökord 

Författarna använde vedertagna MeSH-termer i PubMed och CinAhl-headings i CinAhl. 

Även fritextsökord kom att användas för att finna relevanta vetenskapliga artiklar.  

Användningen av vedertagna databastermer är enligt Forsberg och Wengström (2008) 

något som ökar reliabiliteten och validiteten i studien.  Fritextsökordet ”lower limb 

amputation” användes för att ytterligare begränsa sökningen då det inte fanns som 

vedertagen databasterm.  Den rekommenderade MeSH-termen och CinAhl-headings var 

”Amputation” vilket resulterade i ett stort antal artiklar som inte var kopplade till 

föreliggande studies syfte. Vid kombinering av MeSH-termer och det fria sökordet med en 

så kallad boolesk operator (”AND”) hittade författarna fler specifika träffar, vilket är i 

enlighet med vad Forsberg och Wengströms (2008) anser som goda sökningar. 

Kombinationer med samma sökord användes i alla tre databaser.  

 

Omkring hälften av artiklarna fann författarna genom manuella sökningar, främst genom 

att ha studerat referenslistan i redan funna artiklar. Vid den första granskningen av 

artiklarna reflekterade författarna inte över om artiklarna var från de manuella sökningarna 

eller från databassökningarna. Författarna valde att använda de artiklar som var relevanta 

för att besvara syftet och av dessa visade sig ett stort antal vara funna manuellt. Det visade 

sig vara enklare att finna primärkällor genom manuellsökning då författarna visste mer 

specifikt vilken typ av artikel som eftersträvades.  

Inkluderade artiklar 

Författarna sammanställde valda artiklar i en matris. Detta gav en översikt vilket klarlägger 

artiklarnas innehåll samt kvalitet för föreliggande studie. Författarna valde att enbart 

inkludera artiklar i resultatet som ansågs vara av kvalitetsklass I och II vilket är i enlighet 

med Forsberg och Wengströms (2008) rekommendationer.  

 

I föreliggande studie ingår kvalitativa och kvantitativa studier i resultatet, det ger enligt 

Forsberg och Wengström (2008) en ökad trovärdighet av studien. Blandningen av artiklar 

skedde till stor del slumpmässigt, dock reflekterade författarna vid granskningen hur detta 

påverkade trovärdigheten. Enligt Forsberg och Wengström (2008) har prospektiva studier 

ett större bevisvärde i förhållande till retrospektiva. I föreliggande studies resultat 

inkluderades 17 artiklar varav sju av dessa var kvalitativa, sju icke-randomiserade, två 

kliniskt kontrollerade och en var retrospektiv, se matrisen Bilaga II. Större delen, 16 

stycken, av de inkluderade artiklarna var prospektiva vilket kan öka den vetenskapliga 

kvaliteten på föreliggande studie. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) krävs ett relativt stort urval för att det inte ska 

inverka negativt på den externa validiteten och generaliserbarheten. I tio av de inkluderade 

artiklarna är urvalet litet. Dock ansåg författarna att flera av dessa hade hög kvalitet då de 

var studier som pågick under en längre period med ett flertal intervjuer och ett litet bortfall.  

Vissa av artiklarna med ett litet urval inkluderade hela populationen av de med LLA inom 

antingen en viss grupp eller inom ett visst område. Vid enkätstudier är bortfall enligt 

Forsberg och Wengström (2008) ofta förekommande. I flera av de inkluderade artiklarna 

användes enkäter för att besvara syftet. Av dessa klargjordes det i majoriteten av artiklarna 

det interna och externa bortfallet och de redovisade anledningen till bortfallen.   
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Den största orsaken till internt bortfall var dödligheten av samsjukdomar, ålder eller den 

aktuella amputationen. Dessa är faktorer som för forskare är omöjliga att kontrollera och 

påverkar därmed studiens kvalitet och reliabilitet i låg grad (Forsberg & Wengström, 

2008).  
 

Vid granskning av artiklar valde författarna att enbart inkludera artiklar som var etiskt 

granskade för att få en god etisk kvalitet. Vilket innebär att artiklarna hade ett 

forskningsetiskt ställningstagande eller blivit granskade av en etisk kommitté. Detta följer 

som tidigare nämnts Vetenskapsrådets (2008) riktlinjer. 

Kvalitetsbedömning 

Författarna utförde bedömningar av artiklarnas kvalitet i flera steg och de som ansågs vara 

av intresse samt av god kvalitet infördes i matrisen för den slutliga granskningen. Efter 

granskningen av artiklarna i matrisen blev författarna tvungna att utesluta en del av 

artiklarna på grund av att de ansågs ha kvalitetsklass III. Detta är i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2008). Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna inkluderade i 

föreliggande studie är som äldst tio år gamla. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

klinisk forskningen som regel inte aktuell under en längre tid då verksamheterna och 

verksamhetsutövningen vanligen förändras fort. Författarna tog hänsyn till detta och 

inkluderade mestadels nyare studier, dock konstaterade de efter att ha granskat ett stort 

antal artiklar att det inte skett mycket inom forskningen av den upplevde livskvaliteten hos 

personer med LLA. Detta resulterade i att tre artiklar som var äldre än tio år inkluderades i 

studien.  

Resultatdiskussion  

Författarna till föreliggande studie anser att resultatet har besvarat syftet. Detta då faktorer 

som påverkar livskvaliteten för personer med LLA är funna och väl beskrivna. De faktorer 

som uppmärksammats och ansågs ha stor påverkan var: benprotesen, funktion och ADL, 

depression och ångest, smärta, fantomsmärta och fantomkänningar, kroppsbild och 

sexualitet. 

  

Författarna till föreliggande studie valde att utgå från WHO:s definition av livskvalitet då 

det har en holistisk syn av människan. Livskvalitet är inte ett ensidigt begrepp utan beror 

på ett stort antal faktorer (WHO, 2001), vilket ger stor komplexitet vid mätning av 

begreppet (Hunt et al., 1985). Framförallt bygger den upplevda livskvaliteten på individens 

upplevelse av sitt liv, vad som anses vara värdefullt (Brülde, 2003; WHO, 2001) och hur 

hon hanterar nya situationer (Gill & Feinstein, 1994; Hunt et al., 1985; Livneh et al., 2000; 

Martz & Livneh, 2010). Författarna fann i artiklarna ett mönster i upplevelsen av 

livskvalitet hos individer efter en LLA. Utifrån denna studies resultat kunde författarna 

konstatera att faktorerna var tätt kopplade till varandra och tillsammans låg de till grund för 

den upplevda livskvaliteten för individen med LLA.  

 

Ett antal studier konstaterade att människor med LLA generellt uppgav en högre upplevd 

livskvalitet än den övriga populationen (Bosmans et al., 2007; Schoppen et al., 2002; Quon 

et al., 2011) dock var andra studier av motsatt mening (Ephraim et al., 2006; Sinha et al., 

2011). Smärta ansågs av ett flertal studier som en livskvalitetssänkande faktor (Richardson 

et al., 2007; Sinha et al., 2011; Walters & Williamson, 1998) dock konstaterar Bosmans et 

al. (2007) att de som uppgav intensivare och mer frekvent smärta angav högre grad av 

upplevd livskvalitet.   
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Även om personerna efter en LLA led av smärtor, fantomsmärtor, svårigheter i vardagen 

både vad gäller ADL och funktion, kollision med den upplevda kroppsbilden och den 

fysiska verkligheten samt sexualiteten (Bosmans et al., 2007; Schoppen et al., 2002; Senra 

et al., 2012; Quon et al., 2011; Walters & Williamsson, 1998) kan det konstateras att 

majoriteten kunde se det positiva med livet och finna värde i att leva. Huvudparten av de 

som uppgav lägre upplevd livskvalitet gjorde det på grund av förlust av självständighet, 

självkänsla (Bosmans et al., 2007; Liu et al., 2010), samsjukdomar, minskad förmåga att 

använda protes, de svårigheter de mötte i vardagen (Ephraim et al., 2006; Sinha et al., 

2011) och utbildningsnivå (Walters & Willamson, 1998).  

 

Enligt föreliggande studies bakgrund och resultat kan slutsatsen dras att individer med 

LLA sannolikt har varit med om en mycket traumatisk upplevelse oavsett om det är en 

elektiv amputation, trauma eller akut på grund av sjukdom. Det kan konstateras att trots 

detta upplever personer med LLA vanligen en högre livskvalitet än förväntat, vilket 

troligen beror på att de kan uppskatta perioderna de är smärtfria och när de kan göra sådant 

som den icke amputerade individen ser som en självklar syssla som måste utföras i det 

dagliga livet. Den amputerade individen har en annan utgångspunkt när de ska mäta sin 

upplevda livskvalitet än den icke amputerade individen. Författarna fastställer att de 

faktorer som anses påverka livskvaliteten, som till exempel mängden accepterad smärta, 

ligger på en annan nivå för personer som genomgått en LLA än för den icke amputerade 

individen. 

 

Smärta som komplikation efter en LLA eller bristande användning av protes resulterade 

enligt Bosmans et al. (2007) ofta i tristess på grund av att individerna inte kunde utöva 

samma vardagsbestyr som tidigare. En följd av smärtan och den minskade förmågan att 

använda benprotes kan bli att individen med LLA undviker situationer som hon tidigare 

trivts i (Karlsson, 2012) vilket i sin tur leder till depression på grund av avsaknad av 

mening med tillvaron (Bosmans et al., 2007). Utveckling av depressions- och 

ångestsymtom var enligt Atherton och Robertson (2006), Desmond och MacLachlan 

(2006) samt Nunes et al. (2012) vanligast strax efter amputationstillfället. Det är dock 

viktigt att poängtera att dessa symtom påverkas av många andra faktorer än enbart LLA 

(Karlsson, 2012) och kan därmed inte urskiljas som orsaken. Möjligtvis är det av den 

orsaken som omfattningen av forskning kring dessa symtom i samband med LLA är så 

pass begränsad. Nära relationer var enligt Bosmans et al. (2007), Nunes et al. (2012) och 

Singh et al. (2007) en faktor som minskade risken för utvecklandet av depressions- och 

ångestsymtom. Detta kan tänkas bero på att det sociala stödet minskar känslan av förlorad 

självständighet då hjälp kan fås av familj och nära vänner. Individer av problemlösande 

karaktär var enligt Livneh et al. (2000) mer benägna att hantera de nya utmaningarna de 

ställdes inför och upplevde då mindre symtom av depression och ångest (Desmond & 

MacLachlan, 2006) och därmed även ökad livskvalitet. Troligtvis hade det sin grund i att 

mindre fokus lades på svårigheter och problem vilket gav att individen istället blickade 

framåt. 

 

Det visade sig vara av vikt att återkommande utvärdera protesen och dess passform 

(Gallagher & MacLachlan, 2001; Legro et al., 1999), något som tycks glömmas bort i 

många fall. Enligt Ide et al. (2002) upplevde många att efter de erhållit sin första protes 

ansågs som färdigbehandlade av sjukvården utan erbjudande om uppföljning med 

anpassning av protes eller vidare information.   
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En protes med dålig passform ger ofta komplikationer som leder till att protesen inte 

används och individens funktion och ADL påverkas till det negativa och därmed även 

livskvaliteten (Dillingham et al., 2001; Ephraim et al., 2006; Gallagher & MacLachlan, 

2001; Legro et al., 1999; Meulenbelt et al., 2011). Den negativa påverkan på ADL 

medförde att många kände en förlust av självständighet vilket kan leda till försämrad 

självkänsla och påverkan på livskvaliteten (Bosmans et al., 2007; Liu et al., 2010).  

 

En ytterligare livskvalitetssänkande faktor var förekomst av samsjukdomar (Ephraim et al., 

2006; Feinstein, 1970; Sinha et al., 2011). Samsjukdom ger individen sämre förutsättningar 

att bli protesgångare på grund av den ökade energiåtgången samt fysiska attribut (RTP, 

2001). Resultatet i denna studie stämmer överens med dess bakgrund, där tidigare 

forskning visat att personer med LLA som har samsjukdomar sällan blir gångare med 

protes (Dillingham & Pezzin, 2008; Nehler et al., 2003). Ovisst är huruvida detta enbart 

beror på individens försämrade förutsättningar eller en minskad vilja från samhället att 

lägga ner resurser för att öka deras möjlighet till ökad funktion. 

 

Kroppsbilden kunde ses ha påverkan efter en LLA på upplevelsen av livskvalitet. Främst 

genom att det resulterade i ett obehag att visa upp sin kropp, genom ökad risk för fall och 

hur människorna i personens omgivning behandlade henne (Gallagher & MacLachlan, 

2001; Legro et al., 1999; Liu et al., 2010; Mayer et al., 2008; Miller et al., 2001). Egidius 

(2008) konstaterar att kroppsbilden bygger på allt från hur individen upplever dofter till 

upplevelsen av känslor. I många fall hade protesen en stor betydelse för synen på 

kroppsbilden och ett stort antal personer med LLA uttryckte att de skulle vara förödande 

för livskvaliteten att inte kunna bära protesen (Akarsu et al., 2012; Gallagher & 

MacLachlan, 2001). Kvinnor var i allmänhet mer benägna att lägga större vikt vid 

protesens utseende samt doft och hade svårare att visa upp sig utan den än männen (Legro 

et al., 1999; Liu et al., 2010). Mayer et al. (2008) menar på att kroppsbilden inte är något 

människan konstant reflekterar över och därmed kan personer med LLA ofta i samband 

med fantomkänningar glömma bort förlusten av benet. Kroppsbilden är en djupt rotad bild 

av människans kropp oavsett om det är hennes egen eller någon annans. Människan får 

från barnsben lära sig att hon har två armar och två ben och när kroppen förändras till 

utanför normerna kan det bli en kollision av den upplevda bilden och verkligheten. Det kan 

konstateras att kroppsbilden i sig främst inte var en livskvalitet sänkande faktor utan det 

var vad den förändrade kroppsbilden resulterade i; den förändrade synen från omgivningen 

och risken för att falla. Rädslan för närståendes och utomståendes upplevelse av den 

förändrade kroppen påverkade sexualiteten såväl som viljan och lusten till att göra sådant 

som individen ansåg livskvalitets höjande. 

 

Information är som kan ses i bakgrunden till föreliggande studie en viktig del i 

vårdpersonalens utförda omvårdnad, där information kan leda till samtal och diskussion 

om behov av till exempel icke-farmakologiska behandlingar som kurator (Friberg et al., 

2007). Personer med LLA ansåg att det fanns stora brister generellt i informationen kring 

så väl sexliv, smärta, fantomsmärta, om den hjälp som finns att tillgå samt om livet efter 

amputationen (Bosmans et al., 2007; Liu et al., 2010; Quon et al., 2011;Walters & 

Williamson, 1998). Information om sexualitet och sexliv var för majoriteten av deltagarna i 

studierna ett känsligt ämne. De ansåg att det var något privat som de hade mycket svårt att 

ta upp med sjukvårdspersonal. Dock menade majoriteten att sexlivet hade förändrats 

mycket och att det var svårare att utföra samlaget (Ide et al., 2002; Walters & Williamson, 

1998).   
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Det är viktigt att sjukvården inkluderar både sexualitet i anamnes och ser det som ett 

viktigt ämne att samtala om då det konstateras ha stor påverkan på den upplevda 

livskvaliteten. Vad gällde information om smärta och fantomsmärta ansåg ett antal av 

deltagarna att information inte skulle ha påverkat smärtupplevelsen medan andra menade 

motsatsen (Bosmans et al., 2007). Det kan dras starka paralleller mellan information och 

den upplevda livskvaliteten. Informationen som är en stor del i omvårdnaden kan vara 

vårdpersonalens största möjlighet att påverka den upplevda livskvaliteten för gruppen med 

LLA. Med hänsyn till detta är det ledsamt att konstatera att det är där vårdpersonalen i 

allmänhet tycks vara sämst. 

SLUTSATS 

Efter en LLA var det möjligt att se en påverkan på den upplevda livskvaliteten, ofta 

berodde den upplevda sänkningen eller höjningen av livskvalitet inte på förlusten av en 

kroppsdel utan på de faktorer och komplikationer som uppkom. Faktorerna som ansågs ha 

störst påverkan på den upplevda livskvaliteten hade både en primär och sekundär 

påverkan. Detta genom att de direkt påverkade upplevelsen samt genom att indirekt 

påverka en annan av de livskvalitetspåverkande faktorerna.  

 

Vårdpersonal kan genom rehabilitering, benprotesanpassning, smärtlindring, icke-

farmakologisk och farmakologisk behandling samt information påverka den upplevda 

livskvaliteten. Efter föreliggande studie kan det konstateras att inga större förändringar 

skett i omvårdnaden hos denna population sedan år 1956. Information är en stor del i 

omvårdnaden av individer med LLA och genom att informera har vårdpersonalen den 

största möjligheten att påverka den upplevda livskvaliteten. Detta då information kan 

resultera i en förbättrad och individanpassad behandling då de får en bredare 

kunskapsgrund att stå på och därmed lättare kan hantera den nya situationen och ställa krav 

på sjukvården.  

Fortsatta studier 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att individer med LLA är en bortglömd grupp och 

forskningsområde. Det har inte skett några större förändringar i behandling, rehabilitering 

eller vad gäller mortaliteten hos denna grupp sedan år 1956 (Fletcher et al., 2002). 

Däremot har det skett stora förändringar i sjukvården i allmänhet, vilket enligt Forsberg 

och Wengström (2008) är anledningen till att ny forskning ska användas som evidens för 

den praktiserande vårdpersonalen. För att ge ökad livskvalitet hos personer med LLA krävs 

fortsatta studier inom ämnet, både vad som påverkar den upplevda livskvaliteten hos denna 

population samt vad sjukvården kan göra för att upprätthålla eller öka den upplevda 

livskvaliteten. Detta är ett resultat som stöds av samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar 

i föreliggande studie.  
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I 

 

BILAGA I 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/ 

Randomised controlled trial (RCT) 
prospektiv studie som är randomiserad och 

jämförande. Innefattande en kontrollgrupp 

samt en/flera experimentgrupper. 

Välplanerad, välgenomförd, med stort antal 

patienter/deltagare samt multicenterstudie. 

Lämplig beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Få patienter/deltagare och/eller för många delstudier. Otillräcklig 

statistisk styrka. Ofullständigt beskrivet och/eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) prospektiv, en 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en/flera 

experimentgrupper. Inte randomiserad. 

Välplanerad, välgenomförd studie. Adekvat 

beskrivning av protokoll, material, metoder och 

behandlingsteknik. Lämpligt antalet 

patienter/deltagare för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/få patienter/deltagare, metoden ofullständigt beskriven, 

brister i genomförande samt tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) prospektiv, 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, lämpligt antal 

patienter/deltagare samt adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/få patienter/deltagare, metoden ofullständigt beskriven, 

brister i genomförande samt tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) analys av historiskt 

material, relateras till redan inträffad 

situation, ex. journalhandlingar.  

Lämpligt antal patienter/deltagare för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd, adekvat beskrivning av protokoll, 

material samt metoder.  

 

* 

Begränsat/få patienter/deltagare, metoden ofullständigt beskriven, 

brister i genomförande samt tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser eller 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Syftet kan även vara att förklara 

teorier och modeller. 

Klart beskrivet sammanhang. Motiverat urval. 

Tydlig urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess samt analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

ofullständigt beskriven. Metod/analys ofullständigt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

  



II 

 

BILAGA II 

Författare 

År 

Land 

Titel 

 
Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Atherton, R., & 

Robertson, N. 

(2005) 

Storbritannien 

 

Psychological 

adjustment to lower 

limb amputation 

amongst 

prosthesis users. 

Studien syftade till att 
fastställa förekomsten av 
psykologisk sjuklighet hos 

amputerade samt identifiera 
variabler associerade med 

ökad smärta och sorg. 
Kognitiva modeller togs 

hänsyn till som behandlar 

känslor som är en nyckelroll 

för självmedvetenhet och 

utseende relaterade 

föreställningar. 

Tvärsnittsstudie där de 

intervjuade personer som 

amputerats de senaste fem 

åren samt använde protes. 

n = 174 

(107) 

 

Förekomsten av ångest och 

depression efter en benamputation 

var 29,9 % respektive 13,4 % hos 

prostesbärarna. Utseende 

relaterade föreställningar var 

associerade med både smärta, sorg 

samt svårigheter att justera sig vad 

gällde det psykosociala. Det 

offentliga men inte det privata 

självmedvetandet var förknippat 

med smärta och sorg samt 

svårigheter vad gällde det 

psykosociala. 

K 

II 

Bosmans, JC., 

Suurmeijer, TP., 

Hulsink, M., van 

der Schans, CP., 

Geertzen, JH., & 

Dijkstra, PU. 

(2007) 

Holland 

 

 

 

 

 

Amputation, 

phantom pain and 

subjective well-

being: 

a qualitative study. 

Studiens syfte var att 

undersöka 

effekterna av en amputation 

samt vad effekten av 

fantomsmärtor hade på det 

subjektiva välbefinnandet hos 

individer med amputation. 

Semistrukturerade intervjuer 

där de använde VAS skalan 

och intervjuade deltagarna 

vid två tillfällen. 

n = 16 

(0) 

Faktorer som togs hänsyn till var 

patienternas sjukdomshistoria, 

deras fantomsensationer och 

fantomsmärtor, dagliga aktiviteter, 

socialt stöd de fått, vad 

amputationen hade för betydelse 

och fantomsmärtornas betydelse 

på lång sikt vad gäller beteende 

och patienternas subjektiva 

välbefinnande. Alla nämnda 

faktorer visade sig ha en inverkan 

på individens subjektiva 

välbefinnande. De framgick ha en 

förstärkande effekt på varandra. 

Sedermera blev den största 

påverkan på det subjektiva 

välbefinnandet då mer än en 

faktor var inblandad. 

 

K 

II 



III 

 

Desmond, DM., & 

MacLachlan, M.  

(2006) 

Storbritannien 

Coping strategies as 

predictors of 

psychosocial 

adaptation in a 

sample of elderly 

veterans with 

acquired lower limb 

amputations. 

Studien undersöker hur olika 

coping strategier påverkar den 

psykosociala anpassningen 

vid en amputation. 

Enkätstudie där enkäter 

skickades ut till relevant 

patientgrupp som de fann 

genom BLESMA (British 

Limbless Ex-Service Men’s 

Association).  

n = 2500 

(1548) 

Resultaten visade att olika 

copingstrategier gav stora 

skillnader i den psykosociala 

anpassningen vid en amputation. 

Att undvika problemet 

associerades med psykisk ohälsa 

och dålig anpassning. Däremot de 

som var problemlösande hade 

sällan depressiva eller ängsliga 

symtom. De som sökte socialt 

stöd var även de sällan depressiva 

utan hade bra social anpassning. 

P 

I 

Ephraim, PL., 

MacKenzie, EJ., 

Wegener, ST., 

Dillingham, TR., & 

Pezzin, LE. 

(2006) 

USA 

 

Environmental 

barriers experienced 

by amputees: the 

Craig Hospital 

Inventory of 

Environmental 

Factors-Short Form. 

Beskriva förekomsten av 

upplevda miljö hinder i en 

population av individer med 

amputation, jämföra 

rapporterade hinder av denna 

patientgrupp med de hos 

andra funktionshindrade och 

icke handikappade personer 

samt identifiera sambad hos 

upplevda hinder bland 

personer med amputation. 

Tvärsnittstudie där de utförde 

intervjuer via telefon. 

n = 124 

(0) 

 

Majoriteten av deltagarna i 

studien upplevde hinder i en eller 

flera områden som innefattades i 

studien. Mer än hälften upplevde 

problem vid minst fyra av de fem 

områden som studien tog upp. De 

som hade traumatiska 

amputationer som således inte 

berodde på sjukdom uppgav högre 

grad av hinder dock inte vad det 

gällde hjälp och service. Inom alla 

områden var samsjukdom samt 

fattigdom en betydande faktor för 

upplevda hinder. Vid jämförelse 

med andra funktionshindrade och 

icke funktionshindrade upplevde 

amputerade större hinder inom 

alla områden förutom skola och 

jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

K 

I 



IV 

 

Gallagher, P., & 

MacLachlan, M.  

(2001) 

Irland 

Adjustment to an 

artificial limb: A 

qualitative 

perspective. 

Syftet med studien var att 

identifiera faktorer som var 

viktiga för att patienter med 

underbensamputation skulle 

kunna anpassa sig till 

amputationen och användning 

av protesen. 

Diskussionsgrupper med 

sedan tidigare valda öppna 

frågor. Informatörerna valdes 

slumpvis. Alla deltagarna 

hade haft sin protes i mer än 

5 år och var mellan 20-50 år. 

n = 14 

(0) 

Första reaktion till amputationen 

och protesen var förödelse och 

lidande. Det var ett känsloladdat 

ögonblick att se protesen för första 

gången. Kroppsbilden påverkades 

och förändrades allt eftersom. 

Majoriteten funderade mycket på 

vad folk i deras omgivning tycke. 

Utseendet på protesen var viktigt. 

Social interaktion innebar för dem 

ofta mycket frågor och 

medlidande. Jobbigt att berätta om 

amputationen och protes. Många 

ansåg att amputationen påverkat 

familjen mer än de själva på grund 

av beslutstagande m.m. Acceptans 

var en process. Större delen kände 

att det kunde fortsätta leva sitt liv 

som vanligt samt tyckte att stöd 

och information var viktigt och att 

få träffa andra som genomgått 

samma sak. Problem med protesen 

kunde vara att den var dyr, gjorde 

ljud, satt dåligt. Vanligaste 

orsaken till smärta var att protesen 

satt dåligt. Vissa uppgav 

fantomsmärta samt viktiga hinder 

i vardagen som att inte stå i snö 

och byta kläder i ett 

omklädningsrum. 

K 

I 

 

Ide, M., Watanabe, 

T., & Toyonaga, T.  

(2002) 

Japan 

Sexuality in persons 

with limb 

amputation. 

Studiens syfte var att belysa 

sexualitet hos patienter med 

benamputation samt hur den 

fysiska aspekten påverkade 

och även hur det påverkade 

livskvaliteten. 

 

 

Enkätstudie som skickades ut 

till relevant befolkningsgrupp 

i ett område. 

n = 127 

(42) 

Det konstateras att det är viktigt 

att erkänna de amputerades behov, 

de behöver hjälp med sexlivet 

både utifrån vad gäller kroppsbild 

samt sexuellfunktion. 

P 

II 



V 

 

Legro, MW., 

Reiber, G., del 

Aguila, M., Ajax, 

MJ., Boone, DA., 

Larsen, JA., Smith, 

DG., & 

Sangeorzan, B. 

(1999) 

USA 

Issues of importance 

reported by persons 

with lower limb 

amputations and 

prostheses. 

Syftet med studien var att 

rapportera protesrelaterade 

problem som en grupp med 

benamputerade protesanvände 

anser är av vikt.  

Enkätstudie som 

genomfördes hemifrån. 

n = 144 

(30) 

 

Fyra teman identifierades från 

svar på öppna frågor om att leva 

med en protes. I dessa teman 

ingick passformen med den 

kvarvarande stumpen, mekanisk 

funktion av protesen, andra icke-

mekaniska egenskaper samt råd 

om anpassning till livet med 

protes och stöd. 

P 

I 

Liu, F., Williams, 

RM., Liu, H-E., & 

Chien, N-H. 

(2010) 

Taiwan 

The lived experience 

of persons with lower 

extremity 

amputation. 

Syftet med studien var att 

beskriva och förstå 

upplevelsen av att leva med 

benamputation. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och 

analyserades. 

n = 22 

(0) 

Att leva med benamputation 

kunde kategoriseras i fyra teman: 

”vilse i en mörk skog”, 

”känslomässig kollaps”, ”svårt att 

passera genom skuggan” samt 

”tända en strimma med hopp”. 

Deltagarna uppgav lidande på det 

psykiska, fysiska samt 

sociokulturella planet och hur de 

försökte hantera dessa. 

K 

I 

Nunes, MA., de 

Barros, N Jr., 

Miranda, F Jr., & 

Baptista-Silva, JC. 

(2012) 

Brasilien 

Common mental 

disorders in patients 

undergoing lower 

limb amputation: A 

population-based 

sample. 

Studien syftade till att 

utvärdera icke-psykotiska 

störningar i ett urval av 

personer med benamputation 

i ett samhälle och de faktorer 

som är förknippade med 

denna situation. 

Tvärsnittsstudie med 

intervjuer där 

sociodemografiska och 

kliniska variabler jämfördes 

för att se förhållandet till 

psykiatriska sjukdomar för 

patienter som genomgår 

benamputation. 

n = 139 

(1) 

Studien visade att män samt de 

som var gifta angav bättre psykisk 

hälsa. Medan de som ansåg sig 

vara beroende hade sämre psykisk 

hälsa. Studien visar även att en 

kort tid efter amputationen samt 

med samsjukdomar upplevs en 

sämre psykisk hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 

II 



VI 

 

Quon, DL., Dudek, 

NL., Marks, M., 

Boutet, M., & 

Varpio, L. 

(2011) 

Kanada 

 

A qualitative study of 

factors influencing 

the decision to have 

an elective 

amputation. 

Studiens syfte var att belysa 

de hur patienter som väljer att 

genomgå en elektiv 

amputation för att bli av med 

en kroppsdel som upplevs 

funktionshindrande kommer 

till det beslutet. 

Patienter, som valt att 

genomgå en amputation, från 

en vårdklinik för amputerade 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer.  

n = 8 

(0) 

Personliga faktorer i 

beslutsprocessen identifierades, de 

viktigaste var smärta, funktion 

samt delaktighet.  Faktorer som 

hade liten påverkan var 

kroppsbild, identitet samt vad 

andra ansåg/sa. Nöjdhet med 

resultatet var beroende av 

förväntningarna innan 

amputationen. Patienter med mer 

information hade mer realistiska 

förväntningar samt var mer 

förberedda på att leva med 

amputation.   

K 

II 

Richardson, C., 

Glenn, S., Horgan, 

M., & Nurmikko, 

T. 

(2007) 

Storbritannien 

A prospective study 

of factors associated 

with the presence of 

phantom limb pain 

six months after 

major lower limb 

amputation in 

patients with 

peripheral vascular 

disease. 

Studien syftar till att 

identifiera faktorer som 

påverkar fantomsmärtans 

utveckling och vidhållande. 

Prospektiv intervjustudie där 

patienter som skulle 

genomgå en amputation 

intervjuades preoperativt och 

sex månader postoperativt. 

n = 59 

(7) 

Resultatet påverkas främst av 

coping strategier samt smärta. De 

som var mer passiva och såg 

amputationen som en katastrof 

redan innan amputationen uppgav 

mer och högre fantomsmärtor 

postoperativt. Nociceptiv smärta 

postoperativt var bara svagt 

kopplat till fantomsmärta. 

K 

I 

Schoppen, T., 

Boonstra, A., 

Groothoff, JW., De 

Vries, J., Göeken, 

LN., & Eisma, 

WH. 

(2002) 

Holland 

 

 

 

Job satisfaction and 

health experience of 

people with a lower-

limb amputation in 

comparison with 

healthy colleagues. 

Att beskriva missnöje på 

jobbet bland anställda med 

amputationer samt jämföra 

arbetsglädje och upplevelsen 

av hälsa av att som person 

med en amputation arbeta i 

jämförelse med de icke-

amputerade 

kontrollpersonernas 

upplevelse av arbete. 

Tvärsnittsstudie med 

postenkäter där de bad 144 

personer med benamputation 

svara på en enkät och 

därefter be en kollega på 

samma arbetsplats i liknande 

ålder samt arbetsuppgifter att 

besvara en enkät anpassad för 

dem. 

n = 652 

(239) 

 

Amputerade 

deltagare: 

n = 144 

 

Icke-

amputerade 

deltagare: 

n = 144 

De som hade genom gått en 

amputation uppgav att de var mer 

nöjda med sitt jobb än 

kontrollgruppen utan amputation. 

Missnöje bland personer med 

amputation grundades främst på 

önskan om förändring på 

arbetsplatsen för att förenkla arbetet. 

Resultatet visar på att de med 

amputationer var mindre hindrade av 

misslyckanden hos andra samt 

temperaturförändringar. Dock 

upplevde de med amputationer sig ha 

sämre fysisk hälsa. 

 

CCT 

I 



VII 

 

Singh, R., Hunter, 

J., Philip, A. 
(2007) 
Storbritannien 

The rapid resolution 

of depression and 

anxiety symptoms 

after lower limb 

amputation. 

Studiens syfte var att följa 

depressions- och 

ångestsymtom strax efter en 

underbensamputation samt 

efter en sluten rehabilitering.  

En cohortstudie inom 

slutenvård på en 

rehabiliteringsavdelning över 

ett års tid. 

n = 105 

(0) 

28 (26,7%) av patienterna hade 

depressionssymtom och 26 

(24,8%) hade ångestsymtom. Vid 

utskrivning hade detta minskat till 

fyra (3,8 %) respektive fem (4,8 

%). Det fanns inget samband 

mellan symtom och ålder, kön, tid 

sen operation eller 

amputationsnivå. 

Inneliggande tid var längre hos de 

med depressions- eller 

ångestsymtom. Det fanns ett 

samband mellan depression och 

samsjuklighet och patienter med 

ångestsymtom levde mer i 

ensamhet än andra. 

P 

I 

Sinha, R., van der 

Heuvel WJ., & 

Arokiasamy, P. 

(2011) 

Holland 

 

Factors affecting 

quality of life in 

lower limb amputees. 

Studiens syfte var att 

identifiera bakgrundsfaktorer 

samt amputationsfaktorer som 

påverkar livskvaliteten hos 

patienter med 

benamputationer samt jämföra 

upplevelsen av livskvalitet 

mellan patienter med 

benamputation och den övriga 

populationen. 

Tvärsnittsstudie där de 

intervjuade patienter samt en 

kontrollgrupp från övriga 

populationen. Personerna 

med amputation fick även 

fylla i en enkät där de 

svarade på bl.a. anledning till 

amputation samt nivå. 

n = 622 

(19) 

 

Icke 

amputerade: 

n = 186 

Studien visade att personer med 

benamputation uppgav betydligt 

lägre livskvalitet än den allmänna 

befolkningen. Sysselsättning, 

användning av hjälpmedel, 

användning av protes, 

samsjukdomar, fantomsmärta 

och smärta från stumpen var de 

betydande faktorerna för 

upplevelsen av låg livskvalitet. 

Ålder och tid sedan amputering 

var även kopplat till upplevd 

livskvalitet. 

CCT 

I 

Walters, AS., & 

Williamson, GM. 

(1998) 

USA 

 

 

 

Sexual satisfaction 

predicts quality of 

life: A study of adult 

amputees. 

Syftet med studien var att se 

sambandet mellan 

amputationsrelaterad smärta 

och sexuell tillfredställelse vid 

benamputation och dess 

påverkan på livskvaliteten. 

Intervjustudie där 67 % blev 

intervjuade av dessa blev 

större delen intervjuade i 

hemmet. Resterande 33 % 

svarade på en enkät. 

Deltagarna uppmuntrades att 

berätta om erfarenheter och 

sin livssituation. 

n = 77 

(0) 

 

 

Resultatet visade att smärta och 

sexuell tillfredställelse påverkade 

livskvaliteten. 

Amputationsrelaterad smärta 

påverkade graden av 

sexuelltillfredställelse samt graden 

av livskvalitet. Även 

sexuelltillfredställelse för sig 

påverkade graden av livskvalitet. 

P 

II 



VIII 

 

Zidarov, D., 

Swaine, B., & 

Gauthier-Gagnon, 

C.  

(2009) 

Kanada 

 

Quality of life of 

persons with lower-

limb amputation 

during rehabilitation 

and at 3-month 

follow-up. 

Studiens syfta var att beskriva 

och jämföra livskvaliteten hos 

personer med benamputation 

vid inskrivning, utskrivning 

samt 3 månader efter 

rehabiliterings utskrivning. 

Även undersöka sambanden 

mellan livskvalitet, 

demografiska och kliniska 

variabler inklusive 

kroppsuppfattning. 

Långtids fallstudie inom 

slutenvården på en 

rehabiliteringsavdelning för 

amputerade. 

n = 19 

(0) 

 

Subjektiv livskvalitet var relativt 

hög vid alla tre mättillfällen med 

undantag för områden relaterade 

till fysisk funktion. Det fanns 

ingen större förändring över tiden 

förutom vid mått på livskvalitet 

som avsåg förmågan att gå 

utomhus. Protesrelaterade 

livskvalitet var hög vid 

utskrivning och vid uppföljningen. 

Det fanns inget större störningen 

av kroppsbilden. Tillfredställelse 

med livskvaliteten och 

tillfredsställelsen med protesen 

var starkt kopplade till smärta i de 

lägre extremiteterna samt faktorer 

som kroppsbild. 

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


