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Abstract 

 
The aim of this literature study was to describe the quality of life of persons who have 

undergone an amputation of a limb from a physical, mental and social perspective. Search 

through Medline, Cinahl databases and additional manual search in some of the articles 

reference lists was conducted. Seventeen articles were chosen for the analysis, which was 

carried out through a systematic approach and the findings in the articles results were grouped 

into three categories and nine subcategories. The quality of the articles was reviewed using 

checklists. 

The results showed that patients who had been amputated had their whole existence changed. 

Factors that resulted in lower quality of life of patients were pain, worse physical function, 

decreased mobility and mental illness. One factor that resulted in better quality of life for 

patients was the use of prosthesis. Better quality of life in patients was measured in the areas 

of work environment and satisfaction in family life compared to the healthy subjects. The 

authors believed that after an amputation the patient revalued different aspects of life and 

appreciated other things more than people who are healthy, who might have taken things for 

granted.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvalitet hos personer som genomgått en 

amputation av en extremitet utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Sökning av 

artiklar har utförts i databaserna Medline, Cinahl och genom manuell sökning i några av 

artiklarnas referenslistor. Sjutton artiklar valdes för analysen, som genomfördes på ett 

systematiskt arbetssätt där fynden i artiklarnas resultat grupperades i tre huvudkategorier och 

nio underkategorier. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av checklistor.  

Resultatet visade att patienter som amputerats fick hela sin existens förändrad. Faktorer som 

gav lägre livskvalitet hos patienterna var smärta, sämre fysisk funktion, minskad rörlighet och 

psykisk ohälsa. En faktor som gav bättre livskvalitet hos patienterna var användning av 

protes. Bättre livskvalitet hos patienterna uppmättes i områdena arbetsmiljö och 

tillfredsställelse inom familjelivet, jämfört med icke amputerade personer. Författarna ansåg 

att efter en amputation så omvärderade patienten olika delar i livet och uppskattade andra 

saker mer än människor som var friska, som kanske tog dessa för givet. 

 

Nyckelord: Amputation, Livskvalitet, Funktionshinder 
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1. Introduktion  

 
1.1 Amputation 

Amputation betyder att en kroppsdel, som fingrar, arm eller ben, tas bort helt eller delvis 

genom operation. Det kallas även för amputation då en kroppsdel förloras genom 

olyckshändelse (Lundh & Malmquist, 2009). 

De första amputationerna genomfördes redan under stenåldern med enkla redskap. 

Amputationer var fram till 1900-talet något mycket dramatiskt. Idag är amputationer ett 

ortopediskt ingrepp som sker snabbt men har kostnadskrävande rehabilitering 

(Personskadeförbundet RTP, 2009). Britton och Barrie (1987) visade att i England på 1980-

talet framkom det att sjukhusvistelsen vid amputation var lång, då vistelsens medellängd var 

109 dagar.  

Det innebär en stor förändring av livssituationen för de som blir amputerad. Förlusten av en 

kroppsdel, oavsett orsak, är alltid svår och kan resultera i reaktioner som ångest eller 

depression (Personskadeförbundet RTP, 2009).  Amputation sker till 90 % på de nedre 

extremiteterna (Järhult & Offenbartl, 2006). De vanligaste orsakerna till amputation är perifer 

cirkulationssvikt som är relaterat till diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar. En annan vanlig orsak 

till amputation är skador efter olyckor (Almås, 2002). 

Enligt Almås (2002) är psykiska förberedelser innan amputationen viktig. Patienten måste få 

utrymme att diskutera och bearbeta tankar och känslor inför sin kommande livssituation. Om 

patienten får denna möjlighet kan den postoperativa depressionen lindras.  Preoperativ 

information som är väl avvägd och ett bra omhändertagande kan ge patienten hjälp att klara 

av amputationen på bästa sätt (Järhult & Offenbartl, 2006).  

Patienter med svåra ischemiska smärtor har en önskan om att bli av med smärtan. I den 

situationen då smärtan dominerar är tanken på amputation inte primär, dock kan förlusten av 

extremiteten efter amputationen vara svår (Almås, 2002).  Patienter som genomgått en 

amputation beskriver sin smärta som en stor del av livet och hur den påverkade många beslut i 

vardagen. Smärtan har olika ursprung och därför är många patienter oroliga över att smärtan 

har annan orsak än amputationen. Patienterna upplevde att de var tvungna att själva kräva att 

smärtan skulle tas på allvar och ge förslag till läkare och sjuksköterskor vad som skulle göras 

för att hantera smärtan. Att förstå patienter som har smärta efter en amputation hjälper 

rehabiliteringspersonal i deras arbete med patienten (Dudgeon, Gerrard, Jensen, Rhodes & 

Tyler, 2002). Rehabilitering är viktig för patienternas återhämtning. Behovet av specialiserad 
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rehabilitering av personer som har blivit amputerad har visats då traditionell vård inte räckt 

till eftersom patienter återvänt med komplikationer av amputationen. På grund av detta har det 

utvecklats en specialiserad rehabilitering riktad till olika typer av amputationer (Smurr, 

Gulick, Yanocksek & Ganz, 2008).  Patienter som får protesrehabilitering har förändrats från 

passiva konsumenter av proteser till att idag ha mer kunskaper och kunna formulera egna 

önskemål i utprovningen av proteser. Dessa patienter upplever att det är skillnad mellan deras 

behov och vad de får när de är i kontakt med personal inom rehabilitering (Van der Linde, 

Hofstad, Geertzen, Postema & Van Limbeek, 2007).  

 

1.2 Livskvalitet 

 

En definition av livskvalitet beskrivs som en samling av interaktiva objektiva och subjektiva 

dimensioner. Livskvalitet är ett dynamiskt förlopp där delarna påverkar varandra och likaså 

påverkar delarna summan. Livskvalitet har traditionellt baserats på en patologisk modell av 

hälsa och beroende där fokus har varit mått på minskad fysisk och mental hälsa och försämrad 

social funktion och förändrad social roll (Carr, Higginson & Robinson, 2003).  

Livskvalitet handlar om vad det är som gör livet värt att leva. En persons livskvalitet beror på 

närvaron av positiva värden och frånvaron av negativa värden och hur mycket av dessa 

värden som livet innehåller. Dessa värden är vad som är bra respektive vad som är dåligt för 

personen och summan av dessa värden ger livskvaliteten (Brülde, 2003). 

En behovsbaserad teori om livskvalitet är att en individ når hög livskvalitet då hennes 

fundamentala behov är tillfredsställda. Till dessa behov räknas fysiologiska behov, behov av 

trygghet, behov av samhörighet och kärlek, behov av självaktning och behov av 

självförverkligande. Teorin visar att det finns gemensamma drag hos människan för vad som 

ger livskvalitet. Det är dock viktigt att påvisa att det är olika behov hos olika individer som 

ger livskvalitet (Nordenfelt, 1991). Att mäta livskvalitet, med enkäter och frågeformulär, är 

ett sätt att fånga patienters perspektiv av sin sjukdom och behandling, deras behov av vård 

och deras egna resurser av att möta sjukdom och behandling (Carr, Higginson & Robinson, 

2003). 

 

”The disability paradox” bekräftas i en studie som beskriver att många individer med svår 

funktionsnedsättning har visats ha god eller mycket god livskvalitet även fast allmänhet och 

vårdpersonal tror att dessa människor lever i en oönskad daglig miljö. Allmänhetens 

inställning till personer med funktionsnedsättning märks genom negativa attityder och 
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ambivalent beteende som är baserat på bedömningen att man borde må sämre efter en förlust 

av en kroppsdel (Albrecht & Devlieger, 1999). 

 

1.3 Virginia Hendersons behovsteori 

 

Hendersons teori beskriver omvårdnadens innehåll och sjuksköterskans profession med 

buskapet att sjuksköterskans unika funktion är att hjälpa, den sjuke eller friske, med de 

aktiviteter som befordrar hälsa eller tillfrisknande, men även en fridfull död. Individen skulle 

själv ha utfört detta om hon haft nödvändig kraft, vilja och kännedom. I Hendersons teori 

beskrivs omvårdnadens grundläggande åtgärder med hjälp av 14 identifierade mänskliga 

grundläggande behov. Punkterna belyser behoven ur fysiska, psykologiska, emotionella och 

sociala perspektiv (Chitty, 2001). De 14 grundläggande behoven beskrivs i bilaga 1. 

 

1.4 Livskvalitet hos amputerade på 1980-talet  

 

Patienter som blivit amputerade på grund av cancer kände att de var funktionellt oberoende 

och att de hade lite eller inga bekymmer inför framtiden. Det har påvisats skillnader mellan 

dessa patienter och de som blivit amputerade på grund av trauma (Boyle, Tebbi, Mindell 

&Mettlin, 1982). Många amputerade lider av att ha förlorat en kroppsdel. De flesta som blivit 

amputerade har innan amputationen lidit av långvarig smärta och nedsatt rörlighet. En stor del 

av dessa patienter är tacksamma och lättade att bli av med smärtan och den oanvändbara 

kroppsdelen (English, 1989). I en jämförelse mellan patienter som genomgått en amputation 

och de som genomgått benbevarande kirurgi visades ingen skillnad i resultatet av mätningen 

av psykologiska effekter. De flesta patienterna visade endast milda psykologiska symptom 

och hälften av de båda grupperna bekräftade att de hade bra eller mycket bra inställning till 

sin operation och sjukdom (Weddington, Segraves & Simon, 1985). Personer som genomgått 

en amputation och de som vårdar dem har otillfredsställda behov då det gäller information om 

ekonomisk hjälp, anställning och sociala aktiviteter. Båda grupperna är socialt isolerade vilket 

var en risk för psykisk ohälsa och därmed risk för att de inte gav uttryck för sina behov. 

Vårdarna hade lättare att uttryckta och diskutera sina känsloreaktioner än deras patienter. 

Patienterna hade tendens att använda förnekelse inför konfrontationen av sina känslor 

(Thompson & Haran, 1984). De tre faktorerna social isolering, psykologisk risk och 

känslobehov jämfördes mellan patienter som var vana protesanvändare och patienter som 
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nyligen börjat använda protesen. Båda grupperna visade allvarlig social isolering vilket ledde 

till att deras behov inte blev tillgodosedda (Thompson & Haran, 1983). 

 

1.5 Problemformulering 

 

Amputation av en extremitet leder till nedsatt fysisk, psykisk och social funktion vilket ger en 

stor förändring av livssituationen. Patienter som blivit amputerade har olika behov för att 

uppnå bästa möjliga livskvalitet. Att mäta livskvalitet är ett sätt att fånga patientens perspektiv 

av sin situation och ge möjlighet för andra att förstå den. Med hänsyn till detta vill författarna 

beskriva livskvalitet efter en amputation ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 

Sjuksköterskor kommer i sitt yrke troligen i kontakt med personer som blivit amputerade. Det 

är viktigt att få en förståelse för patienternas livskvalitet efter amputation för att kunna ge god 

omvårdnad och skapa en bra relation med patienten. Med kunskap och insikt om hur 

patienterna med amputationer skattar sin livskvalitet kan sjuksköterskan vara delaktig i 

utveckling av anpassade vårdprogram för denna patientgrupp.  

 

1.6 Syfte  

 

Att beskriva människors livskvalitet efter amputation av en extremitet ur ett fysiskt, psykiskt 

och socialt perspektiv. 

 

1.7 Frågeställning 

 

Vilken livskvalitet har människor efter amputation av en extremitet ur ett fysiskt perspektiv? 

Vilken livskvalitet har människor efter amputation av en extremitet ur ett psykiskt perspektiv? 

Vilken livskvalitet har människor efter amputation av en extremitet ur ett socialt perspektiv? 

 

2. Metod  
 

2.1 Design 

 

Deskriptiv litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2003). 
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2.2 Databaser och sökord 

 

Databassökning gjordes i databaserna Medline och Cinahl.  

Till sökningen av artiklar till examensarbetet har författarna använt sökorden amputation, 

quality of life, experience, amputees, adaptation, physiological, psychology, patient attitudes, 

coping, disables persons life style.  

Sökorden användes enskilt och i kombination med varandra för att nå ett så bra utfall som 

möjligt.  

Två artiklar har fåtts fram genom manuell sökning från en vetenskaplig artikels referenslista. 

Artiklar för användning i examensarbetet finns redovisade i tabell 1. 

 

2.3 Utfall av sökning 

 

Tabell 1. Artiklar till examensarbetet 

 

Databas Datum Limits Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

Medline 2009-11-12 MeSH Amputees 
Adaption 
Psychological 

52 1 0 

Cinahl 2009-11-12 Cinahl H. 
Fritext 
 

Amputation 
patient attitudes 

5 3 
 

1 

Medline 2009-11-12 MeSH Amputation 
Disabled 
Persons 
Life Style 
 

4 1 0 

Cinahl 2009-11-12 Cinahl H. 
Fritext 
Full text 

Amputees 
experience 

14 3 1 

Cinahl 2009-11-20 Cinahl H. 
Fritext 
Fulltext 

Amputation 
adaptation 

23 5 1 

Medline 2009-11-20 MeSH 
Full text 

Amputation/Ps
ychology 

11 2 1 
 
 

Medline 2009-11-20 MeSH 
Fritextsökning 

Amputation 
Coping 
 

123 2 0 
 

Cinahl  2009-12-02 Cinahl H. 
 
Fulltext 

Quality of life 
AND 
amputation 

27 4 4 

Medline 2009-12-02 MeSH Quality of life 
AND 

158 7 5 
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Databas Datum Limits Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 

amputation 
 

Cinahl 2009-12-02 Cinahl H. 
Fulltext 
Fritext 

Quality of life 
AND 
Amputees 

15 2 2 

Manuell sökning via referens i en artikel 
 

 2 2 

Summa    439 32 
 

17 

 

 

2.4 Kriterier för urval av källor 

 
Urvalskriterierna som författarna använde sig av var att artiklar skulle vara vetenskapliga och  

handla om ben- eller armamputation hos personer över 18 år. Artiklarna skulle inte vara äldre 

än 10 år och vara skrivna på svenska eller engelska samt att innehållet i artiklarna skulle svara 

mot författarnas syfte och frågeställning. 

 

2.5 Valda källor 

 

Till resultatet valdes 17 artiklar (Bilaga 2). Av artiklarna som valdes var 14 kvantitativa, 2 

kombinerade och 1 kvalitativ.  En av dessa artiklar var äldre än 10 år men valdes på grund av 

hög kvalitet och bra innehåll. 

Av artiklarna i urval 1 valdes fjorton artiklar bort på grund av att de inte motsvarade 

författarnas syfte eller inte var vetenskapliga.  En av artiklarna var en dubblett vilket 

resulterade i borfallet av ytterligare en artikel.   

 

2.6 Dataanalys 

 

Författarnas analys av innehållet i artiklarna utfördes utifrån syfte och frågeställning med 

inspiration av Granheim och Lundman (2003) och deras systematiska arbetssätt.  Författarna 

läste alla artiklarna var för sig. Sedan jämförde författarna skillnader och likheter av analysen 

tillsammans.  

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån syfte och metod och med granskningsmall 

enligt Forsberg och Wengström (2003). Granskningsmallen som författarna använt sig av 

består av checklistor där artikelns design avgjorde vilken checklista som användes. 

Checklistorna innehöll ja och nej frågor som poängsattes enligt följande: ja (1 poäng) och nej 
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(0 poäng) med 13 poäng för kvantitativa artiklar och 18 poäng för kvalitativa artiklar för att 

uppnå full poäng (Bilaga 3 och 4).  

Författarna läste artiklarnas abstrakt och kunde därmed avgöra om de passade 

litteraturstudiens syfte och område. Genom detta valdes 32 artiklar ut för granskning (urval 1). 

Dessa artiklar granskades utifrån kvalitet, syfte, frågeställning och resultat och de som inte 

höll tillräckligt god kvalitet inom ramen för skalorna eller inte motsvarade författarnas syfte 

och frågeställningar valdes bort (urval 2). Genom att använda procentberäkning enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) på artiklarnas totala poängsumma kvalitetsbestämdes 

de i en tregradig skala, I-III, där I var hög kvalitet, II var medelkvalitet och III var låg kvalitet. 

Svaren poängsattes enligt följande: 

Skalor på kvantitativa artiklar, max 13 poäng:  I = 100-80% (13-11 poäng)  

            II =  79-70%  (10-9poäng)  

           III =  69-60%  (8-7poäng) 

Skalor på kvalitativa artiklar, max 18 poäng :   I = 100-80%  (18-14 poäng)  

            II = 79-70%  (13-12 poäng)  

                  III = 69-60%  (11-10poäng) 

 

I tabell 2 redovisas de artiklar som ingår i resultatdelen samt deras kvalitet. Antal studier med 

hög kvalitet var elva stycken, fem studier var av medel kvalitet samt en studie var av låg 

kvalitet. 

Analysen av resultatet i artiklarna genomfördes, av författarna var för sig, på ett systematiskt 

tillvägagångssätt där viktiga delar ur de tre perspektiven skrevs på papperslappar av olika 

färg, en färg för varje perspektiv. Därefter sammanställdes de dominerande delarna ur 

perspektiven i underkategorier av författarna tillsammans. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna anser att någon forskningsetisk ansökan inte krävdes, då artiklarna som ingår i 

resultatet var primärkällor. Samtliga artiklar var redan granskade och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Artiklar som svarade mot författarnas syfte och frågeställning togs 

med, oavsett resultat, och därför har inget material exkluderats på grund av att det inte 

överensstämt med författarnas egna åsikter. De artiklar som uppfyllde urvalskriterierna 

granskades och presenterades objektivt av författarna.  
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3. Resultat 
 

Livskvalitet är ett stort begrepp. Det består av en mängd olika faktorer som påverkar en 

individs upplevelse av sin livskvalitet. Flera områden, omkring det vardagliga livet, är av 

betydelse för att fastställa vad som är avgörande för den enskilde individen (Oliveira & 

Boemer, 2007). I den föreliggande litteraturstudiens resultat, från 17 vetenskapliga artiklar, 

beskrivs livskvalitet utifrån populationen av personer som genomgått en amputation. 

Beskrivningen redovisas utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Under dessa tre 

perspektiv skapades undergrupper för att tydliggöra resultatet, som presenteras i en figur 

(figur 1), i löpande text och i en tabell (tabell 2). 
 

 

 

 
 

 

Figur 1 

Översiktsiktfigur över föreliggande litteraturstudies resultat. 
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3.1 Fysiskt perspektiv 

 

I artiklarna beskrevs livskvalitet ur fysiskt perspektiv och författarna delade in detta i 

underkategorierna smärta och fysisk funktion och rörlighet. Författarna menar att smärta i den 

föreliggande litteraturstudien innefattar den fysiska smärtan efter amputationen, i stumpen och 

fantomsmärtor.  Fysisk funktion och rörlighet innefattar faktorer som påverkade patientens 

livskvalitet både negativt och positivt vid förflyttning och rörlighet. 

 

3.1.1. Smärta 

 

Det har påvisats samband mellan smärta och livskvalitet. Patienterna skattade lägre 

livskvalitet vid högre smärta efter benamputation (Abdelgadir, Shebeika, Eltom, Berne, & 

Wikblad, 2009). Patienter som var amputerade skattade smärtan högre på VAS än de 

patienterna som hade smärta orsakad av pågående fotsår eller efter en revaskularisering. De 

visades även att patienter med amputation klagade mer på smärta än de andra 

patientgrupperna (DeGodoy, Braile, Buzatto, Longo Jnr, & Fontes, 2002; Eiser, Darlington, 

Stride, & Grimer, 2001; Schoppen et al, 2002; Tennvall & Apelqvist, 2000; Deneuville & 

Perrouillet, 2006). En annan studie påvisade skillnad i smärtskattning hos patienter med arm- 

eller benamputation. De patienter som fått ett ben amputerat hade lägre livskvalitet på grund 

av högre smärta (Demet, Martinet, Guillemin, Paysant, & André, 2003).  

Vid jämförelse av patienter som genomgått större eller mindre amputationer visade studierna 

att större amputationer resulterade i mer smärta än vid mindre. Förutom smärta fanns inga 

skillnader mellan dessa två gruppers skattade livskvalitet (Tennvall & Apelqvist, 2000; Beck 

et al, 2008).  Flera studier visade att det fanns samband mellan god livskvalitet och frånvaro 

av smärta i den kvarvarande benstumpen. Desto mer bekväm patienterna kände sig med 

stumpen, då det gällde frånvaro av svullnad samt bra hudkvalitet, desto högre livskvalitet 

uppmättes (Matsen, Malchow, & Matsen, 2000; Gallagher, & MacLachlan, 2004; Schans, 

Geertzen, Schoppen & Dijkstra, 2002). 

Uppkomsten av fantomsmärtor visades ha samband med patientens smärttillstånd innan 

amputationen. Om patienten har haft smärtor innan amputationen fanns det stor risk för att 

fantomsmärtor utvecklades efter operationen, dock var dessa smärtor av lägre intensitet. 

Patienter som hade fantomsmärta upplevde lägre livskvalitet än de patienter som inte hade 

fantomsmärta (Richardson, Glenn, Horgan, & Nurmikko, 2007; Schans, et al, 2002). Det har 



10 
 

visats att största delen av smärtan hos patienter som gjort en yttre hemipelvektomi var 

fantomsmärtor och inte på grund av smärtor efter kirurgin (Beck et al, 2008). 

Patienter som blivit amputerade beskrev svåra sömnproblem, där en del patienter inte sov 

ordentligt på över ett halvår på grund av smärta (Oliveira & Boemer, 2007). Sömnsvårigheter 

uppstod på grund av trötthet, nervositet, depression och smärta vilket gav sämre livskvalitet. 

Vid jämförelse av patienter som genomgått amputation och andra patientgrupper så visades 

det att amputerade hade sämre livskvalitet på grund av sämre sömn (Demet, et al, 2003; 

Abdelgadir, et al, 2009). 

 

3.1.2 Fysisk funktion och rörlighet 

 

Flertalet studier visade att patienter som genomgått amputation har lägre livskvalitet då det 

gäller fysisk funktion jämfört med de som inte är amputerade (DeGodoy, et al, 2002; Eiser et 

al, 2004; Abdelgadir et al, 2009; Schoppen et al, 2002). Patienter som fått sina kroppsdelar 

räddade genom operation eller de som genomgått en armamputation hade en bättre 

livskvalitet då det gällde fysisk funktion än de som genomgått än benamputation (Demet, et 

al, 2003; Thijssens, Hoekstra-Weebers, Ginkel & Hoekstra, 2006). 

Det har påvisats att de som genomgått en benamputation har lägre livskvalitet vad gällde 

energinivå än de som fått en arm amputerad. Ett samband har dock påvisats då det gäller 

amputation och ålder vid operationen. Ju yngre patienten var vid tiden för amputationen desto 

högre livskvalitet uppmättes efteråt inom aspekterna energinivå och fysisk funktion (Demet, 

et al, 2003). I en jämförelse över tid visade det sig att ingen förbättring av livskvaliteten 

uppmättes inom fysisk funktion vid tidpunkterna för inskrivning, utskrivning och uppföljning 

3 månader senare. Vid utskrivningen var delarna sexualitet och kroppsvikt de lägst skattade 

punkterna inom livskvalitet, och ingen förändring av detta hade påvisats vid uppföljningen 

(Zidarov, Swaine, Gauthier-Gagnon, 2009). 

 

Studier har visat att vid större amputationer har patienterna fått minskad rörlighet och mer 

allvarliga problem vid förflyttning än de patienter som genomgått en mindre amputation 

(Thomson, Sayers, Reid, Underwood, & Bell, 1995; Tennvall & Apelqvist, 2000; Beck et al, 

2008). Livskvalitet har i en studie jämförts mellan patienter med amputation och patienter 

som genomgått revaskularisering. De patienter som blivit amputerade hade lägre livskvalitet 

vilket bland annat berodde på frånvaron av protes (Deneuville & Perrouillet, 2006). 

Livskvalitet hos patienter förbättrades vid användandet av protes. Protesen gav patienterna en 
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chans till rörlighet, möjlighet till ökad aktivitet och ett sätt att fungera så bra som möjligt. 

Livskvaliteten ökade även med tiden av protesanvändandet (Gallagher, & MacLachlan, 2004; 

Oliveira & Boemer, 2007). 

Flera faktorer påverkade patienters livskvalitet efter en amputation då det gällde rörlighet. 

Förmågan att kunna gå i olika miljöer, möjlig gångsträcka, att kunna ta sig i och ur sin bil 

samt att kunna springa var några av faktorerna. Ytterligare en faktor som påverkade 

livskvaliteten var patientens ålder vid tiden för amputation (Matsen, et al, 2000; Schans, et al, 

2002). Vid uppföljning ansåg patienterna att förmågan att vistas utomhus var mycket viktig. 

Det bekräftades genom att patienterna visade förbättring vad gällde förmågan att gå utomhus. 

Detta gav högre uppmätt livskvalitet (Zidarov, et al 2009). 

 

3.2 Psykiskt perspektiv 

 

I artiklarna beskrevs livskvalitet ur psykiskt perspektiv och författarna delade in detta i 

underkategorierna ångest och depression, känslor och förlust av kroppsdel. I den föreliggande 

litteraturstudien beskrivs hur ångest och depression påverkade livskvaliteten efter 

amputationen. Känslor innefattar patientens positiva och negativa känslor samt att hålla en bra 

fasad utåt. Förlust av kroppsdel innefattar patientens acceptans och insikt av den förändrade 

kroppen. 

 

3.2.1 Ångest och depression  

 

Patienter som genomgått en amputation visade oro inför förmågan att vara självständig. Oron 

orsakades av rädsla för att inte kunna genomföra dagliga aktiviteter själv eller att vara 

beroende av hjälp. Detta gav patienterna känslor som underlägsenhet, låg självkänsla och 

depression och därmed lägre livskvalitet. Att vara beroende av andra var smärtsamt enligt 

patienterna och därför skulle vissa hellre valt att dö (Oliveira & Boemer, 2007).  Efter en stor 

amputation visades det att en femtedel av patientgruppen hade stora problem med ångest och 

depression (Meatherall, et al, 2005; Tennvall & Apelqvist, 2000). Det har visats att ett 

samband mellan depression och livskvalitet. Efter en amputation hade patienter högre nivå av 

ångest och depression än patienter som gjort en revaskularisering. Därmed uppmättes lägre 

livskvalitet hos patienter med amputation (Thomson, et al, 1995; Abdelgadir, et al, 2009).  
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3.2.2 Känslor 

 

Patienterna med svåra benproblem såg amputation som en källa till hopp för att kunna 

återvända till livet och fortsätta leva med god vilja och få sina behov tillgodosedda (Oliveira 

& Boemer, 2007). Flera studier visade på att det inte fanns någon skillnad mellan personer 

som genomgått en amputation och icke amputerade individer inom områdena mental hälsa, 

vitalitet och känslomässig funktion (DeGodoy, et al, 2002; Eiser, et al, 2001; Abdelgadir, et 

al, 2009; Thijssens, et al, 2006). Men flertalet studier visade på försämrad livskvalitet hos 

personer med amputation. Patienterna skattade sig ha mindre positiva känslor och mer 

negativa känslor efter amputationen. Det visades även finnas en skillnad mellan de som 

amputerat en arm eller ett ben där de sistnämnda hade lägre livskvalitet inom känslomässiga 

reaktioner (DeGodoy, et al, 2002; Demet, et al, 2003; Abdelgadir, et al, 2009). Faktorer som 

minskar den negativa effekten av en amputation är användandet av protes och skicket av den 

kvarvarande benstumpen som gav en högre självkänsla hos patienterna. En annan faktor är 

åldern där det visat sig att ju yngre patienten är vid amputationen desto högre livskvalitet har 

patienten inom känslomässiga reaktioner.  

Att skydda närstående var viktigt för patienterna som därför dolde sina känslor och försökte 

hålla en bra fasad utåt. Trots allt lidanden på grund av den plötsliga förlusten av en kroppsdel 

så såg patienterna familjen som en anledning till att försöka dölja sin smärta. (Matsen, et al, 

2000; Oliveira & Boemer, 2007; Demet, et al, 2003).  

 

3.2.3 Förlust av kroppsdel 

 

Patienter med tidigare fotproblem, sår och deformationer var mer förberedd på amputation än 

de som amputerades på grund av trauma (Meatherall, et al, 2005). Att förlora en kroppsdel 

innebar att patientens hela existens blev förändrad. Patienter hade problem med att acceptera 

förlusten av kroppsdelen men samtidigt fanns det de som ansåg att det var en nödvändighet 

för att minska lidandet av svåra benproblem (Oliveira & Boemer, 2007). I en jämförelse i 

livskvalitet mellan de patienter som genomgått en primär eller en sekundär amputation 

visades ingen skillnad. Nivån på amputationen visade inte heller någon avgörande faktor som 

påverkade livskvaliteten (Matsen, et al, 2000; Eiser, et al, 2001).  

Patienterna insåg först när de började använda protes att den bortamputerade kroppsdelen inte 

längre fanns där. Protesen ansågs dock vara viktig för patienterna men innebar även 

svårigheter och lidande eftersom det krävdes en omstart i livet. Livskvaliteten uppmättes 
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högre hos patienter som kände sig nöjd med protesens utseende och passform. 

Kroppsuppfattningen har ett positivt samband med livskvaliteten (Oliveira & Boemer, 2007; 

Eiser, et al, 2001; Gallagher, & MacLachlan, 2004). 

 

3.3 Socialt perspektiv 

 

I artiklarna beskrevs livskvalitet ur socialt perspektiv och författarna delade in detta i 

underkategorierna relationer, isolering, miljö och familj. 

I den föreliggande litteraturstudien beskrivs relationer som gemenskap med andra. Isolering 

beskrivs utifrån avsaknad av gemenskap och nödvändigheten att flytta och med miljö menas 

arbetssituation och anpassning till det nya livet som en amputation innebär. Familjen beskrivs 

utifrån patients känsla av att vara en börda för andra. 

 

3.3.1 Relationer 

 

En av de viktigaste delarna av livskvalitet, för patienter som blivit amputerade, var relationer 

med andra. De som kände sig bekväma i främmande personers närvaro och hade förmåga att 

vårda andra uppnådde högre livskvalitet. Men det visades att livskvaliteten var lägre hos 

amputerade än hos icke amputerade inom sociala relationer (DeGodoy, et al, 2002; Matsen, et 

al, 2000; Zidarov, et al, 2009). Två studier visade på ett positivt samband mellan gemenskap 

och livskvalitet. Vid uppföljning av patienter som amputerats framkom det att gemenskapen 

med andra var viktig (Abdelgadir, et al, 2009; Zidarov, et al, 2009). Patienter som använde 

protes upplevde högre livskvalitet inom sociala relationer ju längre tid protesen användes 

(Gallagher, & MacLachlan, 2004). 

Efter en amputation skattade sig patienterna ha en försvagad social funktion jämfört med icke 

amputerade. Samband har påvisats mellan vardaglig kompetens och livskvalitet hos patienter 

som genomgått en amputation där sämre livskvalitet uppmättes hos de amputerade än de 

patienter som genomgått benbevarande kirurgi (Thomson, et al, 1995; Eiser, et al, 2001; 

Thijssens, et al, 2006). 

 

3.3.2 Isolering 

 

Det kunde inte påvisas någon skillnad i livskvalitet vad gällde social isolering mellan ben- 

och armamputerade patienter. Dock visades att åldern vid amputationen påverkade 
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livskvaliteten inom social isolering, där yngre patienter uppgav bättre livskvalitet än äldre 

(Demet, et al, 2003).  Av de äldre patienter som blivit amputerade var 83 % tvungen att flytta 

från sina hem till boenden. De patienter som kunde fortsätta att bo hemma behövde 

handikappanpassa sitt hem för att kunna bo kvar (Tennvall & Apelqvist, 2000; Deneuville & 

Perrouillet, 2006). 

 

3.3.3 Miljö 

 

Ett samband visades mellan livskvalitet och social anpassning. Ju större förmåga och 

möjligheter patienterna hade för social anpassning desto bättre livskvalitet (Gallagher, & 

MacLachlan, 2004). I jämförelse med personer som har amputerats och deras arbetskamrater 

på en arbetsplats uppmättes mindre klagomål från de som blivit amputerade. 

Tillfredsställelsen av arbetet och arbetssituationen skattade de amputerade högre än de som 

inte amputerats. Trots skillnaden fanns det faktorer som kunde förbättras på arbetsplatsen som 

t. ex en bättre anpassad arbetsmiljö (Schoppen, et al, 2002). Det har visats ett signifikant 

samband mellan tiden av protesanvändning och anpassning till miljön omkring (Gallagher, & 

MacLachlan, 2004). Patienter som uppgav att de gjort en positiv livsstilsförändring hade en 

uppmätt högre livskvalitet (Matsen, et al, 2000).  

Patienter uppgav att efter en amputation innebar det att de måste återanpassa sig till vardagen 

igen och fick ett nytt perspektiv på livet (Oliveira & Boemer, 2007). 

 

3.3.4 Familj 

 

I studier har det påvisats att patienter med amputationer var mer nöjda med familjelivet än en 

kontrollgrupp som inte var amputerade. Men hade patienten symtom som t. ex trötthet, 

depression och bensmärta gav det lägre livskvalitet vad gällande familjerelationer. Att vara 

orsak till medlidande och merarbete för deras släktingar samt beroende av andra var 

smärtsamt och nedslående ansåg patienterna. Ju mindre börda patienten uppfattade sig vara 

för familjen desto högre livskvalitet uppgav de (Matsen, et al, 2000; Abdelgadir, et al, 2009; 

Oliveira & Boemer, 2007). I studier har det visats att en tredjedel av patienterna som 

genomgått en amputation behövde hjälp från en familjemedlem eller annan vårdgivare. 

Familjemedlemmar hjälpte mest till med hushållssysslor medan vårdpersonal ansvarade för 

den personliga vården (Meatherall, et al, 2005; Deneuville & Perrouillet, 2006). 
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Tabell 2 

Artiklar som inkluderas i resultatet. 
 

 
Författare 

 
Titel Syfte 

 
Resultat 

Kvalitet  
I - III 

Abdelgadir, 
Shebeika, 
Eltom, 
Berne  & 
Wikblad. 
2009 

Health related quality 
of life and sence of 
coherence in sudanese 
diabetic subjects with 
lower limb amputation 

Att undersöka hur 
amputering av ben 
påverkade 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Patienter som genomgått 
amputation hade lägre 
QoL i alla domäner 
jämfört med 
referensgruppen. 
Tiden med diabetes var 
det som påverkade mest 
negativt på QoL hos båda 
grupperna. 
Högre SOC-poäng fanns 
hos de som amputerats då 
de hade positiv känsla, 
familjen var tillfreds och 
de hade god sömn. 

I 

Beck et al.  
2008 

Funtional outcomes and 
quality of life after 
tumor-related 
hemipelvectomy 

Att jämföra funktionen 
och QOL hos patienter 
efter inre och yttre 
hemipelvektomi. 

Deltagare med yttre 
hemipelvektomi hade 
mindre kontroll på blåsan 
och upplevde mer smärta 
än de deltagare som hade 
fått en inre 
hemipelvektomi. 
Generell QOL var 
liknande mellan de två 
grupperna. 

I 

DeGodoy , 
Braile, 
Buzatto, 
Longo & 
Fontes. 
2002 

Quality of life after 
amputation 

Att utvärdera QoL hos 
patienter som blivit 
amputerade.  

De som blivit amputerade 
hade lägre QoL i sex av 
de åtta domäner som SF-
36 mäter. 

II 

Demet, 
Martinet, 
Guillemin, 
Paysant & 
André. 
2003 

Health related quality 
of life and related 
factors in 539 persons 
with amputation of 
upper and lower limb 

Att bedöma vilken typ 
av faktorer som 
påverkar hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
personer som 
genomgått amputering 
av ett ben. 
 

HRQoL var försämrad i 
kategorierna fysisk 
funktion, smärta och 
nivån på energi. 

III 

Deneuville
& 
Perrouille. 
 2006. 

Survival and quality of 
life after arterial 
revasculation or major 
amputation for critical 
leg ischemia in 
Guadeloupe 

Att mäta påverkan av 
brist på 
rehabiliteringsvård och 
tillgångar genom att 
utvärdera funktionen, 
QOL och överlevnad 
hos patienter som 
genomgått arteriell 
revaskulation versus 
stora amputationer i 

Något bättre utkomst 
visades hos de patienter 
som genomgått arteriell 
revaskulation jämfört 
med de patienter som 
genomgått en 
amputation. Otillräcklig 
medicinsk uppföljning, 
lågt antal rehabiliterade 
och låg protesanvändning 

I 
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Författare 

 
Titel Syfte 

 
Resultat 

Kvalitet  
I - III 

Guadelope i amputationsgruppen 
visar många problem 
med följsamhet i 
behandling och 
rehabilitering i 
Guadelope. 

Eiser, 
Darlington, 
Stride & 
Grimer. 
2001 

Quality of life 
implications as a 
consequence of 
surgery:limb salvage, 
primary and secondary 
amputation 

Att undersöka 
självskattad QoL, 
kroppsuppfattning och 
daglig funktion som 
konsekvens av 
benbevarande kirurgi 
(LSS) eller amputation.  
Patienters perspektiv av 
följande sekundär 
amputation. 

Det var ingen skillnad av 
QoL mellan patienter 
som genomgått LSS och 
de som amputerats. Dock 
rapporterade LSS-
patienterna högre daglig 
funktion och var mindre 
benägna att använda 
gånghjälpmedel. 
För totalgruppen var 
daglig funktion och 
kroppsuppfattning 
kopplat till bättre QoL. 
 

II 

Gallagher 
& 
MacLaclan. 
2004 

The trinity amputation 
and prosthesis  
experience scales and 
quality of life in people 
with lower limb 
amputation 

Att undersöka QoL hos 
benamputerade och att 
undersöka vilka 
aspekter ur 
”protesupplevelse” som 
är mest kopplat till QoL 
genom att använda 
TAPES. 

Ingen signifikant skillnad 
i QoL-domänerna fysisk, 
psykisk, social eller miljö 
vad gäller ålder, kön, 
amputationsnivå eller 
orsak till amputation. 
Däremot var det skillnad 
beroende på hur länge 
patienten levt med protes 
och graden av 
användandet av protesen. 

I 

Matsen, 
Malchow  
& Matsen. 
2000 

Correlations with 
patients perspectives of 
the result of lower-
extremity amputation 

Att identifiera samband 
av det förmodade 
resultatet av amputation 
och patienternas 
perspektiv. 

De fyra 
sambandsvariablerna 
visade på signifikanta 
samband mellan komfort 
av stumpen, kvarvarande 
bens kondition, komfort 
och funktion av protes, 
sociala funktioner och 
möjlighet till 
rekreationsträning.. 

I 

Meatheral, 
Garrett, 
Kaufert, 
Martin, 
Fricke, 
Arneja et 
al. 
2005 

Disablility and quality 
of life in canadian 
aboriginal and non-
aboriginal diabetic 
lower-extremity 
amputees 

Att jämföra 
funktionshinder och 
livskvalitet hos 
ursrungs- och icke 
ursrungs- befolkning 
som hade diabetes och 
en nedre extremitet 
amputerad (LEA) och 
levde i städerna eller på 
landsbygden. 
 

Ursprungsbefolkningen 
var yngre vid 
diabetesdiagnos och vid 
LEA än icke-
ursprungspersoner. 
Kvalitativa analysen 
avslöjade att deltagarna 
var nöjda med livet efter 
amputation i de flesta 
fall. 

II 
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Författare 

 
Titel Syfte 

 
Resultat 

Kvalitet  
I - III 

Oliviera & 
Boemer. 
2007 
 

Amputation in the 
perception of those who 
experience it: a study 
under the 
phenomenological view 

Att förstå innebörden 
och känslor associerade 
med amputation. 

Den amputerade vill inte 
visa smärtan för familjen 
för att inte belasta. 
Självständigheten är 
viktig. Protesen ger ett 
nytt liv, men många har 
inte råd med det. 

I 

Richardson, 
Glenn, 
Horgan & 
Nurmikko. 
2007 

A prospective study of 
factors associated with 
the presence of 
phantom limb pain six 
month after major 
lower limb amputation 
in patients with 
peripheral vascular 
disease 

Att identifiera fysiska 
och psykiska faktorer 
kopplade till 
fantomsmärtans 
utveckling och 
kvarstående. 

Smärta och coping var 
faktorer som kopplades 
till fantomsmärta. 
Patienter som använde 
sig av passiv coping före 
amputationen utvecklade 
mer fantomsmärta efter 
amputationen. 

I 

Schans, 
Geertzen, 
Schoppen,  
& Dijikstra. 
2002 

Phantom pain and 
health-related quality of 
life in lower limb 
amputees 

Att beskriva 
hälsorelaterad QOL i 
populationen nedre 
amputation och 
undersöka potentiella 
faktorer inclusive 
fantomsmärtor.  

Amputerade med 
fantomsmärtor hade en 
sämre QOL än 
amputerade utan 
fantomsmärtor. De mest 
viktiga faktorerna som 
påverkade QOL var  
”walking distance” och 
”stump pain”. 

I 
 

Schoppen, 
et al.  
2002 

Job satisfaction and 
health experience of 
people with a lower-
limb amputation in 
comparison with 
healthy colleagues. 

Att beskriva 
indikationer då det 
gäller belåtenhet med 
arbetet bland 
amputerade och 
jämföra med icke 
amputerade kollegor. 

Amputerade hade bättre 
tillfredsställelse med 
arbetet än sina kollegor 
som inte var amputerade. 
Men amputerade hade 
sämre fysisk hälsa. 

I 

Tennvall,  
& 
Apelqvist. 
 2000 

Health-related quality 
of life in patients with 
diabetes mellitus and 
foot ulcers. 

Att undersöka 
hälsorelaterad QOL hos 
patienter med diabetes, 
fotsår och de som 
genomgått mindre eller 
större amputationer. 

Patienter med aktiva 
fotsår graderar sin QOL 
lägre än de som hade 
läkta fotsår utan 
amputationer. Stora 
amputationer sänkte 
värdet av  QOL.  

I 

Thijssens, 
Hoekstra-
Weebers,  
Ginkel & 
Hoekstra. 
2006 

Quality of life after 
hyperthermic isolated 
limb perfusion for 
locally advanced 
extremity soft tissue 
sarcoma 

Att få insikt I QOL hos 
patienter med STS (soft 
tissue sarcoma) i 
extremiteter behandlade 
med  

Patienter med amputation 
visade signifikant sämre 
fysisk och social funktion 
och mer begränsningar än 
hos patienter vars 
extremiteter räddades.  

II 

Thomson, 
Sayers, 
Reid, 
Underwood 
& Bell. 
1995  
 

Quality of life 
following 
infragenicular bypass 
and lower limb 
amputation 

Att bedöma och 
jämföra QoL hos 
patienter som 
genomgått en femoral 
bypass eller amputation 
av en nedre extremitet. 

Behandling med 
artärbypass medför ingen 
ogynnsam QoL. Däremot 
har de patienter som 
amputerat en del av ett 
ben lägre QoL än de som 
behandlats med bypass. 

I 
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Författare 

 
Titel Syfte 

 
Resultat 

Kvalitet  
I - III 

Zidarov, 
Swaine, & 
Gauthier-
Gagnon. 
2009 

Quality of life of 
persons with lower-
limb amputation during 
rehablitation and at 3-
month follow-up 

Att beskriva och 
jämföra QOL hos 
personer med LLA vid 
inskrivning, utskrivning 
och vid 3 månaders 
uppföljning. 

Det fanns ingen 
signifikant skillnad i 
QOL över tid förutom då 
det gäller förmåga att 
vistas utomhus. 
Störningar av 
kroppsuppfattning fanns 
inte under tiden för 
studien. Tillfredsställelse 
med QOL och protes var 
starkt påverkade av 
fantomsmärta och 
psykologiska faktorer. 

II 

 
 

 
4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvaliteten hos patienter som genomgått 

en amputation utifrån perspektiven fysiskt, psykiskt och socialt. Resultatet visade att patienter 

som förlorat en kroppsdel genom amputation fick hela sin existens förändrad. Faktorer som 

gav lägre livskvalitet hos patienterna var smärta, sämre fysisk funktion, minskad rörlighet och 

psykisk ohälsa. En större amputation innebar större smärta, minskad rörlighet, allvarligare 

problem med förflyttning och mer ångest och depression än vid en mindre amputation. Vid 

jämförelse av patienter som genomgått en amputation och individer som inte amputerats 

visades att de som amputerats hade lägre livskvalitet gällande sociala relationer men inom 

mental hälsa, vitalitet och känslomässig funktion påvisades ingen skillnad.  

Användandet av protes och tiden för användning av denna gav patienterna högre livskvalitet 

genom att möjligheten till ökad rörlighet förbättrades. Även patienter som återgått till arbetet 

skattade sin livskvalitet högre då det gällde tillfredsställelsen av arbetet. Högre livskvalitet 

uppnåddes också då patienten kände sig mer bekväm i främmande personers närvaro och av 

tillfredsställelsen inom familjelivet. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens resultat är en sammanställning av uppmätt livskvalitet hos patienter som 

genomgått en amputation av en extremitet.  Resultatet visade att livskvaliteten hos dessa 

patienter påverkades av många olika faktorer. Några faktorer som gav lägre livskvalitet var 

smärta, försämrad rörlighet och ångest. Patienter som blivit amputerade skattade sin smärta 

högre på VAS än de patienterna med smärta orsakad av pågående fotsår. Minskad rörlighet 

relaterat till olika miljöer, möjlig gångsträcka och att kunna springa påverkade livskvaliteten. 

Ångest och depression var problem hos denna patientgrupp och bidrog till lägre livskvalitet 

(Schoppen, et al, 2002; Thomson, et al, 1995; Meatherall et al, 2005). 

 

Den uppmätta livskvaliteten inom det fysiska perspektivet har beskrivits genom 

undergrupperna smärta, fysisk funktion och rörlighet.  

Det har påvisats samband mellan smärta och livskvalitet hos patienter som genomgått en 

amputation.  Ökad smärta hos dessa patienter gav lägre livskvalitet. Något som även 

påverkade smärtintensiteten var nivån av amputationen (Abdelgadir, et al, 2009; DeGodoy, et 

al, 2002; Tennvall & Apelqvist, 2000). Författarna anser att det är viktigt att lyfta fram 

smärtproblematiken hos denna patientgrupp då den var dominerande vid mätning av 

livskvalitet. Kan det vara så att patienterna efter en amputation är underbehandlade? Det är 

mycket viktigt att göra en noggrann smärtskattning av dessa patienter för att lindra deras 

smärta och därmed öka deras livskvalitet. Dudgeon, et al (2002) har visat att patienter 

upplevde att deras smärtproblematik inte togs på allvar av vårdpersonal. Patienterna kände sig 

tvungen att själva ge förslag på lösningar för att bemästra smärtan. 

 

Patienter som upplevde fantomsmärtor efter en amputation uppgav lägre livskvalitet än de 

patienter som inte hade fantomsmärtor. Samband mellan uppkomst av fantomsmärtor och 

smärtor innan amputation har påvisats. Det fanns stor risk att fantomsmärtor utvecklades om 

patienten haft smärtor tidigare (Richardsson, et al, 2007; Schans, et al, 2002). Författarna 

anser att det är viktigt att patientens smärtor bedöms och kartläggs av en sjuksköterska innan 

amputation för att förhindra eller minska uppkomsten av fantomsmärtor. Tidigare forskning 

har visat att majoriteten av de som amputerats led av långvarig smärta och nedsatt rörlighet 

innan amputationen (English, 1989). Problem vid förflyttning och minskad rörlighet har visats 

hos patienter som genomgått en amputation. Denna försämrade fysiska funktion gav lägre 

livskvalitet (Thomson, et al, 1995; DeGodoy, et al, 2002). Detta resultat kan styrkas genom 
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studien av Bussman, Schrauwn och Stam (2008) som menade att personer med en amputation 

är mindre aktiva i det dagliga livet då det gäller möjligheten att gå jämfört med icke 

amputerade. Men en möjlighet till förbättrad livskvalitet är användning av protes.  Gallagher 

och MacLachlan (2004) påvisade att protesen gav patienterna en möjlighet till ökad aktivitet 

och rörlighet. Längden av tiden då patienten använde protes påverkade livskvaliteten positivt.  

Författarna anser att detta är rimligt men att vägen dit kan vara lång och inte problemfri. En 

protes är något som tar tid att vänja sig vid, både vad gäller användning av den och 

acceptansen av den. Detta styrks av Klute, et al (2009) som menade att patienter i studien 

hade svårigheter och problem i alla steg av protesutprovning, anpassning och användandet. 

Många protesanvändare uttryckte oro inför begränsning av tillgång till rehabilitering.  
 

Åldern vid amputation visades ha betydelse för patientens livskvalitet inom fysisk funktion 

och känslomässiga reaktioner. Ju yngre patienten var vid tiden för amputation desto bättre 

livskvalitet uppmättes (Demet, et al, 2003). Författarna ställer sig frågande till detta resultat 

eftersom yngre personer kan uppleva att livet blir begränsat efter en amputation. Att förlora en 

kroppsdel för någon som är ung ger en minskad förmåga till att delta i sina dagliga aktiviteter. 

Detta kan möjligen upplevas som om att livet blir mindre värt. Vad är det som säger att dessa 

yngre människor skulle ha högre livskvalitet än äldre då de får hela sitt liv totalt förändrat?  

En äldre person med sin livserfarenhet kan ha en större möjlighet att hantera den förändring 

som en amputation innebär. Dock kan de äldre ha mindre ork och motivation till ett förändrat 

liv. 

 

Ångest och depression var problem hos patienter som genomgått en amputation. Orsaken till 

ångesten var oron inför att inte kunna vara självständig längre och att inte kunna genomföra 

olika aktiviteter (Oliveira & Boemer, 2007; Meatherall, et al, 2005; Tennvall & Apelqvist, 

2000). Författarna anser att det är betydelsefullt att personalen bibehåller kontakt med 

patienten så att denna kan få hjälp med återanpassningen till det nya livet. För att patienten 

inte ska känna sig utlämnad i sin nya situation bör en kontaktperson finnas för patienten. 

Kelly och Dowling (2008) beskriver sjuksköterskans roll som viktig i rehabiliteringen för att 

lindra och förhindra depression och ångest. Sjuksköterskan har en central roll i samordning 

med andra yrkeskategorier som patienten kan behöva komma i kontakt med. 

Patienter som blivit amputerade och personer utan amputation uppgav ingen skillnad i 

livskvalitet inom områdena mental hälsa och känslomässig funktion (DeGodoy, et al, 2002; 

Eiser, et al, 2001; Abdelgadir, et al, 2009; Thijssens, et al, 2006). Författarna anser att detta 
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resultat är oväntat då man kan förvänta sig att patienten skulle må sämre. Det är trots allt 

positivt att se att den mentala hälsan är intakt då det är mycket annat som patienten måste 

genomgå. Weddington, et al, (1985) visade på liknande resultat i mitten av 1980-talet då de 

jämförde personer som genomgått en amputation och patienter som inte var amputerade. Då 

visades ingen skillnad i mätningen av psykologiska effekter.  

 

En viktig del inom livskvalitet för patienterna var relationer och gemenskap med andra 

människor. Dock påvisades lägre livskvalitet hos patienter efter en amputation inom sociala 

relationer än hos de som inte blivit amputerade (DeGodoy, et al, 2002; Matsen, et al, 2000; 

Zidarov, et al, 2009). Författarna funderar på orsaken till detta. Kan det vara att omgivningen 

är rädd för att möta personen och rädd för att säga fel saker? Eller är det patienten som drar 

sig undan på grund av försämrad rörlighet och rädsla för vad omgivningen ska tycka om den 

stympade kroppen? Om patienten har dåliga relationer från början eller inte kan hantera sin 

rädsla så kan det finnas risk för att patienten blir isolerad. 

På grund av otillfredsställda behov av information om sociala aktiviteter uppgav patienterna 

att de var socialt isolerade (Thompson & Haran, 1984).  Demet, et al (2003) visade att åldern 

hade betydelse för livskvalitet då det gällde social isolering. Ju äldre patienter desto sämre 

livskvalitet. 

Patienter som börjat att arbeta igen skattade sin livskvalitet högre än sina arbetskamrater. Det 

visades ett samband mellan hur lång tid patienten använt protes och hur anpassningen till 

arbetsmiljön omkring gick (Schoppen, et al, 2002; Gallagher & MacLachlan, 2004). 

Författarna tycker att det är motsägelsefullt att personer som genomgått en amputation hade 

högre uppmätt livskvalitet än sina arbetskollegor. Men det kan bero på om arbetsplatsen är 

anpassad för funktionshindrade men även att personerna känner glädje över att kunna arbeta 

och känna sig behövda. 

Lägre livskvalitet uppmättes då patienterna kände att de var orsak till medlidande och ökad 

arbetsbörda för familjemedlemmarna. Anledningen till den lägre livskvaliteten var att 

patienterna kände sig trötta och led av depression. Men utan dessa symptom skattades 

livskvaliteten högre vad gällande familjelivet hos patienter som genomgått en amputation 

jämfört med de som inte amputerats (Matsen, et al, 2000; Abelgadir, et al, 2009; Oliveira & 

Boemer, 2007).  Författarna anser att detta resultat verkar rimligt. Hela familjesituationen 

förändras för alla efter amputationen både praktiskt och känslomässigt. Det är fullt förståeligt 

om patienten upplever sig som en börda för sina närstående eftersom hon inte kan utföra 

samma sysslor som tidigare. Men patienten värdesätter och uppskattar troligen sin familj mer 
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efter amputationen på grund av omvärderingar i sitt liv. Dudgeon et al (2002) påvisade att det 

var viktigt för patienter att ha ett nätverk av vänner och familj som de kunde prata med när de 

kände att de behövde stöd. Detta nätverk gav patienterna en känsla av kontroll och frihet. 

 

Hög livskvalitet kan uppnås då individens grundläggande behov är tillfredsställda. Det är 

dock viktigt att förstå att olika behov hos olika personer ger den upplevda livskvaliteten 

(Nordenfelt, 1991). Författarna av föreliggande litteraturstudie har i resultatet visat att 

patienter uppgav försämrad livskvalitet inom flera behov.  Författarna anser att 

omvårdnadsteoretikern Virginia Hendersons behovsteori kan vara användbar i omvårdnaden 

av patienter som genomgått en amputation.  

Henderson beskriver i sin behovsteori att omvårdnaden sker genom 14 identifierade 

mänskliga grundläggande behov. Med hjälp av teorin kan omvårdnaden utvecklas genom att 

sjuksköterskan gör en bedömning av patientens omvårdnadsbehov och planerar 

omvårdnadsåtgärder för att tillgodose patientens behov (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2007). Henderson menar att ihållande smärtor har betydelse för individens välbefinnande. 

Med god information från sjuksköterskan till patienten så lindras dennes oro och därmed 

minskar smärtan (Rooke, 1997). 

Författarna anser att en patient som genomgått en amputation har flera grundläggande behov 

som hon inte kan tillgodose själv till en början. Genom behovsteorin får sjuksköterskan stöd 

att uppmärksamma patientens behov. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudien var att beskriva livskvalitet hos personer som 

genomgått en amputation av en extremitet. Genom en litteraturstudie gavs möjlighet att 

beskriva data av aktuell forskning inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2003). 

Författarna ansåg att denna metod var lämplig för att få en överblick av den samlade 

kunskapen inom området. Det var dock en omöjlighet att rent praktiskt inkludera all relevant 

forskning och därför valdes de artiklar ut, som inkluderats i resultatet, genom fastställda 

urvalskriterier och med författarnas syfte och frågeställning som utgångspunkt. Däremot hade 

en kvalitativ studie med intervjuer gett ett bredare perspektiv utifrån patientens upplevelse av 

sitt liv efter en amputation.  

Artiklarna som granskats var max 10 år och handlade bara om vuxna. En artikel som söktes 

manuellt var äldre än 10 år och följde därmed inte våra förutbestämda urvalskriterier. Men 
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författarna valde att inkludera denna artikel på grund av mycket bra innehåll och hög kvalitet. 

Författarna använde sig av 14 kvantitativa, 2 kombinerade och 1 kvalitativ artikel till 

litteraturstudien. 

 

Den föreliggande litteraturstudien kan ha blivit begränsad då endast artiklar i fulltext och 

skrivna på engelska eller svenska valdes.  En risk för feltolkningar av den engelska texten 

fanns men detta problem löstes genom att lexikon och andra översättningsverktyg användes 

för att stärka översättningen. Dock har ingen begränsning gjorts med hänsyn till i vilket land 

studierna i artiklar utförts, vilket ger en bred beskrivning av resultatet. Ingen användning av 

booleanska söktermerna NOT eller OR har gjorts däremot har söktermen AND använts och 

det kan ha lett till åtkomst av en begränsad mängd relevant forskning. Resultatet av 

artikelsökningen gav övervägande kvantitativa artiklar och en möjlig orsak till detta kan vara 

en begränsning i sökorden.  

 

Författarnas analys av innehållet i artiklarna utfördes utifrån syfte och frågeställning med 

inspiration av Granheim och Lundman (2003) och deras systematiska arbetssätt.  Författarna 

läste alla artiklarna var för sig. Därefter analyserades resultatet i artiklarna av författarna 

tillsammans på ett systematiskt tillvägagångssätt där viktiga delar ur de tre perspektiven 

grupperades. Genom detta tillvägagångssätt har analysen skett med större objektivitet 

eftersom två personers analys summerats och genom detta har studiens resultat stärkts. Att 

vara två författare som genomfört denna litteraturstudie har varit en styrka för studien 

eftersom vid diskussioner om tillvägagångssätt, analys och redovisning av resultatet har 

författarna kunnat delge sina åsikter för varandra och samtidigt påminna om syftet med 

studien. 

 

4.4 Allmän diskussion  

 

Livskvalitet hos patienter som genomgått en amputation förändrades inom olika perspektiv 

både negativt och positivt. Delar som påverkade livskvaliteten negativt var smärta, försämrad 

fysisk funktion och rörlighet samt ångest och minskade sociala relationer. Men trots detta 

uppgav patienterna positiv livskvalitet då de använde protes som förbättrade rörligheten och 

möjligheten för patienterna att vara aktiv i gemenskap med andra. Ytterligare positiva 

aspekter fann författarna vara att patienterna uppmätte hög livskvalitet inom arbets- och 

familjelivet. 
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Inom de två sistnämnda aspekterna uppmättes högre livskvalitet hos de som genomgått en 

amputation jämfört med de som inte var amputerade. Författarna anser att efter en amputation 

så omvärderar patienten olika delar i livet och värdesätter detta högre än människor som är 

friska, som kanske tar detta för givet. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att, då resultatet av studien visar på låg livskvalitet 

orsakad av smärta hos personer som genomgått en amputation, det är av största vikt att 

sjuksköterskan gör en smärtskattning hos patienten. Detta ska ske både före och efter 

amputationen för att minska risken för fantomsmärtor i den bortamputerade kroppsdelen. 

 

Mer kvalitativa studier behövs för att belysa patienters upplevelse av sin situation efter en 

amputation. Patienten har då en större möjlighet att uttrycka sina känslor och forskarna får ett 

brett underlag till sina studier. Genom denna forskning ges sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal möjlighet att få en ökad förståelse för patienters upplevelse av en svår och ny 

livssituation. 

Framtida forskning om varför livskvalitet hos de som amputerats påverkas av ålder anser 

författarna vara intressant och viktigt för att kunna anpassa vård och rehabilitering för alla 

patienter. Genom forskning kan vårdprogram utvecklas för att ge varje patient optimal vård 

och omsorg både före och efter amputation.  Det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om 

att alla är olika och förstår att yngre och äldre patienter har olika behov. 
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Bilaga 1 
 

Virginia Hendersons 14 mänskliga grundläggande behov: 

 

1. upprätthålla normal andning 

2. adekvat närings- och vätsketillförsel 

3. elimination av kroppens avfallsprodukter 

4. upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter , går och står, samt 

hjälp vid byte av ställning 

5. vila och sömn 

6. välja lämpliga kläder och skor, samt hjälp med av- och påklädning 

7. upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat genom att anpassa kläder 

och temperaturförhållanden i omgivningen 

8. upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden 

9. undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra 

10. skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor 

11. utöva sin religion och handla så som han eller hon själv upplever vara rätt 

12. ägna sig år något som ger honom eller henne upplevelse av att vara till nytta 

(meningsfull sysselsättning) 

13. finna förströelse och fritidsaktiviteter 

14. lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling 

 

 

Referens: 

(Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 2007).  



 
 

 
Bilaga 2 
Granskning av valda artiklar 

 
Författare/år Titel Design/metod Undersöknings-

grupp 
Dataanalys Reliabilitet/ 

validitet 
Abdelgadir, Shebeika, 
Eltom, Berne & 
Wikblad. 
2009 

Health related quality 
of life and sence of 
coherence in sudanese 
diabetic subjects with 
lower limb amputation 

Design cross-sectional 
med referensgrupp. 
Kvantitativ metod med 
frågeformulär 
HRQOL och SOC. 
 

Patienter över 20 år 
som haft diabetes mer 
än ett år och som 
genomgått en 
benamputation. 
Medelålder : 52,8 år 
n=60 
 

Student´s t-test för 
jämförelse mellan 
grupper. 
Chi-2 test 
Regressionsanalys. 

HRQOL var testat för Afrikanska 
länder och var reliabelt och hade 
god validitet. 
SOC hade cronbach´s alpha 0,84. 

Beck et al.  
2008 

Funtional outcomes 
and quality of life after 
tumor-related 
hemipelvectomy 

Deskriptiv 
retrospektiv kohort 
design. 
Kvantitativ metod. 
LASA instrumentet. 

Patienter som 
genomgått 
tumörrelaterad 
hemipelvektomi 
mellan 1988-2004. 
 
Medelålder: 48,9 och 
53 år. 
 
n= 97 
 

Wilcox rank test. 
Chi-test.  

LASA är instrument för att mäta 
QOL som inte ännu är etablerat 
vilket är en metodlogisk svaghet. 

DeGodoy, Braile, 
Buzatto , Longo & 
Fontes. 
2002 

Quality of life after 
amputation 

Retrospektiv kohort 
design. 
Kvantitativ metod med 
enkätformuläret SF-
36. 
 

Patienter som 
genomgått en 
amputation mellan en 
och sex månaderna , 
och som återkom för 
uppföljning. 
 
Medelålder 54 år 

För statisk analys 
användes Mann-
Whitney U. 

Ej diskuterad 



 
 

Författare/år Titel Design/metod Undersöknings-
grupp 

Dataanalys Reliabilitet/ 
validitet 

n=30 
Demet, Martinet, 
Guillemin, Paysant & 
André. 
2003 

Health related quality 
of life and related 
factors in 539 persons 
with amputation of 
upper and lower limb 

Retropesktiv icke-
randomiserad design. 
Kvantitativ metod med 
enkätformuläret NHP 
(Nottingham Health 
Profile). 

Patienter som 
genomgått en eller 
flera amputationer, 
dock ej fot eller hand, 
och som haft minst en 
vårdkontakt angående 
amputation de senaste 
5 åren.  
Medelålder 66,1 år  
n= 539 

Samband mellan 
variabler i QoL mättes 
med Spearman 
correlation coefficient. 

NHP-instrumentets reliabilitet och 
validitet var erkänd, enl studiens 
författare. 

Deneuville, & 
Perrouillet. 
 2006. 

Survival and quality of 
life after arterial 
revasculation or major 
amputation for critical 
leg ischemia in 
Guadeloupe 

Retrospektiv cohort 
design. 
Kvantitativ metod med 
enkäter. 
 

Patienter som 
genomgått arteriell 
rekonstruktion och 
patienter som 
genomgått amputation. 
 
Medelålder: 72,8 år 
och 73,7 år. 
n= 140 

Mann Whitney test. 
Mantel-Haenszel long 
rank metod. 

Författarna I artikeln diskuterar 
brister i artikeln: autonomin kunde 
inte undersökas då studien gjordes 
restrospektivt. En annan del av 
studien gjordes per telefon som 
kunde påverka svaren. En tredje 
faktor var att många patienter inte 
kom på uppföljningar eller hade 
flyttat. 

Eiser, Darlington, 
Stride & Grimer. 
2001 

Quality of life 
implications as a 
consequence of 
surgery:limb salvage, 
primary and secondary 
amputation 

Deskriptiv design. 
Kombinerad metod 
med kvantitativ ansats 
med  
frågeformulär SF-36. 
Intervjuer  med semi-
strukturerade frågor.  
 

Patienter som 
behandlades för 
osteosarcom på Royal 
Orthopaedic Hospital, 
mellan 1977-1995. 
Patienter som 
behandlades med 
benbevarande kirurgi 
och en normal 
jämförelsegrupp. 
 
Medelålder 31 år 
n= 37 

Student t-test för att 
avgöra skillnader i 
domänerna inom SF-
36 mellan grupper. 
T-test och ANOVA  
för jämförelse av 
funktioner hos 
patientgrupper. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
kodades. 
Regressionsanalys. 
 

Intervjuerna utfördes, 
transkriberades och kodades av två 
varandra oberoende parter. 
Reliabiliteten var etablerad till 92 
%. Inget diskuterades angående 
SF-36. 



 
 

Författare/år Titel Design/metod Undersöknings-
grupp 

Dataanalys Reliabilitet/ 
validitet 

Gallagher & 
MacLaclan. 
2004 

The trinity amputation 
and prosthesis  
experience scales and 
quality of life in 
people with lower 
limb amputation 

Design cross-
sectional. 
Kvantitativ metod med 
frågeformuläret 
TAPES och 
WHOQOL. 

Patienter över 18 år 
med unilateral 
benamputation. 
 
Medelålder : 47,45 år 
n=63 

Pearson correlation. 
Regressionsanalys. 

Liten undersökningsgrupp, som 
kom från en och samma klinik. 

Matsen, Malchow & 
Matsen. 
2000 

Correlations with 
patients perspectives 
of the result of lower-
extremity amputation 

Retrospektiv design. 
Kvantitativ metod med 
frågeformulär som 
kopplades till fyra 
sambandsvariabler. 

Patienter som 
genomgått amputation 
efter 1998 
identifierades via ett 
register. 
 
Medelålder var 50,1 år 
n=148 
 

Fishers r-to-z test. 
 

Erkännande av en stort och 
signifikant samband bevisar inte 
orsak och verkan. 
Ett stort antal jämförelser gav 
svagheter. 
För att minska risken sattes 
tröskeln för signifikans p< 0,005. 
 

Meatherall , Garrett , 
Kaufert, Martin, 
Fricke, Arneja, et al. 
2005 

Disablility and quality 
of life in canadian 
aboriginal and non-
aboriginal diabetic 
lower-extremity 
amputees 

Deskriptiv design. 
Kombinerad metod 
med kvantitativ ansats 
med frågeformulär och 
kvalitativ ansats 
intervjuer med 5 
frågor för öppna svar. 

Patienter med 
ursprung i Canada och 
patienter utan 
ursprung, med 
diabetes som bodde i 
stadskärnan eller var 
landsortsbo och var 
amputerad av ett ben 6 
månader innan 
intervjun. 
 
Medelålder 61 år hos 
ursprungsbefolkning 
Medelålder : 
67 år hos icke 
ursprungsbefolkning 
n= 44 
 

Chi-test. 
Intervjusvaren  
analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Teman identifierades 
och kodades. 

Liten undersökningsgrupp. 
Personer som behandlades med 
dialys uteslöts, det kunde påverka 
resultatet vad gällande boplats och 
aktivitet. 
Frågeformuläret var inte validerat. 
Viss språksvårighet mellan 
intervjuare och deltagare. 



 
 

Författare/år Titel Design/metod Undersöknings-
grupp 

Dataanalys Reliabilitet/ 
validitet 

Oliviera  & Boemer. 
2007 
 

Amputation in the 
perception of those 
who experience it: a 
study under the 
phenomenological 
view 

Fenomenologisk 
deskriptiv design.  
Kvalitativ metod. 
Intervjuer 

Patienter som skulle 
genomgå amputation. 
 
Ålder mellan 44 och 
80 år. 
n= 13  

De flesta intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades sedan. 
Identifierade 
meningsenheter och 
sedan teman och 
kategorier. 

Transkriberade intervjuerna direkt 
efter dem utfördes. 

Richardson, Glenn, 
Horgan & Nurmikko . 
2007 

A prospective study of 
factors associated with 
the presence of 
phantom limb pain six 
month after major 
lower limb amputation 
in patients with 
peripheral vascular 
disease 

Longitudinell 
prospektiv design. 
Frågeformulär om 
smärta och 
copingstrategier 
användes före 
amputation och efter 
sex månader. 

Alla patienter som 
samtyckt till 
amputation av benet, 
över eller under knät, 
på grund av vaskulär 
sjukdom. 
 
Medelålder 63,8 år 
n=77 

Fisher exact test 
t test. 
ANOVA 
Pearson correlation. 

Relativt liten studiegrupp. 
Signifikanta skillnader visade på 
högt värde av studien. 
 

Schans, Geertzen, 
Schoppen  & Dijikstra. 
2002 

Phantom pain and 
health-related quality 
of life in lower limb 
amputees 

Cross-sectional 
design. 
Kvantitativ metod.  
Enkäter- GQPLA & 
RAND-36 DLV 
(Holländsk version av 
SF-36). 

Patienter som 
genomgått en 
benamputation som 
var registrerad på 
ortopedisk tillverkare 
efter 1993. 
 
Medelålder: 65 år. 
n= 437 

Mann-Whitney test. Författarna diskuterar bias då 
urvalet skedde hos ortopedisk 
tillverkare men patienter valdes 
inte utifrån protesprovning, de 
flesta använde redan proteser. En 
stor del av enkäterna skickades 
tillbaka okompletta. Förklaring till 
detta kan vara att de flesta i 
undersökningen var äldre och kan 
ha problem med att fylla i enkäter. 
En analys bekräftade detta. 

Schoppen, et al.  
2002 

Job satisfaction and 
health experience of 
people with a lower-
limb amputation in 
comparison with 
healthy colleagues. 

Cross-sectional 
design. 
Kvantitativ metod. 
Enkäter- Rand 36- 
Item Health Survey. 

Patienter som 
genomgått 
benamputation de 
senaste 2 åren.  
Medelålder: 43 år. 
n= 144  

Deskriptiv statistik var 
utförd med hjälp av 
“Statistical Product 
and Service Solutions 
software”. 

TNO (Netherlands Organization 
for applied Scientific research) har 
validerat enkäten i flera andra 
forskningsprojekt. 



 
 

Författare/år Titel Design/metod Undersöknings-
grupp 

Dataanalys Reliabilitet/ 
validitet 

Tennvall  & Apelqvist. 
2000 

Health-related quality 
of life in patients with 
diabetes mellitus and 
foot ulcers 

Deskriptiv design. 
Kvantitativ metod. 
Enkäter – svenska 
versionen av EQ-5D. 

Patienter med fotsår 
och patienter som 
genomgått en 
amputation.  
 
Medelålder: 67 år. 
n= 457 

Chi-test. 
 

EQ-5D har testats för validitet, 
reliabilitet och generalitet i 
användning av flera olika typer av 
hälsoproblem och sjukdomar 
likväl som för den generella 
populationen i olika länder. 

Thijssens, Hoekstra-
Weebers Ginkel & 
Hoekstra. 
2006 

Quality of life after 
hyperthermic isolated 
limb perfusion for 
locally advanced 
extremity soft tissue 
sarcoma 

Jämförande design. 
Kvantitativ metod. 
Enkät- RAND-36 och 
Imapct of Event scale. 

Patienter som har 
Sarcom och har 
genomgått ILP och 
behandlad under åren 
1991-2003. 
 
Medelålder: 49år. 
n= 39 

Oparade t-tester.  
Pearsons 
korrelationstest. 
Oparad Mann 
Whitney. 
Kruskal-Wallis test. 

Följsamheten hos RAND-36 i 
denna studie var mellan 0.70-0.92 
Cronbach alfa.  

Thomson , Sayers, 
Reid, Underwood & 
Bell. 
1995  
 

Quality of life 
following 
infragenicular bypass 
and lower limb 
amputation 

Retrospektiv kohort 
design.  
Kvantitativ metod med 
frågeformulär. 
 
 
 

Patienter som 
genomgått antingen 
infagenicular bypass 
eller amputation av en 
nedre extrimitet. 
 
n=86 infragenicular 
bypass 
n=26 amputerade 

Mann-Whintney U för 
jämförelse av QoL 
mellan 
patientgrupperna. 
 
 

HADS validitet var erkänd, enl 
studiens författare. 
 

Zidarov, Swaine, & 
Gauthier-Gagnon. 
2009 

Quality of life of 
persons with lower-
limb amputation 
during rehablitation 
and at 3-month 
follow-up 

Longitudinell case 
serie design. 
Kvantitativ  metod  
genom enkäter (SQPL 
& PEQ) under tre 
olika tillfällen. 
Intervention: 
Tvärdisciplinär 
rehabilitation. 

Patienter över 18 år 
som har amputerats 
och blivit inlagd för 
rehabilitering och 
protesträning för första 
gången. 
 
Medelålder: 53,4 år 
n= 19 

ANOVA. 
Parade t-test. 
Oberoende t-test.  
 

SQPL har använts och validerats 
med friska personer, psyiska 
besvär eller andra somatiska 
sjukdomar men aldrig med LLA 
(lower limb amputation). Men 
enligt ett test har SQPL bra 
följsamhet. PEQ visar stor 
följsamhet och cronbach alfa på 
.73-0.89. 



 
 

Bilaga 3 
Checklista för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 
 
 
Checklista för kvantitativa artiklar  
 
A. Syfte 
Syftet med studien 
 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
 
B. Undersökningsgruppen 
Vilka är inkl.kriterierna? 
 
Vilka är exkl.kriterierna? 
 
Är undersökningsgruppen representativ? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
 
C. Mätmetoder 
Vilka mätmetoder användes? 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
Var validiteten diskuterad? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
 
D. Analys 
Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
 
Hur stort var bortfallet? 
 
Fanns en bortfallsanalys? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
Var den statiska analysen lämplig? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
Om nej, varför inte? 
 
Vilka var huvudresultaten? 
 
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
Om ja, vilka variabler? 
 



 
 

Instämmer du? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
 
F. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                     Poäng: 
 
 
                                                                                                                 Poängsumma: 
 
 
13-11 poäng = Kvalitetsgrad I 
10-9   poäng = Kvalitetsgrad II                                       
8-7     poäng = Kvalitetsgrad III                                               Artikelns kvalitetsgrad:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 
Checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

 
 
Checklista för kvalitativa artiklar  
 
A. Syfte 
Syftet med studien 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                             Poäng: 
B. Undersökningsgruppen 
Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 
JA  �                                 NEJ   �                                                                             Poäng: 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                             Poäng: 
C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                              Poäng: 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                              Poäng: 
D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om: 
�  teman är utvecklade som begrepp 
�  det finns episodiskt presenterade citat 
�  de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
�  svaren är kodade 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                               Poäng: 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                               Poäng: 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                               Poäng: 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                               Poäng: 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                               Poäng: 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data ( finns citat av orginaldata, summering 
av data som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
F. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
Stöder insamlad data forskarens resultat? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
Har resultaten klinisk relevans?  
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
Finns risk för bias? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
Håller du med om slutsatserna? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 



 
 

Om nej, varför inte?  
 
Ska artikeln inkluderas? 
JA  �                                 NEJ   �                                                                                Poäng: 
 
                                                                                                                          Poängsumma: 
 
 
18-14 poäng = Kvalitetsgrad I 
13-12 poäng = Kvalitetsgrad II                                       
11-10 poäng = Kvalitetsgrad III                                                       Artikelns kvalitetsgrad:      
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