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Sammanfattning Fantomsmärta	  är	  ett	  komplext	  fenomen	  
som	  drabbar	  många	  patienter	  efter	  
amputation	  av	  extremitet.	  Syftet	  var	  att	  
utforska	  hur	  fantomsmärtor	  efter	  
amputation	  av	  extremitet	  kan	  upplevas	  
och	  lindras.	  Litteraturstudiens	  resultat	  
utgörs	  av	  15	  vetenskapliga	  artiklar	  som	  
presenteras	  i	  tre	  huvudteman	  vilka	  är	  
fantomsmärtans	  komplexitet,	  lindring	  
genom	  transkutan	  elektrisk	  
nervstimulering	  och	  lindring	  genom	  
rörelseterapi.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  
upplevelsen	  av	  fantomsmärta	  medför	  en	  
negativ	  påverkan	  för	  patienter	  efter	  
amputation	  av	  extremitet.	  Olika	  
behandlingsmetoder	  till	  exempel	  
transkutan	  elektrisk	  nervstimulering	  och	  
rörelseterapi	  har	  beprövats	  med	  
varierande	  resultat.	  Vidare	  forskning	  är	  
nödvändig	  för	  att	  klarlägga	  den	  
bakomliggande	  patofysiologin	  gällande	  
fantomfenomenet	  för	  att	  generera	  
bättre	  anpassade	  lindringsmetoder.	  



Vidare	  forskning	  är	  även	  angelägen	  för	  
att	  få	  en	  ökad	  förståelse	  för	  patienters	  
upplevelser	  kring	  smärtproblematiken.	  
Utformande	  av	  PM	  gällande	  vård	  av	  
patienter	  som	  lider	  av	  fantomsmärtor	  
efter	  amputation	  av	  extremitet	  vore	  
betydelsefulla.	  
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Abstract Phantom	  limb	  pain	  is	  a	  complex	  
phenomenon	  that	  affects	  numerous	  
patients	  following	  amputation	  of	  the	  
extremities.	  The	  aim	  of	  this	  study	  was	  to	  
explore	  how	  phantom	  limb	  pain	  
following	  amputation	  of	  extremities	  can	  
be	  experienced	  and	  alleviated.	  The	  study	  
was	  conducted	  as	  a	  literature	  review	  
where	  15	  scientific	  articles	  were	  the	  
basis	  for	  the	  results.	  Three	  major	  themes	  
are	  presented	  in	  the	  result:	  the	  
complexity	  of	  phantom	  limb	  pain,	  
alleviation	  through	  transcutaneous	  
electrical	  nerve	  stimulation	  and	  
alleviation	  through	  movement	  therapy.	  
It	  has	  been	  shown	  that	  the	  experiences	  
of	  phantom	  limb	  have	  a	  negative	  impact	  
on	  patients	  following	  amputation	  of	  
extremities.	  Different	  options	  regarding	  
treatment,	  for	  example	  transcutaneous	  
electrical	  nerve	  stimulation	  and	  
movement	  theory,	  has	  been	  proven	  with	  
variation	  in	  the	  results.	  Further	  research	  
is	  required	  to	  elucidate	  the	  underlying	  

	  



	  

	  

pathophysiology	  regarding	  the	  phantom	  
phenomenon	  for	  better	  understanding	  
and	  suitable	  alleviation	  options.	  Specific	  
guidelines	  regarding	  nursing	  for	  patients	  
who	  suffer	  from	  phantom	  limb	  pain	  
would	  be	  of	  importance.	  	  
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Inledning  
I	  västerländsk	  hälso-‐	  och	  sjukvård	  har	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdomar	  blivit	  ett	  ökat	  
problem,	  vilket	  främst	  beror	  på	  vår	  förändrade	  livsstil	  (Rosengren,	  2009).	  Vidare	  
nämner	  Rosengren	  (2009)	  att	  de	  livsstilsförändringar	  som	  påverkar	  hälsan	  negativt	  
till	  exempel	  är	  minskad	  fysisk	  aktivitet,	  rökning	  och	  kost	  som	  innehåller	  hög	  socker-‐	  
och	  fetthalt	  samt	  har	  ett	  lågt	  fiberinnehåll.	  Hjärt-‐	  och	  kärlsjukdomar	  kan	  leda	  till	  
ateroskleros,	  vilket	  innebär	  åderförkalkning	  i	  artärerna	  (Järhult	  &	  Offenbartl,	  2006).	  
Detta	  gör	  att	  blodcirkulationen	  blir	  otillräcklig	  och	  därför	  kan	  skapa	  svåra	  ischemiska	  
smärtor,	  diabetes	  mellitus	  kan	  också	  generera	  liknande	  besvär.	  Cirkulations-‐
rubbningar	  av	  den	  här	  karaktären	  är	  den	  vanligaste	  anledningen	  till	  amputation	  av	  
extremitet	  då	  en	  stor	  del	  av	  ingreppen	  kommer	  till	  följd	  av	  kardiovaskulära	  besvär	  
(Dinh,	  Scovell	  &	  Veves,	  2009).	  Att	  genomgå	  en	  amputation	  av	  extremitet	  är	  alltid	  en	  
traumatisk	  upplevelse	  för	  patienten,	  eftersom	  det	  innebär	  förlust	  av	  en	  kroppsdel	  
(Riksförbundet	  för	  trafik-‐	  och	  polioskadade	  koalition	  för	  amputerade,	  RTP,	  2001).	  
Amputation	  av	  extremitet	  skonar	  patienten	  från	  den	  svåra	  ischemiska	  smärtan,	  men	  
i	  de	  flesta	  fall	  drabbas	  vederbörande	  av	  en	  annan	  slags	  smärta,	  som	  kallas	  
fantomsmärta	  (ibid.).	  	  

Sjuksköterskan	  har	  en	  central	  roll	  i	  vårdandet	  av	  patienter	  där	  han/hon	  enligt	  ICN:s	  
etiska	  kod	  för	  sjuksköterskor	  skall	  arbeta	  för	  att	  ”främja	  hälsa,	  förebygga	  sjukdom,	  
återställa	  hälsa	  samt	  att	  lindra	  lidande”	  (Svensk	  sjuksköterskeförening,	  2008.	  s.3).	  
För	  att	  bedriva	  god	  omvårdnad,	  vilket	  är	  sjuksköterskans	  huvudområde,	  krävs	  
förutom	  den	  etiska	  koden	  ett	  holistiskt	  förhållningssätt,	  det	  vill	  säga	  förmågan	  att	  se	  
hela	  människan	  (Socialstyrelsen,	  2005).	  	  

Bakgrund 

Att förlora en extremitet 
Redan	  under	  stenåldern	  genomfördes	  de	  första	  amputationerna	  av	  extremiteter	  
med	  hjälp	  av	  flintasten.	  Kirurgen	  Ambroise	  Paré	  återinförde	  på	  1500-‐talet,	  en	  
amputationsmetod	  som	  använts	  så	  tidigt	  som	  under	  antiken.	  Metoden	  gick	  ut	  på	  att	  
stoppa	  blödning	  genom	  åtstramning	  av	  blodkärl	  (RTP,	  2001).	  Under	  1600-‐talet	  var	  
amputation	  ett	  av	  de	  vanligaste	  ingreppen	  (Järhult	  &	  Offenbartl,	  2006).	  Vid	  1800-‐
talets	  slut	  uppdagades	  vikten	  av	  sterilitet	  vid	  kirurgiska	  ingrepp	  samt	  betydelsen	  av	  
att	  amputationssåren	  syddes	  ihop,	  till	  skillnad	  mot	  förr	  då	  de	  lämnades	  öppna	  för	  
självläkning.	  Från	  och	  med	  1900-‐talets	  början	  ansågs	  amputationer	  vara	  ett	  säkert	  
ingrepp	  (RTP,	  2001).	  	  
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Upplevelsen	  av	  amputation	  och	  förlust	  av	  en	  extremitet	  är	  en	  övervägande	  negativ	  
erfarenhet.	  Patienter	  som	  genomgår	  en	  förändring	  av	  detta	  slag	  menar	  att	  livet	  tar	  
en	  ny	  vändning	  (Senra,	  Oliveira,	  Leal	  &	  Vieira,	  2011).	  Livskvalitet,	  välmående	  och	  
autonomi	  är	  faktorer	  som	  generellt	  påverkas	  hos	  människor	  som	  amputerats	  och	  
ångest,	  depression	  och	  sociala	  hinder	  uppkommer	  ofta	  som	  följd	  (ibid.).	  
Amputationer	  görs	  på	  både	  nedre	  och	  övre	  extremiteter,	  vanligast	  förekommande	  är	  
amputation	  av	  de	  nedre,	  det	  vill	  säga	  från	  bäckenet	  ner	  till	  foten	  (RTP,	  2001).	  Årligen	  
utförs	  cirka	  2500	  amputationer	  av	  extremiteter	  i	  Sverige,	  varav	  98	  %	  utgörs	  av	  de	  
nedre	  extremiteterna.	  Amputation	  av	  övre	  extremiteter	  består	  av	  arm	  och	  hand	  
(Persson	  &	  Wingstrand,	  2005).	  Den	  största	  andelen	  amputationer	  av	  extremiteter	  
görs	  på	  patienter	  över	  60	  år	  och	  mer	  än	  hälften	  av	  patienterna	  är	  män	  (Bäck-‐
Pettersson	  &	  Björkelund,	  2005).	  Olika	  anledningar	  till	  varför	  amputationer	  utförs	  kan	  
vara	  trauma,	  olycksfall,	  malignitet,	  medfödda	  defekter,	  diabetes	  samt	  försämring	  av	  
blodcirkulationen	  (ateroskleros),	  varav	  den	  sistnämnda	  är	  den	  största	  bidragande	  
orsaken	  (ibid.).	  

Innebörden av smärta 
Smärta	  definieras	  enligt	  International	  Association	  for	  the	  Study	  of	  Pain	  (2012)	  som,	  
”an	  unpleasant	  sensory	  and	  emotional	  experience	  associated	  with	  actual	  or	  
potential	  tissue	  damage,	  or	  described	  in	  terms	  of	  such	  damage”	  

Molin,	  Lund	  och	  Lundeberg	  (2010)	  menar	  att	  upplevelsen	  av	  smärta	  är	  subjektiv	  och	  
kan	  ha	  olika	  karaktär	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  smärta	  det	  är.	  Smärta	  kan	  uppträda	  
både	  emotionellt	  där	  patienters	  upplevelser	  av	  smärta	  grundar	  sig	  i	  inre	  lidande,	  och	  
fysiskt	  där	  ett	  starkt	  samband	  till	  den	  kroppsliga	  smärtan	  beroende	  på	  lokalisation,	  
intensitet	  och	  duration	  påvisas	  (Gran,	  Festvåg	  &	  Landmark,	  2010).	  Den	  emotionella	  
smärtan	  kan	  medföra	  passivitet,	  isolering,	  osäkerhet	  och	  nedstämdhet	  för	  patienten	  
medan	  den	  fysiska	  smärtan	  bland	  annat	  kan	  leda	  till	  låg	  aktivitetsgrad,	  försämrad	  
livskvalitet,	  hopplöshet	  och	  lidande.	  Många	  patienter	  upplever	  en	  kombination	  av	  
dessa	  smärtdimensioner	  vilket	  gör	  att	  smärtan	  intensifieras	  (ibid.).	  Enligt	  Molin,	  Lund	  
och	  Lundeberg	  (2010)	  kan	  smärta	  indelas	  i	  olika	  klassificeringar	  beroende	  på	  
uppkomst,	  nociceptiv,	  idiopatisk	  eller	  neuropatisk.	  Nociceptiv	  smärta	  kallas	  den	  typ	  
som	  uppstår	  då	  smärtreceptorer	  stimuleras	  och	  sänder	  nervimpulser	  till	  hjärnan.	  
Vidare	  beskriver	  Molin,	  Lund	  och	  Lundberg	  (2010)	  idiopatisk	  smärta	  som	  
oidentifierbar,	  där	  ursprunget	  till	  upplevelsen	  inte	  går	  att	  finna.	  Den	  neuropatiska	  
smärtan	  uppstår	  i	  nervsystemet	  och	  är	  inte	  kopplad	  till	  kroppslig	  skada,	  vilket	  
innebär	  att	  skadan	  är	  lokaliserad	  i	  det	  centrala	  nervsystemet,	  hjärna	  och	  ryggmärg	  
(ibid.).	  En	  del	  av	  neuropatisk	  smärta	  kallas	  projicerad	  smärta,	  vilket	  innebär	  att	  
smärtupplevelsen	  har	  sitt	  ursprung	  i	  området	  kring	  den	  skadade	  nerven.	  Detta	  
betyder	  att	  smärtan	  inte	  behöver	  upplevas	  i	  direkt	  anslutning	  till	  vävnadsskadan.	  En	  
förklaring	  till	  fenomenet	  är	  att	  smärtsystemet	  kommunicerar	  med	  den	  del	  av	  
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hjärnbarken	  som	  är	  sammankopplad	  till	  en	  viss	  kroppsdel	  och	  därefter	  utlöser	  en	  
känsla	  av	  smärta	  i	  området	  för	  skadan	  (Molin	  et	  al.,	  2010).	  Neuropatisk	  smärta	  kan	  
antingen	  vara	  stimulusutlöst	  eller	  spontan.	  Den	  spontanutlösta	  smärtan	  kan	  
förekomma	  i	  varierande	  intensitet	  och	  längd.	  En	  form	  av	  spontan,	  neuropatisk	  
smärta	  kallas	  för	  fantomsmärta	  (ibid.).	  

Fantomsmärta 

Människor	  som	  tvingas	  genomgå	  en	  amputation	  av	  extremitet	  erfar	  någon	  gång	  i	  
efterförloppet	  fantomupplevelser	  (Molin	  et	  al.,	  2010).	  Fantomkänsla	  är	  den	  första	  
formen	  av	  fantomupplevelse,	  då	  patienten	  upplever	  att	  den	  amputerade	  
kroppsdelen	  fortfarande	  existerar.	  Känslan	  brukar	  försvinna	  med	  tiden,	  men	  då	  den	  
kvarstår	  och	  ökar	  i	  intensitet	  övergår	  den	  från	  att	  kallas	  fantomkänsla	  till	  
fantomsmärta.	  Idag	  upplever	  50-‐80	  %	  av	  patienterna	  fantomsmärtor	  efter	  
amputation	  av	  extremiteter	  (ibid.).	  RTP	  (2001)	  beskriver	  denna	  typ	  av	  smärta	  som	  
smärtupplevelser	  i	  en	  amputerad	  kroppsdel	  och	  smärtan	  karaktäriseras	  som	  
återkommande,	  hastigt	  isättande	  eller	  konstant.	  Hos	  de	  som	  amputeras	  är	  den	  
vanligaste	  smärtan	  den	  återkommande,	  som	  kan	  komma	  dagligen	  eller	  mer	  sällan	  
(Molin	  et	  al.,	  2010).	  Upplevelsen	  av	  denna	  typ	  av	  smärta	  kan	  vara	  ilande,	  brännande,	  
stickande	  och	  krampande	  (Hawthorn	  &	  Redmond,	  1999).	  Fantomsmärta	  är	  ett	  
svårdefinierat	  fenomen,	  då	  det	  inte	  är	  helt	  klarlagt	  varför	  det	  uppstår	  (Persson	  &	  
Wingstrand,	  2005).	  Det	  finns	  dock	  tre	  teorier	  kring	  fenomenet	  som	  pekar	  på	  olika	  
uppkomstkällor	  (Chapman,	  2011).	  Den	  första	  teorin,	  perifera	  teorin,	  grundas	  i	  att	  det	  
är	  nerverna	  kring	  den	  amputerade	  kroppsdelen	  som	  genom	  en	  inflammatorisk	  
process	  skickar	  felaktiga	  smärtimpulser	  till	  hjärnan.	  Den	  andra	  teorin,	  centrala	  
teorin,	  grundar	  sig	  i	  att	  varje	  kroppsdel	  styrs	  från	  olika	  delar	  av	  hjärnan	  och	  vid	  
förlust	  av	  en	  kroppsdel	  blir	  det	  en	  omorganisation	  i	  hjärnan	  vilket	  leder	  till	  att	  
felaktiga	  smärtsignaler	  skickas	  ut	  (ibid.).	  Chapman	  (2011)	  beskriver	  den	  tredje	  teorin	  
som	  teorin	  om	  ryggmärgen.	  Vid	  en	  amputation	  skadas	  nervcellerna	  i	  området	  och	  
blir	  mer	  känsliga	  för	  stimulering	  vilket	  medför	  att	  smärtimpulser	  till	  ryggmärgen	  ökar	  
i	  frekvens.	  

Omvårdnad vid smärta 
Sjuksköterskan	  har	  en	  betydande	  roll	  vid	  behandling	  av	  smärta,	  där	  en	  viktig	  
komponent	  är	  att	  uppmärksamma	  smärtan	  i	  ett	  tidigt	  stadie	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  
undvika	  långvariga,	  kroniska	  besvär	  (Chapman,	  2011).	  	  Enligt	  Socialstyrelsen	  (2005)	  
bör	  sjuksköterskan	  ”uppmärksamma	  och	  möta	  patientens	  sjukdomsupplevelse	  och	  
lidande	  och	  så	  långt	  som	  möjligt	  lindra	  detta	  genom	  adekvata	  åtgärder”	  (s.11).	  På	  
grund	  av	  att	  smärta	  är	  ett	  subjektivt	  fenomen	  måste	  behandlingen	  anpassas	  
individuellt	  utifrån	  patient	  och	  situation	  där	  ingivelse	  av	  hopp	  kan	  leda	  till	  lindring	  av	  
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smärta	  på	  ett	  psykologiskt	  plan	  (Haugan,	  2014).	  Wang	  och	  Tsai	  (2010)	  belyser	  vikten	  
av	  att	  sjuksköterskan	  har	  förståelse	  för	  smärtans	  fysiologi,	  att	  patienter	  beter	  sig	  på	  
olika	  sätt	  vid	  smärta	  samt	  etiska	  och	  kulturella	  problem	  vid	  hantering	  av	  smärta	  för	  
att	  på	  ett	  optimalt	  sätt	  kunna	  lindra	  patienters	  smärtbesvär.	  För	  att	  uppnå	  god	  hälsa	  
vid	  smärtproblematik	  är	  det	  viktigt	  för	  patienter	  att	  känna	  sig	  trygga	  med	  situationen	  
där	  sjuksköterskan	  spelar	  en	  viktig	  roll	  genom	  information	  och	  stöttning	  (Mortimer,	  
Steedman,	  McMillan,	  Martin	  &	  Ravey,	  2002).	  

Dorothea	  Orem	  är	  en	  omvårdnadsteoretiker	  som	  förespråkar	  hjälp	  till	  egenvård	  och	  
menar	  att	  det	  centrala	  med	  omvårdnad	  är	  att	  patienter	  skall	  få	  ett	  gott,	  fungerande	  
liv	  (Denyes,	  Orem	  &	  SozWiss,	  200	  ).	  Egenvårdsteorin	  belyser	  att	  patienten	  skall	  
uppnå	  delaktighet	  i	  sin	  vård	  genom	  att	  ha	  full	  fokus	  på	  sig	  själv,	  sin	  kropp	  och	  sina	  
handlingar.	  Genom	  vägledning	  till	  att	  vara	  oberoende	  av	  andra	  menar	  Orem	  att	  
patienter	  upplever	  hälsa	  och	  välbefinnande	  och	  detta	  kan	  uppfyllas	  genom	  att	  
självständigt	  hantera	  sitt	  vardagliga	  liv	  (ibid.).	  McDonald,	  LaPorta	  och	  Meadows-‐
Oliver	  (2005)	  betonar	  att	  grunden	  till	  god	  omvårdnad	  till	  stor	  del	  handlar	  om	  
kommunikation,	  inte	  minst	  vid	  lindring	  av	  smärta	  där	  sjuksköterskan	  är	  beroende	  av	  
patientens	  förmedling	  av	  sin	  upplevelse	  för	  att	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  kunna	  lindra	  
smärtan.	  En	  stor	  del	  av	  sjuksköterskans	  profession	  handlar	  om	  att	  på	  olika	  sätt	  
kommunicera	  med	  patienter	  (Socialstyrelsen,	  2005),	  denna	  kommunikation	  
innefattar	  bland	  annat	  information	  och	  undervisning.	  Informationen	  är	  viktig	  för	  att	  
patienten	  och	  närstående	  skall	  få	  en	  klar	  bild	  av	  patientens	  hälsotillstånd	  och	  den	  
rådande	  situationen.	  Tingström	  (2010)	  menar	  att	  individanpassad	  information	  ligger	  
till	  grund	  för	  god	  omvårdnad	  och	  för	  att	  patienten	  skall	  kunna	  hantera	  och	  förstå	  sin	  
situation	  på	  bästa	  sätt.	  Vikten	  av	  att	  vägleda	  och	  stödja	  patienter	  på	  ett	  psykologiskt	  
plan	  anser	  Dorothea	  Orem	  vara	  en	  huvudsaklig	  del	  i	  sjuksköterskans	  profession	  för	  
att	  bringa	  acceptans	  och	  kontroll,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  hälsa	  (Deneys	  et	  al.,	  2001).	  	  

Alternativa smärtlindringsmetoder  

Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) 

TENS	  är	  en	  välkänd	  behandling	  vid	  bland	  annat	  lindring	  av	  smärta,	  metoden	  
utvecklades	  under	  tidigt	  70-‐tal	  av	  Melzack	  och	  Wall	  (Lofthus	  &	  Allen,	  2006).	  Tekniken	  
bakom	  den	  smärtlindrande	  effekten	  är	  elektiska	  signaler	  genom	  elektroder	  som	  fästs	  
kring	  det	  smärtdrabbade	  området.	  Signalerna	  sänder	  impulser	  som	  både	  blockerar	  
smärtreceptorer	  och	  frisätter	  kroppsegna	  hormoner	  som	  reducerar	  smärta.	  TENS	  är	  
utformad	  för	  att	  användas	  på	  vårdinrättningar	  men	  på	  grund	  av	  en	  enkel	  teknik	  kan	  
den	  även	  användas	  av	  patienten	  själv	  i	  hemmet	  (ibid.).	  
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Rörelseterapi 

Det	  finns	  olika	  varianter	  av	  rörelseterapi	  där	  varierande	  utföranden	  används	  men	  
den	  grundläggande	  tanken	  bakom	  behandlingen	  beskrivs	  som	  en	  föreställning	  av	  
rörelse	  av	  den	  förlorade	  kroppsdelen	  (Raffin,	  Giraux	  &	  Reilly,	  2012).	  Genom	  att	  
föreställa	  sig	  rörelse	  av	  den	  obefintliga	  kroppsdelen	  rörs	  stumpen	  per	  automatik,	  
vilket	  leder	  till	  att	  känslan	  av	  fantomrörelsen	  uppfattas	  som	  mer	  verklig	  (ibid.).	  En	  
bearbetad	  utveckling	  av	  rörelseterapi	  är	  spegelterapi	  som	  studerades	  under	  mitten	  
av	  90-‐talet	  av	  Ramachandran,	  professor	  i	  neurologi.	  Behandlingen	  har	  visat	  sig	  vara	  
fördelaktig	  vid	  lindring	  av	  fantomsmärtor	  efter	  amputation	  (Thieme,	  Mehrholz,	  Pohl,	  
Behrens	  &	  Dohle,	  2012).	  Vidare	  beskrivs	  behandlingsmetoden	  som	  en	  visuell	  illusion	  
där	  patienten	  placerar	  en	  spegel	  över	  den	  amputerade	  kroppsdelen	  för	  att	  skapa	  en	  
reflektion	  av	  den	  icke-‐amputerade	  delen.	  Vid	  rörelse	  av	  den	  icke-‐amputerade	  
kroppsdelen	  under	  spegelterapin	  upplever	  patienten	  att	  den	  amputerade	  delen	  är	  
intakt	  och	  kan	  röra	  sig	  obehindrat.	  Denna	  illusion	  har	  visats	  reducera	  smärta	  genom	  
att	  hjärnan	  blir	  ”lurad”	  (ibid.).	  	  

Problemformulering 
Fantomsmärtor	  efter	  amputation	  av	  extremitet	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  
fenomen	  som	  drabbar	  många	  patienter	  och	  innebär	  en	  komplicerad	  
smärtproblematik.	  Det	  problematiska	  med	  fantomsmärtor	  är	  att	  uppkomsten	  inte	  är	  
helt	  klarlagd,	  därmed	  är	  dessa	  smärtor	  svårbehandlade.	  Dessutom	  är	  smärta	  en	  
subjektiv	  upplevelse	  som	  varierar	  från	  person	  till	  person.	  De	  plågsamma	  smärtorna	  
för	  patienten	  kan	  medföra	  försämrad	  livskvalitet	  och	  försämrad	  hälsa,	  vilket	  gör	  att	  
det	  här	  är	  ett	  angeläget	  problem	  för	  sjuksköterskor	  att	  bli	  medvetna	  om.	  Det	  finns	  
olika	  lindrande	  metoder	  men	  i	  många	  fall	  är	  de	  inte	  bestående.	  	  

Syfte 
Syftet	  var	  att	  utforska	  hur	  fantomsmärtor	  efter	  amputation	  av	  extremitet	  kan	  
upplevas	  och	  lindras.	  

Metod 
Studien	  genomfördes	  som	  en	  litteraturstudie	  gjord	  enligt	  Olsson	  och	  Sörensen	  
(2011)	  för	  att	  genom	  granskning	  av	  vetenskapliga	  artiklar	  nå	  en	  djupare	  förståelse	  
för	  det	  valda	  ämnet.	  
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Datainsamling 
Datainsamlingen	  inleddes	  med	  att	  information	  samlades	  från	  olika	  databaser	  som	  
kunde	  kopplas	  till	  ämnet	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  2011).	  Lämpliga	  databaser	  valdes	  efter	  
att	  de	  gav	  flest	  relevanta	  träffar,	  dessa	  var	  CINAHL,	  PubMed	  och	  PsycInfo.	  Sökorden	  
formulerades	  för	  att	  svara	  till	  studiens	  syfte.	  Sökord	  som	  användes	  (se	  bilaga	  A)	  var	  
phantom	  limb	  pain,	  phantom	  pain,	  nurs*,	  amputation,	  treatment,	  mirror	  therapy,	  
postamputation	  pain,	  nursing	  assessment,	  tens,	  care	  giving,	  quality	  of	  life,	  
transcutaneous	  electrical	  nerve	  stimulation,	  rehabilitation,	  coping,	  neuropathic	  pain,	  
patients,	  peripheral	  nerve	  stimulation,	  nursing	  intervention.	  Sökorden	  skrevs	  
antingen	  in	  som	  fritext	  eller	  som	  ämnesord	  (se	  bilaga	  A),	  heading	  i	  CINAHL,	  MeSH	  i	  
Pubmed,	  thesaurus	  i	  PsycInfo	  och	  trunkering	  (nurs*)	  användes	  för	  att	  få	  ett	  bredare	  
resultat.	  Sökorden	  kombinerades	  med	  orden	  AND,	  OR	  och	  NOT	  för	  att	  optimera	  
sökningarna.	  Sökningar	  som	  inte	  gav	  relevanta	  resultat,	  anpassade	  till	  syftet,	  valdes	  
att	  ej	  redovisas.	  I	  databaserna	  Academic	  Search	  Elite,	  SweMed+	  och	  Medline	  gjordes	  
sökningar	  utan	  resultat,	  och	  redovisas	  därför	  inte.	  	  

Inklusionskriterier	  som	  användes	  var	  artiklar	  publicerade	  mellan	  2009-‐2014	  samt	  
artiklar	  skrivna	  på	  engelska.	  Exklusionskriterier	  som	  användes	  var	  barn	  och	  
krigsrelaterade	  faktorer.	  Två	  manuella	  sökningar	  gjordes	  (se	  bilaga	  B)	  efter	  
genomgång	  av	  referenslistor	  där	  två	  artikeltitlar	  ansågs	  relevant	  till	  studiens	  syfte	  
(Forsberg	  &	  Wengström,	  2013).	  Dessa	  artiklar	  inkluderades	  i	  litteraturstudiens	  
resultat.	  En	  kompletterande	  sökning	  blev	  nödvändig	  då	  innehållet	  i	  resultatdelen	  i	  
några	  av	  artiklarna	  visade	  sig	  vara	  otillräcklig	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte.	  Den	  
systematiska	  litteratursökningen	  resulterade	  i	  totalt	  901	  träffar	  där	  titlar	  som	  ansågs	  
relevanta	  till	  syftet	  lästes,	  totalt	  lästes	  102	  abstrakt.	  Artiklar	  vars	  titlar	  och	  abstrakt	  
som	  tidigare	  valts	  ut	  och	  sedan	  dök	  upp	  i	  en	  ny	  sökning	  har	  markerats	  med	  asterix	  
(*)	  i	  sökhistoriken	  (se	  bilaga	  B).	  Till	  urval	  1	  (se	  bilaga	  B)	  valdes	  26	  kvantitativa	  och	  
kvalitativa	  artiklar	  som	  ansågs	  relevanta	  till	  studiens	  syfte.	  Artiklarna	  bearbetades	  
enskilt	  och	  därefter	  diskuterades	  relevansen	  till	  syftet	  och	  efter	  kvalitetsgranskning	  
enligt	  Olsson	  och	  Sörenssen	  (2011).	  Därefter	  valdes	  elva	  artiklar	  bort	  på	  grund	  av	  låg	  
vetenskaplig	  grad,	  grad	  III,	  denna	  grad	  innebär	  lägre	  än	  70	  %	  vetenskaplig	  grad.	  
Femton	  artiklar	  valdes	  till	  urval	  2	  (se	  bilaga	  B)	  och	  14	  av	  dessa	  var	  etiskt	  godkända.	  
Tolv	  av	  de	  granskade	  artiklarna	  fick	  vetenskaplig	  grad	  I	  och	  tre	  fick	  grad	  II.	  Grad	  I	  
innebär	  att	  artikeln	  har	  hög	  vetenskaplig	  kvalitet,	  över	  80	  %	  eller	  mer	  och	  grad	  II	  
innebär	  att	  artikeln	  har	  medelhög	  vetenskaplig	  kvalitet,	  70	  %	  eller	  mer.	  Anledningen	  
till	  att	  det	  valdes	  att	  inkludera	  artiklar	  av	  vetenskaplig	  grad	  II	  var	  att	  de	  uppfyllde	  
inklusionskriterierna	  och	  ansågs	  ha	  en	  hög	  relevans	  till	  studiens	  syfte.	  
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Databearbetning 
Till	  urval	  2	  valdes	  15	  vetenskapliga	  artiklar	  att	  användas	  till	  litteraturstudiens	  
resultat.	  Tolv	  artiklar	  var	  kvantitativa,	  två	  var	  kvalitativa	  och	  en	  innehöll	  både	  en	  
kvantitativt	  och	  en	  kvalitativ	  ansats.	  Artiklarna	  bearbetades	  ingående	  gemensamt	  
genom	  noggrann	  läsning	  samt	  diskussion.	  Resultat	  som	  svarade	  till	  syftet	  
markerades	  och	  granskades.	  Efter	  bearbetningen	  sammanställdes	  artiklarna	  
gemensamt	  i	  en	  artikelöversikt	  (se	  bilaga	  C).	  Artiklarnas	  resultat	  granskades	  grundligt	  
och	  det	  upptäcktes	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  artiklarna	  redan	  genom	  titlarna,	  
där	  varje	  artikel	  studerade	  specifika	  ämnen	  och	  användes	  sedan	  för	  att	  skapa	  tre	  
huvudteman	  till	  litteraturstudiens	  resultat:	  fantomsmärtans	  komplexitet,	  lindring	  
genom	  transkutan	  elektrisk	  nervstimulering	  (TENS)	  och	  lindring	  genom	  rörelseterapi.	  

Resultat 

Fantomsmärtans komplexitet 
Patienter	  som	  genomgår	  amputation	  av	  extremitet	  har	  visat	  sig	  uppleva	  försämrad	  
livskvalitet	  och	  nedsatt	  mental	  hälsa,	  detta	  beror	  till	  stora	  delar	  på	  den	  efterföljande	  
fantomsmärta	  som	  i	  många	  fall	  uppstår	  (Bosmans,	  Geertzen,	  Post,	  Van	  der	  Schans	  &	  
Dijkstra,	  2010;	  Davidson,	  Khor	  &	  Jones,	  2010;	  Sinha,	  Van	  den	  Heuvel	  &	  Arokiasamy,	  
2011;	  Unwin,	  Kacperek	  &	  Clarke,	  2009).	  Även	  den	  fysiska	  funktionen	  försämras	  till	  
följd	  av	  amputation	  av	  extremitet,	  där	  fantomsmärtor	  visats	  vara	  en	  bidragande	  
orsak	  (Sinha	  et	  al.,	  2011).	  	  Fantomsmärtor	  kan	  leda	  till	  kroppslig	  nedsatthet	  och	  
triggas	  igång	  av	  olika	  fysiska	  stimuli	  som	  exempelvis	  illasittande	  proteser	  (Davidson	  
et	  al.	  2010;	  Giummarra,	  Georgiou,	  Nicholls,	  Gibson,	  Chou	  &	  Bradshaw,	  2011).	  
Bosmans	  et	  al.	  (2010)	  hävdar	  däremot	  att	  protesanvändning	  inte	  kan	  associeras	  med	  
dessa	  smärtor.	  Det	  finns	  olika	  yttre	  och	  inre	  faktorer	  som	  påverkar	  och	  utlöser	  
fantomsmärtor,	  där	  psykosociala	  och	  emotionella	  påfrestningar	  har	  stor	  inverkan	  
(Giummarra	  et	  al.,	  2011).	  I	  undersökningar	  av	  livskvalitet	  hos	  patienter	  som	  
genomgår	  amputation,	  visar	  resultaten	  att	  den	  grupp	  som	  upplever	  låg	  livskvalitet	  är	  
främst	  de	  som	  lever	  med	  fantomsmärtor	  (Davidson	  et	  al.,	  2010).	  Liu,	  Williams,	  Liu	  
och	  Chien	  (2010)	  visar	  i	  sin	  studie	  att	  patienter	  som	  står	  inför	  amputation	  ofta	  
känner	  sig	  rädda	  för	  vad	  framtiden	  kommer	  att	  medbringa,	  fysiskt,	  psykiskt	  och	  
emotionellt.	  Dessa	  känslor	  leder	  hos	  många	  patienter	  till	  depression	  och	  ångest	  i	  
efterförloppet,	  vilket	  Giummarra	  et	  al.	  (2011)	  menar	  kan	  vara	  en	  utlösande	  faktor	  
för	  fantomsmärtor.	  Vid	  amputation	  av	  nedre	  extremiteter	  menar	  Unwin	  et	  al.	  (2009)	  
att	  socialt	  stöd	  och	  ingivelse	  av	  hopp	  kan	  hjälpa	  patienter	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  
situationen	  och	  därmed	  lindra	  obehag.	  Ingivande	  av	  hopp	  vid	  rehabiliteringens	  start	  
efter	  amputation	  kan	  signifikant	  relateras	  till	  att	  patienter	  upplever	  god	  
sinnesstämning	  och	  vidare	  kan	  detta	  tillsammans	  med	  socialt	  stöd	  leda	  till	  adaption	  
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av	  det	  nya	  tillståndet	  (ibid.).	  Enligt	  Liu	  et	  al.	  (2010)	  tar	  det	  två	  till	  tre	  månader	  för	  
patienter	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  rådande	  livssituationen	  och	  för	  att	  möjliggöra	  detta	  
behöver	  patienterna	  känna	  hopp	  och	  mening	  med	  tillvaron.	  För	  att	  uppnå	  en	  känsla	  
av	  meningsfullhet	  behöver	  patienter	  stöd	  på	  vägen,	  vilket	  kan	  erhållas	  genom	  
stödgrupper	  och	  rehabilitering,	  eftersom	  de	  upplever	  sig	  vara	  ensamma	  i	  sin	  
situation	  (ibid.).	  	  

Otillräckligt	  tillhandahållande	  av	  information	  angående	  fantomfenomenet	  och	  dess	  
olika	  behandlingsalternativ	  är	  en	  anledning	  till	  att	  patienter	  anser	  sig	  besitta	  större	  
kunskaper	  om	  fantomsmärtor	  än	  den	  vårdande	  personalen	  på	  grund	  av	  subjektiva	  
erfarenheter	  (Kern,	  Busch,	  Müller,	  Kohl	  &	  Birklein,	  2012).	  Kunskapsbristen	  hos	  
vårdpersonalen	  betraktas	  vara	  en	  bidragande	  orsak	  till	  patienters	  obehandlade	  
smärtor	  (ibid.).	  Att	  leva	  med	  obehandlade	  fantomsmärtor	  leder	  som	  tidigare	  nämnts	  
till	  försämrad	  livskvalitet	  och	  oförmåga	  att	  utföra	  dagliga	  aktiviteter	  på	  ett	  
tillfredställande	  sätt	  (Davidson	  et	  al.,	  2010).	  	  

Lindring genom transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 
TENS	  är	  en	  av	  de	  vanligaste	  icke-‐farmakologiska	  behandlingsformerna	  vid	  
fantomsmärtor	  efter	  amputation	  av	  extremitet,	  där	  studier	  visar	  på	  positiva	  men	  
även	  något	  sämre	  resultat	  (Kern	  et	  al.,	  2012;	  Kilinc,	  Livanelioglu,	  Yildirim	  &	  Tan,	  
2014;	  Mulvey,	  Radford,	  Fawkner,	  Hirst,	  Neumann	  &	  Johnson,	  2012).	  Det	  har	  visat	  sig	  
att	  effekten	  av	  behandlingen	  kan	  variera	  beroende	  på	  patientens	  smärtkaraktär	  
(Kilinc	  et	  al.,	  2014).	  I	  de	  fall	  där	  smärtan	  känns	  intensiv,	  varm,	  känslig	  och	  obehaglig	  
är	  förutsättningarna	  för	  lindring	  bättre	  och	  en	  patient	  upplever	  att	  den	  varma	  
smärtkänslan	  helt	  försvinner	  efter	  behandling	  (ibid.).	  TENS-‐terapin	  pågår	  under	  30-‐
60	  minuter	  och	  studier	  visar	  att	  behandlingen	  har	  en	  lindrande	  effekt	  både	  vid	  vila	  
och	  i	  rörelse	  (Mulvey	  et	  al.,	  2012).	  Trots	  att	  terapin	  är	  övervägande	  komplikationsfri	  
har	  det	  i	  några	  fall	  rapporterats	  rodnader,	  domningar	  och	  obehag	  under	  pågående	  
behandling	  (Kilinc	  et	  al.,	  2014;	  Mulvey	  et	  al.,	  2012).	  Oosterhof,	  Wilder-‐Smith,	  de	  Boo,	  
Oostendorp	  och	  Crul	  (2012)	  menar	  att	  ungefär	  hälften	  av	  patienterna	  som	  genomgår	  
TENS-‐terapi	  känner	  obehag	  under	  behandlingen,	  och	  det	  finns	  även	  de	  fall	  där	  
patienter	  tvingas	  avvika	  från	  studien	  på	  grund	  av	  dermatologiska	  åkommor.	  Efter	  60	  
minuters	  behandling	  menar	  Mulvey	  et	  al.	  (2012)	  att	  fantomsmärtorna	  minskar	  och	  
patienter	  som	  genomgår	  TENS-‐terapi	  känner	  lättnad.	  ”TENS	  took	  my	  pain	  away	  in	  
my	  phantom	  limb	  and	  my	  stump…	  it	  didn’t	  just	  dull	  the	  pain,	  as	  I	  had	  expected	  it	  
would,	  it	  actually	  took	  the	  pain	  away!”	  (ibid.	  s.	  294).	  TENS	  är	  enligt	  Kilinc	  et	  al.	  (2014)	  
och	  Mulvey	  et	  al.	  (2012)	  en	  välfungerande,	  kompletterande	  och	  alternativ	  
behandlingsform	  till	  medicinsk	  behandling,	  där	  resultatet	  av	  terapin	  visar	  på	  någon	  
form	  av	  lindring	  hos	  alla	  deltagande	  patienter.	  Kern	  et	  al.	  (2012)	  motsäger	  dessa	  
resultat	  genom	  att	  i	  sin	  studie	  komma	  fram	  till	  att	  endast	  39	  av	  141	  deltagare	  
upplever	  lindring	  av	  sina	  fantomsmärtor.	  Oosterhof	  et	  al.	  (2012)	  belyser	  att	  efter	  ett	  
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år	  rapporterade	  30	  %	  av	  deltagarna	  en	  generell	  förbättring	  av	  sina	  smärtor.	  Genom	  
sin	  smärtlindrande	  effekt	  bidrar	  TENS	  även	  till	  förbättring	  av	  fysiska,	  psykiska	  och	  
sociala	  faktorer	  i	  det	  vardagliga	  livet,	  så	  som	  rörelsefrihet,	  sömn,	  livskvalitet,	  humör,	  
arbetsmöjligheter	  och	  relationen	  till	  medmänniskor	  (Kilinc	  et	  al.,	  2014).	  

Lindring genom rörelseterapi 
Rörelseterapi	  har	  visat	  sig	  ge	  varierande	  resultat	  vid	  lindring	  av	  fantomsmärtor	  efter	  
amputation	  av	  extremitet	  (Mcavinue	  &	  Robertson,	  2011;	  Ülger,	  Topuz,	  Bayramlar,	  
Sener,	  &	  Erbahceci,	  2009).	  Genom	  en	  studie	  som	  gjorts	  på	  området	  har	  rörelseterapi	  
visat	  sig	  ha	  en	  lindrande	  effekt	  hos	  patienter	  som	  lider	  av	  fantomsmärtor	  där	  en	  
patient	  beskriver	  behandlingen	  som	  att	  han	  inte	  kunde	  känna	  någon	  smärta	  under	  
tiden	  som	  han	  var	  fokuserad	  på	  att	  göra	  de	  imaginära	  rörelserna	  (Ülger	  et	  al.,	  2009).	  
Samtidigt	  visas	  motsatt	  effekt	  av	  terapin	  i	  andra	  fall	  där	  effekten	  inte	  är	  kvarstående	  
längre	  än	  två	  månader	  efter	  behandling	  och	  att	  den	  hos	  75	  %	  (n=4)	  inte	  leder	  till	  
någon	  form	  av	  förbättring	  (Mcavinue	  &	  Robertson,	  2011).	  Ülger	  et	  al.	  (2009)	  visar	  i	  
sin	  studie	  att	  patienter	  som	  upplever	  att	  rörelseterapi	  är	  effektiv	  vid	  fantomsmärtor	  
fortsätter	  att	  utföra	  övningarna	  efter	  studiens	  slut	  och	  menar	  då	  att	  
fantomsmärtorna	  avtar	  vid	  rörelse	  och	  även	  minskar	  i	  frekvens.	  Det	  finns	  en	  form	  av	  
rörelseterapi,	  spegelterapi,	  som	  resulterar	  i	  en	  god	  smärtlindrande	  effekt	  (Darnall	  &	  
Li,	  2011;	  Foell,	  Bekrater-‐Bodmann,	  Diers	  &	  Flor,	  2013;	  Mercier	  &	  Sirigu,	  2009).	  Enligt	  
Darnall	  och	  Li	  (2011)	  är	  spegelterapi	  en	  behandlingsform	  som	  genom	  
undersökningar	  leder	  till	  varierande	  resultat,	  där	  en	  stor	  del	  av	  de	  behandlade	  
patienterna	  upplever	  lindring	  av	  sina	  fantomsmärtor	  efter	  genomgången	  
spegelterapi	  samtidigt	  som	  andra	  upplever	  en	  förvärring	  av	  smärtorna.	  Liknande	  
resultat	  har	  framkommit	  där	  patienters	  upplevelser	  både	  varit	  positiva	  och	  negativa,	  
positiva	  genom	  att	  fantomsmärtorna	  lindras	  efter	  behandlingen	  och	  negativa	  genom	  
upplevt	  obehag	  under	  behandlingen	  (Mercier	  &	  Sirigu,	  2009).	  De	  besvär	  som	  upplevs	  
i	  samband	  med	  terapin	  kan	  vara	  att	  fantomsmärtorna	  förvärras	  men	  att	  de	  efter	  
behandling	  går	  i	  regress	  (ibid.).	  För	  deltagarna	  som	  känner	  lindring	  av	  smärtorna	  är	  
tiden	  en	  viktig	  faktor	  då	  smärtorna	  avtar	  signifikant	  ju	  längre	  tid	  som	  går	  (Darnall	  &	  
Li,	  2011;	  Foell	  et	  al.,	  2013).	  Resultatet	  av	  spegelterapi	  (Darnall	  &	  Li,	  2011)	  visar	  på	  
negativa	  utfall	  hos	  en	  del	  av	  deltagarna	  där	  de	  bland	  annat	  kan	  känna	  sig	  uttråkade,	  
bli	  mer	  medvetna	  om	  sin	  förlorade	  kroppsdel,	  utveckla	  depression,	  uppleva	  ökad	  
fantomsmärta	  och	  ökade	  fantomkänslor	  som	  går	  i	  regress	  relativt	  omgående.	  Två	  
deltagare	  upplever	  kramper	  i	  den	  intakta	  kroppsdelen	  relaterat	  till	  aggressiva	  
rörelser	  och	  ombeds	  göra	  rörelserna	  mjukare	  för	  att	  undvika	  denna	  typ	  av	  smärta	  
(ibid.).	  Skillnaden	  mellan	  smärtintensiteten	  före	  behandlingen	  och	  en	  och	  två	  
månader	  in	  i	  behandlingen	  visar	  på	  en	  minskning	  (Darnall	  &	  Li,	  2011).	  Studier	  visar	  
att	  fantomsmärtor	  är	  bäst	  lindrade	  en	  månad	  in	  i	  behandlingen	  och	  att	  de	  ökar	  
något	  efter	  två	  månaders	  behandling	  (Darnall	  &	  Li,	  2011;	  Foell	  et	  al.,	  2013).	  En	  del	  
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patienter	  upplever	  att	  spegelterapin,	  efter	  två	  månader,	  bidrar	  till	  förvärrade	  
smärtor	  (Darnall	  &	  Li,	  2011).	  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Först	  gjordes	  en	  inledande	  fritextsökning	  för	  att	  få	  en	  överblick	  över	  området,	  
därefter	  utfördes	  en	  systematisk	  litteratursökning	  i	  databaserna	  CINAHL,	  Pubmed	  
och	  PsycInfo	  för	  att	  hitta	  relevanta	  vetenskapliga	  artiklar	  till	  resultatet.	  Databaserna	  
ansågs	  relevanta	  eftersom	  de	  innehåller	  forskning	  inom	  vård	  och	  omvårdnad	  och	  
täcker	  området	  kring	  studiens	  syfte.	  I	  databasen	  Pubmed	  fanns	  det	  ingen	  möjlighet	  
att	  begränsa	  sökningen	  till	  peer-‐reviewed	  granskade	  artiklar	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  
svaghet	  i	  de	  valda	  resultatartiklarna,	  i	  resterande	  resultatartiklar	  från	  CINAHL	  och	  
PsycInfo	  var	  alla	  peer-‐reviewed	  granskade	  vilket	  ses	  som	  en	  fördel.	  Sökorden	  som	  
användes	  ansågs	  till	  stor	  del	  användbara	  då	  många	  av	  sökningarna	  gav	  artiklar	  som	  
användes	  i	  resultatet.	  Sökord	  som	  inte	  gav	  några	  relevanta	  resultat	  valdes	  att	  inte	  
redovisas	  i	  arbetet,	  två	  av	  sökorden,	  lindring	  och	  upplevelser,	  användes	  som	  
nyckelord	  trots	  att	  inga	  resultat	  gavs	  på	  träffarna.	  Anledningen	  till	  att	  nyckelorden	  
står	  kvar	  var	  att	  de	  trots	  allt	  genomsyrade	  arbetet.	  För	  möjlighet	  till	  ytterligare	  
artiklar	  hade	  sökorden	  kunnat	  utvecklas	  och	  kombinerats	  på	  annat	  sätt.	  En	  styrka	  
med	  sökorden	  var	  att	  flera	  kunde	  formuleras	  i	  ämnesord	  vilket	  gav	  ett	  specifikt	  
sökresultat	  samt	  ett	  lägre	  antal	  träffar.	  De	  sökord	  som	  inte	  fanns	  möjliga	  som	  
ämnesord	  resulterade	  i	  fritextsökningar.	  I	  alla	  databaser	  återkom	  flertalet	  artiklar	  
som	  tidigare	  valts	  ut	  vilket	  tyder	  på	  relevanta	  sökningar.	  En	  svaghet	  med	  
sökningarna	  gällande	  TENS,	  spegel-‐	  och	  rörelseterapi	  kan	  vara	  att	  det	  fanns	  
grundläggande	  kunskaper	  om	  dessa	  behandlingsformer	  för	  lindring	  av	  
fantomfenomenet.	  Förförståelsen	  ses	  som	  en	  negativ	  påverkan	  på	  studiens	  resultat	  
eftersom	  att	  sökningarna	  kan	  ha	  blivit	  riktade	  mot	  vad	  som	  ville	  undersökas	  och	  inte	  
varit	  helt	  öppna.	  	  

Resultatartiklarna	  hade	  ursprung	  från	  ett	  flertal	  olika	  länder	  vilket	  kan	  ses	  som	  både	  
en	  styrka	  och	  en	  svaghet.	  Svagheter	  kan	  tänkas	  vara	  att	  överförbarheten	  till	  svenska	  
förhållanden	  inte	  alltid	  stämmer	  överens	  samtidigt	  som	  en	  styrka	  kan	  vara	  att	  ett	  
bredare	  perspektiv	  kring	  området	  kan	  utforskas.	  På	  grund	  av	  att	  ingen	  begränsning	  
av	  ursprungsland	  gjordes	  medförde	  detta	  en	  inklusionskriterie	  att	  artiklarna	  skulle	  
vara	  skriva	  på	  engelska.	  En	  svaghet	  med	  denna	  inklusionskriterie	  är	  att	  artiklar	  
skrivna	  på	  skandinaviska	  kan	  ha	  fallit	  bort,	  vilka	  lättare	  hade	  kunnat	  appliceras	  på	  
svenska	  förhållanden.	  En	  annan	  inklusionkriterie	  som	  kan	  ses	  som	  positiv	  och	  negativ	  
var	  begränsningen	  på	  fem	  år,	  där	  äldre	  artiklar	  uteslutits	  endast	  på	  grund	  av	  
publiceringsdatum	  och	  inte	  relevans.	  Samtidigt	  ses	  tidsbegränsningen	  som	  ett	  
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positivt	  kriterium	  där	  endast	  den	  senaste	  forskningen	  är	  inkluderad.	  I	  resultatet	  
användes	  både	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  artiklar	  där	  övervägande	  var	  kvantitativa.	  	  

Bearbetningen	  av	  datamaterialet	  gjordes	  först	  enskilt	  och	  sedan	  tillsammans	  för	  att	  
få	  en	  djupare	  inblick	  i	  resultaten	  och	  se	  det	  från	  olika	  håll	  för	  att	  sedan	  diskutera	  
tankar	  och	  eventuellt	  olika	  uppfattningar,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  styrka.	  
Kategoriseringen	  vid	  databearbetningen	  kunde	  beskrivits	  tydligare	  då	  ingen	  specifik	  
modell	  användes,	  vilket	  kan	  göra	  det	  svårt	  att	  reproducera,	  detta	  ses	  som	  en	  svaghet	  
i	  arbetet.	  För	  att	  granska	  och	  värdera	  artiklarna	  användes	  bedömningsmallen	  
utformad	  av	  Olsson	  och	  Sörensen	  (2011).	  Värderingen	  gjordes	  gemensamt	  för	  att	  ha	  
ett	  så	  kritiskt	  förhållningssätt	  som	  möjligt.	  Tolv	  artiklar	  värderades	  till	  vetenskaplig	  
grad	  I	  vilket	  ses	  som	  en	  fördel	  eftersom	  grad	  I	  anses	  hålla	  den	  högsta	  kvaliteten.	  Tre	  
av	  resultatartiklarna	  värderades	  till	  grad	  II	  där	  en	  av	  dessa	  var	  peer-‐reviewed	  vilket	  
anses	  som	  en	  styrka	  trots	  den	  lägre	  vetenskapliga	  graden.	  Resterande	  två	  artiklar	  
ansågs	  användbara	  och	  relevanta	  till	  litteraturstudiens	  syfte	  vilket	  gjorde	  att	  den	  
lägre	  vetenskapliga	  graden	  accepterades.	  En	  svaghet	  som	  kan	  ses	  i	  en	  del	  
resultatartiklar	  är	  det	  låga	  antalet	  deltagande	  vilket	  inte	  ger	  ett	  överförbart	  resultat.	  
Några	  av	  sökningarna	  resulterade	  i	  artiklar	  som	  handlade	  om	  smärtlindring	  genom	  
akupunktur.	  Dessa	  artiklar	  valdes	  att	  exkluderas	  under	  processens	  gång	  på	  grund	  av	  
få	  resultat,	  detta	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet	  då	  ytterligare	  en	  möjlig	  lindringsmetod	  
hade	  kunnat	  utforskas.	  Fjorton	  av	  de	  femton	  artiklarna	  som	  användes	  till	  resultatet	  
var	  etisk	  godkända,	  vilket	  se	  som	  en	  styrka	  i	  arbetet.	  I	  en	  av	  artiklarna	  gick	  det	  inte	  
att	  utläsa	  om	  studien	  var	  etiskt	  godkänd,	  vilket	  ses	  som	  en	  svaghet	  då	  den	  möjligtvis	  
inte	  granskats	  av	  en	  etisk	  kommitté.	  Däremot	  ansågs	  den	  artikeln	  uppfylla	  alla	  krav	  
för	  att	  vara	  etisk	  godkänd	  och	  eftersom	  det	  är	  en	  vetenskaplig	  artikel	  som	  blivit	  
publicerad	  så	  kan	  det	  antas	  att	  den	  är	  etiskt	  godkänd,	  trots	  att	  det	  inte	  beskrivs.	  	  	  

Resultatdiskussion 
Fantomsmärta	  är	  ett	  vanligt	  förekommande	  fenomen	  som	  kommer	  till	  följd	  av	  
amputation	  av	  extremitet,	  det	  ligger	  en	  komplicerad	  patofysiologi	  bakom	  fenomenet	  
som	  ännu	  inte	  är	  fullt	  klarlagd	  (Persson	  &	  Wingstrand,	  2005).	  Sjuksköterskan	  har	  en	  
central	  roll	  gällande	  vårdande	  av	  patienter	  som	  lever	  med	  dessa	  svåra	  smärttillstånd	  
och	  enligt	  Unwin	  et	  al.	  (2009)	  kan	  ingivelse	  av	  hopp	  och	  socialt	  stöd	  vara	  användbara	  
verktyg	  att	  ta	  till	  för	  att	  lindra	  besvären	  (ibid.).	  Små	  omvårdnadsåtgärder	  som	  att	  
finnas	  hos	  patienten	  när	  vederbörande	  behöver	  stöd	  och	  att	  ha	  någon	  att	  öppna	  upp	  
sig	  emotionellt	  för,	  kan	  i	  det	  långa	  loppet	  ha	  en	  lindrande	  effekt	  på	  grund	  av	  den	  
möjliga	  psykologiska	  bakgrunden	  till	  smärtorna.	  Det	  kan	  antas	  att	  patienter	  som	  
genomgår	  amputation	  av	  extremitet	  och	  utvecklar	  fantomsmärtor	  är	  en	  grupp	  som	  
generellt	  behöver	  mycket	  stöd,	  inte	  bara	  på	  grund	  av	  smärtproblematiken	  utan	  även	  
på	  grund	  av	  upplevelsen	  av	  att	  förlora	  en	  kroppsdel,	  som	  kan	  vara	  psykologiskt	  
påfrestande.	  Dorothea	  Orem	  belyser	  vikten	  av	  egenvård	  för	  att	  uppnå	  hälsa	  och	  
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välbefinnande	  hos	  patienter	  (Denyes	  et	  al.,	  2001).	  Det	  kan	  tänkas	  att	  sjuksköterskan	  
kan	  hjälpa	  patienten	  till	  egenvård	  och	  förespråka	  detta	  för	  att	  uppnå	  delaktighet	  och	  
autonomi.	  Det	  kan	  även	  hjälpa	  patienten	  till	  förbättrad	  mental	  hälsa	  genom	  att	  
känna	  att	  vardagliga	  situationer	  kan	  hanteras	  på	  egen	  hand	  och	  känna	  upplevelse	  av	  
kontroll	  över	  sin	  kropp	  samt	  hälsa.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  patienter	  som	  genomgått	  
amputation	  och	  fått	  efterföljande	  fantomsmärtor	  har	  en	  försämrad	  livskvalitet	  samt	  
nedsatt	  mental	  hälsa	  (Davidson	  et	  al.,	  2010;	  Bosmans	  et	  al.,	  2010;	  Sinha	  et	  al.	  2011;	  
Unwin	  et	  al.,	  2009).	  Genom	  att	  följa	  Socialstyrelsens	  (2005)	  rekommendationer	  om	  
att	  uppmärksamma	  och	  möta	  patienters	  sjukdomsupplevelser	  och	  lidande	  för	  att	  
sedan	  lindra	  dessa	  genom	  adekvata	  åtgärder,	  finns	  det	  möjlighet	  att	  arbeta	  
preventivt	  med	  patienter	  som	  genomgått	  amputation	  av	  extremiteter.	  Genom	  tydlig	  
information	  och	  kommunikation	  kan	  patienter	  uppleva	  lindring	  av	  symtom,	  eftersom	  
det	  har	  visat	  sig	  att	  de	  ofta	  känner	  sig	  otillräckligt	  informerade	  om	  smärtorna	  som	  
kan	  uppstå	  efter	  amputation	  (Kern	  et	  al.,	  2012;	  Mortimer,	  MacDonald,	  Martin,	  
McMillian,	  Ravey	  &	  Steedman,	  2004).	  Som	  sjukvårdspersonal	  finns	  det	  en	  skyldighet	  
att	  hålla	  patienter	  informerade	  om	  vad	  som	  sker	  under	  omvårdnadsförloppet	  
(Socialstyrelsen,	  2005)	  och	  genom	  att	  upprätthålla	  tydlig	  information	  har	  tidigare	  
forskning	  visat	  att	  patienter	  upplever	  sig	  bli	  mer	  självständiga	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  
reducera	  psykologiska	  besvär	  och	  dåligt	  självförtroende	  (Lagacé,	  Tanguay,	  Lavallée,	  
Laplante	  &	  Robichaud,	  2012).	  Genom	  att	  vara	  saklig	  och	  tydlig	  vid	  information	  kan	  
sjuksköterskan	  medföra	  ett	  lugn	  hos	  patienten,	  vilket	  kan	  dämpa	  ångest	  och	  oro	  
vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  reducera	  smärtan	  på	  ett	  psykologiskt	  plan.	  Det	  är	  av	  vikt	  att	  redan	  
tidigt	  i	  omvårdnadsförloppet	  vinna	  patientens	  förtroende	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  
trygg	  atmosfär	  under	  hela	  vårdtiden.	  En	  trygghet	  kan	  även	  uppnås	  genom	  att	  
patienten	  känner	  sig	  delaktig	  i	  sin	  vård,	  vilket	  kan	  uppnås	  genom	  stöttning	  till	  
egenvård,	  som	  förhoppningsvis	  leder	  till	  fullständig	  egenvård,	  som	  Dorothea	  Orem	  
förespråkar.	  	  

Farmakologisk	  behandling	  vid	  fantomsmärtor	  har	  enligt	  forskning	  inte	  visat	  på	  någon	  
hållbar	  effekt	  i	  monoterapi	  (Sahin,	  Colak,	  Arar,	  Tutunculer,	  Sut,	  Yilmaz	  &	  Birtane,	  
2011).	  Forskning	  angående	  icke	  farmakologiska	  terapimetoder	  är	  av	  stor	  vikt.	  
Behandlingsmetoder	  som	  idag	  används	  vid	  lindring	  av	  denna	  typ	  av	  smärta	  är	  bland	  
annat,	  som	  resultatet	  visar,	  TENS	  och	  rörelseterapi.	  De	  resultat	  som	  framkommit	  vid	  
forskning	  om	  TENS	  har	  visat	  sig	  vara	  av	  varierande	  lindringsgrad	  för	  patienten	  (Kern	  
et	  al.,	  2012;	  Kilinc	  et	  al.,	  2014;	  Mulvey	  et	  al.,	  2012).	  Det	  kan	  antas	  att	  dessa	  resultat	  
grundas	  i	  lågt	  deltagarantal,	  och	  att	  det	  då	  inte	  går	  att	  generalisera	  på	  grund	  av	  
smärtans	  och	  lindringens	  subjektivitet.	  Trots	  detta	  anses	  TENS	  vara	  en	  fördelaktig	  
behandling	  då	  den	  är	  lätthanterlig	  och	  pågår	  under	  relativt	  kort	  tid	  (Lofthus	  &	  Allen,	  
2006;	  Mulvey	  et	  al.,	  2012).	  Få	  biverkningar	  har	  redovisats	  men	  studier	  har	  visat	  att	  
obehag	  och	  dermatologiska	  besvär	  har	  förekommit	  (Kilinic	  et	  al.,	  2014;	  Mulvey	  et	  al.,	  
2012;	  Oosterhof	  et	  al.,	  2012).	  Då	  biverkningarna	  inte	  leder	  till	  kroniska	  besvär	  bör	  
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behandlingsformen	  initieras	  vid	  lindring	  av	  fantomsmärtor,	  det	  vill	  säga	  att	  
fördelarna	  med	  behandlingen	  väger	  tyngre	  än	  nackdelarna.	  Kilinc	  et	  al.	  (2014)	  
belyser	  psykologiska,	  emotionella	  och	  sociala	  faktorer	  som	  kan	  påverkas	  och	  
förbättras	  efter	  genomgången	  behandling	  med	  TENS.	  Motorisk	  terapi,	  så	  som	  
rörelse-‐	  och	  spegelterapi	  är	  två	  andra	  icke	  farmakologiska	  behandlingar	  där	  kroppen	  
och	  det	  visuella	  står	  i	  centrum	  (Darnall	  &	  Li,	  2011;	  Foell	  et	  al.,	  2013;	  Mcavinue	  et	  al.,	  
2011;	  Mercier	  et	  al.,	  2009;	  Ülger	  et	  al.,	  2009).	  Upplevelsen	  av	  behandlingen	  var	  
övervägande	  positiv	  för	  patienterna	  men	  även	  ogynnsamma	  inslag	  rapporterades,	  
exempelvis	  utveckling	  av	  depression	  (Darnall	  et	  al.,	  2012).	  Giummarra	  et	  al.	  (2011)	  
upplyser	  om	  att	  en	  utlösande	  faktor	  till	  fantomsmärta	  är	  depression,	  vilket	  kan	  antas	  
skapa	  en	  ond	  cirkel	  och	  påverka	  patienternas	  hälsa	  negativt.	  Depressionen	  som	  
utvecklas	  kan	  tänkas	  uppkomma	  på	  grund	  av	  den	  ökade	  medvetenheten	  av	  den	  
förlorade	  kroppsdelen	  genom	  aktiv	  träning	  med	  stumpen.	  Det	  kan	  därför	  vara	  
angeläget	  för	  sjuksköterskan	  att	  uppmärksamma	  dessa	  symptom,	  för	  att	  avbryta	  
behandling	  och	  lindra	  smärtorna	  genom	  att	  exempelvis	  initiera	  till	  någon	  annan	  mer	  
lämplig	  behandling.	  Liksom	  TENS	  innefattar	  motorisk	  terapi	  behandlingsformer	  som	  
har	  gett	  varierande	  resultat	  i	  genomförda	  studier,	  vilket	  kan	  bero	  på	  det	  även	  här	  
relativt	  låga	  deltagarantalet.	  Den	  största	  andelen	  av	  de	  artiklar	  som	  utforskade	  det	  
ovan	  nämnda	  ämnet	  kom	  från	  västerländska	  länder,	  de	  artiklar	  som	  kom	  från	  andra	  
delar	  av	  världen	  kan	  ha	  haft	  en	  inverkan	  på	  resultatet	  då	  smärta	  även	  kan	  vara	  
kulturellt	  betingat	  (Hattar,	  2012).	  Även	  i	  västerländska	  länder	  finns	  olika	  kulturer,	  
vilket	  medför	  att	  de	  kulturella	  skillnaderna	  gällande	  smärta	  inte	  nödvändigtvis	  
behöver	  vara	  platsbenägna.	  Slutligen	  är	  rörelseterapi	  fördelaktig	  i	  den	  mån	  att	  den	  
är	  lättillgänglig,	  enkel	  att	  lära	  sig	  och	  dessutom	  kostnadseffektiv	  (Beaumount,	  
Mercier,	  Michon,	  Malouin	  &	  Jackson,	  2011).	  Det	  ingår	  i	  sjuksköterskans	  profession	  
att	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  hjälpa	  patienter	  till	  att	  uppleva	  hälsa,	  det	  är	  därför	  
angeläget	  att	  ha	  kunskap	  om	  olika	  behandlingsmetoder	  som	  finns	  att	  tillgå	  när	  
farmakologisk	  behandling	  inte	  har	  fullgod	  effekt.	  Genom	  att	  vara	  medveten	  om	  att	  
det	  finns	  olika	  alternativ	  kan	  sjuksköterskan,	  dels	  hjälpa	  patienten	  själv	  och	  dels	  
initiera	  kontakt	  med	  andra	  instanser	  såsom	  sjukgymnaster	  och	  arbetsterapeuter	  för	  
att	  bedriva	  en	  individanpassad	  vård.	  	  	  

En	  viktig	  komponent	  i	  omvårdnad	  av	  patienter	  som	  upplever	  dessa	  svåra	  smärtor	  är	  
vikten	  av	  information	  då	  flertalet	  drabbade	  anser	  sig	  vara	  otillräckligt	  informerade	  
(Kern	  et	  al.,	  2012).	  Det	  är	  enligt	  Socialstyrelsen	  (2005)	  ett	  krav	  att	  sjuksköterskan	  
skall	  besitta	  kunskap	  om	  och	  kunna	  förmedla	  information	  till	  patienter	  i	  olika	  
situationer.	  Det	  kan	  antas	  att	  den	  otillräckliga	  informationen	  angående	  
fantomsmärtor	  grundar	  sig	  i	  bristen	  på	  forskning	  kring	  området,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  
att	  skaffa	  sig	  god	  och	  tillräcklig	  kunskap.	  Det	  kan	  anses	  att,	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  
med	  bättre	  patientinformation	  om	  fantomsmärtor,	  behövs	  ytterligare	  forskning.	  
Under	  våren	  2014	  pågår	  en	  studie	  där	  de	  tror	  sig	  ha	  funnit	  en	  ny	  metod	  för	  att	  lindra	  
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patienters	  upplevelser	  av	  fantomsmärtor	  genom	  en	  virtuell	  datoriserad	  teknik,	  vilket	  
innebär	  att	  patienten	  ser	  sin	  kropp	  intakt	  på	  en	  datorskärm	  och	  gör	  rörelser	  med	  
den	  amputerade	  extremiteten	  (Otiz-‐Catalan,	  Sander,	  Kristoffersen,	  Håkansson	  &	  
Brånemark,	  2014).	  Att	  bli	  medveten	  om	  nya	  moderna	  metoder	  vid	  lindring	  av	  denna	  
typ	  av	  smärta	  är	  angeläget	  för	  sjuksköterskan,	  eftersom	  det	  i	  nuläget	  inte	  finns	  
någon	  hållbar	  lindringsmetod.	  Som	  sjuksköterska	  är	  det	  viktigt	  att	  fortlöpande	  hålla	  
sig	  uppdaterad	  kring	  ny	  forskning	  för	  att	  kunna	  bedriva	  en	  patientsäker	  och	  
evidensbaserad	  vård.	  	  

Smärta	  kan	  ta	  sig	  uttryck	  på	  många	  olika	  sätt	  och	  subjektiviteten	  är	  viktig	  för	  en	  
sjuksköterska	  att	  ha	  i	  beaktning	  (Molin,	  Lund	  &	  Lundberg,	  2010).	  Den	  subjektiva	  
upplevelsen	  kan	  variera	  från	  person	  till	  person	  men	  det	  har	  även	  påvisats	  skillnader	  
mellan	  män	  och	  kvinnor,	  där	  män	  generellt	  sett	  mer	  sällan	  kommunicerar	  sina	  
smärtbesvär	  (Lagacé	  et	  al.,	  2012).	  I	  litteraturstudiens	  resultatartiklar	  är	  den	  största	  
andelen	  deltagare	  män	  och	  det	  kan	  tänkas	  att	  en	  del	  av	  resultaten	  blivit	  påverkade	  
av	  att	  män	  inte	  uttrycker	  sina	  upplevelser	  på	  samma	  sätt	  som	  kvinnor.	  Det	  finns	  en	  
möjlighet	  att	  män	  egentligen	  har	  samma	  smärtupplevelser	  fast	  de	  inte	  uttrycker	  
dem	  till	  fullo,	  vilket	  kan	  medföra	  att	  undersökningsresultaten	  blir	  tvivelaktiga.	  	  

För	  att	  kunna	  lindra	  lidande	  på	  ett	  adekvat	  sätt	  är	  det	  angeläget	  att	  sjuksköterskan	  
är	  medveten	  om	  och	  har	  förståelse	  för	  patienters	  individuella	  upplevelser.	  Personer	  
som	  har	  genomgått	  amputation	  av	  extremitet	  och	  upplever	  fantomsmärta	  är	  en	  
patientgrupp	  som	  är	  utsatt	  på	  flera	  plan,	  både	  psykiskt,	  fysiskt	  samt	  emotionellt	  och	  
löper	  därmed	  högre	  risk	  att	  drabbas	  av	  andra	  efterföljande	  åkommor	  som	  
exempelvis	  depression	  och	  ångest.	  ICN’s	  etiska	  kod	  för	  sjuksköterskor	  (Svensk	  
sjuksköterskeförening,	  2008)	  benämner	  fyra	  grundfundament	  inom	  omvårdnad	  som	  
sjuksköterskan	  ska	  förhålla	  sig	  till,	  för	  att	  kunna	  arbeta	  preventivt	  mot	  ohälsa.	  Dessa	  
fyra	  grundfundament	  är:	  främja	  hälsa,	  förebygga	  sjukdom,	  återställa	  hälsa	  och	  lindra	  
lidande.	  Ett	  salutogent	  perspektiv	  som	  innefattar	  att	  se	  friskfaktorer	  hos	  patienter	  
istället	  för	  riskfaktorer	  är	  också	  centralt	  i	  denna	  bemärkelse,	  då	  sjuksköterskan	  ska	  
arbeta	  promotivt	  för	  att	  kunna	  återställa	  hälsa.	  	  

Konklusion/ Implikation 	  
Att	  förlora	  en	  kroppsdel	  innebär	  en	  påfrestning	  för	  patienten,	  både	  upplevelsen	  av	  
förlusten	  och	  den	  efterföljande	  fantomsmärtan,	  kan	  ta	  sig	  i	  fysiska,	  psykiska	  och	  
emotionella	  uttryck.	  Det	  är	  inte	  sällan	  att	  patienter	  som	  genomgått	  denna	  typ	  av	  
omvälvande	  förändring	  utvecklar	  depression,	  där	  socialt	  stöd	  och	  ingivelse	  av	  hopp	  
är	  viktiga	  komponenter	  för	  lindring	  av	  dessa	  påfrestningar.	  Konkreta	  lindringsformer	  
som	  beprövats	  är	  bland	  annat	  TENS	  och	  rörelseterapi	  där	  båda	  givit	  varierande	  
resultat,	  men	  de	  har	  ändå	  visat	  sig	  vara	  adekvata	  behandlingsmetoder	  vid	  lindring	  av	  
fantomsmärtor.	  För	  att	  optimera	  omvårdnaden	  för	  patienter	  som	  genomgått	  
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amputation	  av	  extremitet	  behövs	  ytterligare	  forskning	  för	  att	  komma	  fram	  till	  
fantomsmärtans	  egentliga	  ursprung.	  Genom	  att	  bli	  medveten	  om	  uppkomsten	  ökas	  
förståelsen	  och	  därmed	  kan	  fler	  lindringsmetoder	  utformas.	  Ute	  i	  vårdverksamheten	  
skulle	  det	  vara	  av	  stor	  vikt	  att	  ha	  särskilda	  PM	  gällande	  patienter	  som	  genomgår	  
amputation	  av	  extremitet,	  för	  att	  som	  sjuksköterska	  kunna	  arbeta	  promotivt,	  
preventivt	  och	  kurativt	  med	  patienterna.	  PM	  gällande	  omvårdnad	  av	  denna	  
patientgrupp	  skulle	  kunna	  innehålla	  omvårdnadsåtgärder	  för	  att	  fånga	  upp	  känslor	  
som	  patienter	  som	  genomgått	  amputation	  av	  extremitet	  kan	  uppleva.	  De	  skulle	  även	  
kunna	  innehålla	  förslag	  på	  behandling	  av	  fantomsmärtor,	  till	  exempel	  genom	  TENS	  
och	  rörelseterapi.	  På	  grund	  av	  att	  patienters	  individuella	  upplevelser	  varierar	  behövs	  
en	  god	  grundläggande	  kunskap,	  för	  att	  bringa	  en	  ökad	  insikt	  och	  även	  detta	  kan	  
uppnås	  genom	  vidare	  forskning.
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Bilaga A : Sökordöversikt 

Sökord CINAHL 
Subject heading list 

PubMed 
MeSH-term 

PsycInfo 
Thesaurus 

Fantomsmärta	  
Phantom	  limb	  pain	  
(fritext),	  Phantom	  
pain	  

Phantom	  limb	  pain	  
Phantom	  limb	  pain	  
(fritext)	  

Amputation	   Amputation	   Amputation	   Amputation	  

Behandling	   Treatment	  (fritext)	   Treatment	  (fritext)	   Treatment	  

Smärta	  efter	  amputation	  

	  

	  

	  

Post	  amputation	  pain	  
(fritext)	  

Post	  amputation	  pain	  
(fritext)	  

Post	  amputation	  pain	  
(fritext)	  

Spegelterapi	   	  
Mirror	  therapy	  
(fritext)	  

	  

TENS	   	  
Transcutaneous	  nerve	  
stimulation	  

Transcutaneous	  nerve	  
stimulation	  (fritext)	  

Livskvalitet	   	   Quality	  of	  life	   	  

PNS	   	  
Peripheral	  nerve	  
stimulation	  (fritext)	  

Peripheral	  nerve	  
stimulation	  (fritext)	  

Neuropatisk	  smärta	   	  
Neuropathic	  pain	  
(fritext)	  

Neuropathic	  pain	  

Patienter	  	   	   Patients	   	  

Omvårdnadsbedömning	   Nursing	  assessment	   	   	  

Omvårdnad	   Care	  giving	  (fritext)	   	   	  

Rehabilitering	   Rehabilitation	   	   	  



 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Sökord CINAHL 
Subject heading list 

PubMed 
MeSH-term 

PsycInfo 
Thesaurus 

Coping	   Coping	   	   	  	  	  

Sjuksköterska/omvårdnad	   Nurs*	  (fritext)	   	   Nurs*	  (fritext)	  

Omvårdnadsåtgärder	   	   	  
Nursing	  intervention	  
(fritext)	  



 

	  

Bilaga B : Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract Urval 1 Urval 2 

140303	   Pubmed	  

phantom	  limb	  pain	  [MeSH]	  AND	  
amputation	  [MeSH]	  AND	  treatment	  
NOT	  children	  NOT	  war-‐related	  	  
Limits:	  5	  years,	  human,	  English	  

40	   12	   2	   1	  

140303	   Pubmed	  
phantom	  limb	  pain	  [MeSH]	  AND	  
treatment	  	  
Limits:	  5	  years,	  human,	  English	  

136(8)*	   5	   1	   1	  

140303	   Pubmed	  

phantom	  limb	  pain	  AND	  amputation	  
AND	  treatment	  NOT	  children	  NOT	  
war-‐related	  	  
Limits:	  5	  years,	  English	  

119(3)*	   14	   2	  

	  

1	  

	  

	  
140303	  

	  
CINAHL	  

phantom	  limb	  pain	  AND	  (MM	  
amputation)	  AND	  treatment	  NOT	  
children	  NOT	  war-‐related	  	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

	  

5(2)*	  

	  

4	  

	  

	  

1	  

	  

0	  

140303	   CINAHL	  

post	  amputation	  pain	  OR	  phantom	  
limb	  pain	  AND	  treatment	  	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

33(4)*	   3	   3	   2	  

140303	   CINAHL	  

post	  amputation	  pain	  OR	  phantom	  
limb	  pain	  AND	  (MM	  nursing	  
assessment)	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

2	   2	   1	   1	  

140303	   CINAHL	  
post	  amputation	  pain	  AND	  nurs*	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

62(1)*	   5	   1	   0	  

	  
140303	  

	  
PsycInfo	  

Post	  amputation	  pain	  OR	  phantom	  
limb	  pain	  AND	  nurs*	  AND	  treatment	  
[Title]	  
Limits:	  peer-‐rewied	  

	  
29	  

	  
8	  

	  
4	  

	  
1	  

 



 

	  

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract Urval 1 Urval 2 

140303	   PubMed	   Phantom	  limb	  pain	  AND	  TENS	  	  
Limits:	  5	  years,	  English	  

6(1)*	   5	   1	   1	  

140303	   CINAHL	   Phantom	  limb	  pain	  AND	  care	  giving	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

159(2)*	   15	   1	   0	  

140303	   PubMed	   phantom	  limb	  pain	  [MeSH]	  AND	  
quality	  of	  life	  [MeSH]	  	  
Limits:	  5	  years,	  English	  

5	   1	   1	   1	  

140303	   CINAHL	   Phantom	  limb	  pain	  AND	  
rehabilitation	  	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

13(5)*	   1	   1	   0	  

140303	   CINAHL	   Amputation	  AND	  coping	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed	  

17	   4	   1	   1	  

	  

140304	  

	  

PubMed	  

	  

	  
Peripheral	  nerve	  stimulation	  AND	  
neuropathic	  pain	  AND	  patients	  	  	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  peer-‐
reviewed,	  fulltext	  available	  

	  

127	  

	  

7	  

	  

1	  

	  

1	  

140304	   PsycInfo	   Peripheral	  nerve	  stimulation	  AND	  
neuropathic	  pain	  [title]	  
Limits:	  peer-‐reviewed	  

126(1)*	   3	   1	   0	  

140318	   Manuell	  
sökning	  

Unwin,	  J.,	  Kacperek,	  L.,	  &	  Clarke	  C	  
A	  prospective	  study	  of	  positive	  
adjustment	  to	  lower	  limb	  
amputation.	  

1	   1	   1	   1	  

140403	   PsycInfo	   Nursing	  intervention	  AND	  
amputation	  
Limits:	  peer-‐reviewed,	  5	  years	  

4	   1	   1	   1	  

140404	   PubMed	   Mirror	  therapy	  AND	  phantom	  limb	  
AND	  amputationAND	  treatment	  
Limits:	  5	  years,	  English,	  Human	  

16	   10	   1	   1	  

140404	   Manuell	  
sökning	  

Osterhof,	  J.,	  Wilder-‐Smith,	  O.	  H.,	  de	  
Boo,	  T.,	  Oostendorp,	  R.	  A.	  B.,	  &	  Crul,	  
B.	  J.	  P	  	  
The	  long-‐term	  outcome	  of	  
transcutaneous	  electrical	  nerve	  
stimulation	  in	  the	  treatment	  for	  

1	   1	   1	   1	  



 

	  

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer Antal 
träffar 

Lästa 
abstract Urval 1 Urval 2 

patients	  with	  chronic	  pain:	  a	  
randomized,	  placebo-‐controlled	  
trial.	  

	   Totalt:	   	   901	   102	   26	   15	  

* Tidigare lästa artiklar och dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom parantes. 

 



 

	  

Bilaga C : Artikelöversikt 

Artikel	  1	  

Referens Bosmans,	  J.	  C.,	  Geertzen,	  J.	  HB.,	  Post,	  W.	  J,	  Van	  der	  Schans,	  C.	  P.,	  &	  Dijkstra,	  P.	  U.	  
(2010).	  Factors	  associated	  with	  phantom	  limb	  pain:	  a	  3	  ½	  -‐year	  prospective	  
study.	  Clinical	  Rehabilitation,	  24,	  444-‐453.	  doi:	  10.1177/0269215509360645	  

Land  
Databas Nederländerna	  

PsycInfo	  

Syfte Syftet	  var	  att	  analysera	  förekomsten	  av	  fantomsmärta	  över	  tid	  och	  att	  analysera	  
relaterade	  faktorer	  till	  denna	  typ	  av	  smärta.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
Longitudinell,	  prospektiv.	  
Urvalet	  bestod	  av	  225	  patienter	  som	  skulle	  genomgå	  amputation	  blev	  tillfrågade	  
om	  deltagande.	  Av	  dessa	  passade	  134	  patienter	  in	  på	  inklusionskriterierna	  och	  
fyllde	  i	  ett	  första	  frågeformulär.	  De	  patienter	  som	  inkluderades	  i	  studien	  var	  över	  
18	  år,	  kunde	  prata	  och	  läsa	  holländska,	  var	  inte	  tidigare	  amputerade,	  var	  övrigt	  
friska	  samt	  inga	  tecken	  på	  demens.	  En	  exklusionskriterie	  var	  att	  patienterna	  
skulle	  ha	  amputerats	  inom	  fem	  dagar	  före	  studien.	  	  
Bortfall:	  71	  stycken	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  skyddande	  faktorer	  mot	  fantomsmärta	  var	  att	  vara	  man,	  
genomgått	  amputation	  på	  nedre	  extremiteter	  samt	  tiden	  som	  passerat	  sedan	  
amputation.	  Resultatet	  visade	  att	  de	  som	  genomgått	  amputation	  på	  nedre	  
extremiteter	  hade	  en	  signifikant	  minskning	  av	  fantomsmärtor	  över	  tid	  som	  efter	  
3,5	  år	  hade	  ökat	  något	  igen.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  I	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

	  

Artikel	  2	  

Referens Darnall,	  B.	  D.,	  &	  Li,	  H.	  (2011).	  Home-‐based	  self-‐delivered	  mirror	  therapy	  for	  
phantom	  pain:	  a	  pilot	  study.	  Journal	  of	  Rehabilitation	  Medicine,	  44,	  254-‐260.	  doi:	  
10.2340/16501977-‐0933	  

Land  
Databas USA	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  möjlighet	  till	  smärtlindring	  och	  preliminära	  resultat	  av	  
självbehandling	  med	  spegelterapi	  mot	  fantomsmärtor.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Pilotstudie.	  
Urvalet	  pågick	  mellan	  april	  2009	  till	  april	  2010	  och	  bestod	  av	  40	  vuxna	  som	  
genomgått	  amputation.	  Deltagarna	  anmälde	  sig	  frivilligt	  till	  studien.	  	  
Inklusionskriterier	  var	  att	  de	  skulle	  vara	  mellan	  18	  –	  75	  år,	  uppleva	  
fantomsmärta	  över	  3	  på	  numerisk	  skala	  och	  vara	  läkta	  efter	  amputation.	  
Exklusionskriterier	  var	  om	  de	  ej	  talade	  engelska,	  bilateral	  amputation,	  
amputerade	  på	  grund	  av	  vaskulär	  sjukdom	  till	  följd	  av	  diabetes	  eller	  kognitiv	  
nedsatthet.	  	  
Bortfall:	  9	  stycken	  

Slutsats Studien	  visar	  att	  resultatet	  stödjer	  möjligheten	  och	  effektiviteten	  av	  
självbehandling	  med	  spegelterapi	  i	  hemmet.	  Författarna	  menar	  att	  
behandlingsmetoden	  är	  ett	  billigt	  alternativ	  som	  kan	  minska	  andra	  medicinska	  
kostnader	  och	  sjukvårdsbesök.	  Resultatet	  visar	  att	  patienter	  med	  högre	  
utbildning	  får	  bättre	  lindring	  av	  smärtorna	  än	  patienter	  med	  lägre	  utbildning	  och	  
därför	  anser	  författarna	  att	  det	  behövs	  mer	  forskning	  för	  alternativ	  till	  patienter	  
med	  lägre	  utbildningsnivå.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  I	  

	  

 



 

	  

Artikel	  3	  

Referens Davidson,	  J.	  H.,	  Khor,	  K.	  E.,	  &	  Jones,	  L.	  E.	  (2010).	  A	  cross-‐sectional	  study	  of	  post-‐
amputation	  pain	  in	  upper	  and	  lower	  limb	  amputees,	  experience	  of	  a	  tertiary	  
referral	  amputee	  clinic.	  Disability	  and	  Rehabilitation,	  32(22),	  1855-‐1862.	  doi:	  
10.3109/0638281003734441	  	  	  

Land  
Databas Australien	  

	  
CINAHL	  

Syfte Syftet	  var	  att	  utforska	  smärtkaraktärer	  och	  hälsorelaterad	  livskvalitet	  hos	  
patienter	  som	  genomgått	  amputation.	  	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Tvärsnittsstudie.	  
57	  medverkande	  som	  gick	  på	  en	  amputationsklinik	  blev	  tilldelade	  ett	  
frågeformulär	  av	  författarna.	  Frågeformuläret	  berörde	  demografi,	  frågor	  om	  
amputationen	  och	  frågor	  relaterat	  till	  information	  angående	  nuvarande	  smärta	  
och	  smärta	  före	  amputation.	  Deltagarna	  fick	  även	  svara	  på	  frågor	  om	  livskvalitet	  
och	  skatta	  sin	  smärta.	  	  
En	  patient	  som	  talade	  otillräcklig	  engelska	  blev	  exkluderad.	  	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  patienter	  med	  amputationer	  av	  övre	  extremiteter	  troligtvis	  
skulle	  uppleva	  mer	  smärta	  efter	  amputation	  än	  de	  som	  genomgått	  amputation	  
av	  nedre	  extremiteter.	  Kroppslig	  smärta,	  social	  funktion	  och	  mental	  hälsa	  leder	  
tillsammans	  till	  försämrad	  livskvalitet	  för	  amputerade	  till	  skillnad	  från	  övriga	  
befolkningen.	  Den	  generella	  hälsostatusen	  hos	  de	  amputerade	  var	  signifikant	  
lägre	  i	  jämförelse	  med	  populationen.	  	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  I	  
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Referens Foell,	  J.,	  Bekrater-‐Bodmann,	  R.,	  Diers,	  M.,	  &	  Flor,	  H.	  (2013).	  Mirror	  therapy	  for	  
phantom	  limb	  pain:	  Brain	  changes	  and	  the	  role	  of	  body	  representation.	  
European	  Journal	  of	  Pain,	  18	  (5),	  729-‐39.	  doi:	  10.1002/j.1532-‐2149.2013.00433.x	  	  

Land  
Databas Tyskland	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  (1)	  att	  utvärdera	  effekten	  av	  spegelterapi	  för	  patienter	  med	  kroniska	  
fantomsmärtor.	  (2)	  att	  jämföra	  hjärnförändringar	  relaterat	  till	  effekten	  av	  
behandling	  före	  och	  efter	  spegelterapi.	  (3)	  att	  identifiera	  förutsägelser	  av	  
behandlingens	  framgång.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Urvalet	  bestod	  av	  13	  patienter	  som	  genomgått	  amputation	  av	  arm	  och	  upplevt	  
fantomsmärtor	  regelbundet	  minst	  en	  gång	  i	  veckan	  med	  en	  intensitet	  på	  minst	  2	  
på	  VAS-‐skala.	  Deltagarna	  skulle	  ha	  varit	  amputerade	  minst	  2	  år	  för	  att	  utesluta	  
akut	  fantomsmärta.	  Deltagarna	  gav	  skriftligt	  godkännande	  till	  medverkan.	  
Bortfall:	  2	  deltagare	  deltog	  inte	  vid	  MR	  men	  kunde	  delta	  i	  spegelterapin.	  	  

Slutsats Studien	  visar	  att	  upplevelsen	  av	  att	  den	  förlorade	  kroppsdelen	  fortfarande	  
existerar	  är	  avgörande	  för	  behandlingens	  effektivitet.	  Förändringar	  i	  
hjärnbarkens	  organisation	  påverkas	  och	  blir	  spegelvänd	  i	  samband	  med	  
spegelterapi	  vilket	  kan	  förklara	  effekten	  av	  behandlingen.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  II	  
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Referens Giummarra,	  M.	  J.,	  Georgiou,	  N.,	  Nicholls,	  M.	  E.	  R.,	  Gibson,	  S.	  J.,	  Chou,	  M.,	  &	  
Bradshaw,	  J.	  L.	  (2011).	  The	  menacing	  phantom:	  What	  pulls	  the	  trigger?.	  
European	  Journal	  of	  Pain,	  15,	  691.e1-‐691.e8.	  doi:10.1016/j.ejpain.2011.01.005	  

Land  
Databas Australien	  

	  
CINAHL	  

Syfte Syftet	  var	  att	  utforska	  vad	  som	  triggar	  fantomfenomen.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ.	  
Urvalet	  bestod	  av	  en	  heterogen	  grupp	  med	  264	  amputerade	  som	  upplevde	  
fantomfenomen	  och	  var	  mellan	  22-‐96	  år.	  De	  hade	  varit	  amputerade	  mellan	  9	  
dagar	  och	  70	  år.	  181	  deltagare	  blev	  utvalda	  från	  en	  amputationsdatabas	  och	  83	  
stycken	  anmälde	  sig	  frivilliga	  efter	  att	  ha	  uppmärksammat	  studien	  i	  media.	  75	  %	  
av	  deltagarna	  var	  män.	  Orsaken	  till	  amputation	  var	  trauma,	  vaskulär	  sjukdom,	  
cancer,	  infektion/gangrän,	  diabetes,	  medfödda	  defekter	  m.m.	  72	  deltagare	  
upplevde	  icke-‐smärtsamma	  fantomkänslor,	  57	  stycken	  upplevde	  endast	  
fantomsmärta	  medan	  135	  av	  de	  amputerade	  upplevde	  både	  fantomsmärta	  och	  
känsla.	  	  
Inget	  bortfall	  redovisades.	  	  

Slutsats Resultatet	  visade	  att	  fantomsmärtor	  är	  vanliga	  efter	  amputation	  och	  kan	  bli	  
modifierade	  eller	  triggas	  igång	  av	  olika	  stimuli	  och	  känslor.	  För	  att	  motverka	  
spontant	  igång	  triggande	  av	  fantomfenomen	  menar	  författarna	  att	  optimerad	  
hantering	  av	  kvarvarande	  extremitet	  efter	  amputation	  kan	  leda	  till	  förbättring.	  

Vetenskaplig  
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Referens Kern,	  U.,	  Busch,	  V.,	  Müller,	  R.,	  Kohl,	  M.,	  &	  Birklein,	  F.	  (2012).	  Phantom	  limb	  pain	  
in	  daily	  practice	  –	  still	  a	  lot	  of	  work	  to	  do!	  Pain	  Medicine,	  13,	  1611-‐1626	  

Land  
Databas Tyskland	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  analysera	  hur	  fantomsmärtor	  för	  närvarande	  behandlas	  på	  
vårdinrättningar	  utanför	  välkontrollerade	  studier	  och	  hur	  nuvarande	  medicinsk	  
behandling	  är	  accepterad	  och	  bedömd	  av	  patienter.	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
Nationell	  undersökning	  
1088	  amputerade	  kontaktades	  i	  hela	  Tyskland,	  537	  svarade	  och	  deltog	  i	  studien.	  
71,1	  %	  var	  män	  och	  28,9	  %	  var	  kvinnor,	  medelålder	  59	  år	  
Inget	  bortfall	  redovisades	  

Slutsats Undersökningen	  visade	  på	  att	  det	  behövs	  bättre	  information	  om	  fantomsmärtor	  
och	  dess	  behandling,	  både	  för	  patienter	  och	  sjukvårdspersonal.	  Patienter	  
upplevde	  att	  vårdgivare	  inte	  hade	  tillräcklig	  kunskap	  om	  fantomfenomenet.	  
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Referens Kilinc,	  M.,	  Livanelioglu,	  A.,	  Yildirim,	  S.	  A.,	  &	  Tan,	  E.,	  (2014).	  Effects	  of	  
transcutaneous	  electrical	  nerve	  stimulation	  in	  patients	  with	  peripheral	  and	  
central	  neuropathic	  pain.	  Journal	  of	  	  Rehabilitation	  Medicine,	  46.	  
doi:10.2340/16501977-‐1271	  

Land  
Databas Turkiet	  

	  
Pubmed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  och	  jämföra	  effekten	  av	  TENS	  på	  smärtintensitet	  och	  
funktionell	  kapacitet	  hos	  patienter	  med	  antingen	  perifer	  neuropatisk	  smärta	  
eller	  central	  neuropatisk	  smärta.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Mellan	  januari	  2010	  och	  december	  2011	  blev	  51	  patienter	  med	  PNP	  eller	  CNP	  
inbjudna	  att	  delta	  i	  studien.	  Alla	  deltagare	  var	  över	  18	  år	  och	  hade	  upplevt	  
neuropatisk	  smärta	  mer	  än	  sex	  månader	  där	  medicinsk	  behandling	  inte	  gett	  
någon	  effekt.	  	  
Exklusionskriterier	  var	  icke	  neuropatisk	  smärta,	  mental	  sjukdom,	  
kommunikationsproblem,	  pågående	  användning	  av	  medicinsk	  behandling	  mot	  
neuropatisk	  smärta,	  de	  som	  hade	  allvarlig	  systemisk	  sjukdom	  och	  upplevde	  
spasticitet.	  
11	  patienter	  valde	  att	  inte	  medverka.	  	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  TENS	  kan	  användas	  effektivt	  som	  alternativ	  eller	  
kompletterande	  behandlingsmetod	  mot	  neuropatisk	  smärta.	  	  

Vetenskaplig  
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Referens Liu,	  F.,	  Williams,	  R.M.,	  Liu.	  H-‐E	  &	  Chien	  N-‐H.	  (2010).	  The	  lived	  experience	  of	  
persons	  with	  lower	  extremity	  amputation.	  The	  Journal	  Of	  Clinical	  Nursing,	  19,	  
2152-‐2161.	  doi:	  10.1111/j.1365-‐2702.2010.03256.x	  

Land  
Databas Taiwan	  

PsycInfo	  

Syfte Syftet	  var	  att	  förklara	  och	  förstå	  personer	  erfarenhet	  av	  amputation	  av	  nedre	  
extremiteter	  från	  tiden	  före	  amputation	  och	  sex	  månader	  efter.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  
Fenomenologisk	  design	  
24	  amputerade	  bjöds	  in	  att	  delta	  i	  studien.	  Inklusionskriterier	  var	  minst	  45	  år,	  
genomgått	  unilateral	  amputation	  av	  nedre	  extremitet	  inom	  två	  månader	  före	  
studiens	  början,	  inga	  postoperativa	  komplikationer,	  tala	  mandarin	  eller	  
taiwanesiska	  	  
Bortfall:	  2	  personer	  	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  deltagarna	  led	  av	  fysiska,	  psykologiska	  och	  sociokulturella	  
svårigheter	  och	  hur	  de	  stävade	  efter	  att	  hantera	  dessa	  utmaningar.	  Resultatet	  
gav	  en	  ökad	  förståelse	  för	  deltagarnas	  upplevelser	  och	  vikten	  av	  att	  förstå	  och	  
lyssna	  till	  deras	  besvär.	  	  

Vetenskaplig  
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Referens Mcavinue,	  L.	  P.,	  &	  Robertson,	  I.	  H.	  (2011).	  Individual	  differences	  in	  response	  to	  
phantom	  limb	  pain	  movement	  therapy.	  Disability	  and	  Rehabilitation,	  33(23-‐24).	  
2186-‐2195.	  doi:	  10.3109/09638288.2011.563816	  

Land  
Databas Irland	  

CINAHL	  

Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  om	  motoriska	  simuleringsövningar	  kan	  användas	  för	  att	  
bota	  fantomsmärtor.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  
Urvalet	  bestod	  av	  6	  deltagare	  som	  uppgav	  att	  de	  led	  av	  fantomsmärtor	  och	  dem	  
visade	  intresse	  att	  deltaga	  i	  studien.	  Till	  slut	  valde	  4	  personer	  att	  delta	  och	  
samtliga	  hade	  genomgått	  trauma	  som	  orsak	  för	  amputation.	  Deltagarna	  
rekryterades	  från	  en	  supportgrupp	  för	  amputerade.	  Spannet	  mellan	  deltagarnas	  
amputationer	  varierade	  mellan	  1	  år	  och	  8	  månader	  till	  19	  år	  och	  3	  månader.	  

Slutsats Studien	  visar	  på	  individuella	  skillnader	  gällande	  mottaglighet	  av	  den	  motoriska	  
simuleringsövningen.	  Fantomsmärta	  sågs	  som	  en	  multidimensionell	  sjukdom.	  
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Referens Mercier,	  C.,	  &	  Sirigu,	  A.	  (2009).	  Training	  with	  virtual	  visual	  feedback	  to	  alleviate	  
phantom	  limb	  pain.	  Neurorehabilitation	  and	  Neural	  Repair,	  23(6),	  587-‐594.	  doi:	  
10.1177/1545968308328717	  

Land  
Databas Frankrike	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  hur	  spegelterapi	  kan	  lindra	  fantomsmärtor	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
	  
11	  personer	  som	  mötte	  kriterierna	  bjöds	  in	  att	  delta	  i	  studien,	  3	  personer	  valde	  
att	  inte	  delta.	  Alla	  deltagare	  var	  män.	  Inklusionskriterier	  var	  amputation	  av	  övre	  
extremitet	  och	  förlamning.	  Exklusionskriterier	  var	  ändring	  i	  medicinering	  nyligen,	  
operation	  inom	  3	  månader	  före	  studiens	  start.	  	  
Inget	  bortfall	  redovisades	  

Slutsats Resultatet	  visar	  att	  spegelterapi	  lindrar	  fantomsmärtor,	  olika	  skillnader	  mellan	  
deltagarna	  har	  en	  betydelse	  för	  hur	  effektiv	  behandlingen	  kan	  vara.	  Psykiska	  och	  
fysiska	  mätningar	  kan	  identifiera	  vilka	  personer	  som	  fördelaktigt	  kan	  använda	  
behandlingen	  med	  gott	  resultat.	  	  

Vetenskaplig  
kvalitet Grad	  II	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  



 

	  

Artikel	  11	  

Referens Mulvey,	  M.	  R.,	  Radford,	  H.	  E.,	  Fawkner,	  H.	  J.,	  Hirst,	  L.,	  Neumann,	  W.,	  &	  Johnson,	  
M.	  I.	  (2012).	  Trancutaneous	  electrical	  nerve	  stimulation	  for	  phantom	  pain	  and	  
stump	  pain	  in	  adult	  amputees.	  Pain	  Practice,	  13(4),	  289-‐296.	  doi:	  
10.1111/j.1533-‐2500.2012.00593.x	  

Land  
Databas Storbritannien	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  samla	  information	  om	  effekten	  av	  TENS	  på	  fantomsmärtor	  och	  
stumpsmärtor	  i	  vila	  och	  i	  rörelse.	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
Pilotstudie	  
Urvalet	  bestod	  av	  54	  patienter	  med	  transtibial	  amputation	  och	  ihållande	  medel	  
till	  grav	  fantom	  eller	  stumpsmärta,	  10	  personer	  valde	  att	  delta	  i	  studien.	  
Inklusionskriterier	  var	  mint	  3/10	  på	  numerisk	  smärtskala	  den	  senaste	  månaden.	  
Deltagarna	  valdes	  ut	  från	  en	  amputationsdatabas	  och	  urvalet	  pågick	  från	  januari	  
till	  november	  2009.	  Deltagarna	  skulle	  ha	  använt	  protes	  minst	  två	  timmar,	  två	  
gånger	  i	  veckan.	  Deltagarna	  bestod	  av	  6	  kvinnor	  och	  4	  män.	  
Exklusionskriterier	  var	  kontraindikationer	  till	  TENS	  och	  användning	  av	  opioider	  
de	  senaste	  3	  dagarna	  före	  studiens	  början.	  	  
Inget	  bortfall	  redovisades.	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  TENS	  har	  potential	  att	  reducera	  fantomsmärtor	  och	  
stumpsmärtor	  vid	  vila	  och	  rörelse.	  	  
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Referens Osterhof,	  J.,	  Wilder-‐Smith,	  O.	  H.,	  de	  Boo,	  T.,	  Oostendorp,	  R.	  A.	  B.,	  &	  Crul,	  B.	  J.	  P	  
(2012).	  The	  long-‐term	  outcome	  of	  transcutaneous	  electrical	  nerve	  stimulation	  in	  
the	  treatment	  for	  patients	  with	  chronic	  pain:	  a	  randomized,	  placebo-‐controlled	  
trial.	  Pain	  Practice,	  12(7),	  513-‐522.	  	  

Land  
Databas Nederländerna	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  utforska	  långtidsverkan	  (1	  år)	  av	  TENS-‐behandling	  jämfört	  med	  
placebo-‐TENS	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
Randomiserad	  Placebo-‐kontrollerad	  studie	  
406	  patienter	  med	  kronisk	  smärta	  var	  remitterade	  till	  en	  smärtklinik	  på	  ett	  
universitetssjukhus	  i	  Nederländerna.	  Inklusionskriterier	  var	  smärta	  mer	  än	  6	  
månader,	  över	  18	  år,	  icke	  cancer-‐relaterad	  smärta.	  Exklusionskriterier	  var	  
tidigare	  behandling	  med	  TENS,	  smärta	  i	  huvud	  eller	  ansikte,	  smärta	  på	  flera	  olika	  
ställen,	  cerebral	  vaskulär	  olycka,	  de	  som	  inte	  kunde	  fästa	  elektroderna	  själva,	  
pågående	  rättstvist,	  psykologiska	  störningar	  och	  ej	  talade	  holländska.	  203	  
personer	  exkulderades	  på	  grund	  av	  dessa	  kriterier.	  	  
Bortfall:	  38	  personer	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  TENS	  och	  placebo-‐TENS	  visar	  liknande	  effekter	  på	  patienter	  
med	  kronisk	  smärta	  under	  en	  period	  på	  1	  år,	  patienter	  som	  fortfarande	  var	  nöjda	  
med	  behandlingen	  efter	  1	  år	  visade	  på	  en	  högre	  grad	  av	  smärtlindring	  än	  de	  som	  
var	  nöjda	  under	  en	  kortare	  period.	  Resultatet	  visade	  på	  att	  en	  långtidsverkande	  
smärtlindrande	  effekt	  hos	  patienter	  mer	  neuropatisk	  smärta	  är	  möjlig	  med	  TENS-‐
terapi.	  	  
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Referens Sinha,	  R.,	  Van	  den	  Heuvel,	  W.	  JA.,	  &	  Arokiasamy,P.	  (2011).	  Factors	  affecting	  
quality	  of	  life	  in	  lower	  limb	  amputees.	  Prosthetics	  and	  orthotics	  international,	  
35(1),	  90-‐96.	  doi:	  10.1177/0309364610397087	  

Land  
Databas Nederländerna	  

PubMed	  

Syfte Syftet	  var	  att	  identifiera	  den	  betydande	  bakgrunden	  och	  amputationsrelaterade	  
faktorer	  som	  påverkar	  livskvaliteten	  hos	  patienter	  som	  genomgått	  amputation	  
av	  nedre	  extremiteter	  och	  att	  jämföra	  livskvaliteten	  hos	  amputerade	  med	  den	  
generella	  populationen.	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ	  
Tvärsnittsstudie	  
Urvalet	  pågick	  mellan	  2005-‐2006,	  var	  ett	  bekämlighetsurval	  och	  bestod	  av	  
patienter	  som	  var	  minst	  18	  år	  gamla	  och	  hade	  genomgått	  amputation	  av	  nedre	  
extremiteter.	  Totalt	  intervjuades	  622	  patienter	  där	  88	  %	  var	  män	  och	  12	  %	  
kvinnor.	  	  
Totalt	  intervjuades	  186	  personer	  från	  den	  generella	  populationen	  där	  åldrarna	  
var	  mellan	  18-‐76	  år,	  72	  %	  var	  män	  och	  28	  %	  kvinnor.	  	  
Bortfall:	  17	  stycken	  av	  patienterna	  och	  2	  från	  den	  generella	  populationen,	  totalt	  
19	  stycken.	  	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  de	  som	  var	  amputerade	  hade	  lägre	  livskvalitet	  än	  den	  
generella	  populationen.	  Hur	  man	  använder	  den	  kvarvarande	  delen	  av	  benet	  och	  
användningen	  av	  hjälpmedel	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  vid	  bestämmande	  av	  
livskvalitet.	  Andra	  viktiga	  faktorer	  som	  påverkar	  livskvaliteten	  är	  användning	  av	  
protes,	  fantom-‐	  och	  stumpsmärta.	  
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Referens Unwin,	  J.,	  Kacperek.	  L.,	  &	  Clarke,	  C.	  (2009).	  A	  prospective	  study	  of	  positive	  
adjustment	  to	  lower	  limb	  amputation.	  Clinical	  Rehabilitation.	  23,	  1044-‐1050.	  doi:	  
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Land  
Databas Storbritannien	  

	  
PsycInfo	  

Syfte Syftet	  var	  att	  prospektivt	  undersöka	  hur	  demografi,	  amputation	  och	  psykosociala	  
faktorer	  påverkar	  anpassningen	  av	  följderna	  efter	  amputation	  av	  nedre	  
extremiteter.	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Prospektiv	  studie.	  
Det	  var	  ett	  konsekutivt	  urval,	  103	  personer,	  där	  deltagarna	  bestod	  av	  patienter	  
som	  nyligen	  remitterats	  till	  specialist	  och	  var	  över	  18	  år	  gamla.	  Alla	  deltagare	  
hade	  nyligen	  genomgått	  amputation	  av	  nedre	  extremiteter.	  Deltagarna	  fick	  
informationsblad	  och	  inbjudningar	  att	  delta	  i	  studien	  tillsammans	  med	  den	  
första	  kallelsen.	  Deltagarna	  gav	  skriftligt	  godkännande	  till	  medverkan	  vid	  första	  
besöket	  till	  specialistsjuksköterska	  och	  i	  samband	  med	  detta	  fick	  de	  
frågeformulär	  att	  fylla	  i,	  sjuksköterskan	  fanns	  där	  för	  att	  svara	  på	  frågor.	  Hela	  
studien	  pågick	  under	  24	  månader.	  	  
Exklusionskriterier	  var	  patienter	  med	  nedsatt	  kognitiv	  förmåga,	  inte	  
kommunicerade	  på	  engelska,	  var	  för	  sjuka	  eller	  var	  i	  behov	  av	  ytterligare	  
operationer.	  	  
Bortfall:	  4	  personer	  

Slutsats Studien	  visade	  på	  vikten	  av	  psykosociala	  faktorer	  för	  att	  positivt	  anpassa	  sig	  till	  
amputationer	  av	  nedre	  extremiteter.	  
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Databas Turkiet	  

	  
CINAHL	  

Syfte Syftet	  var	  att	  undersöka	  effektiviteten	  av	  fantomövningar	  som	  till	  exempel	  
mentala,	  imaginära	  övningar.	  	  	  	  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ.	  
Pilotstudie.	  
Urvalet	  var	  randomiserat	  och	  utgjordes	  av	  totalt	  20	  övre	  och	  lägre	  
extremitetamputerade	  mellan	  30-‐45	  år.	  Deltagarna	  hade	  genomgått	  ett	  trauma	  
som	  ledde	  till	  amputation	  och	  alla	  upplevde	  fantomsmärtor	  som	  skattades	  till	  
minst	  7	  på	  VAS-‐skalan.	  Patienter	  som	  använde	  smärtstillande	  ombads	  göra	  ett	  
uppehåll	  under	  behandlingen.	  
Exklusionskriterier	  var	  patienter	  med	  bilaterala	  amputationer.	  
Inget	  bortfall	  redovisades.	  

Slutsats Studien	  visade	  att	  fantomövningarna	  var	  effektiva	  för	  att	  reducera	  och	  lindra	  
fantomsmärtorna	  på	  ett	  säkert	  sätt,	  men	  vidare	  forskning	  är	  nödvändig	  inom	  
ämnet.	  	  
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