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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med 

multipla extremitetsskador som hade genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-

Centers verksamhet upplevde sin livskvalitet. Frågeställningarna handlade om att jämföra 

gruppen med svenska populationsbaserade referensvärden och att undersöka om det fanns 

skillnader i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade extremitetsskador 

och mellan kvinnor och män. Att undersöka om det fanns samband mellan SF-36 delområde 

Fysisk funktion och smärta i relation till övriga delområden och övergripande domäner samt 

samband mellan SF-36 självskattning i relation till kön, ålder, typ av skada, ortstorlek, 

sysselsättningsgrad eller civilstånd. Metod: 105 individer bjöds in till denna kvantitativa 

tvärsnittsstudie var av 62 (59 %) individer deltog i studien (33 kvinnor och 29 män, 

förvärvade (n=19) respektive medfödda (n=43) extremitetsskador). Livskvalitetformuläret 

Short Form 36 (SF-36) och frågeformulär om demografisk data användes. Vid den statistiska 

analysen användes icke-parametriskt test: One-sample Wilcoxon Signed Ranked Test, Mann 

Whitney U-test, Spearman’s rang korrelationskoefficient (rs) och Logistisk regression 

(Oddskvot=OR). Resultat: Gruppen skattade högst livskvalitet i delområde Roll-emotionell 

funktion (RE) (funktionsförmåga p.g.a. känslomässiga orsaker) (median 100.0, kvartil 1 och 

3=q1-q3 33.3-100.0) och lägst livskvalitet i delområde Kroppslig smärta (46.5, 31.0–62.0). 

De hade också signifikant sämre livskvalitet inom alla delområden (p<0.05) jämfört med 

normalpopulationen förutom RE (p>0.05). Individer med medfödda extremitetsskador 

skattade signifikant mer upplevd smärta (p<0.05) jämfört med förvärvade. Kvinnor skattade 

signifikant sämre Fysisk funktion (p<0.05) och Fysisk hälsa (p<0.05). Fysisk funktion hade 

hög korrelation till Fysisk hälsa (rs=0.86) och låg korrelation till övriga delområden (rs=0.02-

0.50). Smärta hade moderat korrelation till Generell hälsa (rs=0.55), Vitalitet (rs=0.63), Social 

funktion (rs=0.51) och Mental hälsa (rs=0.50). Kvinnligt kön predicerade att skatta sämre 

Generell hälsa (OR=0.34). Individer med förvärvade skador (OR=4.09) eller i sysselsättning 

(OR=9.74) predicerade att skatta bättre Fysisk hälsa. Slutsats: Individer med multipla 

extremitetsskador hade sämre livskvalitet i jämförelse med normalpopulationen. Resultatet 

indikerade att kvinnor hade sämre livskvalitet än män. Individer med medfödda 

extremitetsskador upplevde mer smärta än de med förvärvade extremitetsskador. Fysisk 

funktion hade hög korrelation till Fysisk hälsa och kvinnligt kön predicerade att skatta sämre 

Generell hälsa och individer med förvärvade extremitetsskador eller i sysselsättning 

predicerade att skatta bättre Fysisk hälsa. 



 

 

Abstract 
Aim: The aim of this study was to investigate how individuals with multiple limb deficiencies 

who have gone through investigation or rehabilitation at The EX-Center clinic perceived their 

quality of life. The research questions were to compare the group with the Swedish 

population-based reference values and to investigate if there were differences in perceived 

quality of life between individuals with congenital or acquired limb deficiencies and between 

genders. To investigate if there were any correlations between SF-36 sections Physical 

function and Bodily pain and the other SF-36 sections and overall domains and correlations 

between SF-36 self assessment and gender, age, type of injury, community size, employment 

or marital status. Method: 105 individuals were invited to this quantitative cross sectional 

study and 62 (59 %) individuals participated (33 women and 29 men, acquired (19) and 

congenital (43) limb deficiencies, respectively). The quality of life survey Short form 36 (SF-

36) and a survey with demographic data have been used. In the statistical analysis non-

parametric tests have been used: One-sample Wilcoxon Signed Ranked Test, Mann Whitney 

U-test, Spearman’s rank correlation coefficient (rs) and Logistic regression (Odds ratio=OR). 

Results: The group rated highest quality of life in section Role-emotional function (RE) 

(functional ability due to emotional causes) (median 100.0, quartile 1 and 3=q1-q3 33.3-

100.0) and the lowest quality of life in section Bodily pain (46.5, 31.0–62.0). They had 

significant poorer quality of life in all sections (p<0.05) compared to population-based norms 

except from RE (p>0.05). Individuals with congenital limb deficiencies rated significant more 

perceived pain (p<0.05) compared to acquired. Women rated significant poorer Physical 

function (p<0.05) and Physical health (p<0.05). Physical function had high correlation to 

Physical health (rs =0.86) and low correlation to the other sections (rs =0.02-0.50). Bodily 

pain had moderately correlation to General health (rs=0.55), Vitality (rs =0.63), Social 

function (rs=0.51) and Mental health (rs=0.50). Female gender predicted to rate poorer 

General health (OR)=0.34). Individuals with acquired limb deficiencies (OR=4.09) or in 

employment (OR=9.74) predicted to rate better Physical health. Conclusions: Individuals 

with multiple limb deficiencies had poorer quality of life compared to the population-based 

norms and the result indicated that women have poorer quality of life than men. Individuals 

with congenital limb deficiencies perceived more pain than those with acquired limb 

deficiencies. Physical function had high correlation to Physical health and female gender 

predicted to rate poorer General health and individuals with acquired limb deficiencies or in 

employment predicted to rate better Physical health. 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2.1 Förvärvad extremitetsskada....................................................................................... 1 

1.2.2 Medfödd extremitetsskada ........................................................................................ 2 

1.2.3 Neurosedynskadekatastrofen ..................................................................................... 2 

1.2.4 Kunskaps- och rehabiliteringscenter för multipla extremitetsskador ........................ 3 

1.2.5 Livskvalitet ................................................................................................................ 4 

1.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 

1.3.1 Amputation av övre extremitet .................................................................................. 6 

1.3.2 Amputation av nedre extremitet ................................................................................ 6 

1.3.3 Amputation av övre eller nedre extremitet ................................................................ 7 

1.3.4 Medfödd extremitetsskada ........................................................................................ 8 

1.3.5 Problemformulering .................................................................................................. 9 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 9 

1.5 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

2 Metod .................................................................................................................................... 10 

2.1 Studiedesign ................................................................................................................... 10 

2.1.1 Inklusionskriterier ................................................................................................... 10 

2.1.2 Population................................................................................................................ 10 

2.1.3 Frågeformulär .......................................................................................................... 12 

2.1.4 Reliabilitet och Validitet ......................................................................................... 13 

2.1.5 Genomförande ......................................................................................................... 13 

2.1.6 Statistisk analys ....................................................................................................... 14 

2.1.7 Forskningsetik ......................................................................................................... 15 

3 Resultat .................................................................................................................................. 16 

3.1 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador ........................................... 16 

3.2 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador i relation till 

normalpopulationen .............................................................................................................. 16 

3.3 Skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador ................................................................................................................. 17 

3.4 Skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla extremitetsskador .......... 19 

3.5 Samband mellan Fysisk funktion och Kroppslig smärta i relation till övriga delområden 

och övergripande domäner ................................................................................................... 20 



 

 

3.6 Samband mellan SF-36 självskattade livskvalitet och bakgrundsvariabler ................... 21 

4 Diskussion ............................................................................................................................. 21 

4.1 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 22 

4.1.1 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador .................................... 22 

4.1.2 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador i relation till 

normalpopulationen .......................................................................................................... 23 

4.1.3 Skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador ............................................................................................................. 24 

4.1.4 Skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla extremitetsskador ... 24 

4.1.5 Samband mellan Fysisk funktion och Kroppslig smärta i relation till övriga 

delområden och övergripande domäner ........................................................................... 25 

4.1.6 Samband mellan SF-36 självskattade livskvalitet och bakgrundsvariabler ............ 26 

4.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 27 

4.2.1 Studiedesign ............................................................................................................ 27 

4.2.2 Population................................................................................................................ 27 

4.2.3 Frågeformulär .......................................................................................................... 28 

4.2.4 Genomförande ......................................................................................................... 29 

4.2.5 Statistisk analys ....................................................................................................... 29 

4.2.6 Forskningsetik ......................................................................................................... 30 

4.2.7 Tidigare forskning ................................................................................................... 30 

5. Klinisk implikation och framtida forskning ......................................................................... 31 

6. Konklusion ........................................................................................................................... 31 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 32 

 

Bilaga 1 Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 Short form 36 (SF-36) 

Bilaga 3 Frågeformulär om demografisk data 

Bilaga 4 Patientinformation 

Bilaga 5 Informerat samtycke  

Bilaga 6 Påminnelsebrev



1 

 

1 Inledning 

Multipla extremitetsskador innebär att individen antingen har en förvärvad eller medfödd 

skada (dysmeli) med total eller partiell förlust av minst två extremiteter (EX-Center 2014-02-

20, webbsida). Diagnoserna är sällsynta och det finns i dagsläget en mycket begränsad 

kunskap om hur individer med multipla extremitetsskador upplever sin livskvalitet. De flesta 

studier har undersökt livskvalitet hos unilateralt amputerade individer och det finns endast ett 

fåtal studier som studerat upplevd livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador 

p.g.a. dysmeli, neurosedynskada eller förvärvad extremitetsskada. (Davidson, Jones, Cornet & 

Cittarelli 2002; Nippert, Edler & Schmidt-Herterich 2002; Østlie, Magnus, Skjeldal, Garfelt 

& Tambs, 2011) Det finns ett negativt samband mellan nedsatt funktionsförmåga, graden av 

smärta och livskvalitet, med att ju mer upplevd smärta eller ju mer nedsatt funktionsförmåga 

desto sämre livskvalitet (Penny, Purves, Smith, Chambers & Smith 1999). Att leva med en 

extremitetsförlust kan dels påverka rörelseförmågan och dels ge förekomst av smärta och 

medföra begränsningar att utöva fysisk aktivitet (De Fretes, Boonstra & Vos 1994; Nippert, 

Edler & Schmidt-Herterich 2002). Flera populationsbaserade studier har visat att fysisk 

aktivitet bidrar till en bättre livskvalitet (Katula, Rejeski & Marsh, 2008; Hakkinen, Rinne, 

Vasankari, Santtila, Hakkinen, & Kyrolainen, 2010; Lima, Barros, Cesar, Goldbaum, 

Carandina & Alves, 2011;) och att fysisk aktivitet dessutom har en smärtlindrande effekt 

(Statens beredning för medicinsk utredning 2014-12-20, webbsida). I arbetet som 

sjukgymnast i primärvården är fysisk aktivitet med individanpassad träning, behandling och 

smärtlindring en del av rehabiliteringsarbetet och livskvalitet är ett av flera utfallsmått som 

används för att utvärdera effekt av sjukgymnastisk behandling/rehabilitering. 

 

Mot bakgrund av ovanstående har författare till föreliggande studie valt att undersöka 

livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Förvärvad extremitetsskada  

Förvärvad extremitetsskada kan vara amputation p.g.a. cirkulationsrubbningar, brännskador 

orsakade av högspänningselektricitet, trafikskador, tumörsjukdomar eller sepsis. Att amputera 

nedre extremitet p.g.a. cirkulationsrubbning är vanligt förekommande, men ovanligt när det 

handlar om amputation p.g.a. trafikskador, tumörsjukdomar eller sepsis (Pasquina, Miller, 



2 

 

Carvalho, Corcoran, Vandersea, Johnson & Chen 2014). Att genomgå amputation som 

resulterar i multipla extremitetsskador är däremot mycket ovanligt och större delen av dessa 

amputationer är orsakade utav trauma. Majoriteten av traumarelaterad amputation drabbar 

män. (Davidson et al. 2001) I dagsläget finns inte kompletta amputationsregister i Sverige och 

därför är det svårt att uttala sig exakt om hur många individer som skadar sig varje år eller 

som p.g.a. sjukdom amputeras. För nedre extremiteter finns däremot amputationsregister 

upprättat och enligt det registret utförs cirka 3000 amputationer av nedre extremiteter per år. 

Cirkulationsrubbningar är orsak till cirka 85 % och cirka 15 % p.g.a. trauma, tumör, sepsis 

eller missbildningar, varav fyra procent är traumarelaterad amputation. (Amputations- och 

protesregistret 2014-02-20, webbsida)   

1.2.2 Medfödd extremitetsskada 

Dysmeli kan beskrivas som avsaknad av arm eller ben eller medfödd reduktionsmissbildning, 

vilken kan vara total eller partiell av en eller flera extremiteter (Henkel & Willert 1969). 

Årligen föds cirka 60 barn med dysmeli i Sverige varav majoriteten har lättare skador på 

fingrar och tår. Övriga har skador på hand och/eller fot, vilken kan vara en total eller partiell 

extremitetsförlust (Dysmeliföreningen 2014-02-20, webbsida). Det är däremot mycket 

ovanligt att födas med multipla extremitetsskador och enligt 1EX-Center kunskaps- och 

rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador är uppskattningen att 

det föds två barn med multipla extremitetsskador på tre år. Orsaken till dysmeli är oftast 

okänd, med undantag för vissa ärftliga syndrom samt de extremitetsskador som läkemedlet 

Neurosedyn orsakade på 1960-talet (Dysmeliföreningen 2014-02-20, webbsida).   

1.2.3 Neurosedynskadekatastrofen 

På 1960-talet blev det känt att det storsäljande läkemedlet Thalidomide, vilket lanserades 

under namnet Neurosedyn i Sverige, orsakade missbildningar på foster (EX-Center 2014-02-

20, webbsida). Neurosedyn var ett lugnande läkemedel, som även reducerade besvär med 

illamående eller sömnsvårigheter och förskrevs därför till blivande mödrar som sökte för 

ovanstående besvär. Från graviditetsvecka fyra bildas alla inre organ och extremiteter. Det 

verksamma ämnet Thalidomide i Neurosedyn stoppade tillväxten av blodkärl i vävnader där 

organet/extremiteten utvecklades, vilket resulterade i en missbildning. Neurosedyn blockerade 

också tillväxten av långa rörben, vilket resulterade i att händer och fötter växte ut direkt från 

                                                 
1 EX-Center Kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador 
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bålen utan mellanliggande armar och ben. Många barn föddes också med skador på syn- och 

hörselorgan, samt inre organ, såsom hjärta och njurar. (Smithells & Newman 1992)  

Under denna period föddes cirka 10 000 neurosedynskadade barn i världen. I Sverige föddes 

över 150 barn, varav cirka 35 % avled vid födseln, oftast till följd av skador på inre organ 

såsom hjärta och njurar. Av de 107 som överlevde hade de allra flesta multipla 

extremitetsskador. I Sverige lever idag cirka 100 neurosedynskadade individer varav den stora 

majoriteten har multipla extremitetsskador. (Föreningen för de Neurosedynskadade 2014-02-

20, webbsida) 

1.2.4 Kunskaps- och rehabiliteringscenter för multipla extremitetsskador 

EX-Center är ett kunskaps- och rehabiliteringscenter på riksnivå med en hög tvärprofessionell 

kompetens för barn och vuxna med multipla extremitetsskador. Bakgrunden till att EX-Center 

startades var Neurosedynskadekatastrofen på 1960-talet (EX-Center 2014-02-20, webbsida). 

Initialt och fram till slutet av 1970-talet var vården och den specialiserade tvärprofessionella 

kompetensen för de neurosedynskadade barnen centrerad till Eugeniahemmet intill 

Karolinska sjukhuset i Solna. Därefter skedde en decentralisering av verksamheten och den 

kompetens och erfarenhet som byggts upp av olika professioner kring denna patientgrupp 

under två decennier, gick till stora delar förlorad. (Yllner 2007, s. 218-219)  

 

I slutet av 1980-talet genomfördes en inventering i Sverige för att säkerställa vårdkvaliteten, 

för patientgruppen med multipla extremitetsskador och resultatet från denna undersökning 

visade att det förelåg stora skillnader i den vård som erbjöds till denna patientgrupp beroende 

på bostadsort. En centralisering av vården för denna patientgrupp genomfördes, vilket skedde 

på initiativ av dåvarande Röda korsets sjukhus och Föreningen för de Neurosedynskadade. 

(Yllner 2007, s. 218-219) EX-Center startade sin verksamhet år 1993 på Röda korsets sjukhus 

nuvarande Rehabcenter Sfären och sedan 1:a januari 2014 drivs verksamheten av Föreningen 

för de Neurosedynskadade och Bräcke Diakoni (EX-Center 2014-02-20, webbsida). EX-

Center tar emot barn och vuxna med både medfödda och förvärvade, partiella och totala 

multipla extremitetsskador från hela Sverige. Är man boende inom Stockholms läns landsting 

kan man söka på eget initiativ utan remiss, däremot krävs specialistvårdsremiss om individen 

med multipla extremitetsskador tillhör annat landsting än Stockholm.  

 

Första besöket på EX-Center för utomlänspatienter omfattas i regel av fyra dagar och inför 

besöket ombeds individen att fylla i ett frågeformulär om hur han/hon klarar av sina dagliga 
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sysselsättningar, vilka problem som individen upplever och vad vederbörande önskar ha hjälp 

med. Utifrån denna kunskap upprättas en individuell planering inför bedömningsdagarna. 

Under dessa fyra dagar får individen träffa alla yrkesprofessioner i teamet bestående av 

sjukgymnast, ortopedläkare, arbetsterapeut, psykolog, samordnare samt ortopedingenjör eller 

andra specialister/konsulter vid behov. (EX-Center 2014-02-20, webbsida) En viktig del av 

EX-Centers verksamhet är förebildsverksamheten där patient och anhöriga får möjlighet att 

träffa individer med liknande extremitetsskador, för att utbyta erfarenheter. Teamet gör en 

samlad bedömning och delger denna till individen vid sista besöksdagen, där eventuellt tid för 

uppföljning bokas in. Remissvar och journalanteckningar med den samlade bedömningen och 

eventuella åtgärds- och/eller rehabiliteringsförslag skickas till remitterande läkare och till 

patienten. Utöver bedömning av teamet erbjuder verksamheten individuell 

konsultation/behandling av sjukgymnast, arbetsterapeut, samtalskontakt med psykolog, 

utprovning av protes av ortopedingenjör eller läkarkontakt. På grund av geografiska skäl och 

remissfrihet är det framförallt individer som tillhör Stockholms läns landsting som ingår i den 

polikliniska verksamheten. EX-Center samarbetar också i viss utsträckning med mottagningar 

inom vuxen rehabilitering, habilitering, ortopedi, handkirurgi och vårdcentraler runt om i 

Sverige, som ibland möter denna patientgrupp. (EX-Center 2014-02-20, webbsida)  

1.2.5 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett subjektivt mått på en individs egen skattning av sitt fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnande (Statens beredning för medicinsk utredning SBU 2014-12-20, 

webbsida). En individs livskvalitet är beroende av hur man mår, hur lycklig man är samt till 

vilken grad man har det liv man själv önskar (Brülde & Tengland 2003 s. 244). The World 

Health Organizations (WHO) definition av livskvalitet lyder: ”Livskvalitet omfattar 

individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 

värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och 

psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till 

betydelsefulla händelser i livsmiljön”. Short Form 36 (SF-36) är ett frågeformulär om 

livskvalitet som har utvecklats av en amerikansk forskargrupp, vilken har utgått från WHO´s 

definition av livskvalitet (Ware & Sherbourne 1992).  

 

Frågeformuläret innehåller 36 frågor och dessa är indelade i åtta delområden för livskvalitet, 

vilka är följande och inom parantes den engelskspråkiga förkortningen: Fysisk funktion (PF), 



5 

 

Roll-fysisk funktion (RP) (fysiska orsaker), Kroppslig smärta (BP), Generell hälsa (GH), 

Vitalitet (VT), Social Funktion (SF), Roll-emotionell funktion (RE) (emotionella orsaker) och 

Mental hälsa (MH) (psykiskt välbefinnande). De åtta olika delområden är i sin tur indelade i 

två övergripande domäner, med en del för Fysisk hälsa (PCS) och en del för Psykisk hälsa 

(MCS). (Ware & Sherbourne 1992) se Tabell 1. Regelbunden fysisk aktivitet har visat 

gynnsamma effekter på den fysiska och psykiska hälsan samt livskvaliteten (UK Department 

of Health 2004) och långvarig smärta ger en lägre livskvalitet (Laursen, Bajaj, Olesen, 

Delmar & Arendt-Nielsen 2005; Merkestad, Busche, Bauer & Mau 2003). Att vara skild, 

arbetslös, ha låg utbildningsnivå eller att bo i storstadsområde är sociala faktorer som har en 

negativ inverkan på livskvaliteten samt att sjukpension i arbetsför ålder är starkt relaterad till 

lägre Fysisk funktion (PF) och mer Kroppslig smärta (BP) (Sullivan & Karlsson, 1998).  
 

Tabell 1. Definition av det lägst och högst skattade värdet i SF-36 delområden (Sullivan, Karlsson & Taft (2002)  
 
SF-36 

domäner 

SF-36 

delområden  

Lägsta möjliga värde (0) Högsta möjliga värde (100) 

Fysisk 

hälsa PCS 

 

Fysisk 

funktion PH 

Mycket begränsad fysisk 
aktivitetsnivå, inkl. ADL som att 
tvätta sig och klä sig  

Kan utföra alla former av fysisk 
aktivitet inklusive det mest 
ansträngande  

Roll-fysisk 

funktion RP 

Problem att utföra arbete eller andra 
regelbundna aktiviteter på grund av 
fysiska orsaker  

Inga problem med att utföra arbete 
eller andra regelbundna aktiviteter på 
grund av fysiska orsaker 

Kroppslig 

smärta BP 

Mycket svår och i mycket hög grad 
handikappande värk/smärta  

Ingen värk/smärta och inga 
funktionsinskränkningar på grund av 
värk/smärta 

Generell hälsa 

GH 

Värderar sitt hälsotillstånd som dåligt 
och tror att hälsan kommer att bli 
sämre  

Värderar hälsan som utmärkt 

Psykisk 

hälsa MCS 

Vitalitet VT Känner sig trött och utsliten hela 
tiden  

Känner sig riktigt pigg och energisk 
hela tiden 

Social 

funktion SF 

Omfattande och ofta förekommande 
störningar i det normala umgänget i 
och utanför hemmet på grund av 
fysisk eller psykisk ohälsa 

Upprätthåller det normala umgänget i 
och utanför hemmet utan störningar på 
grund av fysisk eller psykisk ohälsa 

Roll-

emotionell 

funktion RE 

Svårigheter att utföra arbete eller 
andra regelbundna aktiviteter på 
grund av känslomässiga orsaker 

Inga svårigheter att utföra arbete eller 
andra regelbundna aktiviteter på grund 
av känslomässiga orsaker 

Mental hälsa 

MH 

Känner sig nervös och nedstämd hela 
tiden  

Känner sig harmonisk lugn och glad 
hela tiden 
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1.3 Tidigare forskning   

Presentation av tidigare forskning om livskvalitet hos individer med multipla 

extremitetsskador, delas in i förvärvad respektive medfödd extremitetsskada och indelningen 

inom forskningsområdet förvärvad extremitetsskada presenteras i följande ordning: 

amputation av övre extremitet, amputation av nedre extremitet samt amputation av övre eller 

nedre extremitet och slutligen presenteras tidigare forskning om medfödd extremitetsskada. 

1.3.1 Amputation av övre extremitet 

En norsk studie har undersökt livskvalitet hos individer som genomgått amputation av övre 

extremitet och gruppen amputerade skattade signifikant sämre livstillfredsställelse i 

jämförelse med normalpopulationen (Østlie et al. 2011). Livskvalitet, fantomsmärta, 

fantomkänning och smärta i rygg, nacke och smärttyp som benämns som icke 

amputationssmärta undersöktes hos 104 individer (72 % män) som genomgått amputation av 

övre extremitet i USA. Nittio procent av deltagarna rapporterade smärta och majoriteten 

uppgav mer än en smärttyp. Fantomsmärta och smärta i amputationsstumpen var mest 

förekommande, efter det följde smärta i rygg, nacke eller icke amputationssmärta. 

Självskattad livskvalitet var signifikant sämre i den grupp som uppgav fler typer av smärta i 

relation till de som inte uppgav någon smärta alls. (Hanley, Ehde, Jensen, Czerniecki, Smith 

& Robinson 2009) En studie som undersökte unilateralt armamputerade i Australien gällande 

graden av smärta visade att hälften av deltagarna uppgav smärta i den friska armen och ju mer 

proximal amputationen var desto större sannolikhet var det att individen drabbades av smärta 

i den friska armen. Protesanvändning eller brist på sysselsättning visade sig inte vara 

skyddande nog för att förhindra att smärta uppkom i den friska armen (Jones & Davidson 

1999).  

1.3.2 Amputation av nedre extremitet 

En kvalitativ studie i Nederländerna undersökte funktion efter rehabilitering hos 31 individer 

som till största delen genomgått bilateral benamputation p.g.a. cirkulationsrubbningar. 

Deltagarna fick fylla i ett livskvalitetformulär och samtliga individer som deltagit i 

rehabilitering och genomgått protesutprovning hade tre år efter amputationen begräsningar i 

förmåga att arbeta och förflytta sig, men skattade sig som relativt nöjda till mycket nöjda med 

sin livskvalitet. Ett flertal av deltagarna i studien drabbades av depression i olika grad kort 

efter amputationen vilket förlängde rehabiliteringsprocessen. (De Fretes, Boonstra & Vos 

1994)  
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En annan studie beskrev att ungefär hälften av 104 deltagare som genomgått benamputation 

p.g.a. trauma trots amputationen upplevt vissa positiva effekter med denna. Deltagarna 

beskrev att de uppskattade livet mer och upplevde att livet är för kort för att oroa sig. Andra 

hade fått bättre förståelse för andras problem och var lyckligare och mer nöjda med sitt liv 

efter amputationen (Gallagher & Mac Lachland 2000). En litteraturstudie av Horgan och Mac 

Lachland (2004) visade att depression var starkt sammankopplad till fysisk begränsning hos 

individer som genomgått benamputation och att faktorer som en väl fungerande protes med 

god passform minskade den negativa effekten av amputation. Prediktorer för hur 415 

individer som genomgått unilateral amputation av nedre extremitet (71 % män) upplevde sin 

livskvalitet var depression, protesfunktion, socialt stöd, andra sjukdomstillstånd, ålder och 

social funktion. (Asano, Rushton, Miller & Deathe 2008)  

 

I en retrospektiv kohortstudie i USA omfattande 78 individer (86 % män) som genomgått 

traumarelaterad amputation av nedre extremitet mellan år 1984-1994, skattade deltagarna 

signifikant sämre livskvalitet i alla SF-36 delområden i relation till normalpopulationen. De 

största skillnaderna förelåg inom övergripande domän Psykisk hälsa (MCS), delområde 

Fysisk funktion (PF), Roll-emotionell funktion (RE) och Kroppslig smärta (BP) (Pezzin, 

Dillingham & MacKenzie 2000). En annan studie visade att benamputerade individer i 

Houston upplevde begränsningar i sin sexualitet beroende på medicinering och oro för att inte 

kunna genomföra samlag eller brist på en partner. Denna grupp skattade sämre livskvalitet i 

samtliga domäner av livskvalitetsformuläret SF-36 jämfört med populationsbaserade 

referensvärden. (Bodenheimer, Kerrigan, Garber & Monga 2000) 

1.3.3 Amputation av övre eller nedre extremitet 

I en Australiensisk studie deltog 56 individer som antingen genomgått amputation av nedre 

eller övre extremitet, varav två av deltagarna genomgått multipel amputation. SF-36 

livskvalitetformulär användes och gruppen amputerade skattade generellt sämre livskvalitet i 

relation till normalpopulationen i samma ålder. De individer som hade genomgått 

armamputation skattade sämre livskvalitet inom SF-36 delområde Kroppslig smärta (BP), 

Social funktion (SF) och Mental hälsa (MH) jämfört med de som genomgått benamputation. 

(Davidson, Khor & Jones 2010) En stor kohortstudie i Frankrike visade på låg livskvalitet hos 

arm- och benamputerade individer i samtliga domäner av frågeformuläret Nottingham Health 

Profile (NHP) och den största försämringen fanns inom kategorierna: fysiskt funktionshinder, 

smärta och energinivå. Armamputerade individer hade bättre livskvalitet jämfört med 
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benamputerade individer, vilket enligt författarna kunde bero på att de som amputerade benen 

oftast var äldre och multisjuka individer (Demet, Martinet, Guillemain, Paysant & André 

2003).  

1.3.4 Medfödd extremitetsskada 

En stor studie har genomförts i Tyskland för att kartlägga hur individer med neurosedynskada 

mår idag och från vilken en interrim-rapport har publicerats. Individer med neurosedynskada 

upplevde sin livskvalitet markant sämre och de led i större utsträckning av depression jämfört 

med normalpopulationen i samma ålder. De upplevde även att de hade åldrats i förtid och 

deltagarnas självskattning av livskvalitet motsvarade normvärden hos individer i 80-årsåldern. 

(Kruse, Ding-Greiner, Baiker, Becker, Stolla & Becker 2012) Nittiotvå procent av de 

intervjuade rapporterade även nedsatt fysisk funktion speciellt de senaste åren på grund av 

följdsjukdomar, smärta, nedsatt rörlighet och mindre självständighet. Smärta från muskler och 

leder hade en signifikant påverkan på individernas livskvalitet och de individer med skador på 

både armar och ben hade mer smärta än de som var skadade i övre eller nedre extremiteter. 

Neurosedynskadade hade även en större oro för framtiden än referenspopulationen i samma 

ålder och de som hade en sämre ekonomi identifierades som en riskgrupp för sämre 

livskvalitet. (Kruse et al. 2012)  

 

En kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie i Storbritannien intervjuade 

neurosedynskadade i 40-årsåldern inom följande områden: effekt på arbete och karriär, attityd 

till livet, självbild, självförtroende, stress och känsloliv, relationer, självständighet i dagliga 

livet, smärta, livskvalitet och oro för framtiden inkluderat oro över hur muskeloskeletala 

besvär ska påverka livet. Fyrtiosex procent var i arbete medan 32 % var förtidspensionerade. 

De individer med mer uttalade extremitetsskador delgav mer begränsningar inom aktivitet och 

delaktighet och 80 % av hela gruppen med extremitetsskador delgav smärta och stelhet i 

leder. Majoriteten upplevde sin livskvalitet som bra eller mycket bra. (Bent, Tennant, 

Neumann & Chamberlaine 2007) En annan studie undersökte livskvalitet hos 104 

neurosedynskadade kvinnor i Tyskland, vilka jämfördes med kvinnor i samma ålder från 

normalpopulationen. Gruppen neurosedynskadade skattade signifikant sämre livskvalitet och 

sämre fysisk hälsa och 46 % rapporterade försämring i deras funktionsnedsättning samt 

delgav oro inför framtiden att inte klara av att fortsätta arbeta. (Nippert, Edler & Schmidt-

Herterich 2002)  
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Från en enkätundersökning om muskeloskeletal hälsa, livskvalitet och generell hälsa hos 26 

neurosedynskadade på Irland rapporterades att 65 % upplevde ökande funktionshinder, vilket 

var kopplat till nedsatt rörelseförmåga och ökad smärta. Majoriteten skattade försämringen 

från moderat till uttalad, men däremot skattade de flesta av deltagarna sin hälsa som god eller 

mycket god (O'Carroll, O'Reilly & Whitford 2011). Det finns begränsad kunskap om hur 

individer med multipla extremitetsskador upplever sin livskvalitet oavsett om den är medfödd 

eller förvärvad (Gallagher & Mac Lachland 2000; Davidson et al. 2002; Nippert, Edler & 

Schmidt-Herterich 2002; Pasquina et al. 2014). 

1.3.5 Problemformulering 

De flesta studier har undersökt livskvalitet hos individer som har amputerat en extremitet och 

det finns endast ett fåtal studier med information om upplevd livskvalitet hos individer med 

multipla extremitetsskador som genomgått amputation p.g.a. trauma, sepsis, tumör eller 

missbildning eller har multipla extremitetsskador p.g.a. dysmeli eller neurosedynskada. I 

Sverige har ingen undersökt livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador, 

jämfört livskvalitet mellan olika typer av extremitetsskador eller undersökt hur livskvalitet 

korrelerar till kön, ålder, typ av skada, ortstorlek, sysselsättningsgrad eller civilstånd. Mot 

bakgrund av detta är det angeläget att undersöka denna patientgrupps livskvalitet.  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med multipla extremitetsskador som 

hade genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet upplevde sin 

livskvalitet.  

1.5 Frågeställningar 

1) Hur upplever individer med multipla extremitetsskador sin livskvalitet?   

2) Hur upplever individer med multipla extremitetsskador sin livskvalitet i relation till 

normalpopulationen? 

3) Finns skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador? 

4) Finns skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla extremitetsskador? 

5) Finns samband mellan SF-36 delområden Fysisk funktion och Kroppslig smärta i 

relation till övriga delområden och övergripande domäner? 
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6) Finns samband mellan SF-36 olika delområden och övergripande domäner i relation 

till kön, ålder, typ av skada, ortstorlek, sysselsättningsgrad eller civilstånd?  

2 Metod  

2.1 Studiedesign 

Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Ett frågeformulär om livskvalitet och 

demografisk data användes för att besvara frågeställningarna. För att enkelt nå de geografiskt 

spridda deltagarna i Sverige, som tidigare genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-

Centers verksamhet distribuerades frågeformulären per post  

2.1.1 Inklusionskriterier 

Individer med multipla extremitetsskador dvs. medfödda missbildningar eller amputation av 

minst två extremiteter, som antingen kan vara partiell eller total, ålder över 15 år, förstår det 

svenska språket och som någon gång har varit patient inom EX-Centers verksamhet sedan 

året 1994.  

2.1.2 Population  

Av de totalt 120 individer i Sverige som genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-

Centers verksamhet sedan år 1994, uppfyllde 105 individer inklusionskriterierna. Sju 

individer hade avlidit, en person avböjde medverkan innan utskick av frågeformulär och två 

individer saknade folkbokförda adresser. Fem individer exkluderades, varav en individ inte 

förstod det svenska språket och fyra individer var under 15 år. Frågeformulär skickades ut av 

personal på EX-Center till de 105 individerna. Totalt besvarade 62 (59 %) individer 

frågeformulären. Ett frågeformulär inkom försent. Fyrtiotvå individer besvarade inte 

frågeformulären, där av var 13 kvinnor och 29 män. I gruppen kvinnor förelåg följande 

skadeindelning: åtta dysmeli, tre neurosedynskada och två amputationer och i gruppen män 

hade 15 dysmeli, fyra neurosedynskada och tio amputationer.   

 

Deltagarna i studien bestod av både män och kvinnor med antingen medfödda eller 

förvärvade extremitetsskador av minst två extremiteter. Studien omfattade inte individer som 

genomgått amputation p.g.a. cirkulationsrubbningar, efter som denna diagnosgrupp inte är 

aktuell inom EX-Centers verksamhet. Totalt deltog 62 deltagare i studien varav 33 kvinnor 
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och 29 män. Antalet individer med förvärvade extremitetsskador var 19 och individer med 

medfödda extremitetsskador var 43. Beskrivning av population redovisas i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Beskrivning av populationen och sammanställning av dess demografiska data.  
Deltagare 

(n=62) 

Kvinnor (n=33) Män (n=29) 

Medianålder 

(nedre-övre kvartil)                        

 

52 år (39-53) 52 år (47-61) 

Hela gruppen: 52 år (43-54) 

Medfödd: 51 år (43-53) 

Förvärvad: 56 år (41-67) 

Medfödd (n=43) 

Förvärvad (n=19) 

Medfödd n=29 

Förvärvad n=4 

Medfödd n=14 

Förvärvad n=15 

Neurosedyn (n=21)  

Dysmeli (n= 22)  

Förvärvad (n=19) 

Ortstorlek Storstad n=22 

Medel n=5 

Mindre n=6 

Storstad n=14 

Medel n=6 

Mindre n=9 

Civilstånd Gift/sambo n=15 

Ensamstående n=18                       

Gift/sambo n=14 

Ensamstående n=15  

Antal barn samt ålder  Vuxna barn n=15 

Under 15 år n=4 

0 barn n=14       

Vuxna barn n=12 

Under 15 år n=5 

0 barn n=12 

Sysselsättning 

 

Arbetar n=14 

(100 % n=5, 75-80% n=2, 50 % n=7)  

Studerar n=6 

 

Arbetar n=15 

(100 % n=6, 75-80% n=3, 50 % n=6)  

Studerar n=4 

 

Ej i sysselsättning Sjukskrivning100 % n=2  

A-ers. n=8  

A-lös n=2 

Sjukskrivning n=0  

A-ers. n=2  

A-lös n=1 

Pensionär n=1 Pensionär n=7 

A-ers.= aktivitets/sjukersättning, A-lös = arbetslös, n=antal  
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2.1.3 Frågeformulär 

I denna studie användes livskvalitetformuläret Short Form 36 (SF-36) (Bilaga 2) och ett 

frågeformulär om demografisk data (Bilaga 3). Frågeformuläret om demografisk data har 

skapats vid EX-Center och innehöll frågor om kön, ålder, antal barn, ortstorlek, typ av skada, 

grad av sysselsättning och civilstånd. SF-36 frågeformulär tar cirka fem till tio minuter att 

fylla i och är adekvat från tonåren och uppåt. Självskattning görs för varje delområde för 

livskvalitet med svarsalternativ såsom påståenden som t.ex. "stämmer precis", "stämmer 

ganska bra", "osäker", "stämmer inte särskilt bra" eller "stämmer inte alls".  Varje delområde 

beräknas därefter utifrån en skala och poängsätts från 0-100 där 100 indikerar bästa möjliga 

livskvalitet. Vidare kan ett summaindex beräknas för de övergripande domänerna Fysisk hälsa 

(PCS) och Psykisk hälsa (MCS). (Sullivan, Karlsson & Ware 1995; Sullivan & Karlsson 

1998) Beskrivning av det lägst och högst självskattade värdet i SF-36 olika delområden 

redovisas i Tabell 1. SF-36 är ett mätinstrument vilket har validerats för svenska förhållande 

samt har god reliabilitet (Sullivan, Karlsson & Ware 1995; Sullivan & Karlsson 1998). Mot 

bakgrund av att frågeformuläret har olika dimensioner av livskvalitet anses den ha högre 

validitet och reliabilitet än frågeformulär som inte har det. SF-36 har även använts för att 

samla in populationsbaserade referensvärden i Sverige och förutom att det kan användas för 

att jämföras med en allmän normalpopulation, så kan det användas för att jämföras med andra 

patientgrupper. (Sullivan, Karlsson & Ware 1995; Sullivan & Karlsson 1998; Persson, 

Karlsson, Bengtsson, Steen & Sullivan 1998; Sullivan, Karlsson & Taft 2002)  
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2.1.4 Reliabilitet och Validitet  

Reliabiliteten av de åtta delområden för SF-36 tillsammans med de två övergripande 

domänerna för Fysisk respektive Psykisk hälsa har värderats med både intern 

överensstämmelse- och reproducerbarhetsmetoder. I en sammanställning av 15 studier 

uppnådde SF-36 i de flesta av studierna värdet 0.80 för både Cronbach's alfa och 

reliabilitetskoefficienten. Cronbach’s alfa respektive test retest innehar ett minimum krav på 

0.70 för att mätningarna ska vara tillförlitliga på gruppnivå. Flera av SF-36 delområden för 

livskvalitet hade dessutom Cronbach’s alfavärden nära 0.90 och ett par av dem över 0.90, 

vilket är kravet för att nå stabila analyser på individnivå. (Ware & Gandek 1998) 

Innehållsvaliditeten av SF-36 har jämförts med flera andra väl använda generiska 

hälsoenkäter och en systematisk jämförelse indikerar att SF-36 innehar åtta av de mest 

frekvent använda hälsobegreppen för självskattning (Ware & Gandek 1998).   

En studie från Storbritannien har undersökt validiteten och reliabiliteten för SF-36 och jämfört 

SF-36 med frågeformuläret om livskvalitet Nottingham Health Profile (NHP). Betydande 

bevis hittades för reliabiliteten intern överensstämmelse i SF-36 (Cronbachs alfa > 0.85, 

reliabilitetskoefficient > 0.75 (test restest) för alla dimensioner utom social funktion. 

Begreppsvaliditeten när det gäller att skilja mellan grupper som förväntas ha hälsoskillnader, 

kunde SF-36 upptäcka låga nivåer av ohälsa hos patienter som hade skattat 0 (god hälsa) på 

Nottingham Health Profile (NHP). (Brazier, Harper, Jones, O'Cathain, Thomas, Usherwood & 

Westlake 1992) I en senare validitetsstudie från 2001 visade resultat för den interna 

överensstämmelsen med Cronbach’s alfanivåer >80 på alla SF-36 delområden och i 

sammanfattningen från den studien skriver författarna att frågeformuläret är praktisk att 

använda. Den har också mycket goda förutsättningar för hög svarsfrekvens samt litet internt 

bortfall (Walters, Munro & Brazier 2001).  

2.1.5 Genomförande 

På EX-Center undersöktes livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador och 

författaren till föreliggande studie har fått ta del av material och data, för sammanställning av 

resultat till denna studie. Ett brev med SF-36 livskvalitetformulär och ett demografiskt 

frågeformulär skickades av anställd personal inom EX-Centers verksamhet i juni 2013 till 

samtliga 106 individer som uppfyllde inklusionskriterierna och som någon gång varit patient 

inom EX-Centers verksamhet sedan året 1994. Med detta brev medföljde också 

patientinformation (Bilaga 4) och blankett för informerat samtycke (Bilaga 5). I brevet fanns 

även frankerat svarskuvert. De som inte besvarade frågeformulären fick första 
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påminnelsebrevet (Bilaga 6) i oktober 2013 och ett andra påminnelsebrev skickades ut i 

januari 2014. Datainsamlingen från dessa två frågeformulär lades in i datorprogrammet 

Microsoft office Excel för PC (Microsoft Corporation, USA) och analyserades.. Det officiella 

Excelprogrammet för SF-36 användes för att analysera data. I de fall deltagaren fyllt i dubbla 

svar, valdes den lägre självskattningen och i de fall där patienten inte fyllt i formuläret 

fullständigt, kontaktades vederbörande per telefon av personal på EX-Center för 

kompletterande uppgifter. 

2.1.6 Statistisk analys 

Statistiska beräkningar utfördes i datorprogrammet Statistica Version 12 (StatSoft Inc, USA). 

Deskriptiv statistik användes för beskrivning av urvalsgruppen beträffande SF-36 resultat, 

kön, ålder, antal barn, ortstorlek, typ av skada, grad av sysselsättning och civilstånd. 

Variabeln sysselsättning kategoriserades enligt följande: arbetar/studerar, aktivitets- 

sjukersättning/sjukskrivning/arbetslös eller ålderspensionär. Variabeln bostadsort 

kategoriserades till storstad, medelstor stad eller mindre stad. Då SF-36 producerar 

ordinaldata presenteras resultatet som medianvärde med nedre och övre kvartiler. One-sample 

wilcoxon signed rank test användes för att undersöka hur individer med multipla 

extremitetsskador upplever sin livskvalitet i jämförelse med SF-36 svenska 

populationsbaserade referensvärden. Innan den sistnämnda analysen utfördes kategoriserades 

varje enskild individs delområdesskattning efter kön och åldersgrupp. Detta genomfördes för 

att möjliggöra analysen i jämförelse med normalpopulationen. Medelvärde för varje 

delområdesskattning har beräknats för hela gruppen, för att åskådliggöra resultatet i tabell i 

relation till normalpopulationen. 

 

Skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade extremitetsskador och 

skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla extremitetsskador analyserades 

med icke-parametriska test; Mann Whitney U-test. Spearman's rang korrelationskoefficient 

(rs) användes för att undersöka sambandet mellan SF-36 delområde Fysisk funktion (PF) och 

Kroppslig smärta (BP) i relation till övriga delområden och övergripande domäner. Logistisk 

regressionsanalys (oddskvot=OR) användes för att undersöka samband mellan SF-36 

delområden samt övergripande domäner i relation till den kliniska variabeln typ av skada 

(medfödda eller förvärvade extremitetsskador), samt demografiska data: ålder, kön, 

sysselsättning, bostadsortstorlek och civilstånd. Den multivariata statistiken utfördes i två 

steg, där SF-36 variablerna först lades in i en faktoranalys, för att urskilja de delområden och 
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övergripande domäner som hade minst korrelation till varandra. Detta utfördes för att 

reducera antalet sambandsanalyser. SF-36 medianvärden delades in i två komponenter med 

lägre respektive högre skattad livskvalitet och bakgrundsvariablerna gjordes om till binära 

värden för att den logistiska regressionsanalysen skulle vara genomförbar. I nästa steg 

analyserades relationen mellan bakgrundsvariablerna och SF-36 olika delområden samt 

övergripande domäner. Korrelationskoefficienten har tolkats enligt Munro (1997, s. 235), 

vilken redovisas i tabell 3. För att uppnå stabila korrelationsberäkningar med Spearman's rang 

korrelationskoefficient krävs minst 68 deltagare (Munro 1997). Signifikansnivå p<0,05 har 

använts.   
 

 

Tabell 3. Tolkning av korrelationskoefficienten enligt Munro (1997, s. 235) 
 

Tolkning av korrelationskoefficient 

0.00-0.25 Ingen korrelation  

 

0.26-0.49 

 

Låg korrelation 

0.50-0.69 

 

Moderat korrelation 

0.70-0.89  

 

Hög korrelation 

0.90-1.00  Mycket hög korrelation 

 

2.1.7 Forskningsetik 

Ansökan om etikprövning har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 

2013-01-16 med diarienummer 2012/2177-31/2. Deltagarnas personuppgifter behandlades 

konfidentiellt och avidentifierades med kodning. Samtliga individer i studien fick inför 

deltagandet skriftlig patientinformation (Bilaga 4) om studiens syfte, att uppgifterna 

behandlades konfidentiellt, att deltagandet var helt frivilligt samt att det fanns möjlighet att 

avbryta deltagandet utan att det skulle påverka framtida vård eller omhändertagande inom 

EX-Centers verksamhet på Röda korsets sjukhus numera Rehabcenter Sfären. Deltagarna 

skrev på ett informerat samtycke (Bilaga 5) till studien och i de fall där individen var under 18 

år krävdes målsmans underskrift.  
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3 Resultat 

3.1 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador 

Individer med multipla extremitetsskador skattade sämre livskvalitet i SF-36 delområde 

Kroppslig smärta (BP), Roll-fysisk funktion (RP) och Vitalitet (VT). Däremot indikerar 

resultatet att det var liten påverkan på livskvalitet med avseende på Roll-emotionell funktion 

(RE). Hela gruppens alla medianvärden för SF-36 olika delområden redovisas i Figur 2 samt 

medianvärden, med övre och nedre kvartilvärden för delområden och övergripande domäner 

redovisas i Tabell 4.  

3.2 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador i relation till 

normalpopulationen 

 
Individer med multipla extremitetsskador skattade signifikant sämre livskvalitet i alla SF-36 

delområden (p<0.05), utom Roll-emotionell funktion (RE) (p>0.05) jämfört med SF-36 

populationsbaserade referensvärden.  Se Figur 1.  

 

 

 
Figur 1. Självskattning av SF-36 delområden angivet i medelvärde för hela gruppen med multipla 
extremitetsskador jämfört med normalpopulationens medelvärden. *=p<0.05, ***p=<0.001  
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* MH Mental hälsa 

RE Roll-emotionell funktion 

*** SF Social funktion 

*** VT Vitalitet 

*** GH Generell hälsa 

*** BP Kroppslig smärta 

*** RP Roll-fysisk funktion 

*** PF Fysisk funktion 

SF-36 Självskattning 

Hela gruppen med multipla 
extremitetsskador 

Normalpopulationen 
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Tabell 4. Sammanställning av SF-36 olika delområden för livskvalitet och de övergripande domänerna fysisk 
och psykisk hälsa med självskattning för hela gruppen med multipla extremitetsskador.  
 
Hela gruppen multipla 

extremitetsskador(n=62) 

SF-36 Delområden Median 

(nedre - och övre kvartil) 

Range 

(min-max) 

PCS  

Fysisk hälsa 

 

PF Fysiskfunktion 57.50  (25.00-80.00) 0.00-100.00 

RP Roll-fysisk funktion 50.00  (0.00-100.00) 0.00-100.00 

BP Kroppslig smärta 46.50  (31.00-62.00) 0.00-100.00 

GH Generell hälsa 60.00  (40.00-77.00) 10.00–100.00 

MCS  

Psykisk hälsa 

 

VT Vitalitet 50.00  (35.00-60.00) 0.00-95.00 

SF Social funktion 75.00  (62.50-100.00) 0.00-100 

RE Roll-emotionell funktion 100.00  (33.33-100.00) 0.00-100.0 

MH Mental hälsa 76.00  (56.00-88.00) 16.00-100.00 

SF-36 övergripande domäner Median 

(nedre - och övre kvartil) 

Range 

(min-max) 

PCS Fysisk hälsa 37.25  (26.16-45.53) 9.56-58.21 

MCS Psykisk hälsa 50.24  (39.89-55.90) 15.55-67.53 

Variationsbredd redovisas i kvartiler med skala 0.00-100.00, där 100 = god hälsa, n = antal 

 

 

3.3 Skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador 

Individer med medfödda extremitetsskador skattade signifikant sämre livskvalitet jämfört 

med individer med förvärvade extremitetsskador inom det självskattade delområdet Kroppslig 

smärta (BP) (p=0.028), medan det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan dessa 

grupper i övriga delområden inom SF-36 (Figur 2,Tabell 5).  
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Figur 2. Sammanställning av SF-36 olika delområden och övergripande domäner med självskattning angivet i 
medianvärde för hela gruppen med multipla extremitetsskador respektive medfödd eller förvärvad skada.  
* p<0.05 (skillnad medfödd – förvärvad), n = antal. 
 

 

 

 

Tabell 5. Självskattad livskvalitet hos individer med medfödda respektive förvärvade extremitetsskador. 
 
SF-36 domäner  SF-36 delområden Md Medfödd n=43 

(nedre-övre kvartil) 

Md Förvärvad n=19 

(nedre-övre kvartil) 

p-värde 

PSC 

Fysisk hälsa 

PF Fysisk funktion 50.00 (25.00-80.00) 65.00 (30.00-75.00) 0.649 

RP Roll-fysisk funktion 50.00(0.00-100.00) 50.00 (0.00-100.00) 0.915 

BP Kroppslig smärta 41.00 (22.00-61.00) 61.00 (32.00-100.00) 0.028* 

GH Generell hälsa 57.00 (40.00-77.00) 67.00 (55.00-77.00) 0,180 

MCS 

Psykisk hälsa 

VT Vitalitet 45.00 (25.00-60.00) 55.00 (45.00-65.00) 0.135 

SF Social funktion 75.00 (62.50-100.00) 75.00 (62.50-87.50) 0.514 

RE Roll-emotionell funktion 100.00 (33.33-100.00) 100.00 (33.33-100.00) 0.963 

MH Mental hälsa 76.00 (52.00-92.00) 76.00 (56.00-88.00) 0.855 

SF-36 domäner  Md Medfödd n=43 

(nedre-övre kvartil) 

Md Förvärvad n=19 

(nedre-övre kvartil) 

p-värde 

PCS  Fysisk hälsa 32.97 (23.40-45.53) 41.23 (28.62-47.00) 0.281 

MCS  Psykisk hälsa 50.09 (42.12-55.94) 50.38 (36.62-55.80) 0.927 

* p<0,05, n = antal, Md = medianvärde  
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SF-36 Självskattning 
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extremitetsskador (n=62) 

Medfödd (n=43) 

Förvärvad (n=19) 
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3.4 Skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla 

extremitetsskador  

Kvinnor skattade signifikant sämre livskvalitet än män inom SF-36 övergripande domän 

Fysisk hälsa (PCS) (p=0.026) och delområde Fysisk funktion (PF) (p=0.015) Det förelåg 

ingen skillnad mellan könen inom de övriga delområden eller den övergripande domänen för 

Psykisk hälsa (MCS) se Tabell 6 och Figur 3. 

 

 

 
Figur 3. Sammanställning av SF-36 olika delområden och övergripande domäner med självskattning angivet i 
medianvärde för hela gruppen med multipla extremitetsskador inklusive kvinnor och män * p<0.05 (skillnad 
kvinnor - män), n = antal 
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Tabell 6. Självskattad livskvalitet hos kvinnor respektive män med multipla extremitetsskador.  
 
SF-36 

domäner  

SF-36 

delområden 

Md Kvinnor (n=33) 

(nedre-övre kvartil) 

Md Män (n=29) 

 (nedre–övre kvartil) 

p-värde 

PSC 

Fysisk hälsa 

PF Fysisk funktion 40.00 (25.00-70.00) 70.00 (40.00-85.00) 0.026* 

RP Roll-fysisk funktion 50.00 (0-100.00) 50.00 (25-100.00) 0.244 

BP Kroppslig smärta 41.00 (22.00-51.00) 52.00 (41.00-62.00) 0.154 

GH Generell hälsa 57.00 (40.00-72.00) 67.00 (47.00-77.00) 0.173 

MSC 

Psykisk hälsa 

VT Vitalitet 45.00 (35.00-55.00) 55.00 (45.00-65.00) 0.106 

SF Social funktion 75.00 (62.50-100.00) 75.00 (62.50-100.00) 0.756 

RE Roll-emotionell funktion 100.00 (33.33-100.00) 100.00 (33.33-100.00) 0.954 

MH Mental hälsa 76.00 (64.00-84.00) 80.00 (44.00-92.00) 0.729 

SF-36 domäner Md Kvinnor (n=33) 

(nedre–övre kvartil) 

Md Män (n=29) 

(nedre–övre kvartil) 

p-värde 

PCS  Fysisk hälsa 29.63. (22.27-38.28) 42.73 (29.54-47.32) 0.015* 

MCS  Psykisk hälsa 50.09 (42.19-54.45) 52.21 (36.62-55.94) 0.921 

* p<0,05, n = antal, Md = medianvärde 
 

 

3.5 Samband mellan Fysisk funktion och Kroppslig smärta i relation till 

övriga delområden och övergripande domäner  

Det förelåg en hög korrelation mellan Fysisk funktion (PF) och övergripande domän Fysisk 

hälsa (PCS) och låg korrelation till övriga delområden. Kroppslig smärta (BP) hade moderat 

korrelation till Generell hälsa (GH), vitalitet (VT), Social funktion (SF) och Mental hälsa 

(MH) och övergripande domän Fysisk hälsa (PCS). Se Tabell 7.  
 

Tabell 7. Spearman's rangkorrelationskoefficient för sambandet mellan Fysisk funktion och Kroppslig smärta i 
relation till SF-36 delområden  
 
SF-36 delområden PF Fysisk funktion  BP Kroppslig smärta 

PF Fysisk funktion  0.47* 

RP Roll-fysisk funktion 0.50* 0.49* 

BP Kroppslig smärta 0.47*  

GH Generell hälsa 0.32* 0.55* 

VT Vitalitet 0.44* 0.63* 

SF Social funktion 0.40* 0.51* 

RE Roll-emotionell funktion  0.25 0.45* 

MH Mental hälsa 0.29* 0.50* 

PCS Fysisk hälsa 0.86* 0.65* 

MCS Psykisk hälsa 0.02 0.41* 

* = korrelationskoefficienten är p<0.05  
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3.6 Samband mellan SF-36 självskattade livskvalitet och bakgrundsvariabler  

Det förelåg inget samband mellan bakgrundsvariablerna ålder, ortstorlek eller civilstånd i 

relation till SF-36 delområden eller övergripande domäner. Däremot förelåg det samband 

mellan kön och delområde Generell hälsa (GH), där kvinnligt kön predicerade sämre 

livskvalitet inom delområde Generell hälsa (OR=0.34 CI=0.12-0.96). Samband mellan 

individer med förvärvade extremitetsskador predicerade högre självskattad Fysisk hälsa 

(PCS) (OR=4.09 CI=0.98-17.06), samt individer i sysselsättning predicerade högre 

självskattad Fysisk hälsa (PCS)(OR=9.74 CI=2.38–39.90) Se Tabell 8. 
 

Tabell 8. Logistisk regressionsanalys (stegvis framåt) av sambanden mellan fem demografiska variabler (kön, 
ålder, ortstorlek, sysselsättning och civilstånd) och en klinisk variabel typ av skada (medfödd eller förvärvad 
skada) och upplevd sämre Generell hälsa (GH) och bättre Fysisk hälsa (PCS).  
 

 p OR 95 % CI för OR  

Lower   Upper 

GH Generell hälsa    

Kön a 0.042 0.34 0.12        0.96 

Konstant 0.046 5.55  

PCS Fysisk hälsa    

Typ av skada b 0.053 4.09 0.98        17.06 

Sysselsättning c 0.002 9.74 2.38        39.90 

Konstant 0.006 0.49  

Sambanden uttrycks som en oddskvot (OR) och dess 95 procentiga konfidensintervall (CI). OR under 1.00 
uttrycker ett negativt samband och OR över 1.00 ett positivt. p=<0.05 (bara signifikanta samband inkluderades i 
regressionsekvationen). a = kvinnligt kön har ett negativt samband med Generell hälsa (GH), b = typ av 
skada/Förvärvad extremitetsskada samt c = sysselsättning har ett positivt samband med Fysisk hälsa (PCS).  
 

4 Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur individer med multipla 

extremitetsskador som genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet 

upplevde sin livskvalitet. Individer med multipla extremitetsskador skattade bäst livskvalitet 

inom delområde Roll-emotionell funktion (RE) och sämst inom delområde Kroppslig smärta 

(BP). Individer med multipla extremitetsskador skattade signifikant sämre livskvalitet i alla 

delområden utom Roll-emotionell funktion (RE) jämfört med normalpopulationen. Individer 

med medfödda extremitetsskador skattade signifikant mer Kroppslig smärta (BP) än de med 

förvärvade extremitetsskador och kvinnor skattade signifikant sämre livskvalitet än män inom 

delområde Fysisk funktion (PF) och övergripande domän Fysisk hälsa (PCS). Delområde 

Fysisk funktion (PF) hade hög korrelation till övergripande domän Fysisk hälsa (PCS) och låg 
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korrelation till övergripande domän Psykisk hälsa (MCS). Det förelåg samband med att 

kvinnor predicerade att skatta sämre livskvalitet i delområde Generell hälsa (GH) och 

individer med förvärvade extremitetsskador och individer i sysselsättning predicerade att 

skatta bättre Fysisk hälsa (PCS). Det förelåg inget samband mellan bakgrundsvariablerna 

ålder, ortstorlek eller civilstånd i relation till SF-36 delområden eller övergripande domäner. 

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador  

Individer med multipla extremitetsskador skattade bäst livskvalitet inom SF-36 delområde 

Roll-emotionell funktion (RE), vilket innebär inga svårigheter att utföra arbete eller andra 

regelbundna aktiviteter på grund av känslomässiga orsaker. Sämst livskvalitet skattades inom 

delområde för Kroppslig smärta (BP). Demet et al. (2003) mätte livskvalitet med 

mätinstrumentet Nottingham Health Profile (NHP) hos arm- och benamputerade individer. 

Denna studie indikerade mestadels försämrad livskvalitet inom delområde fysiskt 

funktionshinder, smärta och energinivå, vilket till viss del överensstämmer med föreliggande 

studies resultat. Även interrimrapporten från Tyskland visar på liknande resultat vad gäller 

neurosedynskadade individer med multipla extremitetsskador i både armar och ben, där 

gruppen skattade sämre livskvalitet och hade mer smärta än individer med extremitetsskada i 

antingen ben eller armar (Kruse et al. 2012). Bent et al. (2007) rapporterade motsatta resultat, 

där majoriteten av gruppen neurosedynskadade upplevde sin livskvalitet som bra eller mycket 

bra. De individer med neurosedynskada som upplever sig själva som funktionshindrade 

skattar signifikant sämre i SF-36 delområde Fysisk funktion (PF) än de som inte upplever sig 

själva som funktionshindrade. Liknande resultat för neurosedynskadade individer presenteras 

av O'Carroll, O'Reilly och Whitford (2011) där majoriteten skattade sin hälsa som bra eller 

mycket bra. De Fretes, Boonstra och Vos (1994) visar på liknande resultat hos individer som 

genomgått bilateral benamputation och som rapporterade sig vara ganska nöjda till mycket 

nöjda med livet. Dessa skillnader kan bero på vilket instrument som har använts för att mäta 

livskvalitet och kanske också kulturella skillnader. Däremot verkar smärta och fysisk funktion 

i dessa studier ändå vara en viktig faktor för att skatta sämre livskvalitet. 

 

Ett antagande till att självskattningen är sämst inom Kroppslig smärta (BP) för individer med 

multipla extremitetsskador kan vara att om man genomgått en amputation kan ha 

fantomsmärta (Richardson, Glenn, Horgan & Nurmikko 2007; Hanley et al 2009) eller 
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upplevelse av smärta p.g.a. att protesfunktionen inte är optimal (Horgan & Mac Lachland 

2004; Asano et al. 2008) samt en risk att utveckla överbelastningssmärta i den friska 

extremiteten (Jones & Davidsson 1999; Datta, Selvarajah & Davey 2004). 

Överbelastningssmärta är också vanligt förekommande hos individer med dysmeli eller 

neurosedynskada (Newman 1999; Datta, Selvarajah & Davey 2004).  

Det bör nämnas att ingen av dessa studier har undersökt livskvalitet hos individer med både 

medfödda eller förvärvade extremitetsskador. De flesta studier har fokuserat på att antingen 

undersöka livskvalitet hos unilateralt amputerade (Asano et al. 2008; Hanley et al. 2009; 

Jones & Davidson 1999) eller neurosedynskadade individer ((Nippert, Edler & Schmidt-

Herterich 2002; Bent et al. 2007; O'Carroll, O'Reilly & Whitford 2011; Kruse et al. 2012;).  

I de fall där multipelt amputerade inkluderats har dessa deltagare varit få (Gallagher & Mac 

Lachland 2000; Bodenheimer et al. 2000; (Pezzin, Dillingham & MacKenzie 2000; Demet et 

al. 2003; Davidson, Khor & Jones 2010; Østlie et al. 2011) eller att majoriteten av deltagarna 

med multipla extremitetsskador amputerats på grund av cirkulationsrubbningar (De Fretes, 

Boonstra & Vos 1994). 

4.1.2 Livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador i relation till 

normalpopulationen  

Individer med multipla extremitetsskador hade i föreliggande studie signifikant sämre 

livskvalitet i relation till normalpopulationen inom alla SF-36 delområden utom delområde 

Roll-emotionell funktion (RE). Detta ligger i linje med tidigare studier som har undersökt 

livskvalitet hos individer med arm- eller benamputation i relation till åldersmatchade 

individer i normalpopulationen, med undantag för att också Roll-emotionell funktion (RE) var 

signifikant sämre i dessa studier (Pezzin, Dillingham & MacKenzie 2000; Bodenheimer et al. 

2000; Davidson, Khor & Jones, 2010; Østlie et al. 2011). Interrimrapporten från Tyskland 

visar att depressionsepisoder är vanligare hos individer med neurosedynskada i jämförelse 

med normalpopulationen i samma ålder (Kruse et al. 2012). 

En studie som undersökte livskvalitet hos enbart kvinnor med neurosedynskada rapporterade 

också signifikant sämre livskvalitet och sämre fysisk hälsa. Neurosedynskadade kvinnor har 

större sannolikhet med att smärta påverkar rörelseförmågan i relation till åldersmatchade 

kvinnor i normalpopulationen (Nippert, Edler & Schmidt-Herterich 2002). Bent et al. (2007) 

presenterar i sin studie att självskattad Fysisk funktion (PF) i SF-36 var avsevärt sämre hos 

neurosedynskadade i relation till normalpopulationen för samma åldersgrupp i Storbritannien. 

Däremot som tidigare har nämnts upplever majoriteten sin livskvalitet som bra eller mycket 
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bra. En tänkbar förklaring till att individer med multipla extremitetsskador skattar sin 

livskvalitet sämre inom Fysisk funktion (PF), kan dels bero på att gruppen 

neurosedynskadade upplever att de åldras i förtid (Kruse et al. 2012) och att i takt med 

stigande ålder försämras SF-36 självskattning av den fysiska funktionen hos 

normalpopulationen (Sullivan & Karlsson 1998). 

4.1.3 Skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador 

I föreliggande studie skattade individer med medfödda extremitetsskador signifikant mer 

smärta än individer med förvärvade extremitetsskador. Detta var lite förvånande, då det är 

känt att amputerade ofta besväras av fantomsmärta (Richardson, Glenn, Horgan & Nurmikko 

2007; Hanley et al. 2009) och överbelastningsskador på icke amputerade extremitet (Jones & 

Davidsson 1999; Datta, Selvarajah & Davey 2004). Bent et al. (2007) visar på liknande 

resultat för neurosedynskadade där 80 % delgav smärta och stelhet i leder. 

Neurosedynskadade har i stor utsträckning utvecklat artros i leder, vilket förmodas bero på 

överbelastning eller ofullständig ledanatomi (Newman 1999) och i jämförelse med andra 

patientgrupper överensstämde neurosedynskadades självskattade livskvalitetvärden väl med 

patientgrupper med uttalad artros eller hjärtsjukdom (Kruse et al. 2012). Det kan möjligtvis 

vara en förklaring till att individer med medfödda extremitetsskador skattar högre upplevd 

kroppslig smärta än individer med förvärvade extremitetsskador. Det bör understrykas att 

ingen av studierna har jämfört individer med medfödda eller förvärvade extremitetsskador 

med varandra, vilket medför en svårighet i denna frågeställning att jämföra denna studie med 

tidigare forskning.   

4.1.4 Skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla 

extremitetsskador 

I denna studie skattade kvinnor sämre livskvalitet i delområde fysisk funktion (PF) och 

övergripande domän Fysisk hälsa (PCS) jämfört med män, vilket bekräftar några tidigare 

studiers resultat. Demet et al. (2003) som undersökte livskvalitet hos arm- eller 

benamputerade individer visade att män skattar bättre livskvalitet än kvinnor inom 

kategorierna fysiskt funktionshinder, energinivå, känslomässig reaktion och social isolering 

och Kruse et al. (2012) visade i sin studie att neurosedynskadade kvinnor skattar signifikant 

mer smärta än män med neurosedynskada. Flera av studierna som har undersökt livskvalitet 

hos individer med medfödd eller förvärvad extremitetsskada indikerar att kvinnor generellt 
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skattar signifikant sämre livskvalitet och hälsa än män (Demet et al. 2003; Bent et al. 2007; 

Kruse et al. 2012;). Asano et al. (2008) visar i sin studie på motsatta resultat med att det inte 

föreligger någon signifikant skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män som är 

benamputerade.  

 

Folkhälsoinstitutets rapport (2009) visar att kvinnor i normalpopulationen generellt skattar 

sämre fysisk och psykisk hälsa än män och att kvinnor har mer uttalad värk och rapporterar i 

större utsträckning någon form av funktionsnedsättning än män (Folkhälsomyndigheten 2014-

12-20). Sullivan och Karlsson (1998) visade att kvinnor i normalpopulationen i Sverige 

generellt skattar sämre livskvalitet i alla SF-36 delområden jämfört med män och de största 

skillnaderna återfinns inom delområde Fysisk funktion (PF), Kroppslig smärta (BP), Vitalitet 

(VT) och de minsta skillnaderna inom delområde Generell hälsa (GH). Mellan 15-65 års ålder 

skattar kvinnor i normalpopulationen cirka 10 % sämre livskvalitet än män inom delområdet 

Fysisk funktion (PF) och efter 65 års ålder är andelen män och kvinnor lika inom detta 

område (Sullivan & Karlsson 1998). Bakomliggande orsaker till att kvinnor generellt skattar 

sämre livskvalitet än män både i epidemiologiska och kliniska studier, samt i 

normalpopulationen är oklara och det krävs ytterligare forskning inom detta område.  

 

4.1.5 Samband mellan Fysisk funktion och Kroppslig smärta i relation till övriga 

delområden och övergripande domäner  

Fysisk funktion (PF) hade hög korrelation till övergripande domän Fysisk hälsa (PCS) och låg 

korrelation till övriga delområden. Kroppslig smärta (BP) hade moderat korrelation till 

Generell hälsa (GH), Vitalitet (VT), Social funktion (SF), Mental hälsa (MH) samt 

övergripande domän Fysisk hälsa (PCS) och låg korrelation förelåg till övergripande domän 

Psykisk hälsa (MCS). Innevarande studie är den första att undersöka samband mellan SF-36 

olika delområden och övergripande domäner hos individer med multipla extremitetsskador. 

Däremot har en del studier jämfört utfallsmått från olika mätinstrument med varandra, där 

resultaten visar att fysisk funktion samt smärta har samband med fysisk hälsa hos 

neurosedynskadade individer (Kruse et al. 2012). Liknande resultat presenteras från Bent et 

al. (2007) att smärta och stelhet hos neurosedynskadade påverkar både självständigheten och 

arbetsförmågan, samt att de som upplevde hög grad av funktionsnedsättning skattade 

signifikant sämre inom delområde Fysisk funktion (PF). Olika mätinstrument för 

aktivitetsbegränsningar, delaktighet, generell hälsa och självständighet användes för 
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jämförelse i den statistiska analysen i Bent et al's studie. Liknande resultat har rapporterats av 

Asano et al. (2008) där rörelseförmåga visade sig vara en stark prediktor för god livskvalitet 

hos unilateralt benamputerade och att smärta inte hade någon korrelation till depression hos 

armamputerade (Datta, Selvarajah & Davey 2004). Motsatta resultat till föreliggande studie 

har visat att smärta har hög korrelation till alla delområden för livskvalitet hos armamputerade 

individer (Hanley et al. 2009).   

 

Resultaten från föreliggande studie överensstämmer till viss del med SF-36 

populationsbaserade referensvärden, med att delområde Fysisk funktion (PF) har låg 

korrelation till övergripande domän Psykisk hälsa (MCS). Däremot har Kroppslig smärta (BP) 

moderat korrelation till Fysisk hälsa (PCS) i föreliggande studie, vilken i normalpopulationen 

är hög (Ware & Gandek 1998).  

4.1.6 Samband mellan SF-36 självskattade livskvalitet och bakgrundsvariabler 

Resultaten i föreliggande studie visade att kvinnligt kön predicerade att skatta sämre 

livskvalitet i delområde Generell hälsa (GH) och individer med förvärvade extremitetsskador 

samt individer i sysselsättning predicerade att skatta bättre Fysisk hälsa (PCS). Få studier har 

undersökt samband mellan livskvalitet och demografiska data hos individer med medfödda 

eller förvärvade extremitetsskador och i de fall detta är utfört, så har andra variabler valts i 

jämförelse med delområden för livskvalitet eller så har jämförelse gjorts med andra 

utfallsmått än livskvalitet. Asano et al. (2008) visade att låga självskattade depressionsnivåer, 

god rörelseförmåga och ju yngre patienten är vid tiden för benamputation är starka prediktorer 

för god livskvalitet.  Resultaten i föreliggande studie vad gäller sysselsättning 

överensstämmer till viss del med resultat från SF-36 populationsbaserade referensvärden, där 

sjukpension i arbetsför ålder är starkt relaterad till lägre Fysisk funktion (PF). Däremot 

motsatta resultat vad gäller ortstorlek och civilstånd som inte hade något samband med 

självskattningen i SF-36 i föreliggande studie, men hos normalpopulationen fanns negativ 

inverkan på livskvaliteten med att vara skild och att bo i storstad (Sullivan & Karlsson, 1998).  
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4.2 Metoddiskussion  

4.2.1 Studiedesign  

En kvantitativ metod valdes i föreliggande tvärsnittsstudie för att undersöka livskvalitet hos 

individer med multipla extremitetsskador och livskvalitetformuläret SF-36 samt frågeformulär 

om demografisk information användes. En kvantitativ tvärsnittsstudie ansågs vara adekvat 

och kunna svara till studiens syfte och frågeställningar (Ejlertsson 2012, s. 22) 

Studiedesignen hade även kunnat kombineras med en kvalitativ metod med djupintervjuer, 

vilket rent geografiskt hade varit svårare att genomgöra. Mot bakgrund av att studien är en 

tvärsnittsstudie och en ögonblicksbild, går det inte att undersöka vad som är orsak och verkan 

utan kan endast undersöka sambandsrelationen (Ejlertsson 2012, s. 22). 

4.2.2 Population  

Föreliggande studie var viktig att genomföra då det fanns mycket få studier som har undersökt 

livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador. Denna studie inkluderade individer 

som genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet sedan år 1994. 

Deltagarna var både män och kvinnor i olika åldrar, med medfödda eller förvärvade 

extremitetsskador och de var bosatta runt om i Sverige, vilket stärker den externa validiteten 

för individer med multipla extremitetsskador som besökt EX-Center. Med tanke på den 

geografiska spridningen valdes frågeformulärundersökning per post för att kunna inkludera så 

många som möjligt för deltagande i studien. Fyrtioen procent svarade inte på frågeformulären, 

men svarsfrekvensen får ändå anses som god (Trost 2007, s. 137). Det är däremot oklart hur 

de som valde att inte delta i studien upplever sin livskvalitet. Det är möjligt att dessa individer 

valde att inte delta på grund av att deras livskvalitet var bra eller inte bra. Detta i sig kan 

påverka föreliggande studies resultat. Det kan också ha varit en blandning av dessa två 

förklaringsmodeller, vilket inte skulle ha påverkat resultatet i denna studie. 

 

 En svaghet är att resultaten från denna studie endast kan generaliseras för extremitetsskadade 

som genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet och inte till dem 

som inte erhållit denna typ av omhändertagande. För framtida forskning vore det värdefullt att 

undersöka den upplevda livskvaliteten hos individer med multipla extremitetsskador i Sverige 

som inte har ingått i EX-Centers verksamhet. En svårighet att göra ett randomiserat urval av 

denna patientgrupp, är att det endast finns amputationsregister för nedre extremiteter. Det 
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framgår inte heller hur många av de med amputation av nedre extremiteter som genomgått 

amputation på fler än en extremitet.  

4.2.3 Frågeformulär 

SF-36 livskvalitetformulär samt frågeformulär om demografiska data, valdes för att besvara 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Det är en styrka att SF-36 är validerat för 

svenska förhållanden och har god reliabilitet, samt har använts för att ta fram referensvärden 

ur normalpopulationen i Sverige (Sullivan, Karlsson & Ware 1995; Sullivan & Karlsson 

1998). Reliabilitets- och validitetsstudier för SF-36 är utförda och har visat på hög validitet 

respektive reliabilitet dels av skaparna till SF-36 (Ware & Sherbourne 1992), vilket är en 

styrka och dels av andra författare (Brazier, Harper, Jones, O'Cathain, Thomas, Usherwood & 

Westlake 1992; Walters, Munro & Brazier 2001) vilket ytterligare är en styrka och ökar 

studiens kvalitet och tillförlitlighet.  

 

Det demografiska frågeformulär som användes för att samla in bakgrundsvariabler är däremot 

inte validitets- eller reliabilitetstestad, vilket är en svaghet i studien. Det är möjligt att dessa 

demografiska frågor kan ha påverkat hur deltagarna skattade i SF-36 och att det i sin tur har 

påverkat resultatet. Däremot var det huvudsakliga syftet med studien att undersöka 

livskvalitet med SF-36 frågeformulär och att använda bakgrundsvariablerna dels för att 

beskriva populationen och dels för att besvara en av frågeställningarna i relation till SF-36 

delområden och övergripande domäner. Svarsfrekvensen på frågeformulärstudier är som regel 

låga och för att förhindra ett för stort bortfall kan två påminnelsebrev skickas ut (Ejlertsson 

2012, s. 37), vilket tillämpades i denna studie. Tillförlitligheten i skattningarna som 

deltagarna har gjort, kan ha påverkats av vilken miljö de befann sig i när formuläret fylldes i. 

Till exempel om de har svarat sanningsenligt eller om de fyllde i formuläret själv eller 

tillsammans med någon annan. Resultatet kan även ha påverkats av hur deltagarna upplevde 

sin livskvalitet just vid den tidpunkten de fyllde i formuläret.  

 

Det finns ett stort urval av andra livskvalitetformulär, som istället hade kunnat användas, t.ex. 

EuroQol 5-dimensions EQ5D och EQ vas (visual analog scale) (Rabin & de Charro 2001). 

Dock är detta mätinstrument relativt grovt och är inte lika nyanserat och detaljerat som SF-36. 

Kvalitativ metod med djupintervjuer hade medfört ett djupare resonemang och en mer 

detaljerad information (Tenenbaum & Driscoll 2004, s. 591) kring livskvaliteten hos individer 
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med multipla extremitetsskador och där med bidragit till en djupare förståelse i detta ämne, 

vilket dock inte var möjligt inom ramen för denna uppsats.  

4.2.4 Genomförande 

Urvalet av deltagare definierades tydligt med inklusionskriterier där bland annat förståelse av 

svenska språket var ett utav dem, vilket är en förutsättning för att en undersökning med 

frågeformulär ska vara genomförbar och tillförlitlig. Deltagarna hade möjlighet att kontakta 

personal på EX-Center om oklarheter skulle uppstå vid ifyllande av frågeformulären, vilket är 

en styrka i studien. I tre fall hade deltagaren fyllt i dubbla svar i en av SF-36 frågor och i 

dessa fall valdes den lägre skattningen, vilket inte borde ha påverkat resultatet nämnvärt. I de 

fall deltagaren inte fyllt i formuläret fullständigt, vilket skedde i fyra fall kontaktades 

individen per telefon för komplettering av uppgifter. Det är möjligt att deltagaren i denna 

situation i personlig kontakt valt att skatta annorlunda, vilket kan ha påverkat resultatet i liten 

grad. Vid senare eftertanke hade det även varit intressant att ställa en fråga om graden av 

fysisk aktivitet i det demografiska frågeformuläret, för att undersöka detta i relation till SF-36 

delområden och övergripande domäner. Dessutom hade det demografiska frågeformuläret 

kunnat prövas först innan utskick, för att undvika brister i förståelsen eller misstolkningar. 

Det är möjligt att svarsfrekvensen hade blivit högre om individerna hade kontaktats per 

telefon och ytterligare motiverats till att delta i studien. 

4.2.5 Statistisk analys 

Grundarna till SF-36 har använt parametrisk statistik för att ta fram referensvärden för 

normalpopulationen och patientgrupper. En styrka beträffande föreliggande studies resultat är 

att icke parametriska analyser användes på grund av att SF-36 i grund och botten producerar 

ordinaldata. Ytterligare ett argument till att använda icke parametriskt test i denna studie är att 

könsfördelningen inte är jämn och att variablerna som analyserades inte var normalfördelade 

då deltagarna var relativt få. En svaghet med studien är att antalet deltagare i föreliggande 

studie är något färre (62) än vad som rekommenderas (68) för att nå stabila 

korrelationsberäkningar med Spearman’s korrelationskoefficient (Munro 1997). Detta får 

betecknas som mycket nära optimalt antal deltagare, men dock inte fullt tillfredsställande. 

Hela gruppen med multipla extremitetsskador har jämförts med normalpopulationen, efter 

som individerna i subgrupperna har varit för få till antal och inte jämnt könsfördelade har 

jämförelse mellan subgrupper och normalpopulation för att nå säkra resultat inte varit möjlig.  
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4.2.6 Forskningsetik 

Studien har utförts enligt de etiska principer som omfattar kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. En styrka är att studien har godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm. Beträffande aspekterna om risk och nytta med denna 

studie är bedömningen att det föreliggen en mycket liten risk att SF-36 olika frågor eller 

frågeformuläret om demografiska data skulle orsaka obehag, integritetskränkning eller på 

annat sätt orsaka skada för den som fyller i dessa frågeformulär. Det som möjligtvis kan vara 

negativt är att det tar fem till tio minuter i anspråk med att dels fylla i frågeformulären och 

dels den tid det tar för deltagaren att posta svarskuvertet. 

 

Nyttan med föreliggande studie är att få ökad kunskap om hur individer med multipla 

extremitetsskador skattar sin livskvalitet och att studien kan leda till förbättrat 

omhändertagande för denna patientgrupp. Det föreligger dock ingen omedelbar nytta för den 

enskilde deltagaren. Däremot kommer deltagarna ges möjlighet att ta del av resultatet. 

4.2.7 Tidigare forskning 

En del av tidigare studier har undersökt livskvalitet med SF-36, vilket ökar trovärdigheten i 

denna studie vid jämförelse med dessa studier. Andra har valt andra mätinstrument för 

livskvalitet, vilket i vissa fall kan bidra till en svårighet vid jämförelse med dessa studier. Det 

har varit en svårighet i jämförandet av resultat i föreliggande studie med tidigare forskning på 

grund av att problemområdet inte är tillräckligt undersökt. De studier som är utförda har inte 

undersökt gruppen med multipla extremitetsskador som helhet, utan undersökt subgrupperna 

medfödda eller förvärvade extremitetsskador, där individer med multipla extremitetsskador i 

mycket liten utsträckning varit inkluderade i studierna. Tidigare studier har heller inte jämfört 

individer med medfödda och förvärvade extremitetsskador med varandra. Anledningen till 

ovanstående kan vara att diagnosen multipla extremitetsskador är sällsynt oavsett om den är 

medfödd eller förvärvad, tillsammans med att det inte finns kompletta amputationsregister, 

där det framgår hur många som genomgått multipla amputationer och därför är 

problemområdet bristfälligt studerat. 
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5. Klinisk implikation och framtida forskning 

Resultaten från denna studie understryker vikten av att ytterligare framtida studier genomförs 

för att undersöka livskvalitet hos individer med multipla extremitetsskador, dels att undersöka 

graden av fysisk aktivitet och dels smärtlindring i relation till livskvalitet. Detta för att 

individanpassa interventioner för att skapa bättre förutsättningarna för fysisk aktivitet, 

smärtlindring, omhändertagandet, vård och livskvalitet för dessa individer. Det är av största 

vikt att även arbeta förebyggande för utvecklandet av överbelastningsskador hos dessa 

individer. Det vore även värdefullt att undersöka den upplevda livskvaliteten hos individer 

med multipla extremitetsskador i Sverige som inte har deltagit i EX-Centers verksamhet. Det 

är också av största betydelse att arbeta förebyggande med barn och ungdomar med multipla 

extremitetsskador med att ge adekvat vård och omhändertagande med bland annat 

ledskyddsundervisning för att bidra till en så god livskvalitet som möjligt. 

6. Konklusion 

Det är första gången i Sverige som en studie har utförts för att undersöka livskvalitet hos 

individer med multipla extremitetsskador. Dessa individer hade sämre livskvalitet i jämförelse 

med normalpopulationen och resultaten indikerar även att kvinnor hade sämre livskvalitet i 

relation till män samt att individer med medfödda extremitetsskador upplever mer smärta än 

individer med förvärvade extremitetsskador. Delområde Fysisk funktion (PF) hade hög 

korrelation till övergripande domän Fysisk hälsa (PCS) och Kroppslig smärta (BP) hade 

moderat korrelation till Generell hälsa (GH), Vitalitet (VT), Social funktion (SF), Mental 

hälsa (MH) samt övergripande domän Fysisk hälsa (PCS). Samband förelåg av att kvinnor 

med multipla extremitetsskador predicerar att skatta sämre livskvalitet inom delområde 

Generell hälsa (GH) och individer med förvärvade extremitetsskador eller i sysselsättning 

predicerar att skatta bättre Fysisk hälsa (PCS).  
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Bilaga 1 

 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med multipla 

extremitetsskador som genomgått utredning eller rehabilitering inom EX-Centers verksamhet 

upplever sin livskvalitet.  

Frågeställningar: 

Hur upplever individer med multipla extremitetsskador sin livskvalitet?   

Hur upplever individer med multipla extremitetsskador sin livskvalitet i relation till 

normalpopulationen? 

Finns skillnad i livskvalitet mellan individer med medfödd eller förvärvad extremitetsskada? 

Finns skillnad i livskvalitet mellan kvinnor och män med multipla extremitetsskador? 

Finns samband mellan SF-36 delområden Fysisk funktion och Kroppslig smärta i relation till 

övriga delområden och övergripande domäner? 

Finns samband mellan SF-36 olika delområden och övergripande domäner i relation till kön, 

ålder, typ av skada, ortstorlek, sysselsättningsgrad eller civilstånd?  

 

Vilka sökord har du använt? 

amputation, congenital, deficiency, limb, multiple, malformation, reduction, thalidomide 

affected, traumatic amputation, quality of life 

 

Var har du sökt? 

PubMed  

Google  

 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed  

Quality of life AND limb amputation - 741 begränsning med fri full text, engelsk och 10 år- 

126 

Quality of life AND amputation, traumatic extremities- 42  

Quality of life AND multiple limb amputation - 61 träffar - 5 relevanta 

Thalidomide limb AND quality of life - 3 - 1 relevant  

Thalidomide affected AND quality of life - 9 - 3 relevanta Bent Carrol och Nippert 

Congenital limb malformation AND quality of life - några få artiklar om barn  



 

Google - Neurosedynskadades förening - länk till Interrimrapport från Heidelberg Tyskland 

om Neurosedynskadade 

 
 

Kommentarer 

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar i detta ämne och en del artiklar har därför 

sökts och hämtats genom funna artiklars referenslistor samt ”related articles” i databas. 
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Bilaga 3 

 

 

   

 

 

 

Löpnr:__________________  Datum:______________ 

 

Uppgifter om Dig 

 

 

Vilket år var Du på EX-Center?___________ 

 

1.  Kvinna    Man    

 

 Födelseår:____________ 

 

 

2. Vad beror din extremitetsskada på? 

  Neurosedynskada 

  Annan medfödd skada 

  Amputation 

 

 

3: Var bor du? 

  I Storstad  Medelstor stad  Mindre stad eller 

landsbygd 

 



 

 

4. Ensamstående  Gift/Sammanboende  

 

 

5. Har Du barn?   Ja  Nej  

 

Om ja, hur många och ålder på barnen? ___________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

ARBETE ELLER STUDIER 

 

6. Vilken är Din nuvarande sysselsättning? 

  

 Antal % av heltid     

           Arbetar  _________%  Sjukskriven________% 

           Arbetslös ________% Aktivitets-/sjukersättning  _____% 

 Studerar  _________% Arbetssökande  

Ålderspensionär (från 65)  

 

 

 

 

Tack för Dina svar! 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

INFORMATION OM PROJEKT PÅ EX-CENTER VID RÖDA KORSETS SJUKHUS 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie med titeln ”Utvärdering av livskvalité hos 

personer med multipla extremitetsskador”.  

 

Klinisk erfarenhet indikerar att personer med multipla extremitetsskador har fysiska besvär i 

form av smärta som ofta leder till begränsningar i det dagliga livets aktiviteter. Kunskapen om 

hur personer med multipla extremitetsskador upplever sin livskvalitet är mycket begränsad 

och i Sverige har detta aldrig undersökts.  

 

Syftet med studien är att få veta hur personer med multipla extremitetsskador upplever sin 

livskvalitet. Dina svar är mycket viktiga för oss i vårt arbete att förbättra verksamheten. Det är 

också viktigt att vi kan beskriva nyttan med att ha en verksamhet som EX-Center som är 

specialinriktad för neurosedynskadade och andra med multipla extremitetsskador. 

 

Samtliga individer som någon gång varit patient på EX-Center tillfrågas om deltagande i 

denna studie. Deltagande i studien innebär att Du hemma fyller i bifogade blanketter, d v s 

uppgifterna om Dig själv, hälsoenkäten och Ditt samtycke om att deltaga i studien. Det 

beräknas ta ca 15 minuter. 

 

Som deltagare i studien är Du anonym genom att data presenteras på så sätt att ingen enskild 

individ kan identifieras samt att endast två personer på EX-Center, Anita Stockselius och 

Marie Wikström, har tillgång till materialet som tillsammans med identitetskoder kommer att 

förvaras i säkerhet i brandsäkert, låst skåp och på Röda Korsets Sjukhus hårddisk. 

De uppgifter om dig som insamlas i studien kommer att användas i forskningssyfte och 

resultaten kommer att presenteras skriftligt som en artikel i vetenskaplig tidsskrift samt 

muntligt vid nationella och internationella konferenser.  

  

Ansvarig för dina personuppgifter är Röda Korsets Sjukhus.  

Deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagande utan att 

ange orsak eller att det påverkar din framtida vård eller omhändertagande vid EX-Center på 

Röda Korsets Sjukhus i Solna.  



 

 

 

Välkommen att kontakta 

 

Anita Stockselius  Marie Wikström  

Leg arbetsterapeut  Patientsamordnare  

EX-Center   EX-Center   

Röda Korsets Sjukhus  Röda Korsets Sjukhus  

Box 7023   Box 7023   

170 07 Solna   170 07 Solna   

       

Telefon: 08-791 15 33   Telefon: 08-791 14 67  

      

anita.stockselius@redcross.se marie.wikstrom@ex-center.org 

   

     

Eller projektansvarig Helene Alexanderson i det fall Du har frågor gällande studien. 

 

Helene Alexanderson  

Med dr, Leg sjukgymnast 

Institutionen för NVS 

Sekt. för sjukgymnastik 

Karolinska Institutet 

Karolinska Universitetssjukhuset 

171 76 Stockholm 

 

Telefon: 08-517 711 83 

helene.alexanderson@karolinska.se 

 

 Stockholm 2012-12-05 

 

 

 

Helene Alexanderson    



 

Bilaga 5 

 

 

  Informerat samtycke till studien 

”Utvärdering av livskvalitet hos personer med multipla extremitetsskador” 

 

Ditt deltagande i studien är fullt frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange skäl avbryta 

det. Om du väljer att inte delta kommer detta inte fortsättningsvis att påverka vare sig Ditt 

omhändertagande eller Din behandling på EX-Center, Röda Korsets Sjukhus. 

Jag har skriftligen informerats om studien. Det har funnit möjlighet att ta kontakt med 

projektansvarig och övriga medarbetare i projektet för att ställa frågor och att få dem 

besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när 

som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  

Jag accepterar att svaren används i avidentifierad form, dvs inga enskilda svar eller 

personuppgifter kan utläsas, för att publiceras i referensgranskade vetenskapliga tidskrifter, 

via poster eller muntliga presentationer vid nationella och /eller internationella konferenser. 

 

Ort och datum: _____________________________________________________________ 

Underskrift: ________________________________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________________________ 

För personer under 18 år: 

Vårdnadshavarnas underskrifter: _____________________        

________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________          

_______________________ 
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     2013-09-23 
 
PÅMINNELSE! 
 
  
I slutet av juni sände vi Dig ett frågeformulär som bestod av demografiska uppgifter och en 
hälsoenkät, SF-36. Vi har ännu inte fått något svar från Dig varför vi sänder Dig ett nytt brev 
och hoppas att Du snart kan ta Dig tid att fylla i enkäten.  
 
Dina svar är mycket viktiga för oss! 
 
 Det är mycket viktigt för oss att få veta hur gruppen multipelt 
 extremitetsskadade mår såväl fysiskt som psykiskt för att vi ska kunna 
 arbeta för EX-Centers framtida existens och utveckling. Det är mycket 
 lättare för oss om vi har forskningsresultat som visar att en 
 specialinriktad verksamhet verkligen behövs. 
 
 Även om du inte träffat alla yrkeskategorier i EX-Centers team utan bara 
 t ex arbetsterapeut och läkare på Armprotesenheten räknar vi Dig till EX-
 Centers patientgrupp p g a dina multipla skador.  
 
 Ring oss gärna om du undrar över något eller om du vill ha hjälp att fylla i 
 enkäten. Om vi inte svarar kan du lämna ett meddelande på 
 telefonsvararen och säga när och på vilket telefonnummer du vill bli 
 uppringd. 
 
 Anita Stockselius, arbetsterapeut, Armprotesenheten/EX-Center, 
 tel 08-791 15 33 
 Marie Wikström, samordnare, EX-Center, tel 08-791 14 67 
 
 
 Tack för Din hjälp! 
 
   
 Anita Stockselius  Marie Wikström 
 Leg arbetsterapeut  Samordnare   
 


