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Abstrakt 

Fantomsmärta beskrivs som en smärtfull sensation i en kroppsdel som inte längre            
finns kvar. Fantomsmärta är ett vanligt fenomen som kan uppkomma efter           
amputation av en kroppsdel eller vid en ryggmärgsskada. För många finns           
smärtan kvar i flera år och några lever med den livet ut. Kronisk smärta är känt                
för att påverka livskvalitén och förmågan, vårdpersonal behöver därför inte bara           
bemöta de fysiska aspekterna av fantomsmärta utan också de psykologiska.          
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med            
fantomsmärta. Artiklar söktes i databaserna Pubmed, Cinahl och Svemed+. Åtta          
kvalitativa artiklar analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket        
resulterade i tre kategorier; Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens            
liv, Att smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv och Att                
information och förståelse är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är             
normal. Att leva med fantomsmärta visade sig skapa lidande. Personer med           
fantomsmärta beskrev att de inte fått någon information om fantomsmärta eller           
att den information de fått upplevdes otillräcklig. De tvivlade på sin smärta,            
visste inte alltid att andra också drabbades och ansåg att andra personer med             
fantomsmärta var de enda som kunde förstå upplevelsen. Därför är det viktigt att             
vårdpersonal tydligt visar att de tror på verkligheten av den fantomsmärta           
personer beskriver och att vårdpersonal lägger fokus på att ge tillräcklig           
information som möter personers behov och önskemål. 
 
Nyckelord: fantomsmärta, fantomfenomen, fantomsensationer, upplevelse, 
litteraturstudie, innehållsanalys, kvalitativ, omvårdnad 
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Den första att mynta uttrycket fantomsmärta var Mitchell (1872) och i sin rapport på 

amputationer från Amerikanska inbördeskriget beskrev han att nästan varje man som förlorat en 

lem upplevde en konstant eller icke konstant “fantom” av den förlorade kroppsdelen.  

Den första att beskriva fenomenet sägs vara Ambroise Paré på 1500-talet, han beskrev bland 

annat att personer många månader efter amputationen klagade på att de kände överväldigande 

smärta i benet trots att det var avskuret (Paré, 1552/1634). 

 

Fantomsmärta är vanligtvis förknippat med amputation av lemmar men kan förekomma vid 

amputation av alla kroppsdelar (Flor, 2002; Woodhouse, 2005). Fantomsmärta kan också uppstå 

efter ryggmärgsskada (Shojaei, Jafari & Valaei 2009). Det är vanligt att forskarna misslyckas att 

skilja på smärta i återstående lem, fantomsmärta och fantomkänsla (Woodhouse, 2005). 

Fantomsmärta kan beskrivas som en smärtfylld sensation i den kroppsdel som inte längre finns 

kvar, fantomkänsla som icke smärtsamma sensationer i den förlorade kroppsdelen och 

stumpsmärta som smärta i den stump som återstår efter amputationen (Nikolajsen & Jensen, 

2001).  

 

Hur vanligt det är med fantomsmärta varierar från att ca 50% drabbas (Kooijman, Dijkstra, 

Geertzen, Elzinga & van der Schans, 2000) till strax över 70% (Dijkstra, Geertzen, Stewart & 

Van Der Schans, 2002; Ehde et al., 2000; Jensen, Krebs, Nielsen & Rasmussen, 1984). Andelen 

som får fantomsmärta kan variera beroende på vilken kroppsdel fantomsmärtan uppstår i. 

Fantomsmärta är nästan dubbelt så vanligt hos personer som amputerat en nedre extremitet 

jämfört med de som amputerat en övre extremitet (Dijkstra et al., 2002; Kooijman et al., 2000). 

En del studier menar att fantomsmärta har ett samband med preoperativ smärta (Ahmed et al., 

2017; Jensen et al., 1984; Neil, 2016) och att fantomsmärtan kan upplevas med samma 

egenskaper och i samma område som den preoperativa smärtan (Katz & Melzack, 1990). Det 

verkar dock råda delade meningar kring detta samband då det även rapporterats att fantomsmärta 

som kvarvarande smärta från den preoperativa smärtan endast visar sig hos några få personer 

(Nikolajsen, lkjær, Krøner, Christensen & Jensen, 1997). Preoperativ smärta hos personer var 

vanligare hos de personer som amputerats mer nyligt, vilket kan visa på att människor glömmer 

efter en tid om de hade smärta före amputationen eller inte (Dijkstra et al., 2002). Detta gör det 

svårt att egentligen veta hur stort samband fantomsmärta och preoperativ smärta har.  
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Den exakta mekanismen av fantomsmärta är fortfarande okänd, detta gör förståelsen av 

fantomsmärta till en utmaning för de drabbade personerna och den praktiserande vårdpersonalen 

(Foell, Bekrater-Bodmann, Flor & Cole, 2011). Fenomenet antas initieras av förändringar som 

uppstår i periferin som förändrar den inåt ledande inmatningen som hjärnan och ryggmärgen får, 

vilket leder till central omorganisation och förändringar som bidrar till utvecklingen av 

fantomsmärta (Jackson & Simpson, 2004; Neil, 2016). Fantomsmärta klassificeras vanligtvis 

som neuropatisk, det som ses är att nervskador följs av en serie förändringar i perifera och 

centrala nervsystemets celler och att dessa förändringar kan spela en roll i fantomsmärta (Flor, 

2002; Nikolajsen & Jensen, 2001). Fantomsmärta har beskrivits i termer som brännande, 

skjutande, krampande, bankande, klämmande, kylande och värkande. Den kan komma i 

episoder och vara högintensiv, men kan också vara konstant och av varierande intensitet (Ehde 

et al., 2000; Jackson & Simpson, 2004; Neil, 2016). 

 

De flesta behandlingar är baserade på rekommendationer för neuropatisk smärta (Subedi & 

Grossberg, 2011). Behandlingen av fantomsmärta kan vara medicinsk, icke medicinsk som till 

exempel att massera stumpen eller kirurgisk behandling. Kirurgisk behandling rekommenderas 

endast om den medicinska och icke medicinska inte fungerar eftersom att den riskerar att ge 

ännu mer smärta (Kaur & Guan, 2018; Nikolajsen & Jensen, 2001). Någon evidensbaserad 

riktlinje för behandling av fantomsmärta har inte varit möjlig att utveckla då många 

interventioner inte stöds av resultat från väl utformade kliniska prövningar (Baron, Wasner & 

Lindner, 1998; Fang, Lian, Xie & Cai, 2013). 

 

Fantomsmärta kan gradvis förbättras under det första året och för vissa försvinner den helt, men 

många personer kommer dock att ha fantomsmärta livet ut (Neil, 2016). 60% av de som drabbas 

av fantomsmärta upplever fortfarande fantomsmärtor sju år efter amputationen (Kreb, Jensen, 

Krøner, Nielsen & Jørgensen, 1984). När fantomsmärtor kvarstår längre än sex månader är 

prognosen för spontan förbättring dålig (Jackson & Simpson, 2004). Kronisk smärta är känt för 

att påverka livskvalitén och förmågan, sjuksköterskor behöver därför inte bara bemöta de 

fysiska aspekterna av amputation och fantomsmärta utan också de psykologiska (Ellis, 2002). 

 

När någon drabbas av olika sorters smärtsamma problem uppstår lidande, och smärtans orsak, 

varaktighet, intensitet och i vilken grad behandlingen hjälper är några av de många faktorer som 

avgör en persons individuella reaktion på smärta (Travelbee, 2001, s. 101). Enligt ICN:s etiska 
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kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: Att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Det sistnämnda, att lindra lidande genom att hjälpa den som lider av långvarig smärta, är 

en mycket komplex och svår uppgift, eftersom det är svårt att hjälpa någon att finna mening i sin 

smärta då andra bara till viss del kan förstå upplevelsen (Travelbee, 2001, s. 254). Mer kunskap 

och bättre attityder om smärta kan ge högre tillfredsställelse hos personer med smärta (Brant, 

Mohr, Coombs, Finn & Wilmarth, 2017).  

 

All hälso- och sjukvårdspersonal måste vara medvetna om att fantomkänsla och fantomsmärta är 

vanligt efter en amputation och det krävs information som möter personernas behov (Mortimer 

et al., 2004). Kunskap om hur det kan vara att leva med fantomsmärta kan också hjälpa 

vårdpersonal att respektera och bekräfta personers upplevelse, vilket är viktiga delar för att 

uppnå personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Förståelse för patienten kan 

skapa bättre vård och information och kan leda till högre tillfredsställelse hos personer. Syftet 

med studien var därför att beskriva personers upplevelse av att leva med fantomsmärta.  

 

Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ litteraturstudie som metod. Kvalitativ 

forskning fokuserar på människors upplevelser och den värld de lever i, forskaren möter 

människor med syfte att komma fram till en förståelse för deltagarnas erfarenheter (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 11-12). Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivna tillvägagångssätt.  
 

Litteratursökning 

Som första steg i vår litteratursökning gjordes en pilotsökning. En pilotsökning kan göras för att 

ta reda på om det finns vetenskaplig litteratur inom området (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016, s. 61). Litteratursökningen genomfördes systematiskt i tre databaser, Public 

Medline (Pubmed), Cumulative Index for Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) och 

Svemed+. Då det enligt Willman et al. (2016, s. 79) inte räcker att genomföra den systematiska 

litteratursökningen i en databas. Om orden var möjliga att omformulera till Medical subject 

headings (MeSH) eller Cinahl Headings gjordes det och i annat fall används fritextord. MeSH 

och Cinahl headings fungerar som ämnesord i databaserna och används för att öka precisionen 
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med sökningen. Sökorden som användes var “phantom limb”, “phantom pain”, “phantom 

phenomena”, “qualitative research”, “experience”, “attitude”, “quality of life”. Sökningen 

genomfördes i sökblock, ett block med ord som svarade mot fantomsmärta och ett block med 

ord som svarade mot upplevelse. Efter att orden sökts enskilt kombinerades orden med 

resterande ord i samma block genom att använda den booleska operatorn OR. Därefter 

kombinerades de båda blocken med varandra genom den booleska operatorn AND. Detta för att 

inte blanda olika sökoperatörer i samma söksträng, då det enligt Willman et al. (2016, s. 72-73) 

kan förvirra såväl forskare som läsare och försvåra den kritiska värderingen av sökningen. För 

att komma med i sökningen måste artiklarna då innehålla minst ett ord från blocket som svarar 

mot fantomsmärta samt minst ett ord från blocket som svarar mot upplevelse. Booleska 

sökoperatorer är ord som kombinerar söktermer på olika sätt, de hjälper forskargruppen att ringa 

in så mycket relevant litteratur som möjligt och samtidigt riktas sökningen till ett avgränsat 

område (Willman et al., 2016, s. 72). 

 

Inklusionskriterier var studier gjorda på vuxna personer. På grund av att det fanns ett mycket 

begränsat antal artiklar som svarade mot denna studies syfte valde vi att inte begränsa 

sökningarna gällande artiklarnas publiceringsår, då detta hade resulterat i ett för litet urval av 

artiklar. Sökningen presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökningen: Beskriva personers upplevelse av att leva med fantomsmärta 

 Cinahl 2019-09-19 

Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH phantom pain 901  

2 CH phantom limb 793  

3 FT phantom phenomena 75  

4  1 OR 2 OR 3 1,027  

5 CH Qualitative research 16,999  

6 CH Attitudes 290,658  

7 CH Experience 300,348  

8 CH Quality of life 159,706  

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 676,085  

10  4 AND 9 221  

11  4 AND 9 + vuxna 112 5 
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 Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 

 
  Pubmed 2019-09-19

 
Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH phantom pain 1819  

2 MSH phantom limb 1819  

3 FT phantom phenomena 2330  

4  1 OR 2 OR 3 4014  

5 MSH Qualitative research 48,722  

6 MSH Attitude 548,756  

7 FT Experience 764,328  

8 MSH Quality of life 181,435  

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 1400,742  

10  4 AND 9 338  

11  4 AND 9 + vuxna 193 4 

 Svemed+ 2019-09-27 
 

Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH phantom pain 24  

2 MSH phantom limb 24  

3 FT phantom phenomena 1  

4  1 OR 2 OR 3 25  

5 MSH Qualitative research 1398  

6 MSH Attitude 10,597  

7 FT Experience 2,820  

8 MSH Quality of life 3,081  

9  5 OR 6 OR 7 OR 8 15,807  

10  4 AND 9 5  

11  4 AND 9 + vuxna 5 1 

*MSH - Mesh termer i databaserna PubMed & Svemed+, CH - Chinal headings i databasen Chinal, FT - fritext 
sökning. 
 
Titeln på alla de artiklar som framkom i sökningen lästes först igenom för att se om de svarade 

mot denna studies syfte, verkade titeln svara på syftet lästes sedan abstraktet och verkade 

artikeln fortfarande svara på denna studies syfte lästes artikeln i helhet. Av de artiklar som 

framkom i sökningen var tre artiklar dubbletter som kom med i resultatet på två sökbaser, därav 

exkluderades tre artiklar. Totalt resulterade således den systematiska sökningen i sju artiklar. 
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Enligt Willman et al. (2016, s.79) bör sökningen kompletteras med en manuell sökning i 

artiklarnas referenslistor och i tidskrifter. Den manuella sökningen ledde till att ytterligare en 

artikel hittades i den manuella sökningen i referenslistor. Totalt inkluderades åtta artiklar efter 

sökningarna.  

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med stöd från SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Granskningsmallen innehåller 

frågor under kategorierna: syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Artiklarna tilldelades 

poäng utifrån varje enskild fråga under kategorierna. Positivt svar (ja) gav 1 poäng och negativt 

svar (nej/oklart) gav 0 poäng. Poängen av de sammanlagda positiva svaren räknades sedan om 

till en procentsats. Var frågan ej tillämpningsbar räknades den inte med i procentsatsen. 100-80 

procent positiva svar räknades som hög kvalitet, 79-70 procent som medel hög kvalitet och 69 

procent eller lägre som låg kvalitet. Alla artiklar var av medelhög eller hög kvalitet och därför 

exkluderades inga artiklar på grund av dess kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen återstod åtta 

artiklar som ingick i analysen. Dessa artiklar presenteras avseende författare, år, land, typ av 

studie, deltagare, metod, huvudfynd och kvalitet i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare 
 

Metod 
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Björkman, 
Arnér, & 
Hyden. 
(2008) 
Sverige 
 

Kvalitativ 8 st kvinnor, 25-80 
år, fantomsmärta 
efter mastektomi. 

Semistrukturerade 
intervjuer 1 månad, 
6 månader, 1 år och 
2 år efter 
amputation / 
Narrativ analys 

Personer undvek att 
kalla sina upplevelser 
smärta trots att de gav 
obehag och någon typ 
av smärta, de hade 
lättare att kalla känslan 
smärta i efterhand. 
Personer med 
fantomsmärta kände 
ett behov av mer 
kunskap.  

Hög 
 
 
 

Björkman, 
Arnér, Lund, 
& Hyden. 
(2009) 
Sverige 
 

Kvalitativ 28 st, 12 män, 16 
kvinnor, 18-80 år. 
Fantomsmärta efter 
cancer, trauma eller 
vaskulär sjukdom.  

Semistrukturerade 
intervjuer 1 månad 
efter amputation / 
diskurs berättande 
analys. 

Har avslöjat hur 
amputerade personer 
kommunicerar deras 
erfarenhet. När de 
försökte beskriva 
fantomsmärtan utgör 
deras tidigare 
upplevelse av en hel 
kropp ett viktigt stöd. 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare 
 

Metod 
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Bosmans, 
Geertzen, 
Dijkstra, 
Suurmeijer, 
Hulsink, & 
Van Der 
Schans.  
(2007) 
Nederländerna 
 

Kvalitativ 16 st, 5 kvinnor, 11 
män, 39-86 år, 
Fantomsmärta efter 
amputation av 
nedre extremitet. 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Narrativ analys 

Fantomsmärtans 
direkta påverkan på 
välbefinnande var litet 
för majoriteten av 
personerna. Outhärdlig 
fantomsmärta visade 
sig ha stort inflytande 
på personers liv. 
Påverkan på 
välbefinnande var 
mindre när personerna 
var fysiskt oberoende, 
hade ett jobb, hade en 
partner och vänner.  

Medelhög 
 
 

Mortimer, 
Steedman, 
McMillan, 
Martin, & 
Ravey. 
(2002) 
Skottland 

Kvalitativ 31 st, 13 kvinnor, 
18 män, 30-74 år, 
fantomsmärta efter 
amputation av 
nedre extremitet. 

Fokusgrupper / 
Fenomenologisk 
analys 

Personerna upplevde 
att informationen om 
fantomsmärta inte 
mötte behovet.  
Många ansåg att 
endast de som själva 
upplevt fantomsmärta 
kan förstå den. 

Hög 
 
 

Mortimer, 
Steedman, 
McMillan, & 
Ravey. 
(1998) 
Skottland 

Kvalitativ 12 st, 3 kvinnor, 9 
män, 31-70 år, 
fantomsmärta efter 
amputation av 
nedre extremitet. 

Semistrukturerade 
intervjuer / 
Narrativ analys 

Personerna upplevde 
otillräcklig 
informationsnivå. Det 
fanns en önskan att 
förstå anledningen till 
fantomsmärtan. 

Medelhög 
 
 

Nortvedt, 
Elstad, 
Heggen, 
Bengtsson, & 
Engelsrud.  
(2004) 
Norge 
 

Kvalitativ 8 män mellan 
20-50 år, 
fantomsmärta efter 
traumatisk skada 
och 3 st ur 
vårdpersonalen 
med mångåriga 
erfarenheter om 
fantomsmärta.  

Empirisk studie, 
deltagande 
observationer och 
öppna intervjuer/  
Narrativ analys 

Att undersöka 
personers perspektiv 
på fantomsmärta 
kunde bidra till att 
personalen kunde 
förstå mer hur 
smärtorna var för de 
drabbade.  

Medelhög 
 
 

Nortvedt, & 
Engelsrud. 
(2014) 
Norge 

Kvalitativ 8 st, 20-50 år,  
fantomsmärta efter 
traumatisk 
amputation eller en 
total 
ryggmärgsskada.  

Intervjuer / 
Fenomenologisk 
analys 

Personers 
beskrivningar av 
fantomsmärta 
avslöjade ett enormt 
lidande, smärtan hade 
en djup inverkan på 
livet och 
fantomsmärtan blev en 
påminnelse av den 
tidigare kroppen. 

Medelhög 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare 
(År) 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare 
 

Metod 
Datainsamling 
/ Analys 

Huvudfynd Kvalitét 

Trevelyan, 
Warren, 
Turner, & 
Robinson. 
(2016) 
England 
 

Kvalitativ 17 st, 3 kvinnor, 14 
män, 18 år och uppåt. 
Fantomsmärta efter 
amputation av nedre 
extremitet. 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Ramanalys 

Resultatet gav insikter 
för kliniker om 
personers levda 
upplevelse om 
fantomsmärta. Många 
upplevelser och 
beskrivningar av 
fantomsmärta visade 
på ett lidande hos 
personerna.  

Hög 
 
 

 

Analys 

Analysen genomfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivna tillvägagångssätt. Analysen utgick från en manifest ansats eftersom 

analysmaterialet bestod av redan publicerade studier. Manifest ansats utgår enligt Graneheim 

och Lundman (2004) från vad texten faktiskt säger, utan tolkning. Analysen startade med att 

texten lästes igenom i sin helhet flera gånger, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) kan 

ge en känsla för helheten i texten. Sedan extraherades meningsenheter som svarade mot 

upplevelsen av att leva med fantomsmärta, meningsenheterna var inte så stora att de innehöll 

flera saker eller så smala att kärnan i dem försvann. För att uppnå trovärdighet bör enligt 

Graneheim och Lundman (2004) lämpliga meningsenheter väljas ut, som inte är för breda men 

inte heller innehåller för få ord. Graneheim och Lundman (2004) skriver att trovärdighet också 

handlar om hur väl kategorierna täcker data, att inga relevanta uppgifter exkluderas och att inga 

irrelevanta uppgifter inkluderas. Därför diskuterade författarna till denna studie meningsenheter 

som inte var självklara att inkludera eller exkludera. De extraherade meningsenheterna 

översattes till svenska och kondenserades utan att tappa kärnan i innehållet. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) hänvisar kondensering till en process där texten kortas ned utan att förlora 

innehållets kärna. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att analysprocessen innebär en 

rörelse fram och tillbaka mellan hela och delar av texten. Varje meningsenhet märktes därför 

med en sifferkod för nummer på artikel och textenhet, till exempel 1:1, sifferkoden följde med 

under översättning, kondensering och kategorisering för att enkelt kunna hitta tillbaka till 

originalartikeln och förstå sammanhanget, eller se så att ingen tolkning gjorts. Enligt Graneheim 
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och Lundman (2004) presenteras manifest innehåll ofta i kategorier. De kondenserade 

meningsenheterna som delade samma innehåll fördes samman i små subkategorier, 

subkategorierna fördes sedan samman i flera steg tills alla meningsenheter passade in i någon 

kategori, men inte i flera. Graneheim och Lundman (2004) betonar att inga meningsenheter som 

svarar på syftet ska uteslutas på grund av brist på lämplig kategori och att inga meningsenheter 

bör falla mellan två kategorier eller passa i mer än en kategori.  

 

Resultat 

Analysen resulterade slutligen i tre kategorier som presenteras i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens liv 

Att smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv 

Att information och förståelse är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är normal 

 
 

Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens liv 

Två studier (Björkman, Arnér, Lund & Hyden, 2009; Mortimer, Steedman, McMillan, Martin & 

Ravey, 2002) visade att personer med fantomsmärta upplevde att smärtan inte hade något 

mönster utan kunde vara intermittent och finnas där vissa stunder under dagen och andra stunder 

inte, eller vissa dagar och andra dagar inte. Andra personer upplevde smärtan som konstant och 

ständigt närvarande med oändliga dimensioner, vilket beskrevs som mycket frustrerande och 

gjorde upplevelsen till ett lidande (Björkman et al., 2009; Mortimer et al., 2002; Trevelyan, 

Warren, Turner & Robinson, 2016). Personer uttryckte även att fantomsmärtan rörde på sig 

(Trevelyan et al., 2016), att den inte hade någon form och var svår att lokalisera (Björkman, 

Arnér & Hyden 2008; Björkman et al., 2009) eller så beskrevs mer än en smärtsam känsla på 

samma gång (Mortimer et al., 2002). I tre studier (Björkman et al., 2008; Björkman et al., 2009; 

Mortimer et al., 2002) uppgav personer med fantomsmärta att smärtan kom plötsligt och att 

smärtans attacker var oförutsägbara, det kunde hända när personerna stod och väntade på något, 

skulle betala i en butik, eller bara satt ned. 

 

...it (the pain) is sort of like boiling water, when you’re going to boil water it just happens, you 
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don’t 

see it...suddenly it’s just happening. (Björkman et al., 2009, s. 46)  

 

I flera studier (Björkman et al., 2008; Björkman et al., 2009; Bosmans et al., 2007; Mortimer et 

al., 2002; Trevelyan et al., 2016) beskrev personer med fantomsmärta att smärtans intensitet 

varierade, den kunde vara lindrig vissa gånger och andra gånger riktigt hemsk och olidlig. Flera 

studier (Bosmans et al., 2007; Mortimer, et al., 2002; Nortvedt, Elstad, Heggen, Bengtsson & 

Engelsrud, 2004; Trevelyan et al., 2016) visade att personer beskrev sin fantomsmärta som 

allvarlig och outhärdlig, vilket enligt personer i Nortvedt och Engelsruds studie (2014) skapade 

ett outhärdligt lidande. Andra personer beskrev dock smärtan som mild eller måttlig och ansåg 

inte att smärtan var outhärdlig (Bosmans et al., 2007; Mortimer et al., 2002). I studien av 

Björkman et al. (2008) beskrev personer att fantomsmärtan inte alltid var en isolerad enhet utan 

snarare en upplevelse som utvärderades i förhållande till obehag och senare händelser. Flera 

studier (Björkman et al., 2008; Björkman et al., 2009; Mortimer et al., 2002; Trevelyan et al., 

2016) visade att personer med fantomsmärta ansåg att smärtan kunde förändras med tiden. 

Personerna beskrev att kvalitet, placering och frekvens kunde förändras men smärtan behövde 

inte minska i intensitet. Personer i en studie (Trevelyan et al., 2016) beskrev att om smärtan 

förbättrades i början behövde det inte betyda att den fortsatte förbättras. 

 

Flera studier (Björkman et al., 2009; Nortvedt et al., 2004; Nortvedt & Engelsrud, 2014; 

Trevelyan et al., 2016) visade att personer med fantomsmärta ofta använde metaforer för att 

försöka förklara smärtan. Metaforerna beskrevs som extremt kraftiga och brutala och 

berättelserna avslöjade ett enormt lidande (Nortvedt & Engelsrud., 2014; Trevelyan et al., 2016). 

I två studier (Mortimer, Steedman, McMillan & Ravey, 1998; Mortimer et al., 2002) beskrev 

personer sin fantomsmärta som huggande, men smärtan kunde beskrivas olika, som skjutande, 

chockerande, stickande, huggande, brännande, krampande eller krossande.  

 

It’s as if the skin of my arm has been ripped off; salt is being poured on it and then it’s thrust into 

fire. I also sometimes feel as if the fingers on my amputated hand are moving uncontrollably, 

which is both extremely painful and embarrassing. (Nortvedt & Engelsrud, 2014, s. 602) 

 

I tre studier (Nortvedt et al., 2004; Nortvedt & Engelsrud, 2014; Trevelyan et al., 2016) beskrev 

personer att de ville befrias från sin kropp då den bara gav oöverträfflig smärta, att fortsätta livet 

med fantomsmärta beskrevs outhärdligt och smärtan kunde vara så fruktansvärd att självmord 
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kändes som det enda alternativet då inget såg ut att hjälpa mot smärtorna och inget gav 

tillräcklig lättnad. I studien av Trevelyan et al. (2016) framkom det att flera personer beskrev att 

deras fantomsmärta orsakade mörka tankar, depression och nedstämdhet, vilket fick dem att 

agera ologiskt. 

 

When it gets really bad I don’t want to do anything. I don’t want to eat, I don’t want to do 

anything at all. I just want to be free of the pain. Um and if I was on the second floor of a 

building I’d probably want to jump out of the window because the pain just gets so much you 

can’t cope with it. (Trevelyan et al., 2016, s. 74) 

 

I studien av Mortimer et al. (2002) beskrev personer med fantomsmärta att vårdpersonal sagt åt 

dem att ingenting kan göras mot smärtan, att det bara var något de behövde stå ut med. I fyra 

studier (Björkman et al., 2009; Bosmans et al., 2007; Mortimer et al., 1998; Trevelyan et al., 

2016) framkom det att personer med fantomsmärta hade provat ett antal strategier för att 

acceptera och hantera fantomsmärtan, men de var inte alltid hjälpsamma. Studien av Björkman 

et al. (2009) visade att personer förväntade sig att smärtan skulle försvinna eller göras 

kontrollerbar med medicinsk hjälp. Två studier (Mortimer et al., 1998; Trevelyan et al., 2016) 

visade att få personer som använt läkemedel eller elektrisk nervstimulering mot smärtan ansåg 

att det hjälpte och även om smärtan minskade med tiden ville de fortsätta med sina läkemedel 

för att hantera svårare episoder. I en studie (Mortimer et al., 1998) beskrev personer att 

smärtbehandling på specialiserade smärtkliniker inte minskade smärtan, inte heller massage eller 

avslappning ansågs hjälpa mot fantomsmärta. En annan studie (Trevelyan et al., 2016) visade 

dock att flera personer ansåg att fysioterapi med ett mobilitetsstöd där en ballong blåses upp runt 

stumpen hade varit hjälpsamt mot deras fantomsmärta.  

 

I flera studier (Mortimer et al., 1998; Nortvedt & Engelsrud, 2014; Trevelyan et al., 2016) 

beskrev personer deras fantomsmärta som en ond fiende som förstörde eller kontrollerade deras 

liv, till exempel genom att ge störd sömn som i sin tur ledde till lägre prestation, dåligt humör, 

trötthet och dåligt beslutsfattande. Flera studier (Björkman et al., 2008; Nortvedt et al., 2004; 

Trevelyan et al., 2016) visade också att smärtan kontrollerade koncentrationen, vilket ledde till 

att det inte gick göra vardagliga saker eller upprätthålla det dagliga livet och personer längtade 

efter att få tillbaka koncentration och återgå till sin tidigare vardag. Förutom koncentrationen 

ansågs fantomsmärtan också kontrollera sinnestillståndet, välbefinnandet och humöret, vilket 
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var tröttande och påfrestande (Trevelyan et al., 2016). I två studier (Bosmans et al., 2007; 

Nortvedt & Engelsrud, 2014) beskrev personer med fantomsmärta att de blivit tvungna att ge 

upp sin hobby eller kände sig avstängda från aktiviteter eftersom att de inte längre kunde delta, 

vilket var besvärande. Studien av Bosmans et al. (2007) visade att personer som kunde behålla 

sitt gamla jobb kände sig nöjda över att fortfarande kunna arbeta trots sin nya situation, vidare 

beskrivs också att fantomsmärtorna kontrollerade det dagliga schemat och gjorde det svårt att 

tillbringa dagen på ett meningsfullt sätt.  

 

It’s constant, as if I have a big, strange object growing out of my head that I can’t get rid of. It’s 

always there and it drives me crazy. It does something terrible to me. I can’t concentrate on 

anything but the pain. If I read a book I can’t concentrate on the text and I don’t remember what 

I’ve read. I can’t go on living like this. (Nortvedt & Engelsrud, 2014, s. 604) 

 

Tre studier (Björkman et al., 2009; Nortvedt et al., 2004; Nortvedt & Engelsrud, 2014) visade 

dock att personer också kunde beskriva sin fantomsmärta som spännande, att de behövde se 

möjligheter istället för begränsningar, acceptera smärtan och hitta ett nytt syfte som kunde ge 

energi att fortsätta leva, de visade en framtidstro då de hade förhoppningar om att bli fria från 

smärtan. Studien av Bosmans et al. (2007) visade att personer kunde beskriva sitt välbefinnande 

som högt trots mycket fantomsmärta och att personer med lite fantomsmärta kunde beskriva sitt 

välbefinnande som lågt.  

 

Att smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv 

I två studier (Nortvedt et al., 2004; Nortvedt & Engelsrud, 2014) beskrev personer med 

fantomsmärta att de upplevde att de inte blev förstådda av andra, smärtorna var osynliga och 

andra kunde inte se hur starka och plågsamma smärtorna var. I studien av Nortvedt et al. (2004) 

beskrev personer att fantomsmärta var något de bar själva och endast i lite grad kommunicerade 

till andra. De menade att de som lever med fantomsmärtor lever två former av liv, det vill säga 

ett inre och ett yttre liv. Personer med fantomsmärta blev upptagna av att inte på något vis visa 

smärtorna för sin omgivning och de beskrev sig själva som isolerade. Vidare beskrev personer 

att de försökte vara behärskade, de ville inte belasta övriga i familjen och sina anhöriga, genom 

att vara behärskad upprätthöll man en flik av sitt sociala liv som inte handlade om smärta. I två 

andra studier (Bosmans et al., 2007; Trevelyan et al., 2016) beskrev personer att deras 

fantomsmärta påverkade sociala relationer, kontakten med vännerna hade påverkats negativt för 
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vissa. Andra hade fått en mer positiv relation till sin partner då de var mer i varandras sällskap 

och var mer beroende av varandra. I studien av Nortvedt et al. (2004) beskrev personer att det 

krävdes mycket energi och kraft för att låtsas som ingenting och fungera normalt i den sociala 

tillvaron. 

 

Selv om smertene lar seg kommunisere i intervjuene, er det like fullt et påfallende trekk i 

materialet at selv om smertene beskrives som periodevis uutholdelige, er de samtidig også 

usynlige for omgivelsene i dagliglivet. (Nortvedt et al., 2004, s. 17) 

 

I fyra studier (Björkman et al., 2009; Mortimer et al., 1998; Nortvedt & Engelsrud, 2014; 

Trevelyan et al., 2016) beskrev personer fantomsmärtan som irriterande, det var en kamp att 

försöka förstå hur det var möjligt att ha smärtor i en kroppsdel som inte längre fanns kvar. 

Vidare beskriver personer att de tvivlade på fantomsmärtans verklighet, smärtan beskrevs som 

något psykiskt och bara något man föreställde sig. I studien av Trevelyan et al. (2016) uttryckte 

personer att de inte trodde att de skulle bli drabbade av fantomsmärta, för att de ansåg att det 

bara var idioter och mentala människor som fick det. Vidare beskriver de att en person 

förklarade sin fantomsmärta som bisarr och konstig men samtidigt fascinerande.  

 

I don’t really have pain, do I? Because I’m paralyzed. I mean, if you’ve lost your arm, you can’t 

feel pain in an arm you don’t have any more, right? So in a way, it has to be something psychic, 

something you imagine. (Nortvedt & Engelsrud, 2014, s. 603)  

 

I tre studier (Björkman et al., 2009; Nortvedt & Engelsrud, 2014; Trevelyan et al., 2016) beskrev 

personer med fantomsmärta att smärtan skapade en känsla av att den förlorade kroppsdelen 

fortfarande fanns kvar, smärtans intensitet och karaktär var en konstant påminnelse av den 

tidigare hela kroppen och gjorde sig ständigt påmind om vad som hade hänt. I Nortvedt och 

Engelsrud (2014) beskrevs det som att den förlorade kroppen återvände genom smärtan, 

fantomsmärtan påminde kroppen om sig själv som om den fortfarande var intakt. I Björkman et 

al. (2009) beskrev personer att den nya kroppen jämfördes med den gamla kroppen och vad den 

inte kunde göra längre, detta var en genomgående jämförelse oavsett ålder och aktivitetsnivå på 

personerna. I studien av Nortvedt och Engelsrud (2014) beskrev personer att smärtan tvingade 

dem att konfrontera sin tidigare existens som en individ med en hel och fungerande kropp, det i 

sig kunde generera en känsla av sårbarhet och bekymrande upplevelser, för en del var det en 

outhärdlig utsikt att fortsätta livet i en sådan situation.  
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Att information och förståelse är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är normal 

I flera studier (Björkman et al., 2008; Björkman et al., 2009; Mortimer et al., 2002; Mortimer et 

al., 1998) beskrev personer att de inte fått information eller stöd angående fantomsmärta, de 

kände ett behov av information för att försäkra sig om att smärtan var normal och önskade en 

förklaring till hur fantomsmärta kunde uppstå. Två studier (Björkman et al., 2009; Trevelyan et 

al., 2016) visade att personer hade varierande förståelse kring de komplexa interaktionerna som 

kunde ge dem möjlighet att förstå fantomsmärtan. I två av studierna (Mortimer et al., 2002; 

Mortimer et al., 1998) beskrev personer också en önskan om rådgivning angående 

smärtbehandling. I studien av Mortimer et al. (2002) beskrev personer att de professionella bara 

frågade om de upplevde fantomsmärta utan att ge information kring det och när personer bad om 

information upplevde de att svaren var otillfredsställande eller att bemötandet var dåligt.  

 

I en studie av Björkman et al. (2008) framkom det att personer som inte diskuterat sin 

fantomsmärta med läkaren kanske skulle ha tagit upp det om fantomsmärtorna hade uppträtt 

oftare. Två studier (Mortimer et al., 2002; Mortimer et al., 1998) visade att det inte alltid var 

genom vårdpersonalen som personer fått information om fantomsmärta, utan den mesta, och 

ibland all information kom från familj och vänner. Vidare beskrev personer med fantomsmärta 

att de själva och deras familjer blev tvungna att söka information genom internet, filmer eller 

böcker. 

 

Flera studier (Mortimer et al., 2002; Mortimer et al., 1998; Trevelyan et al., 2016) visade att 

personer som fått information eller blivit varnade för fantomsmärta kände ett missnöje över 

informationen. De som var missnöjda önskade mer detaljerad information (Mortimer et al., 

1998), bättre presenterad information (Mortimer et al., 2002) eller så kände de sig överraskade 

över smärtans svårighetsgrad, tidsram och hur verklig den kändes (Mortimer et al., 2002; 

Mortimer et al., 1998). I studier (Mortimer et al., 2002; Trevelyan et al., 2016) framkom det att 

de personer med fantomsmärta som var missnöjda med informationen hade inte fått förståelse 

för sin smärta, de var missnöjda över det medicinska teamet och bristen på tillgången till läkare. 

Studien av Mortimer et al. (2002) visar att personer som var nöjda med informationen som gavs 

från vårdpersonalen hade fått information från en sjuksköterska eller kirurg, och att de 

ansträngde sig för att kunna ge bra information som kunde ge förståelse för smärtan. 
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Två studier (Mortimer et al., 2002; Trevelyan et al., 2016) visade att personer endast fått 

information om fantomsmärta från andra personer med fantomsmärta. I en annan studie 

(Trevelyan et al., 2016) beskrev personer att de inte blev förvånade när de fick fantomsmärta 

och förväntade sig att det skulle lösa sig över tid, dessa förväntningar uppstod efter att de hade 

pratat med andra personer med fantomsmärta. I två studier (Mortimer et al., 2002; Mortimer et 

al., 1998) beskrev personer med fantomsmärta att de ville komma i kontakt med någon i 

liknande situation, de ansåg att ingen kunde tala om vad de skulle gå igenom som inte gått 

igenom det själv. I en studie av Trevelyan et al. (2016) beskrevs det att personer som drabbats 

av samma sak skulle vara den enda personen kapabel att förstå upplevelsen av fantomsmärtan, 

de ansåg att andra personer med fantomsmärtan var bra informationsgivare. Å andra sidan ansåg 

personer i studien av Mortimer et al. (2002) att andra personer med fantomsmärta kunde 

skrämma personer eller ge förvrängda intryck baserat på deras egna erfarenheter om de 

användes som informationskällor.  

 

Well I didn’t know what it was (phantom pain) but the lady in the next bed eventually told me. 

(Mortimer et al., 2002, s. 298) 

 

I Mortimer et al. (2002) beskrev personer att de föredrog information om fantomsmärta innan 

eller kort efter operationen beroende på hur lämpligt det var för personen att ta emot information 

eller om personen själv frågade efter det. Vidare beskriver personerna att det kunde vara 

skrämmande eller att det var för mycket som hände för att informationen skulle kunna tas in 

innan operationen, så det hade ändå inte varit till någon nytta. I Mortimer et al. (2002) beskrev 

personer att vårdpersonalen på avdelningen eller den konsulterande kirurgen som varit 

involverad i rehabiliteringsprocessen som bra källor till information om fantomsmärta. Vidare 

beskrev personer i Mortimer et al. (2002) att på längre sikt sågs personal som var involverade 

med proteser och allmänläkare som goda informationskällor men för att få bra information var 

det viktigt att träna professionen för den rollen. 

 

I studien av Mortimer et al. (2002) beskrev personer med fantomsmärta att de kände ett behov 

av att vårdpersonalen hade god kunskap om fantomsmärta, men vissa blev förvånade över 

bristen på kunskapen och det fick personerna att tro att vårdpersonalen på sjukhuset hade ett 

bristande intresse för dem, det fanns en önskan om att få information från någon som inte 

pratade över huvudet på en utan någon som pratade till en. I studien av Nortvedt et al. (2004) 
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beskrev personer att vårdpersonal som visade lyhördhet kan vara personens sista hopp, det 

skapar trots starka fantomsmärtor och lidande en vilja till att hålla fast vid livet. Vidare beskrev 

personer i Nortvedt et al. (2004) att när de hade legat och kämpat mot smärtorna för att på ett 

sätt överleva och sedan mötte en sjuksköterska som inte var trevlig och tillmötesgående kunde 

det få en till att ge upp livet.  

 

Håpet kan også bli en negasjon hvor personalet er maktesløse, mens personene må klynge seg til 

et ubestemt håp om at det skal bli bedre. (8:10) (Nortvedt et al., 2004, s. 16) 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

fantomsmärta. Kvalitativa forskningsstudier har lagt grunden för denna litteraturstudie. Utifrån 

analysen skapades tre kategorier; Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens liv, Att 

smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv och Att information och förståelse 

är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är normal. 

 

I kategorin Att smärtan kan skapa lidande och kontrollera ens liv upplevde personer att 

fantomsmärtan varierade och var oförutsägbar. Enligt en studie av Allen et al. (2013) är personer 

som ofta har oförutsägbar smärta mindre nöjda med sin fysiska funktion och upplever mer 

depressiva symtom än de som mer sällan har oförutsägbar smärta. I resultatet i denna studie 

framkom det att en del upplevde smärtan som mild till måttlig medan andra beskrev den som 

allvarlig, påfrestande, olidlig och outhärdlig. Smärtan kunde vara en verklig plåga och skapa ett 

enormt lidande. Eriksson (2015, s. 78) beskriver att sjukdom och behandling kan skapa lidande, 

främst genom att personen tillfogas smärta. Kroppslig smärta beskrivs som en vanlig orsak till 

lidande och lidandet kan lindras genom att smärtan reduceras. Den kroppsliga smärtan beskrivs 

också fånga hela människans uppmärksamhet, vilket minskar förutsättningarna att bemästra 

lidandet. Dessutom beskrivs det att den kroppsliga smärtan kan vara så outhärdlig att den leder 

till en själslig och andlig död hos människan. I denna studies resultat framkom det att de flesta 

ansåg att den behandling de fick, inte reducerade fantomsmärtan och därav lindrades inte heller 

lidandet hos dessa genom att smärtan behandlades. Personer med fantomsmärta beskrev också 

att smärtan tog all uppmärksamhet och förstörde koncentrationen. Eriksson (2015, s. 88) menar 

att när det liv människan är van att leva mer eller mindre tas ifrån en ställs människan inför ett 

lidande som innefattar hela livssituationen. Fysiskt lidande och svår smärta kan upplevas 
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förlamande för hela människan. Vidare beskriver hon också att lidande kan uppstå när personer 

stängs ute ur gemenskapen (s.41). I denna studies resultat kunde detta visa sig då personer med 

fantomsmärta upplevde svårigheter i att genomföra vardagliga saker och när personer beskrev 

att de blivit tvungna att ge upp sin hobby eller kände sig avstängda från aktiviteter. Personer 

beskrev också att fantomsmärtan kunde påverka sömnen, vilket i sin tur påverkade bland annat 

prestation, humör och beslutsfattande. Andra studier visar också på att smärta kan leda till 

sömnstörningar, vilket kan leda till nedsatta funktioner och påverka vardagen (McCracken & 

Iverson, 2002; O’Brien et al., 2011). Eriksson (2015, s. 89, 90-91) beskriver att vårdpersonal 

ofta möter personer som vill ge upp, en patient som inte orkar kämpa. När vårdpersonal står 

inför en patient med svårt lidande beskriver hon att de kan ha svårt att veta hur de skall handla. 

Vidare beskriver hon att genom en vänlig blick, ett ord, en smekning eller andra uttryck för 

medlidande kan det svåraste lidandet lindras för en stund. Resultatet i denna studie visade att 

personer beskrev att deras fantomsmärta orsakade mörka tankar, depression och suicidtankar. 

Författarna till denna litteraturstudie föreslår därför att sjuksköterskor bör visa medlidande och 

vara medvetna om det lidande fantomsmärta kan innebära och i enlighet med Eriksson (2015 

s.24) bör sjuksköterskor vara lyhörd för personers sätt att uttrycka lidande, för att försöka förstå 

den enskilda personens lidande. 

 

I kategorin Att smärtan är osynlig och svår att förstå för andra och en själv beskrev personer 

fantomsmärtan som osynlig, att de försökte dölja den och endast i lite grad pratade om den med 

andra. De ansåg att andra inte kunde förstå och relationer med andra kunde förändras. De hade 

svårt att själva förstå smärtan och tvivlade på sin egen upplevelse av smärtan. Enligt Clarke och 

Iphofen (2005) är det viktigt för patienter att känna att deras smärta accepteras och att bli trodd 

är en avgörande komponent i relationen mellan vårdgivare och patient, det är därför viktigt att 

vårdpersonal förstår vikten av att tro på patientens smärta. Eriksson (2015, s. 40) beskriver att 

upplevelsen av att inte bli tagen på allvar kan skapa ett outhärdligt lidande. Eftersom resultatet i 

denna studie visade att personer tvivlade på och ifrågasatte sin egen upplevelse av smärtan, kan 

det vara extra viktigt att vårdpersonal tror på fantomsmärtorna som personer beskriver. 

Jonsdottir, Gunnarsdottir, Oskarsson och Jonsdottir (2016) beskriver att ju mer störande smärtan 

är, ju viktigare är det att lyssna och ge patienten tid och stöd i att prata om sin smärta och hur det 

påverkar livssituationen, personer som inte blir trodda i sin smärtupplevelse drar sig för att söka 

hjälp och lider i det tysta. Resultatet i denna studie visade att personer med fantomsmärta 

upplevde en förnedring eller skam i att ha drabbats då de tvivlade på sin upplevelse, personer 
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uttryckte bland annat att inställningen de hade till fantomsmärta var att bara mentala människor 

kunde få denna typ av smärta. Eriksson (2015, s. 79) beskriver själsligt och andligt lidande. 

Detta lidande beskrivs orsakas av den förnedring, skam och/eller skuld personen upplever och 

kan skapas av patienten själv eller uppstå av vårdpersonalens attityder eller det sociala 

sammanhanget. Litteraturstudiens resultat kan därför tolkas som att personer med fantomsmärta 

kan uppleva ett lidande på grund av att de känner skam över fantomsmärtorna och tvivlar på sin 

egen upplevelse, vilket kan leda till att de inte söker hjälp och om de söker hjälp är det mycket 

viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal tydligt visar att de tror på smärtan personer 

beskriver.  

 

I kategorin Att information och förståelse är viktigt för att försäkra sig om att smärtan är 

normal framkom det att personer med fantomsmärta kände ett behov av information för att 

försäkra sig om att smärtan var normal men att de inte kände att de fick det stöd som de 

behövde. De svar som de hade fått var otillfredsställande och bemötandet från vårdpersonalen 

upplevdes som dåligt. Personerna önskade lyhördhet från vårdpersonalen för att det kunde vara 

deras sista hopp trots deras starka smärtor. Ett dåligt bemötande från vårdpersonalen kunde göra 

så att personerna kunde ge upp livet. Detta kan uppfattas som ett lidande från personer med 

fantomsmärta då de blir oviss om deras smärta är normal, om flera har det och om det någonsin 

kommer att försvinna. Enligt Eriksson (2015, s. 90) så bör man sträva efter att eliminera det 

onödiga lidandet, det finns dock ett lidande som inte kan elimineras men som bör göras allt för 

att lindra. Det kan uppfattas att personer som har fantomsmärtan är ett område där det brister för 

vårdpersonal, att det inte finns nog med kunskap för att kunna lindra deras smärta, därav 

lidandet. Eriksson (2015, s. 87) beskriver att vården kan utebli beroende på bristande förmåga 

att se och bedöma vad patienten behöver. I den bristande kunskapen kan ett dåligt bemötande 

uppfattas från personerna som att vårdpersonalen inte riktigt förstår sig på fantomsmärtan. 

Eriksson (2015, s. 91) menar att personer inte alltid upplever att deras lidande kan lindras men 

det finns tankar om hur det skulle kunna göras, personernas tankar och önskningar är att få 

bevara människovärdet och att få känna sig respekterad och vårdad. I denna studies resultat 

framkom det att personerna hade en önskan om försäkran angående att fantomsmärtan var 

normal, det som förvånade personerna var att vårdpersonal inte kunde bemöta eller höra denna 

önskan och i andra fall så frågade vårdpersonal bara om personerna hade någon fantomsmärta 

men inget mer. Enligt Dahlberg (2002) kan personernas värdighet kränkas genom att bli 

förolämpad och förödmjukad som person när man inte blir sedd eller hörd. Det kan förstås i 
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denna studies resultat som att personer vill undkomma sin smärta och med smärtan kan en viss 

kreativitet födas fram för att kunna undkomma sitt lidande. Eriksson (2015, s. 92) beskriver hur 

personer har försökt lindra sitt lidande och det förvånas vilken uppfinningsrikedom som lidandet 

föder. Detta kan relateras till denna studies resultat där personer med fantomsmärta sökte 

bekräftelse av sin smärta via andra som var i liknande situation och bokade träffar i vilka 

personerna fick kunskap om sin fantomsmärta. Detta kan ses som att lidandet lindras genom att 

personer med fantomsmärta fick veta och känna att de inte var ensamma och kunde dela sin 

smärta med andra som förstod sig på denna upplevelse. 

 

Denna studie visade också att personer med fantomsmärta testat många strategier för att 

acceptera och hantera smärtan och personer med fantomsmärta kan ha utbyte av varandras 

strategier. Grupper där människor samlas för att prata om ett gemensamt hälso- eller socialt 

problem har visat sig öka välbefinnandet och genom emotionellt och praktiskt stöd kan det öka 

den egna kontrollen över situationen (Seebohm et al., 2013). Samtalsgrupper med personer som 

lider av smärta visade att personer kunde dra nytta av andras kompetens och kände att smärtan 

togs på allvar (Dargan, Murray & Simm, 2014). Eftersom att personer med fantomsmärta kunde 

tvivla på verkligheten av sin smärta, inte alltid visste att det drabbade andra och ansåg att andra 

personer med fantomsmärta var de enda som kunde förstå hur det var föreslår vi att 

sjuksköterskor bör ge personer med fantomsmärta möjligheten att i samtalsgrupper utbyta 

erfarenheter och upplevelser av situationen med varandra.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

fantomsmärta. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats valdes då den ansågs mest 

lämplig för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. För att diskutera kvaliteten i denna studie 

används begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Dessa 

begrepp avgör enligt Mårtensson och Frilund (2017, s. 431) den vetenskapliga kvaliteten i 

forskningsarbeten med kvalitativ design. 

 

Trovärdighet handlar enligt Mårtensson och Frilund (2017, s. 431) om att tydliggöra för läsaren 

att kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt. För att styrka trovärdigheten i studien valdes i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) en lämplig metod för datainsamling. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att mängden data som krävs för att besvara en forskningsfråga på 
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ett trovärdigt sätt kan variera beroende på datans kvalitet. Därför har endast studier som 

bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet och som svarade mot syftet med studien tagits med i 

analysen. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) har analysprocessen noggrant 

genomförts för att välja ut lämpliga meningsenheter, inte inkluderat irrelevant data eller 

exkluderat relevant data, vilket beskrivs tydligare i metoden. Båda författarna deltog i alla delar 

av analysen för att öka trovärdigheten och citat valdes noggrant, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan visa på likheter och skillnader mellan kategorier och öka trovärdigheten. 

De valda artiklarna översattes vilket kan leda till misstolkning av textens innebörd och begränsa 

trovärdigheten, texten har därför översatts med stor noggrannhet samt diskuterats sinsemellan 

när tveksamheter i översättning funnits. Trovärdigheten kan också begränsas genom att 

författarna är oerfarna och därför har klasskamrater och lärare gett feedback på studien. 

 

Pålitlighet kan enligt Mårtensson och Frilund (2017, s. 432) påvisas genom att författarna har 

beskrivit sin förförståelse. Författarna till denna litteraturstudie hade en låg förförståelse och 

ingen tidigare erfarenhet av fantomsmärta. 

 

Bekräftelsebarhet handlar enligt Mårtensson och Frilund (2017, s. 432) om att författarna tydligt 

beskrivit analysprocessen och sina ställningstaganden under hela processens gång. De uppger 

också att det är viktigt att vara så neutral som möjligt, vilket kan underlättas genom att låta andra 

granska arbetet. Denna litteraturstudie utgick från en manifest ansats, utan tolkning, vilket kan 

göra artikelns författare mer neutrala. En styrka kan också ses i att studien genomförts av två 

författare vilket minskat risken för tolkning. En annan styrka kan ses i att studiekamrater 

kontinuerligt granskat arbetet. En svaghet kan ses i att en litteraturstudie baseras på redan 

befintliga studier och viss tolkning redan kan ha gjorts av artiklarnas författare.  

 

Överförbarhet innebär enligt Mårtensson och Frilund (2017, s. 433) i vilken grad arbetets 

resultat kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer. För att möjliggöra en 

bedömning av överförbarheten krävs att resultatet är tydligt beskrivet och att de andra tre 

begreppen är uppnådda. Det är läsaren som beslutar om resultaten kan överföras eller inte, 

författarna kan dock underlätta bedömningen för läsaren genom en noggrann beskrivning av alla 

delar (Graneheim & Lundman, 2004). Processen har tydligt beskrivits under respektive del i 

denna studie. En rik och kraftfull presentation av fynden tillsammans med lämpliga citat ökar 

överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Som tidigare nämnts har all data som svarar 
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mot denna studies syftet inkluderats, vilket gett en så rik presentation som möjligt. Dessutom har 

lämpliga citat noggrant valt ut.  

 

Slutsats 

Att leva med fantomsmärta skapar ett lidande och vårdpersonal bör därför visa medlidande och 

vara lyhörda för personernas olika sätt att uttrycka sitt lidande. Därför är det viktigt att 

vårdpersonal tydligt visar att de tror på verkligheten av den fantomsmärta som personer 

beskriver. Det är viktigt att större fokus läggs vid att ge tillräcklig information som möter 

personers önskemål. För detta krävs ytterligare forskning angående vad informationen ska 

innehålla för att möta behoven och hur informationen kan presenteras på ett så bra sätt som 

möjligt. Vården bör ge personer med fantomsmärta möjlighet att i samtalsgrupper utbyta 

erfarenheter och upplevelser av situationen med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



23 

Referenser 

* - Artikel ingående i analysen 

Ahmed, A., Bhatnagar, S., Mishra, S., Khurana, D., Joshi, S., & Ahmad, S. M. (2017). 

Prevalence of phantom limb pain, stump pain, and phantom limb sensation among the 

amputated cancer patients in India: A prospective, observational study. Indian Journal of 

Palliative Care, 23(1), 24–35. doi:10.4103/0973-1075.197944 

 

Allen, K. D., Bosworth, H. B., Coffman, C. J., Jeffreys, A. S., Oddone, E. Z., & Yancy, J. W. S. 

(2013). Associations of frequent predictable and unpredictable pain with functional and 

psychological outcomes. Osteoarthritis and Cartilage, 21(2013), 263–264. 

doi:10.1016/j.joca.2013.02.550 

 

Baron, R., Wasner, G., & Lindner, V. (1998). Optimal treatment of phantom limb pain in the 

wlderly. Drugs & Aging, 12(5), 361–376. doi:10.2165/00002512-199812050-00003 

 

* Björkman, B., Arnér, S., & Hydén, L.-C. (2008). Phantom breast and other syndromes after 

mastectomy: Eight breast cancer patients describe their experiences over time: A 2-year 

follow-up study. Journal of Pain, 9(11), 1018–1025. doi:10.1016/j.jpain.2008.06.003 

 

*Björkman, B., Arnér, S., Lund, I., & Hydén, L.-C. (2009). Adult limb and breast amputees’ 

experience and descriptions of phantom phenomena-A qualitative study. Scandinavian Journal 

of Pain, 1(1), 43–49. doi:10.1016/j.sjpain.2009.09.001 

 

*Bosmans, J. C., Geertzen, J. H. B., Dijkstra, P. U., Suurmeijer, T. P. B. M., Hulsink, M., & Van 

Der Schans, C. P. (2007). Amputation, phantom pain and subjective well-being: A qualitative 

study. International Journal of Rehabilitation Research, 30(1), 1–8. 

doi:10.1097/MRR.0b013e328012c953 

 

Brant, J. M., Mohr, C., Coombs, N. C., Finn, S., & Wilmarth, E. (2017). Nurses’ knowledge and 

attitudes about pain: Personal and professional characteristics and patient reported pain 

satisfaction. Pain Management Nursing, 18(4), 214–223. doi:10.1016/j.pmn.2017.04.003 

 

 
 



24 

Clarke, K. A., & Iphofen, R. (2005). Pain management. Believing the patient with chronic pain: 

A review of the literature. British Journal of Nursing, 14(9), 490–493. 

doi:10.12968/bjon.2005.14.9.18073 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande - det onödiga lidandet. Nordic Journal of Nursing Research, 

22(1), 4-8. doi:10.1177/010740830202200101 

 

Dargan, P. J., Murray, C., & Simm, R. (2014). New approaches towards chronic pain: Patient 

experiences of a solution-focused pain management programme. British Journal of Pain, 8(1), 

34–42. doi:10.1177/2049463713516755 

 

Dijkstra P. U, Geertzen JHB, Stewart R, & Van Der Schans CP. (2002). Phantom pain and risk 

factors: A multivariate analysis. Journal of Pain & Symptom Management, 24(6), 578–585. 

doi:10.1016/S0885-3924(02)00538-9 

 

Ehde, D. M., Czerniecki, J. M., Smith, D. G., Campbell, K. M., Edwards, W. T., Jensen, M. P., 

& Robinson, L. R. (2000). Chronic phantom sensations, phantom pain, residual limb pain, and 

other regional pain after lower limb amputation. Archives Of Physical Medicine And 

Rehabilitation, 81(8), 1039–1044. doi:10.1053/apmr.2000.7583 

 

Ellis, K. (2002). A review of amputation, phantom pain and nursing responsibilities. British 

journal of nursing, 11(3), 155-163. doi:10.12968/bjon.2002.11.3.10063 

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Fang, J., Lian, Y. H., Xie, K. J., & Cai, S. N. (2013). Pharmacological interventions for phantom 

limb pain. Chinese Medical Journal, 126(3), 542–549. 

doi:10.3760/cma.j.issn.0366-6999.20121599 

 

Flor, H. (2002). Phantom-limb pain: Characteristics, causes, and treatment. The Lancet 

Neurology, 1(3), 182-189. doi:10.1016/S1474-4422(02)00074-1 

 

Foell, J., Bekrater-Bodmann, R., Flor, H., & Cole, J. (2011). Phantom limb pain after lower limb 

 



25 

trauma: Origins and treatments. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 10(4), 

224–235. doi:10.1177/1534734611428730 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. (3. uppl.). 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 

Jackson, M, A., & Simpson, K. (2004). Pain after amputation. Continuing Education in 

Anaesthesia Critical Care & Pain, 4(1), 20-23. doi:10.1093/bjaceaccp/mkh007 

 

Jensen, T. S., Krebs, B., Nielsen, J., & Rasmussen, P. (1984). Immediate and long-term phantom 

limb pain in amputees: Incidence, clinical characteristics and relationship to pre-amputation 

limb pain. Pain, 21(3), 267-278. doi:10.1016/0304-3959(85)90090-9 

 

Jonsdottir, T., Gunnarsdottir, S., Oskarsson, G. K., & Jonsdottir, H. (2016). Patients’ perception 

of chronic-pain-related patient–provider communication in relation to sociodemographic and 

pain-related variables: A cross-sectional nationwide study. Pain Management Nursing, 17(5), 

322–332. doi:10.1016/j.pmn.2016.07.001 

 

Katz, J., & Melzack, R. (1990). Pain “memories” in phantom limbs: Review and clinical 

observations. Pain, 43(3), 319–336. doi:10.1016/0304-3959(90)90029-D 

 

Kaur, A., & Guan, Y. (2018). Phantom limb pain: A literature review. Chinese Journal of 

Traumatology, 21(6), 366-368. doi:10.1016/j.cjtee.2018.04.006 

 

Kooijman, C. M., Dijkstra, P. U., Geertzen, J. H., Elzinga, A., & van der Schans, C. P. (2000). 

Phantom pain and phantom sensations in upper limb amputees: An epidemiological study. Pain, 

87(1), 33–41. doi:10.1016/S0304-3959(00)00264-5 

 

Kreb, B., Jensen, T.S., Kroner. K., Nielsen, J., & Jørgensen, H.S. (1984). Phantom limb 

 
 



26 

phenomena in amputees 7 years after amputation. Pain, 18(1), 85-85. 

doi:10.1016/0304-3959(84)90258-6 

 

McCracken, L. M., & Iverson, G. L. (2002). Disrupted sleep patterns and daily functioning in 

patients with chronic pain. Pain Research and Management, 7(2), 75-79. 

doi:10.1155/2002/579425 

 

Mitchelle, SW. (1872). Injuries of nerves and their consequences. Philadelphia: Lippincott. 

Hämtad 12 september 2019, från Archive,  https://archive.org/details/injuriesofnerves00mitcuoft 

 

Mortimer, C. M., MacDonald, R. J. ., Martin, D. J., McMillan, I. R., Ravey, J., & Steedman, W. 

M. (2004). A focus group study of health professionals’ views on phantom sensation, phantom 

pain and the need for patient information. Patient Education and Counseling, 54(2), 221–226. 

doi:10.1016/S0738-3991(03)00237-4 

 

*Mortimer, C. M., Steedman, W. M., McMillan, I. R., Martin, D. J., & Ravey, J. (2002). Patient 

information on phantom limb pain: a focus group study of patient experiences, perceptions and 

opinions. Health Education Research, 17(3), 291-304. doi:10.1093/her/17.3.291 

 

*Mortimer, C., Steedman, W. M., McMillan, I. R., & Ravey, J. (1998). Phantom pain II: 

Patients’ experiences, beliefs and knowledge. British Journal of Therapy and Rehabilitation, 

5(7), 352-369. doi:10.12968/bjtr.1998.5.7.14062 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M, Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad  (s. 421-438). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Neil, M. (2016). Pain after amputation. BJA Education, 16(3), 107–112. 

doi:10.1093/bjaed/mkv028 

 

Nikolajsen, L., Ilkjær, S., Krøner, K., Christensen, J. H., & Jensen, T. S. (1997). The influence 

of preamputation pain on postamputation stump and phantom pain. Pain, 72(3), 393–405. 

doi:10.1016/S0304-3959(97)00061-4 

 

https://archive.org/details/injuriesofnerves00mitcuoft


27 

 

Nikolajsen, L., & Jensen, T. S. (2001). Phantom limb pain. British Journal of Anaesthesia, 

87(1), 107-116. doi:10.1093/bja/87.1.107 

 

*Nortvedt, F., Elstad, I., Heggen, K., Bengtsson, J., & Engelsrud, G. (2004). Confined in pain 

and shut out from the world: a phenomenological study of men with phantom pain. Norsk 

Tidsskrift For Sykepleieforskning, 6(3), 7-21. https://gup.ub.gu.se/publication/57245 

 

*Nortvedt, F., & Engelsrud, G. (2014). "Imprisoned" in pain: Analyzing personal experiences of 

phantom pain. Medicine, Health Care and Philosophy, 17(4), 599–608. 

doi:10.1007/s11019-014-9555-z 

 

O’Brien, E. M., Waxenberg, L. B., Atchison, J. W., Gremillion, H. A., Staud, R. M., McCrae, C. 

S., & Robinson, M. E. (2011). Intraindividual variability in daily sleep and pain ratings among 

chronic pain patients: Bidirectional association and the role of negative mood. The Clinical 

Journal of Pain, 27(5), 425–433. doi:10.1097/AJP.0b013e318208c8e4 

 

Paré A,. (1634). The workes of that famous chirurgion Ambrose Parey. (G. Baker,. & T. 

Johnson, Trans.) London: Printed by Th. Cotes and R. Young. (Original work published 1552). 

 

SBU, (2014) Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok . 2 uppl. Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hämtad 11 september 2019, från SBU, 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

 

Seebohm, P., Chaudhary, S., Boyce, M., Elkan, R., Avis, M., & Munn-Giddings, C. (2013). The 

contribution of self-help/mutual aid groups to mental well-being. Health & Social Care in the 

Community, 21(4), 391–401. doi:10.1111/hsc.12021 

 

Shojaei, H., Jafari A., & Valaei, S.H. (2009). Frequency of phantom pain among patients with 

spinal cord injury. Iranian Journal of War and Public Health, 1(3), 88-99. Hämtad 3 oktober 

2019, från Scopus, http://ijwph.ir/article-1-29-en.pdf 

 

Subedi, B., & Grossberg, G. T. (2011). Phantom limb pain: mechanisms and treatment 

 
 



28 

approaches. Pain Research And Treatment, 2011(2011), 1-8. doi:10.1155/2011/864605 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2016). Personcentrerad vård. Stockholm: Svensk 

Sjuksköterskeförening. Hämtad 11 september, 2019, från Svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.swenurse.se/personcentrerad-vard 

 

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF]. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeförening. Hämtad 30 september 2019, från Svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

 

Travelbee, J. (2001). (2. uppl.). Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Gylendal Norsk 

forlag AS. 

 

*Trevelyan, E. G., Turner, W. A., & Robinson, N. (2016). Perceptions of phantom limb pain in 

lower limb amputees and its effect on quality of life: A qualitative study. British Journal of 

Pain, 10(2), 70–77. doi:10.1177/2049463715590884 

 

Willman, A., Bahtsevani,c., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). (4. uppl.). Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Woodhouse, A. (2005). Phantom limb sensation. Clinical & Experimental Pharmacology & 

Physiology, 32(1/2), 132–134. doi:10.1111/j.1440-1681.2005.04142.x 

 

 


