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Bakgrund: Krigsrelaterade amputationer respresenteras av en unik grupp av patienter på 

grund av sårens komplexitet samt omfattning av flera svåra skador. För att förebygga och 

förhindra vårdlidande och lidande för patienten, så har denna studie riktat in sig på 

sjuksköterskans omvårdnad till denna unika patientgrupp. Dessutom innebär det att 

genomgå en traumatisk amputation en stor omställning för den drabbade, vilket gör att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att bemöta patienten och dess behov. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med krigsrelaterade 

amputationer.  

Metod: Vald metod var litteraturöversikt där nio kvalitativa och tre kvantitativa artiklar 

analyserades.  

Resultat: Vid analysen identifierades fem teman. Dessa var: ”Initialt omhändertagande”, 

”Sjuksköterskans hantering av smärta”, ”Identifiering av sekundära komplikationer”, 

”Bemöta patientens upplevelser” samt ”Rehabilitering”. 

Konklusioner: Sjuksköterskan har en betydande roll vid omhändertagandet av patienter 

med krigsrelaterade amputationer, från det akuta skedet till uppföljningen efter patientens 

hemgång. Sjuksköterskan stöttar patienten hos de olika vårdinrättningarna; sjukhus, 

vårdcentral, psykiatri och hemsjukvård. Genom att sjuksköterskan omhändertar, bemöter 

och stöttar patienten genom vårdförloppet visar det på ett bra genomfört omvårdnadsarbete 

av sjuksköterska hos patienten. Fortsatt forskning om krigsrelaterade patienter behövs från 

ett sjuksköterskeperspektiv.  
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Background: War-related amputations are represented by a unique group of patients 

because of the wounds complexity and scope of several serious injuries. To prevent and 

avoid care suffering and suffering of the patient, this study focused on the nurse's way to 

manage and identify the needs of this unique group of patients who have suffered from 

war-related limb loss. To undergo a traumatic amputation is a big change for the victim, 

and the nurse has an important role in responding to the patient and their needs 

Aim: To illuminate nursing care of patients with war-related limb loss. 

Method: The chosen method was a literature review. The data consisted of nine qualitative 

and three quantitative studies. 

Results: Five themes were identified through the analysis. These where: “Initial 

treatment”, “The nurses management of pain”, “Identification of secondary 

complications”, “To treat the patients experiences” and “Rehabilitation”. 

Conclusions: The nurse has an important role in war-related amputations, from the acute 

stage to the final stage of rehabilitation. The nurse dispose, response and supports patients 

through the care process and it results in a well perform of the nurses work of care. The 

result also shows that more research on war-related patients needed from a 

nursperspective.  
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INLEDNING 
 

Krig och väpnade konflikter har funnits genom alla tider under människans levnadsår. Krig 

har medfört till stora skador, förluster och sorg. Det har även medfört utveckling inom 

teknologin, samhället och sjukvården, speciellt inom kirurgi och anestesiologi (Eldar & 

Jelić, 2003). Två pionjärer till militärsjuksköterskor är Florence Nightingale och Mary 

Seacole, då deras utveckling inom sjukvården fortfarande lever kvar i modern tid, då de 

exempelvis har anammat den rena sjukhusmiljön med bra ordning i krigszonerna samt de 

basala hygienrutinerna (Pickersgill, 2007). En svårighet som krig medför är de 

krigsrelaterade skadorna som civila och militärer utsätts för. Krigsrelaterade amputationer 

representeras av en unik grupp av patienter på grund av sårens komplexitet samt 

omfattning av fler svåra skador. För att förebygga och förhindra vårdlidande och lidande 

för patienten, har denna studie riktat in sig på sjuksköterskors sätt att hantera och 

identifiera behov till denna unika grupp av patienter som har drabbas av krigsrelaterade 

amputationer. Att genomgå en traumatisk amputation är en stor omställning för den 

drabbade både fysiskt och psykiskt, vilket gör att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

bemöta patienten och dess behov (Eldar & Jelić, 2003). Sjuksköterskans kunskap och 

erfarenheter spelar en betydande roll i detta. Trots att sjuksköterskors kunskaper ökar 

genom utbildning så har vårdverksamheten redan etablerade rutiner och strategier stort 

inflytande på vården (Layman Young, Horton & Davidhizar, 2006). Det kan innebära att 

sjuksköterskan inte tycker sig ha makt och möjlighet att ta självständiga beslut för att 

genomföra förändringar och använda sin kunskap i vården hos patienter med exempelvis 

smärta (Wilson, 2007). Därför är det viktigt att erhålla ökad kunskap hos sjuksköterskor i 

omvårdnaden av patienter med krigsrelaterade skador.  

BAKGRUND 
 

Sjuksköterskor som möter patienter med krigsrelaterade amputationer kan ha svårigheter 

att bedöma omvårdnaden. Patienter som har förlorat en extremitet i ett krigsrelaterat 

trauma står inför en stor förändring, vilket många patienter kan ha svårt att bemöta.  

Wiklund (2003) menar att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet att främja 

och bemöta patienten och dess behov. För bedömning av omvårdnadsarbete krävs en 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. I kommunikationen kan svårigheter 

uppkomma som kan skapa fel och brister. Om sjuksköterskan inte visar förståelse, intresse 

och ger tid till patienten riskerar patienten att exempelvis få felaktig smärtlindring och mer 

lidande. Förmågan att lyssna förklaras som en viktig kunskap en sjuksköterska kan ha i 

bemötandet av en patient med exempelvis smärta (a.a). 

 

Amputation  
 

Amputation innebär att en person har förlorat en extremitet på grund av cancer, trauma, 

diabetes, missbildning eller perifer kärlsjukdom (PVD). Det kan exempelvis vara en person 

som har förlorat en del av sitt ben i en bilolycka (Kelly & Dowling, 2008). Fördelen med 

planerade amputationer är det pre-operativa arbetet. I det pre-operativa arbetet kan 
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vårdpersonalen förbereda patienten inför den kommande situationen och patientens roll i 

rehabiliteringsprocessen. Patienten får även en god pre-operativ medicinering och 

planering för att minska eventuella smärtor och infektioner efter amputationen är gjord 

samt för att vårdpersonalen ska kunna bedöma vart amputationen ska göras för att 

underlätta för en eventuell protes (Young, 2004). De traumatiska amputationerna är mer 

svårbehandlade då det inte har gjorts något pre-operativt arbete innan. De traumatiska 

amputationernas sår kan se olika ut från individ till individ, de krävs oftast flera 

operationer då exempelvis det drabbade benet har slitits i remsor eller innehåller ben- och 

ammunitions splitter och smuts (Walsh & Walsh, 2003). 

 

Krigsrelaterade skador 
 

I dagens krig som utförs i modern era skapar handeldvapen (pistoler och automatvapen) 

60-90 % av krigsoffren. 50-70 % av alla krigsrelaterade skador är direkt orsakade av 

explosioner exempelvis improvised explosvie device (IED). IED är egentillverkade 

bomber som byggs efter tillverkarens tillgång av material och fantasi, vilket gör att varje 

IED är unik (Willy, Voelker, Steinmann & Engelhardt, 2008). Detta gör att krigsrelaterade 

skador oftast är svår behandlade. Det som gör krigsskador komplexa är deras sätt att verka. 

Vapen skapas idag för att göra så stor skada som möjligt på människan för att nedkämpa 

eller bekämpa varandra. Krigsrelaterade skador innebär oftast kombinationer av flera olika 

skador exempelvis multipel amputation tillsammans med skottskada etcetera. (Eldar & 

Jelić, 2003). Willy et al (2008) menar att varje krigsrelaterad skada är unik i varje krig och 

att ingen krigsskada är den andra lik, eftersom varje krig utspelar sig på olika sätt.  

 

Smärta  
 

Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada, hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Oförmåga 

att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller kan vara i behov av 

adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär sig betydelsen av ordet 

genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet (IASP, 2008). 

 

Fantomsmärta är en typ av nervsmärta som känns i den saknade kroppsdelen. 50-80 % av 

amputerade personer lider av fantomsmärta. Smärtan kan vara stickande, brännande, 

kliande eller ischemisk. Den patofysiologiska mekanismen över hur fantomsmärta fungerar 

är inte helt fastställd. Det finns flera olika teorier över den fysiologiska processen, 

exempelvis att det beror på någon mekanism i hjärnan eller att det beror på strukturella 

förändringar av nerverna kring området av skadan (Chapman, 2010). 

 

Post traumatisk stress syndrom 
 

De som drabbas av traumatisk amputation har en benägenhet att även drabbas av post 

traumatisk stress syndrom (PTSD). PTSD innebär att återuppleva den traumatiska 

händelsen i mardrömmar, minnesbilder eller flashbacks. Vid svår PTSD kan personen 

återuppleva händelsen genom vanföreställningar genom exempelvis att höra explosioner 

och pistolskott (Wald & Alvaro, 2004). PTSD är plötslig, överväldigande och total. Inom 



3 

 

några få minuter utvecklas psykiska och fysiska katastrofupplevelser: hjärtklappning, 

svettningar, darrningar, andnöd, tryck över bröstet, illamående, svindel, 

overklighetskänslor, myrkrypningar och värmevågor. Känslan över att tro sig tappa 

besinningen, förlora förståndet eller att dö kan också förekomma. Symtomen försvinner 

oftast inom en halvtimme, men kan pågå längre. En PTSD kan inträffa under sömn eller 

helt oprovocerat i vaket tillstånd (Allgulander, 2008).  

 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 
 

Några olika omvårdnadsteoretiska utgångspunkter relaterat till patienter med 

krigsrelaterade amputationer är sorg, lidande, livsvärld och kommunikation. Genom att 

sjuksköterskan kan använda sig av omvårdnadsrelaterade utgångspunkter ger det en bättre 

helhetsbild vid omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Sorg är en normal och vanlig reaktion vid förlust. Traumatiska amputationer innebär inte 

enbart en förlust av individens fysiska självbild av kroppen, det resulterar även i olika 

sorter av förluster över tid. Dessa andra sorter av förluster kan innebära att personens 

livsroller i livet exempelvis identitet, arbetslivet, aktiviteter och satta mål i livet. Sorgen 

innefattar en mängd olika känslor, beteenden och kognitiva reaktioner vilket är depression, 

generell ångest och PTSD-symtom. Varje individs sätt att sörja är individuellt och kan 

variera över tid (Wald & Alvaro, 2004).  

 

Lidandet beskrivs ofta som någon form av hot, kränkning eller förlust av människan själv 

eller känslan av förlorad kontroll (Wiklund, 2003).  Fysisk smärta är en typ av 

sjukdomslidande. Den hanteras genom att dels undvika det som utlöser smärta exempelvis 

fysisk aktivitet. Genom att undvika exempelvis fysisk aktivitet leder detta till försämrad 

livskvalitet på livet i helhet. Vilket leder till ett större lidande hos patienten. 

Sjukdomslidandet framstår därför som intimt förknippat med människans livshållning och 

således med livslidandet (a.a). I den lidande processen pågår en kamp hos patienten där 

den viktigaste uppgiften är att upprätthålla livshållningen och känslan av kontroll. 

Sjuksköterskan har en central roll i denna kamp, då som hjälp och stöd för patienten att 

klara av uppgiften att minska lidandet (Angel, 2012). Vårdlidande är en form av lidande 

som patienten upplever som en följd av vård och behandling eller av brister av dessa. Det 

innebär att sjuksköterskan har stora möjligheter att förhindra och förebygga denna typ av 

lidande. För att förhindra och förebygga vårdlidande är det viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över om patienten upplever ett vårdlidande och över sin egen roll i detta 

(Wiklund, 2003).  

 

Kunskap om människans livsvärld i hälsa och sjukdom är viktig kunskap för 

sjukvårdspersonalen för att förstå patienten. Livsvärld är livet som det levs, upplevs, 

förstås och ger mening. Livsvärlden är en människas subjektiva fenomenologiska värld, 

vilket inte kan göras om till objektivt (Prosser, Tuckey & Wendt, 2013). Livsvärlden ligger 

till grund för hur vi förstår och kommunicerar om den levda erfarenheten. Med hjälp av 

livsvärlds-begreppet kan personliga egenskaper och meningsskapande få en benämning. 

Genom att förstå begreppet livsvärld kan nya insikter skapas och sådant som inte går att 

förklara med andra ord kan få mening genom livsvärlden (a.a).  
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En god kommunikation är en viktig aspekt mellan sjuksköterska och patient i vården. 

Syftet med kommunikation mellan sjuksköterska och patient är att påverka patientens hälsa 

och välbefinnande samt hjälpa patienten genom hälsoprocessen. Genom att föra en god 

kommunikation med patienten förebyggs och lindras lidande samt stärker hälsa och 

välbefinnandet (Hemsley, Balandin & Worrall, 2012). En god kommunikation kan 

beskrivas som en social konversation där sjuksköterskan visar ett intresse och tar sig tid för 

patienten. En god kommunikation kan bidra till minskad smärta och lidande om det finns 

en förståelse mellan sjuksköterska och patient. Ofta förklarar exempelvis patienten smärtan 

beskrivande genom liknelser. Det gör att sjuksköterskan behöver kunskap och förståelse 

för hur en kommunikation ska främjas och minska missförståleser mellan sig själv och 

patienten i dialogen (McDonald, LaPorta & Meadows-Oliver, 2007). Sjuksköterskan ska 

kunna i dialog med patienten ge stöd och vägledning för att kunna ge möjlighet för 

patienten att vara delaktig i vård och behandling. Sjuksköterskan ska även kunna informera 

och undervisa patienten och dess närstående samt att försäkra sig om att de förstår den 

givna informationen (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskans profession 

 

Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde och vårdform 

använda sig av ett etiskt förhållningssätt,  bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt utföras med medhåll av gällande författningar och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan ska kunna tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin och 

rehabilitering samt att kunna bedöma, genomföra och utvärdera patientens omvårdnad. 

Dessutom ska sjuksköterskan ha förmåga att observera, värdera, prioritera och hantera 

fysiska eller psykiska förändringar i patientens tillstånd samt att hantera läkemedel på ett 

lämpligt sätt. Det är även viktigt att kunna uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande, för att i den mån det går lindra det. Att även ha förmåga 

att kommunicera med patienter, närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt är 

viktigt som sjuksköterska. Sjuksköterskan ska kunna främja hälsa och förebygga ohälsa 

genom att identifiera och motverka komplikationer med sjukdomen men även att kunna 

undervisa samt stödja patienten i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa (a.a). 

Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod fyra grundläggande ansvarsområden vilket är: 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2002). 

PROBLEMFORMULERING 
 

I vården möter sjuksköterskan patienter som lever med att ha en amputerad kroppsdel. 

Något som är mer sällsynt i vården är att möta patienter som lever med krigsrelaterade 

amputationer. På grund av den sällsynthet av denna typ av patient kan det som 

sjuksköterska vara svårt att bedöma och identifiera patientens omvårdnadsbehov. Detta kan 

leda till både ett ökat lidande hos individen och vårdlidande för patienter som lider av 

krigsrelaterade amputationer. Studien syftar till att belysa sjuksköterskors omvårdnad av 

patienter som lever med krigsrelaterade amputationer. För att få en överblick över 

kunskapsläget inom detta undersökningsområde, har en sammanställning gjorts av 

kunskapsläget. Detta för att få en ökad förståelse som kan ligga till grund och kunna ge ett 
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bättre omhändertagande av patienter med krigsrelaterad amputationsskador. Eftersom allt 

fler flyktingar från krigsdrabbade länder invandrar till Sverige, så är det viktigt att utöka 

kunskaperna för denna patientgrupp 

SYFTE 
 

Att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med krigsrelaterade amputationer.  

METOD  
 

Denna studie är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med granskning av artiklar. Det 

innebär att ta reda på befintlig forskning för att få en uppfattning om vad som studeras, 

vilka metoder eller teoretiska utgångspunkter som används samt vad studiernas resultat 

visar. Vilket betyder att få mer kunskaper om ett problemområde. Metoden valdes för att 

sammanställa och belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med krigsrelaterade 

amputationer.  

 

Urval  
 

Begränsningar i sökningen gjordes från år 2003-2014 för att få den senaste forskningen 

inom omvårdnad samt få den senaste forskningen från krig i modern era. Artiklarna skulle 

vara empiriska och vara vetenskapligt granskade. Artiklarna som valdes ut skulle ha 

detaljer som stämmer med problemformulering och syfte. Ingen avgränsning har gjorts 

inför val av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

tilläts i urvalet.  

 

Inklusionskriterier 

 

Artiklar söktes mellan årtal år 2003-2014 med fokus på sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

och kriteriet ”peer reviewed”. Amputationer av extremitet som var krigsrelaterade som har 

drabbat militära och civila var inkluderade. Artiklar som var skrivna på svenska eller 

engelska samt både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i resultatet. 

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar vars studier handlade om krigsskador från första och andra världskrigets era 

exkluderades, då krigsskador från modern era var av intresse. Artiklar vars studie 

fokuserade på patientens upplevelse exkluderades då denna studie ville belysa ett 

sjuksköterskeperspektiv.  
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Datainsamling 

 

Databaser som har använts i datainsamlingen var CINAHL och MEDLINE. Dessa 

databaser valdes utifrån tidigare erfarenheter och kännedom om att de data är tillförlitlig 

och kvalitetsgranskad samt innehåller data inom ämnesområdet som är 

omvårdnadsrelaterat (Karlsson, 2012). I sökarbetet kryssades ”peer reviewed” i, vilket 

betyder att artikeln har blivit granskad av en expertkommitté. Abstract valdes ut efter titlar 

som svarade på syftet. 12 stycken artiklar användes i dataanalysen som presenteras i Bilaga 

1. Av de använda artiklarna var tre stycken kvantitativa och nio stycken kvalitativa. 

 

I Tabell 1 presenteras sökprocessen och dess gjorda sökningar. Sökningar som inte visade 

något resultat visas ej i tabellen. Tabellen är upprättad enligt Wallengren och Henricson 

(2012). 

 

Tabell 1. Visar sökprocessen. 

 

Sökord Antal träffar i 

databasen 

CINAHL 

Antal träffar i 

databasen 

MEDLINE 

(EBSCO) 

Lästa abstract Antal valda 

artiklar 

Nursing war-

related 

amputation 

737 321 16 3 

Nursperspektiv 

care war 

amputation 

1193 454 15 1 

Nursing 

battlefield limb 

loss 

72 1 4 1 

Nurse pain 

management 

war amputation 

1049 666 15 1 

Care of 

traumatic 

amputee 

3 26 5 1 

Combat nursing 

traumatic 

amputee 

48 9 5 2 

nurs* AND 

amput* 

272 78 15 3 

 

Analys 
 

Artiklarna analyserades enligt Friberg (2012) vilket genomförs i tre steg. 

I steg ett lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att bekanta sig och ge en 

förståelse för innehåll och sammanhang. Engelskspråkiga artiklar har översatts och 

understrykningar med penna av relevant data gjordes samt anteckningar noterades på ett 
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pappersark från varje artikel. I steg två jämförs anteckningarnas likheter respektive 

skillnader emellan artiklarna. De likheter respektive skillnader som framkom antecknades. 

Slutligen i steg tre görs en sammanställning av det data som har framkommit från 

analysdelens steg ett och två. Datan sammanställs genom att sorteras in i olika teman. 

Detta för att på ett enkelt och organiserat sätt få fram ett resultat till studien. Resultatet från 

analysen blir beskrivet i en presentation utan att dra slutsatser och verifiera. 

 

Etiska överväganden 
 

I denna litteraturöversikt har det använts tidskrifter som har tillstånd från en etiskkommitté 

eller har blivit etiskt övervägda (Wallengren & Henricson, 2012). Författaren till denna 

litteraturöversikt har tagit etiskt ansvar genom att inte förvränga ursprungstext och att göra 

en så korrekt översättning som möjligt (Kjellström, 2012).  
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RESULTAT 
 

Efter bearbetning och analys av data framkom fem olika teman som benämndes: Initialt 

omhändertagande, Sjuksköterskans hantering av smärta, Identifiering av sekundära 

besvär, Bemöta patientens upplevelser samt Rehabilitering. 

 

Initialt omhändertagande 
 

Vid krigsrelaterade situationer måste sjuksköterskan i det akuta skedet kunna 

uppmärksamma sig på patienten och samtidigt uppmärksamma sig på fienders eld, arbeta 

med reducerad mängd medicinsk utrustning samt ha svårigheter med att avtransportera 

patienten och andra stridstaktiska svårigheter. Sjuksköterskor i militären måste vara 

flexibla och kunna planera i förväg med en vetskap om att plötsliga förändringar (Lindblad 

& Sjöholm, 2004). Sjuksköterskan måste även vara mentalt inställd på att ta hand om flera 

svårt skadade eller avlidna patienter i fält.  Detta gör att det skiljer sig att arbeta som 

sjuksköterska i militären jämfört mot civilt. Det ställer även andra krav på sjuksköterskans 

färdigheter och prioriteringar (a.a). Vid en traumatisk amputation är det sjuksköterskans 

första prioritet att stoppa blödning genom att använda en tourniquet. Tourniquet är en sorts 

av tryckförband. Genom att använda sig av en tourniquet stoppas blödningen. Genom att 

sjuksköterskan applicerar en tourniquet i direkt akut skede förbättras överlevnaden och 

minskar risken för komplikationer (Perkins, De’Ath, Sharp & Tai, 2012). 

 

Patienter som drabbas av krigsrelaterad amputation lider oftast av multitrauma. Det innebär 

att de kräver stor omvårdnad och hantering av alla organsystem samt att patienten även 

behöver hjälp med nutritionstillförsel (Messinger, 2009; Pasquina & Fitzpatrick, 2006; 

Thompson, 2011). Skadade soldater i aktiv tjänst kan ha en mycket liten näringsreserv för 

att klara av den massiva katabolism i samband med de krigsrelaterade skadorna. Därför är 

det viktigt att påbörja nutritionstillförsel så fort patienten har lämnat olycksplatsen och 

anländer till sjukhuset för fortsatt vård. Ett högt proteininnehåll i nutritionstillförsen 

påskyndar och främjar läkningsprocessen. Vid bukskador blir nutritionstillförseln 

senarelagd för att förhindra komplikationer som kan uppstå (Thompson, 2011). Det blir en 

del av sjuksköterskans uppgift att se till att patienten får i sig den näring patienten behöver 

(Pasquina & Fitzpatrick, 2006; Messinger, 2009). 

 

Administrering av profylaktiskt antibiotika ingår i omvårdnaden av traumatisk amputation 

för att reducera risken för infektion. Eftersom det är en stor risk att smuts och bakterier 

finns i såret (Perkins et al, 2012; Pasquina & Fitzpatrick, 2006). Det är även viktigt att 

sjuksköterskan odlar såret regelbundet för att hitta eventuella infektioner som behövs 

behandlas samt rengöring och omläggning av såret (Pasquina & Fitzpatrick, 2006).  

 

När patienten i medvetslöst tillstånd anländer till sjukhuset är sjuksköterskan patientens 

kontakt till dess anhöriga. Det är då viktigt att sjuksköterskan träder fram och agerar 

kommunikatör mellan patienten och dess anhöriga. Att finnas till hand för de anhöriga och 

samtidigt kunna erbjuda hjälp exempelvis kurator är av stor betydelse. Sjuksköterskan kan 

hjälpa till att förmedla patientens situation i medvetslöst tillstånd till dess anhöriga för att 

de ska få en förståelse och minskad oro. Sjuksköterskan är även en kontaktperson i fortsatt 
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vård för patienten samt dess anhöriga och kan informera samt stötta om det som kommer 

att ske (Thompson, 2011). 

 

Sjuksköterskans hantering av patientens smärta 
 

I det akuta skedet ska opiater och ketamin analgesi administreras så direkt inpå den 

traumatiska amputationen som möjligt. Detta administreras inte enbart för att behandla den 

akuta smärtan utan även för att minska risken för kronisk smärta. Symtom på smärta innan 

amputation har visat sig ge en högre risk för fantomsmärta efter amputation (Perkings et al, 

2012). Vid planerade amputationer används pre-emptiv analgesi för att avbryta smärt 

minnet innan operation vilket har visat sig ha minskat fall av fantomsmärta (Perkings et al, 

2012; Richardson, 2008).  

 

Ca 50-85 % av alla personer som förlorar en extremitet lider av stump- eller fantomsmärta 

efter amputation (Ebrahimzadeh & Rajabi, 2007; Perkins et al, 2012; Pasquina, Bryant, 

Huang, Roberts, Nelson & Flood, 2006; Richardson, 2008; Thompson, 2011; Unwin & 

Clarke, 2009). Denna smärta kan behandlas icke-farmakologiskt och farmakologiskt. 

Genom icke-farmakologisk behandling kan smärtan behandlas med värme eller kyla, 

elektrisk stimulering eller hyposensibilisering teknik (Pasquina, 2004; Pasquina at al, 

2006). Mediciner som opiater, antidepressiva, botulinum toxin samt antiepileptika är 

farmakologiska behandlingar som har visat sig vara användbara mot fantom- och 

stumpsmärta (Pasquina, 2004; Pasquina at al, 2006; Richardson, 2008; Thompson, 2011). 

Sjuksköterskan bedömer patientens smärta genom Visual Analog Scale (VAS), där 

patienten sätter ett nummer på sin smärta i en skala mellan 0-10. Där siffran 0 innebär att 

smärtan är obefintlig och siffran 10 menas den värsta tänkbara smärtan (Pasquina & 

Fitzpatrick, 2006). 

 

Identifiering av sekundära komplikationer 

 

Personer som drabbas av en traumatisk amputation har en större risk att drabbas av 

ischemisk hjärtsjukdom och kärlsjukdomar, högre insulinresistens och 

blodkoagulationsförmågor. Faktorer som ligger till grund för ökad risk för kärlsjukdomar 

är fysisk inaktivitet, PTSD och missbruk (Perkings et al, 2012). 

 

För att minska risken för att patienter med traumatisk amputation ska drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar är det viktigt att patienten följs upp av en sjuksköterska regelbundet. 

Sjuksköterskan uppgift blir att regelbundet kontrollera blodsocker och blodtryck, eftersom 

det är en stor bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan håller motiverande samtal med patienten för att minska riskerna som leder 

till hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är: rökning, övervikt och fysisk inaktivitet (Perkings et 

al, 2012). Sjuksköterskans uppgift blir även att identifiera och behandla sekundära 

medicinska komplikationer exempelvis djupventrombos (DVT). Både den intakta och den 

minskade extremiteten kan drabbas av DVT (Pasquina & Fitzpatrick, 2006; Pasquina, 

2004). 
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Sjuksköterskan har som ansvar att regelbundet inspektera och byta förband av 

amputationssåret. Detta för att förhindra och att tidigt upptäcka tecken på infektion. Genom 

att sjuksköterskan fotograferar såret regelbundet kan sköterskan och patienten gemensamt 

se sårets läkningsprocess samt jämföra såret mot det fotografi som senast tagits. 

Såromläggningen sker genom att lägga en steril kompress indränkt i natriumklorid 

(saltvattenslösning) mot sårbotten, täckt med en vidhäftande film för att minska 

avdunstning (Perkings et al, 2012; Virani, Green & Turin, 2014).  

 

Att kunna bemöta patientens upplevelser 
 

Krigsrelaterade traumatiska amputationer medför till starka känslor och stor psykologisk 

omställning för individen. Sorg, misstro, hopplöshet och ilska är förväntade känslor i 

början följt av en period av accepterande där sorg och förtvivlan tar över (Perkings et al, 

2012). Mer än hälften av alla som drabbas av traumatisk amputation utvecklar även en 

psykologisk diagnos (Ebrahimzadeh & Rajabi, 2007; Messinger, 2009; Perkings et al, 

2012; Unwin & Clarke, 2009). De vanligaste diagnoserna är PTSD, ångest, depression och 

beroende. Beroende kan även kombineras med någon av de andra diagnoserna. PTSD är en 

ångestsjukdom som drabbar ca två tredjedelar av personer som drabbas av krigsrelaterade 

amputationer. Medan depression och ångest drabbar ca en fjärdedel och beroende ca 6 % 

(Perkings et al, 2012). Genom att sjuksköterskan i god tid upptäcker symtom för ångest- 

eller depressionssjukdom, kan vårdgivarna ingripa tidigt med att hjälpa patient och 

förhindra ett sjukdomslidande (Unwin & Clarke, 2009). Genom att sjuksköterskan 

upprätthåller en god kommunikation med patienten, underlättar det i patientens 

sjukdomslidande samt i bemötandet av sin förlust och sorg. Genom en god kommunikation 

reduceras missförstånd mellan vårdtagare och vårdgivare, vilket även kan förhindrar ett 

vårdlidande (Richardson, 2008). För patienter som har varit med om krigsrelaterade 

trauman har det visat sig att gruppterapi med andra individer som varit med om samma sak 

exempelvis soldater, har visat en sabbare psykologisk återhämtning (Ebrahimzadeh & 

Rajabi, 2007; Thompson, 2011). En bättre återhämtning för soldater har visat sig genom att 

återgå till deras militära rutiner exempelvis ordna frisyren eller att bära hela eller delar av 

uniformen. Detta har visat sig hjälpa patienterna att återfå en del av sin identitet 

(Thompson, 2011).  

 

Patienter som upplever fantomsmärtor kan blir skrämda av känslan. Det är då 

sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa patienten att identifiera och lära sig att hantera 

denna form av känsla samt att förklara för patienten att det är en normal känsla efter en 

amputation. Med en tydlig kommunikation kan ett vårdlidande undvikas. Sjuksköterskan 

har som uppgift att stödja, uppmuntra och hjälpa patienten till en självständighet för att 

kunna återgå till sin tidigare vardag och fritidsintressen (Unwin & Clarke, 2009). 

Sjuksköterskan kan i samarbete med patientens anhöriga utveckla en dagbok från första 

vårddagen till sista. I denna bok skrivs och fotograferas det dagligen om vad patienten har 

varit med om för dagen, även anhöriga som har varit på besök kan skriva något om dagen. 

Även viktiga historiska- och livshändelser skrivs. Genom att skriva en patientdagbok har 

det visat sig ge positiv effekt till patientens psykologiska rehabilitering efter olyckan 

(Thompson, 2011).  
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Rehabilitering 
 

Att ge en så god omvårdnad som möjligt för en patient som har förlorat en extremitet är 

svårt och kräver ett bra samarbete mellan olika vårdgivare i vårdkedjan. Ett samarbete 

behövs för att minska risken för kort- och långsiktiga besvär för patientens mående. 

Genom en kombination av psykiska-, kirurgisk-, medicinsk- och fysiskhjälp samt god 

omvårdnad, har visat sig hjälpa patienten att återhämtat sig snabbare efter traumat 

(Pasquina at al, 2006; Pasquina & Fitzpatrick, 2006; Perkings et al, 2012; Pasquina, Tsao, 

Collins, Chan, Charrow, Karmarkar & Cooper, 2008). Patienten behöver komma igång 

med rehabilitering och mobilisering så fort som möjligt, för att förhindrar risken att 

insjukna i sekundära besvär exempelvis DVT (Perkings et al, 2012). Ryggsmärta är en 

vanlig åkomma efter benamputationer vilket ska tas i beaktande under rehabiliteringstiden 

för att i god tid identifiera och bemöta (Ebrahimzadeh & Rajabi, 2007). Patienten behöver 

stöttning långsiktigt i minst 2 år och att återgå till sitt fysiska, psykiska och emotionella 

mående som de hade innan skadan skedde. Detta för att individen ska kunna återgå till 

vardagslivet och arbete (Pasquina & Fitzpatrick, 2006; Perkings et al, 2012). Ungefär mer 

än hälften av civila och militärer som drabbas av traumatiska amputationer återvänder till 

arbetslivet (Perkings et al, 2012). 

 

Känsla av hopp och positiva känslor är en viktig roll för att patienten ska kunna ta sig 

vidare genom rehabiliteringen och dess stress. Genom att sjuksköterskan ger stöttning och 

ingivelse av hopp hjälper det patienten att anpassa sig till sin nya livssituation (Unwin & 

Clarke, 2009). 
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DISKUSSION 

Metod 
 

Metoden som valdes för denna studie var litteraturöversikt, då den metoden ansågs 

relevant till syftet. Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med 

krigsrelaterade amputationer. Enligt Friberg (2012) används denna metod för att öka 

kunskaperna inom ett visst problemområde. Nackdelen med att välja denna studie är att det 

finns en risk för selektivt urval och att mängden data kan vara begränsad (a.a). För att 

minska risken för selektivt urval har inklusions- och exklusionskriterierna skapats. Genom 

inklusionskriterierna har datainsamlingen fokuserat på data från ett 

sjuksköterskeperspektiv vilket innebär att data som har passat in på syftet från ett annat 

perspektiv har exkluderats, exempelvis patientperspektiv. Arbetet har även varit 

tidsbegränsat då det är en kandidatuppsats på grundnivå. Vilket även detta har medfört till 

vald metod för studien. 

 

I urvalet gjordes en tidsbegränsning från år 2003-2014, för att bland annat forskning från 

krig i modern era samt senaste forskningen skulle sammanställas. Detta innebar att flertalet 

tidigare artiklar som passade in på syftet exkluderades. Genom att ha inkluderat 

forskningsstudier om krigsskador från krig i tidigare era kunde datainsamlingen ha utökats. 

För att finna ett bra urval av relevanta artiklar till studien så har det varit både enkelt och 

svårt att välja rätt sökord för ämnet. Det svåra i datainsamlingen har varit att få tag på 

artiklarna samt att många intressanta artiklar har varit skrivna på ett främmande språk 

exempelvis kinesiska. Vilket har gjort att data till resultatet har reducerats. Genom att 

studien använde sig av engelskspråkiga artiklar har författaren försökt översätta 

artikelinnehållet med så korrekt översättning som möjligt. Detta för att minska risken för 

att ursprungstexten skall förvrängas (Kjellström, 2012).  
 

Författaren till studien har upprättat en tabell, Tabell 1, som visar sökprocessen i 

datainsamlandet. Detta för att förtydliga och för att visa arbetet i sökandet efter relevanta 

artiklar tydligare i datainsamlingen. Genom att presentera en tabell stärks det vetenskapliga 

värdet (Wallengren & Henricson, 2012). För att stärka innehållsvaliditeten ytterligare har 

författaren upprättat Bilaga 1. Vilket visar resultatdelens artiklars; metod, urval, syfte, 

resultat samt nationalitet. Detta för att betona författarens arbete i att stärka studiens 

validitet. Av de artiklar som valdes ut var huvuddelen forskningsstudier från USA och 

England. Studier från Sverige och Kanada fanns också representerade. Detta ger denna 

studie ett internationellt perspektiv men artiklarna har inte analyserats utifrån ett kulturellt 

perspektiv. 

 

Resultat 
 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans omvårdnad av patienter med krigsrelaterade 

amputationer. För att öka sjuksköterskans förståelse, omvårdnad och omhändertagande av 

individer i denna unika patientgrupp. Resultatet visar sjuksköterskans omvårdnad, 

omhändertagande och bemötande av dessa patienters behov i de olika vårdområdena: från 

det akuta skedet till återhämtat tillstånd med regelbunden uppföljning samt psykiatrisk 

omvårdnad. De olika vårdområdena är sjukhus, hemsjukvården, vårdcentral samt psykiatri. 
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Genom att förstå krigsrelaterade patienters behov kan sjuksköterskan utveckla en 

omvårdnad som främjar dessa patienters hälsa och välbefinnande samt förhindra lidande. 

Resultatet visar i det initiala omhändertagandet sjuksköterskans förmåga att prioritera, 

bedöma och att kunna utföra medicintekniska moment från läkarordinationer (Pasquina & 

Fitzpatrick, 2006; Perkins et al, 2012, Messinger, 2009) Sjuksköterskans profession belys 

av förmågan att kunna prioritera, bedöma och utföra medicinska handlingar 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan förmedlar patientens mående till andra vårdgivare i 

vårdteamet, vilket underlättar i rehabiliteringen för patienten (Pasquina & Fitzpatrick, 

2006). Sjuksköterskan är en viktig del och har ett stort ansvar i patentens omvårdnad, 

vilket visar sig genom sjuksköterskeyrkets mångsidighet att kunna förmedla mellan 

patienten och andra vårdare samt att kunna prioritera mellan olika handlingar vid olika 

situationer i patientens vårdförlopp. 

 

Resultatet visar även sjuksköterskans sätt att hantera amputerade patienters smärta både 

akut och långsiktigt. Att bedöma patientens smärta med VAS, kan sjuksköterskan få en 

uppfattning om patientens smärtpåverkan och kan utifrån detta bedöma patientens 

omvårdnadsbehov (Pasquina & Fitzpatrick, 2006). Socialstyrelsen (2005) betonar att det 

ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete av patienter med smärta att bedöma samt att på 

ett säkert sätt hantera läkemedel och utföra medicinska ordinationer. Eftersom en stor del 

av omvårdnaden hos patienter med krigsrelaterade amputationer handlar om att bedöma 

och hjälpa patienten att lindra smärta samt att förhindra fantomsmärta (Perkings et al, 

2012; Richardson, 2008), vilket resultatet visar att ca 50-85 % av alla personer som 

förlorar en extremitet lider av stump- eller fantomsmärta (Ebrahimzadeh & Rajabi, 2007; 

Perkins et al, 2012; Pasquina, Bryant, Huang, Roberts, Nelson & Flood, 2006; Richardson, 

2008; Thompson, 2011; Unwin & Clarke, 2009). Genom att sjuksköterskan för en god 

kommunikation med patienten kan en bedömning av patientens smärtpåverkan göras, 

vilket kan hjälpa patienten att förhindra lindande och fantomsmärta kan upptäckas i god 

tid. Att bedömma patientens smärtpåverkan i tidigt skede gör att rätt behandlig kan 

påbörjas innan yttligare lidande eller sjuksdomslidande utvecklas. 

 

I resultatet framkommer även sjuksköterskans arbete med identifiering av sekundära 

komplikationer samt omvårdnad av amputationssår. Genom att sjuksköterskan i de olika 

vårdområdena, exempelvis vårdcentral, gör regelbundna kontroller av patientens 

blodsocker och blodtryck, kan eventuella hjärt- och kärlsjukdomar upptäckas i tid 

(Perkings et al, 2012). Med hjälp av motiverande samtal kan sjuksköterskan förebygga och 

hjälpa patienten med hjälp av icke-farmakologisk behandling (a.a). Viktigt att tänka på är 

att sjuksköterskan observerar och för en god kommunikation med patienten och kan genom 

sin omvårdnad till patienten förebygga och förhindra ytterligare sjukdomslidande eller 

vårdlidande (Hemsley, Balandin & Worrall, 2012; Wiklund, 2003). Genom att reflekterar 

över om patienten upplever ett vårdlidande och sin egen roll i detta, kan sjuksköterskan 

förhindra och förebygga lidandet (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan ska även i dialog med 

patienten kunna ge stöd och vägledning samt kunna informera och undervisa patienten i 

hälsofrämjande syfte (McDonald, LaPorta & Meadows-Oliver, 2007; Socialstyrelsen, 

2005). Eftersom en viktig del av en vårdande relation och i omvårdnaden av patienter är 

samtalet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Resultatet av denna studie visar även sjuksköterskans sätt att bemöta patientens 

upplevelser. Då krigsrelaterade traumatiska amputationer medför starka känslor och stor 
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psykologisk omställning hos individen är det viktigt att sjuksköterskan finns som stöd. 

Genom att sjuksköterskan i god tid upptäcker symtom för ångest- eller 

depressionssjukdom, kan vårdgivarna ingripa tidigt med att hjälpa patienter och förhindra 

ett sjukdomslidande (Unwin & Clarke, 2009). Detta för att uppnå en så bra omvårdnad som 

möjligt för patienten och att undvika sjukdomslidande. En god kommunikation till 

patienten kan sjuksköterskan minska risken för missförstånd och bristande informations 

utbyte, vilket förhindrar ett vårdlidande (Socialstyrelsen, 2005; Wiklund, 2003). Ett 

likvärdigt resultat visar att genom att sjuksköterskan tillsammans med anhöriga och 

patienten för dagbok, så har det en god verkan på patientens rehabilitering och 

återhämtande efter traumat (Thompson, 2011). En viktig del av rehabiliteringen verkar 

vara dagboksskrivande, vilket ger en positiv effekt på patientens psykologiska 

rehabilitering (a.a). Detta hjälper sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete att identifiera 

eventuella behov och att bedöma patientens mående. Viktigt att tänka på är att patienter 

med krigsrelaterade trauman oftast diagnostiseras med depression- eller ångestsjukdom, 

vilket resultatet visar kan upptäckas i god tid genom en bra dialog och informationsutbyte 

mellan patienten och sjuksköterskan (McDonald, LaPorta & Meadows-Oliver, 2007). Det 

som känns bristfälligt och som skulle kunna studeras i vidare forskning är sjuksköterskans 

sätt att bemöta och hantera patienter med krigsrelaterade skador i omvårdnad av individen 

exempelvis att se hela människan. Eftersom det är viktigt att få fram mer kunskaper om 

individens påverkan av traumatisk amputation. 

 

Resultatet uppvisar dessutom sjuksköterskans arbete tillsammans med andra vårdare och 

patienten i rehabiliteringen från skadan och tillbaka till vardagslivet. Där sjuksköterskan 

har en betydande roll i patientens rehabilitering både kort- och långsiktigt inom de olika 

vårdområdena. Patienten behöver stöd långsiktigt i minst 2 år för att kunna återgå till sitt 

fysiska, psykiska och emotionella mående som individen hade innan skadan skedde 

(Pasquina & Fitzpatrick, 2006; Perkings et al, 2012). Det bör betonas att ungefär mer än 

hälften av civila och militärer som drabbas av traumatiska amputationer återvänder till 

arbetslivet (Perkings et al, 2012). Viktigt att tänka på är att resultatet pekar på att en god 

kommunikation reducerar missförstånd mellan vårdtagare och vårdare, vilket förhindrar ett 

vårdlidande (Richardson, 2008; Wiklund, 2003). Ett likvärdigt resultat visar att en 

bristande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kan leda till ett lidande hos 

patienten (Unwin & Clarke, 2009). Detta betonar att det är viktigt som sjuksköterska att ha 

förmågan att kunna föra en god kommunikation med patienten och att delge information 

(McDonald, LaPorta & Meadows-Oliver, 2007; Socialstyrelsen, 2005; Wiklund, 2003). 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar att en viktig del i en långvarig relationen mellan 

sjuksköterska och patient är den vårdande relationen, vilket vårdande samtal kan äga rum 

mellan parterna. En vårdande relation utvecklas hos sjuksköterskan och patienten vid 

långvarig relation exempelvis vid rehabilitering. Både den vårdande relationen och det 

vårdandet samtalet är sjuksköterskans ansvar och för att det vårdande samtalet ska nå en 

utveckling, måste båda parter bidra. Eftersom samtalet ska främja patientens livskraft, 

livsvärld samt lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att hjälpa patienten att förstå 

bergeppet livskraft och livsvärld kan nya insikter, egenskaper och mening skapas (Prosser, 

Tuckey & Wendt, 2013). 

 

Resultatet visar även att känsla av hopp och positiva känslor är en viktig roll för att 

patienten ska kunna ta sig vidare genom rehabiliteringen. Genom att sjuksköterskan ger 

stöd och ingivelse av hopp hjälper det patienten att anpassa sig till sin nya livssituation 
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(Unwin & Clarke, 2009). Stödet för att patienten med hjälp av sjuksköterskan ska kunna ta 

sig genom sorg, lidandes olika faser och kunna bearbeta sina känslor för att slutligen kunna 

finna mening och välbefinnande, vilket betonas i Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att stötta och lindra lidande hos patienten samt ha kunskaper om 

rehabilitering.  

 

Studien har visat att kommunikation mellan sjuksköterska och patienten är en faktor som 

återkommer i delar av resultatet, vilket bör belysas som en viktig förmåga att ha som 

sjuksköterskan i både bemötandet och omvårdnaden av patienter med krigsrelaterade 

amputationer. Att som sjuksköterska kunna ha förmåga att föra en god kommunikation 

med patienter kan omvårdnadsteoretiska begrepp exempelvis livsvärld hjälpa till att förstå 

individen som vårdas.  Det är även med hjälp av de omvårdnadsteoretiska begreppen som 

gör att vi förstår patienters levda erfarenheter. Att föra en dialog med patienter hjälper även 

sjuksköterskan att bedöma patienters omvårdnadsbehov, samt att hjälpa dem att bearbeta 

sin sorg, förlust och sin nya livsvärld. Vårdande samtal och vårdande relation ger patienten 

stöd och nya kunskaper om att finna mening och livskraft, vilket stärker individen som 

person och för att bearbeta sin förlust av extremitet.  

 

Konklusion och klinisk implikation 

 

Denna studie visar att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnadsarbetet och i den 

kliniska verksamheten i mötet av patienter med krigsrelaterade amputation. Resultatet från 

denna studie kan användas inom vårdverksamheten för att synliggöra dessa patienters 

behov samt för att utveckla sjuksköterskors kunskap i bemötandet av dessa patienter och 

anhörig. Eftersom allt fler flyktingar från krigsdrabbade länder invandrar till Sverige samt 

behovet av utlandsmissioner för exempelvis svenska militärer blir större, så är det viktigt 

att utöka kunskaperna för denna patientgrupp Det som även skulle vara intressant i vidare 

forskning är vårdens omvårdnad, omhändertagande och bemötande av flyktingar från 

krigsdrabbade länder som kommer med sina krigsrelaterade trauman till Sverige från både 

ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Ämnet och kunskapsområde är relevant eftersom 

invandringen i västvärlden och Sverige ökar, samt för att internationella insatser för 

militärer i omvärlden i krigsdrabbade länder blir allt vanligare.  

 

Sjuksköterskan har en betydande roll vid krigsrelaterade amputationer, från det akuta 

skedet till slutskedet av rehabiliteringen. Genom att sjuksköterskan omhändertar, bemöter 

och stöttar patienten genom vårdförloppet visar det på ett bra genomfört omvårdnadsarbete 

av sjuksköterska. Resultatet visar även att mer forskning om krigsrelaterade patienter 

behövs från ett sjuksköterskeperspektiv, för att utöka kunskaper om denna unika 

patientgrupp. Det är även viktigt att utöka kunskaperna om krigsrelaterade skador från ett 

patientperspektiv. Patientperspektiv som både beskriver flyktingar från krigsdrabbade 

länder som invandrar till exempelvis Sverige och även från ett perspektiv för de individer 

som lämnar ett fredsland för att kriga eller arbeta i ett annat land och återvänder med 

krigsrelaterade skador exempelvis militärer eller frivillighetsorganisationer. 
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Översiktstabell analyserande artiklar   Bilaga 1 

 

Författare Titel Metod och 

urval 

Syfte Resultat 

Ebrahimzade

h & Rajabi 

Long-term 

outcomes of 

patients 

undergoing 

war-related 

amputations 

of the foot 

and ankle. 

2007.USA. 

Kvantitativ. 

Enkät-

undersökning

. 

Att 

dokumentera 

långsiktiga 

effekter för 

patienter som 

lider av fot 

och ankel 

amputationer 

som resultat av 

lidande i krig. 

100 % av studiens 

deltagare kunde 

fortfarande utföra 

familjens sysslor, 48,1 % 

kunde återvända till sitt 

tidigare arbete. 74 % 

rapporterade långvariga 

psykologiska problem i 

samband med deras 

fysiska smärta. 

Lindblad & 

Sjöström 

Battlefield 

emergency 

care: study 

of nurses’ 

perspectives. 

2004. 

Sverige. 

Kvalitativ. 

Intervju-

studie. 

Att belysa och 

beskriva 

sjuksköterskan

s perspektiv på 

akutsjukvårde

n på slagfältet.  

Tre huvudteman hittades: 

oförutsägbara och 

osynliga, kontextuellt 

ledarskap och assimilering 

agerar.  

Messinger Incorporatin

g the 

prosthetic: 

traumatic, 

limb-loss, 

rehabilitatio

n and 

refigured 

military 

bodies. 

2009. USA. 

Kvalitativ. 

Intervju-

studie.  

Att belysa hur 

patienter med 

traumatisk 

amputation 

hanterar sin 

nya 

kroppsbyggna

d samt deras 

sociala 

relationer till 

andra patienter 

och vårdare. 

Resultatet visar att 

rehabiliteringsprogram för 

traumatiskt amputerade 

personer hjälper dem att 

återfå fysisk funkition 

samtatt återgå till 

vardagslivet och arbete. 

Det visade sig även att 

psykiska problem är svårt 

att undvika efter en 

traumatisk amputation.   

Pasquina Optimizing 

care for 

combat 

amputees: 

Experiences 

at Walter 

Reed army 

medical 

center. 2004. 

USA. 

Kvalitativ 

data-

insamling. 

Att med hjälp 

av tidigare 

erfarenheter 

utveckla och 

optimera 

omvårdnaden 

för patienter 

med 

krigsrelaterade 

amputationer. 

Omvårdnaden har visat 

sig att det har avancerats 

de senaste åren vilket har 

lett till att den medicinska, 

kirurgiska och 

rehabiliteringsomvårdnade

n har hjälpt patienter att 

uppnå sina mål. Det har 

visat sig att WRAMC har 

hjälpt patienter med 

krigsrelaterade skador att 

återvända eller på god väg 

att återvända till sina jobb 



 

 

och att deras rehabilitering 

har hjälpt patienter att 

uppnå sin maximala 

fysiska funktion och bästa 

livskvalité.  

Pasquina, 

Bryant, 

Huang, 

Roberts, 

Nelson & 

Flood. 

Advances in 

amputee 

care. 2006. 

USA. 

Kvalitativ 

data-

insamling 

Att belysa  ta 

reda på 

problem och 

framsteg i 

omvårdnaden 

av 

amputationer 

samt att 

beskriva 

viktiga delar i 

planeringenm 

av ett 

amputation-

vårdsprogram. 

Resultatet visar 

teamarbete mellan olika 

vårdare i vårdkedjan 

hjälper patienten genom 

rehabiliteringen. 

Resultatet visar även att 

modern vetenskap, 

anavcerad teknologi och 

förbättrad design 

tillsammans är en stor del 

till en bättre omvårdnad 

för patienter med 

amputation. 

Pasquina & 

Fitzpatrick. 

The Walter 

Reed 

experience: 

current 

issues in the 

care of the 

traumatic 

amputee. 

2006. USA. 

Kvalitativ. Att belysa 

problem i 

omvårdnaden 

av tarumatiska 

amputationer. 

Fem kategorier utgörs i 

resultatet, vilket är: 

militärspecifika åtgärder, 

kirurgiska problem, 

medicinska savårigheter, 

rehabilitering samt 

militärspecifika 

rehabiliterings åtgärder. 

Pasquina, 

Tsao, 

Collins, 

Chan, 

Charrow, 

Karmarkar & 

Cooper. 

Quality of 

medical care 

provided to 

service 

members 

with 

combat-

related limb 

amputations: 

Report of 

patient 

satisfaction. 

2008. USA. 

Kvantitativ. 

En enkät 

undersökning 

Att utveckla 

och förbättra 

omvårdnaden 

av militärer 

som har fått 

vård hos 

WRAMC 

amputations-

klinik och för 

att se effekten 

av hur 

gruppterapi 

och daglig 

rehabilitering 

påverkar 

patienten. 

Resultatet visar att 

patientens tillfredställelse 

är i allmänhet oberoende 

av ålder, kön, etnisk 

härkomst eller militärgrad. 

Högst resultat fick terapi, 

stöttning och medicinsk 

omvårdnad.   

Perkins, 

De’Art, 

Sharp & Tai 

Factors 

affecting 

outcome 

after 

Kvalitativ. 

Systematisk 

litteratur-

studie. 

Att beskriva 

vanliga 

orsaker till 

funktionshinde

Studien visar att smärta, 

psykiska besvär, minskad 

fysisk funktion, ökad 

kardiovaskulär morbiditet. 



 

 

traumatic 

limb 

amputation. 

2012. 

England. 

r och dåliga 

resultat vid 

traumatisk 

amputation av 

nedre lem, och 

belysa 

rehabilitering 

som främjar 

långsiktigt. 

Preoperativ behandling 

och operationsteknik 

tillsammans med 

rehabilitering och 

postoperativ uppföljning, 

kan leda till förbättrad 

behandling och minskade 

långsiktiga besvär.  

 

Richardson  

 

Nursing 

aspects of 

phantom 

limb pain 

following 

amputation. 

2008. 

England. 

 

Kvalitativ. Att utforska 

och 

identifierar de 

konsekvenser 

som har för 

omvårdnads 

åtgärder av 

patienter med 

PLP och de 

som förväntas 

utveckla den. 

Resultatet visar 

patienternas 

smärtbehandling och 

vårdarens sätt att se över 

kvalitén av livsstil, vilket 

är viktiga aspekter före, 

under och efter 

amputation. 

Thompson Caring for 

critically 

injured 

soldiers. 

2011. 

England. 

Kvalitativ. Att belysa de 

särskilda 

utmaningarna 

som klinisk 

personal möter 

i omvårdnaden 

av militära 

patienter och 

varför klinisk 

praxis måste 

vara anpassad 

för att ge 

effektiv vård. 

1. Det är viktigt att civila 

sjuksköterskor förstår 

innebörden av att arbeta i 

fältsjukhus och 

patienternas upplevelser. 

2. Svåra öppna sår kräver 

regelbunden observation 

och inspektion. 3. Strikta 

infektions kontrollåtgärder 

och basala hygien rutiner 

för att undvika 

smittspridning. 4. 

Patineterna bör orienteras 

till tid och plats så tidigt 

som möjligt för att kunna 

förklara vad som har hänt. 

5. Stödsamtla för 

personalen är viktigt då de 

hanterar patienter med 

kritiska skador.  

Unwin & 

Clarke 

A 

prospective 

study of 

positive 

adjustment 

to 

lower limb 

amputation. 

Kvanitiativ. 

Enkät-

undersökning 

Att undersöka 

påverkan av 

demografiska, 

amputation 

och 

psykosociala 

variabler på  

positiva 

Nittionio patienter 

lämnade uppgifter vid två 

tidpunkter. I början av 

rehabiliteringen var 

patienterna i en positiv 

stämning (P<0.001) och 

hopp och  

socialt stöd var relaterade 



 

 

2009. 

England. 

 

psykologiska 

justerings i 

resultat lägre  

extremiteter 

amputationer. 

 

till allmän justering 

(P<0.01, P<0.001) vid 

uppföljningen.  

Demografiska och 

amputation faktorer inte 

relaterade till 

psykologiska anpassning  

utfall i denna studie. 

Virani, Green 

& Turin, 

2014 

Phantom 

limb pain: a 

nursing 

perspective. 

2014. 

Kanada. 

Kvalitativ 

data-

insamling 

Att öka 

sjuksköterskor

s förståelse för 

fantomsmärta 

hos patienter 

med 

amputerad 

extremitet.  

Att genom artiklar öka 

och främja 

sjuksköterskors 

medvetenhet och 

kunskaper för 

fantomsmärta. 

 

 


