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Varje år insjuknar många människor världen över i sjukdomen diabetes mellitus och 
antalet insjuknande per år väntas öka. Sjukdomen är i de flesta fall kronisk och för med 
sig flertalet komplikationer. En av dessa komplikationer är amputation av nedre 
extremiteter på grund av sämre blodförsörjning. Syftet med denna studie var att beskriva 
hur diabetespatienter upplever sin livskvalitet efter en amputation. Studien är en 
litteraturstudie som genomfördes enligt Polit, Beck och Hungler (2005). Resultatet 
redovisas i tre huvudkategorier; fysisk livskvalitet, psykisk livskvalitet och social 
livskvalitet. Studien visar att livskvaliteten för de diabetespatienter som amputerats är 
lägre än för de diabetespatienter som känner sig friska men bättre än för de 
diabetespatienter med pågående fotsår. Livskvaliteten efter amputation påverkas av en rad 
olika faktorer till exempel; rörlighet, smärta, psykisk status, protesanvändande och 
patientens sociala nätverk.  
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Introduktion 
I Sverige insjuknar varje år drygt 650 barn i åldern 0-14 år i typ 1-diabetes. Varje år ökar 
antalet insjuknande barn. Ytterligare cirka 400 insjuknar i åldrarna 15-34 år. Av 1000 nyfödda 
barn kommer 4 att få typ 1-diabetes före 15 års ålder. När det gäller typ-2 diabetes, s.k. 
åldersdiabetes, är förekomsten av sjukdomen 10-20 % för personer över 65 år (Agardh, Berne 
& Östman, 2005). Sammanlagt beräknas ca 4 % av befolkningen i Sverige ha sjukdomen 
diabetes mellitus. Ungefär 15 % av dessa har typ-1 diabetes och 60-80 % har typ-2 diabetes. 
Hos ca 10-15 % kan det vara mycket svårt att avgöra vilken typ patienten har drabbats av 
(Grefberg & Johansson, 2003). Av alla amputationer i nedre extremiteterna (exklusive trauma 
och malignitet) utförs 40-50 % på patienter med diagnosen diabetes mellitus. I flera studier 
anges att 15 – 20 % av diabetiker som genomgår amputation får diagnosen diabetes mellitus 
vid tidpunkten för ingreppet. Fotkomplikationer som orsakas av diabetes kostar samhället 
stora summor varje år. I Sverige uppgår dessa kostnader till 2 miljarder SEK/år. 
Behandlingskostnaderna för läkning av sår efter amputation uppskattas till 525 000 SEK/år 
medan läkning av ett diabetesrelaterat fotsår uppgår till 70 000 SEK/år (Agardh et al. 2005). 
 
Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är en systemsjukdom som beror på avsaknaden av insulin i kroppen. Detta 
medför en förhöjd halt av blodglukos vilket leder till en rad följdsjukdomar. Den förhöjda 
nivån blodglukos beror på att betacellerna i Langerhans öar i bukspottkörteln gradvis förstörs. 
Sjukdomen är kronisk och allvarlig. Diagnosen fastställs genom att påvisa ett förhöjd 
blodglukosvärde i kroppen i samband med att kroppen medvetet utsätts för sockerbelastning 
(Grefberg & Johansson, 2003). 
 
Vid typ 1 diabetes är de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln mer eller mindre 
förstörda. Sjukdomen betecknas som autoimmun vilket innebär att kroppens egna 
immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna. Sjukdomen är också ärftlig men alla 
som bär på ärftligheten insjuknar inte. Sjukdomen är komplex, det finns inte någon enstaka 
faktor, genetisk eller icke genetisk, som är avgörande för sjukdomsdebut (Agardh et al. 2005). 
Vid typ 1 diabetes är det tvunget att tillsättas insulin till kroppen via subkutana injektioner 
med rätt dos insulin. Därför är det viktigt att den drabbade motionerar, äter regelbundet och 
undviker föda med hög sockerhalt eftersom insulinet då inte hinner med utan individen trots 
allt drabbas av en förhöjd blodsockernivå (Nowak & Handford, 2004). 
 
Vid diabetes typ 2 beror den förhöjda blodglukosnivån på insulinresistens i samband med 
nedsatt insulinproduktion (Agardh et al. 2005). Ett långsamt insjuknande och en upptäckt i 
samband med annan kontroll är typiskt för typ 2 diabetes (Grefberg & Johansson, 2003). Typ 
2 diabetes är i stort en ärftlig sjukdom men även faktorer såsom övervikt, nedsatt fysisk 
aktivitet och rökning är riskfaktorer för insjuknande (Agardh et al. 2005). I vardagligt tal 
benämns typ 2 diabetes som ”vuxendiabetes” eller ”åldersdiabetes” vilket inte är helt riktigt 
då sjukdomen kan förekomma även hos yngre människor. Vid typ 2 diabetes behövs normalt 
sett inte insulin tillsättas till kroppen utan det räcker ofta med ändrad livsstil, såsom ökad 
motion, viktnedgång, rätt kost och även per oral antidiabetika (Grefberg & Johansson, 2003). 
Att få diagnosen diabetes och förstå att detta i många fall är en livslång sjukdom, som oftast 
medför komplikationer vilka kan leda till grava handikapp och i vissa fall även döden, är 
naturligtvis psykiskt jobbigt (Agardh et al. 2005). Sjuksköterskan kan lyssna, förklara, 
uppmuntra och stötta patienten då denne går mellan hopp och förtvivlan inför sjukdomens 
problem (Grefberg & Johansson, 2003). 
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De vanligaste långsiktiga komplikationerna vid diabetes mellitus är nefropati, neuropati, 
angiopati och retinopati (Grefberg & Johansson, 2003). De flesta av dessa komplikationer är 
riskfaktorer för fotproblem som i många fall, ca 85 %, leder till amputation (Willrich, Pinzur, 
McNeil, Juknelis & Lavery, 2005). Vid nefropati är det njurarna som drabbas och deras 
filtrerande funktion blir nedsatt eller helt utslagen och den drabbade måste genomgå dialys av 
blodet regelbundet. Neuropati innebär att nervernas förmåga att överföra signaler blir nedsatt 
eller helt borta. Detta är vanligast i de perifera nerverna, perifer neuropati, vilket kan leda till 
stickningar och myrkrypningar men också smärta i extremiteter (Grefberg & Johansson, 
2003) Angiopati betyder att blodkärlen, framför allt arterioler och kapillärer, förkalkas och 
blir stela. Detta gör att blodet kan ha sämre cirkulation i de yttre delarna av kärlsystemet och 
det blir sämre genomströmning i de drabbade vävnaderna (Agardh et al. 2005). 
Diabetesretinopati är ett samlingsnamn för de kärlförändringar som uppkommer i näthinnan 
vid diabetes och är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 65 år i västvärlden 
(Grefberg & Johansson, 2003).  
 
Amputation 
Enligt Lundh & Malmquist (2005) förklaras amputation som bortoperation av del av 
kroppsdel eller hela kroppsdelen. En amputation genomförs så sparsamt som vävnadsskada, 
ischemi och infektion tillåter (Agardh et al. 2005). Vanligaste orsaken till amputation är 
smärta till följd av dålig blodcirkulation. Oftast beror den dåliga blodcirkulationen på 
aterosklerotisk kärlsjukdom eller diabetes. Den vanligaste amputationen utförs på nedre 
extremiteten (Järhult & Offenbartl, 2002). Enligt Larsson (1994) är orsaken till amputation av 
nedre extremiteten fördelad på tre grupper, kärlsjukdom, diabetes och övriga där till exempel 
trauma och tumörer ingår. För diabetes patienter är orsaken till amputation smärta, gangrän 
och infektion och även fotsår som inte läker (Larsson, 1994). Vid mer än 70 % av 
amputationerna vid diabetes har patienten haft ett fotsår men det räknas ändå inte som en 
indikation för amputation (Agardh et al. 2005). Förlust av ett kroppsligt ger ofta starka 
psykiska reaktioner och ju skörare identitet en människa har, desto lättare uppstår psykiska 
reaktioner som sorg och ängslan i efterförloppet av en amputation (Cullberg, 2003). 
 
Livskvalitet 
Ventegodt (2003) menar att livskvalitet innebär ett bra liv. Ett bra liv är detsamma som att 
leva ett liv med hög kvalitet. Han delar in livskvalitet i tre grupper. Subjektiv kvalitet där den 
livskvaliteten beror på hur bra liv individen upplever sig ha. Existentiell kvalitet där 
livskvaliteten innebär hur bra livet är på ett djupare plan och där det krävs att vissa faktorer är 
uppfyllda som till exempel personlig utveckling eller religiösa ideal. Objektiv kvalitet där 
livskvaliteten beror på hur individens liv uppfattas av omvärlden. Där spelar statusprylar och 
hur väl man anpassar sig till samhället in. Nordenfelt (1991) skriver att vårt välbefinnande är 
beroende av bland annat vår hälsa, vår familj, våra yrken och vår yttre miljö. Han anser att 
välbefinnande är kärnan som livskvalitet ska handla om. Välbefinnande eller lycka är kopplat 
till människors önskningar och målsättningar, det vill säga att en människa blir lycklig när 
hon uppnår ett mål eller när hon gör något för att uppfylla en önskan. När Renwick, Brown 
och Nagler (1996) beskriver livskvalitet så definieras begreppet under fem punkter: 1, Det 
fysiska välbefinnandet som avser hälsa, personlig trygghet, kondition och mobilitet. 2, Det 
materiella välbefinnandet som avser finansiering, inkomst, boendemiljö, transport och 
säkerhet. 3, Det sociala välbefinnandet som avser relationer till familj, släkt och vänner samt 
sociala aktiviteter. 4, Utveckling och aktivitet som innefattar kompetens, självbestämmande, 
oberoende, valfrihet och kontroll inom områden så som arbete, hem, utbildning och fritid. 5, 
Emotionella välbefinnandet som avser självkänsla, status, respekt, religionsfrihet och 
sexualitet. Upplevelsen av livskvalitet är för människor olika. Den kan variera beroende på 
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vilken situation som människan befinner sig i. Ett tillfälle då de flesta kommer i kontakt med 
och kanske också omvärderar sin syn på livskvalitet är då de söker vård. Hopp, mening, 
gemenskap och identitet är faktorer som inverkar på hur människan hanterar den situation 
som hon hamnat i. Inom sjuksköterskeprofessionen bör kunskap om dessa faktorer finnas för 
att på ett bra sätt kunna hjälpa den drabbade människan att öka eller bevara sin livskvalitet 
(Rustøen, 1993). Eller som Eriksson (2004) beskriver att inom sjuksköterskeprofessionen bör 
inte bara kroppen kunna behandlas utan även själ och ande.  
 
Varje år ökar antalet insjuknande i diabetes, både typ 1 och typ 2 (Grefberg & Johansson, 
2003). Det är ett faktum att diabetespatienter löper stor risk att behöva utsättas för amputation 
någon gång under sin livstid (Larsson, 1994). Patienter med diabetes riskerar att drabbas av 
andra sjukdomar, speciellt medicinska följdsjukdomar, till följd av sin diabetessjukdom 
(Agardh et al. 2005) vilket gör att dessa patienter återfinns, inte bara, på de flesta avdelningar 
i ett sjukhus utan även i primärvården (Grefberg & Johansson, 2003). I hälso- och 
sjukvårdslagen skrivs det att man inte bara ska försöka lindra eller bota sjukdomar. Hälsa ska 
förstås som något mer än avsaknad av sjukdom eller skada. En människas välbefinnande är 
beroende av flera samverkande faktorer (SOSFS 1993:17). Inom vården påträffas ofta 
amputerade människor, oavsett vilken specialitet/klinik man arbetar inom. Nordenfelt (1991) 
ställer frågan hur den medicinska personalens utbildning är utformad för att fånga de 
ytterliggare villkor som påverkar en människas välbefinnande. 
 
Syfte 
Syftet är att beskriva diabetespatienters livskvalitet efter en amputation. 
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Metod 
Studien utfördes i form av en litteraturstudie. Syftet är att sammanställa tidigare kunskap 
inom det angivna området för att få en överblick om vilken kunskap som finns inom området. 
(Backman, 1998) Litteraturstudien genomfördes enligt Polit et al. (2005), och omfattar 8 steg. 
 

 
Figur 1: En schematisk bild över en litteraturstudies 8 steg enligt Polit et al. (2005) 

Steg 1: 
Nyckelord/ 
begrepp som ska 
sökas efter 
identifieras 

Steg 2: 
Potentiella 
referenser 
identifieras genom 
elektronisk eller 
manuell sökning

Steg 3: 
Lovande referenser 
tas fram 

Steg 4: 
Relevanta och 
passande 
referenser sållas 
fram 

Steg 5: 
De relevanta 
referenserna läses 
och noteringar 
görs 

Steg 6: 
Referenserna 
organiseras 

Steg 7: 
Materialet 
analyseras/ 
integreras 

Steg 8: 
Studien skrivs 

Irrelevanta och 
olämpliga 
referenser 
förkastas 

Nya referenser kan 
identifieras genom 
referenslistor. 

 
Datainsamling, urval  
I enlighet med steg ett formulerades sökorden utifrån syftet med studien: amputation, 
livskvalitet, och diabetes. Även diabetesrelaterade ord som till exempel diabetic patient och 
ord som kunde associeras med livskvalitet eller upplevelser och uppfattningar som till 
exempel attitude inkluderades. I steg två definierades de avgränsningar som skulle gälla. 
Artiklar på engelska, svenska, norska eller danska inkluderades och publiceringsår 1996-
2006.  Artiklarna var förstahandskällor och innehöll de sökord vi tidigare angett. Artiklar som 
exkluderades var artiklar med färre än tio referenser och artiklar som kändes allt för 
irrelevanta för syftet samt artiklar med inriktning på barn. I steg tre utfördes 
litteratursökningen i databaserna: PubMed/Medline och Cinahl då dessa utgår från områdena 
Hälsa och Omsorg. Vid sökningen identifierades artiklar som vid första anblick kunde anses 
motsvara syftet. Enligt steg fyra, urval 1, gjordes en noggrann genomgång av artiklarnas titel 
och sammanfattning. Dubbletter sållades ut. Det söktes även på relaterade artiklar vilket ledde 
till ytterligare 3 artiklar vilket resulterade i sammanlagt 21 artiklar. Publiceringsåren utökades 
från tio till tjugo år, 1986-2006 för att identifiera ytterligare artiklar vilket resulterade i 1 
artikel. I steg fem och sex, urval 2, togs 21 av de 22 artiklarna fram i fulltext (en artikel gick 
inte att få fram i fulltext). För att inte förväxla artiklarna under analysens gång numrerades de 
med siffrorna 1-21. Båda författarna läste igenom samtliga artiklar för att skapa en förståelse 
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och få en överblick av materialet. Samtidigt fördes anteckningar för att kunna organisera 
artiklarna. I urval 2 exkluderades 7 artiklar på grund av att de inte stämde överens med syftet. 
I steg 7, urval 3, granskades de återstående artiklarna av författarna efter ett protokoll för 
granskning av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar, framtaget av Institutionen för Hälsa 
och Vård, Karlstad Universitet (2004). I detta steg exkluderades ytterligare 4 artiklar på grund 
av att de ej ansågs vetenskapliga. Utifrån artiklarnas referenslistor gjordes en manuell sökning 
vilket resulterade i ytterligare 7 artiklar (Polit et al. 2005). Samtliga 7 artiklar exkluderades då 
4 av artiklarna inte stämde överens med syftet och 3 av artiklarna inte var primärkällor. 
Sökningen sammanfattas i tabell 1, vilken redovisas i den ordning sökningarna gjordes. 
 
Tabell 1: Matris över sökresultat 

 

Nr Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
1 Medline Diabetic angiopathies * 25685    
2 Medline Amputation* 12201    
3 Medline Quality of life* 54401    
4 Medline 1 AND 2 AND 3 19 9 8 7 
5 Medline Diabetes Mellitus* 201481    
6 Medline 5 AND 2 AND 3 22 0   
7 Medline Rehabilitation* 93659    
8 Medline 2 AND 5 AND 7 44 4 1 1 
9 Medline  Diabetic patient** 17265    
10 Medline Amputee** 2086    
11 Medline  Amputation** 24608    
12 Medline  9 AND 10 10 1   
13 Medline 9 AND 11 AND 3 10 1   
14 Cinahl Diabetes Mellitus 24613    
15 Cinahl Amputees 399    
16 Cinahl 14 AND 15 18 2 1 1 
17 Cinahl Quality of life 16763    
18 Cinahl Amputation 1735    
19 Cinahl Rehabilitation 70786    
20 Cinahl Psychology Social 265973    
21 Cinahl Attitude 91073    
22 Cinahl 17 AND 18 AND 14 8 1 1 1 
23 Cinahl 21 AND 18 AND 14 11 1 1  
24 Cinahl 20 AND 18 AND 14 26 2 2  
25 Cinahl 19 AND 18 AND 14 15 1   

* MeSH sökord ** PubMed sökord 
 
Databearbetning 
Artiklarnas resultat analyserades därefter i tre faser. I den första fasen sökte författarna var för 
sig efter betydelsefulla meningar som motsvarade syftet. När författarna fann betydelsefulla 
meningar skrevs de ned tillsammans med numret på artikeln. Detta gjordes för att lätt kunna 
gå tillbaka till artikeln för att undvika missförstånd och förvanskning av data. Meningarna 
jämfördes och diskuterades därefter av författarna innan de antogs. I andra fasen kom 
författarna fram till tre kategorier: fysisk livskvalitet, psykisk livskvalitet och social 
livskvalitet. De tre kategorierna fick forma strukturen i studien. De meningar som antagits av 
författarna bearbetades systematiskt och delades in under de tre kategorierna. I fas tre 
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identifierades teman under kategorierna och meningarna delades in under respektive tema. I 
enlighet med steg åtta diskuterades artiklarna och sammanställdes av författarna gemensamt. 
Då fastställdes det huruvida författarna uppfattat och tolkat artiklarna likartat. Det är den 
sammanställningen som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie.  
 
Etik 
Denna litteraturstudie grundar sig i första hand på primärkällor (Polit et al, 2005). Författarna 
har enbart använt vetenskapliga artiklar. För att undvika feltolkning och förvanskning av 
material har båda författarna läst samtliga artiklar var för sig och därefter jämfört sinsemellan 
för att se att innehållet uppfattats på samma sätt. Vid översättning av artiklar har ordböcker 
och diskussioner mellan författarna skett för att undvika att något misstolkas på grund av 
språkbarriärer. Samtliga artiklar i studien redovisas och inga resultat kommer att undanhållas 
även om de inte stödjer författarnas åsikt (Forsberg & Wengström, 2004).  
 
Resultat 
Författarna redovisar analysfynden uppdelade efter de tre kategorierna fysisk livskvalitet, 
psykisk livskvalitet och social livskvalitet. Begreppet fysisk livskvalitet resulterade i fyra 
underkategorier, psykisk livskvalitet i tre och social livskvalitet i fyra underkategorier.  

Fysisk 
livskvalitet 

Psykisk 
livskvalitet 

Social 
livskvalitet 

Förflyttning/
mobilitet 

Amputationsgrad 

Sår 

Smärta 

Tillfredställelse 

Emotionella 
reaktioner 

Nedstämdhet 

Självständighet 

Anpassningar 

Belastning på 
samhället 

Relationer 

Figur 2: Schematisk bild över resultatet 
 
Fysisk livskvalitet 
De fyra underkategorierna som identifierades inom fysisk livskvalitet är 
förflyttning/mobilitet, amputationsgrad, sår och smärta. 
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Förflyttning/mobilitet 
Patienter som genomgått amputation i nivå med tå eller mellanfot samt underbens amputation 
visar sig ha signifikant sämre fysisk funktionsnivå än de som inte genomgått amputation och 
inte har pågående fotsår. Patienter som genomgått amputation av något slag har även en 
signifikant lägre självskattad fysisk förmåga än de patienter som inte genomgått amputation 
och inte har pågående fotsår (Peters et al. 2001). De patienter som var rullstolsburna redan 
innan amputation upprätthåller lättare sin förflyttningsförmåga efter rehabilitering. De 
patienter som inte var rullstolsburna innan amputationen tappar däremot sin förmåga att 
förflytta sig gradvis (Brodzka, Thornhill, Zarapkar, Malloy & Weiss, 1990). En studie visade 
att ju kortare gångsträcka patienter med protes klarade av, desto bättre upplever patienterna 
sina proteser. Det finns ingen statistisk korrelation mellan gångsträckan och hur patienten 
upplever förflyttningen med protes (Trautowski-Farrell och Pinzur, 2003). Patienter med 
amputation uppvisar en minskning av upplevt funktionellt status (Willrich et al. 2005) men 
uppfattningen av fysisk förmåga ökar med tillfredsställelsen av protesen (Gallagher & 
MacLachlan, 2004). Det finns ett signifikant samband mellan tiden patienten levt med protes 
och dennes fysiska hälsa (Gallagher & MacLachlan, 2004). 
 
Amputationsgrad 
En studie visar att diabetespatienter upplever sin livskvalitet olika beroende på sin 
amputationsgrad. De patienter som genomgått en större amputation upplever sin livskvalitet 
sämre än de diabetespatienter som genomgått mindre amputationer (Ragnarson Tennvall & 
Apelqvist, 2000). En annan studie visar att det inte finns några signifikanta skillnader i 
uppfattning av livskvalitet med anledning av kön, grad av amputation eller orsak till 
amputation (Gallagher & MacLachlan, 2004). Det finns inte någon signifikant skillnad i 
fysisk funktionsnivå mellan diabetespatienter med bilateral amputation och de med unilateral 
amputation. Patienter med en högre amputationsnivå är mer handikappade även om de fysiska 
skillnaderna inte är signifikanta (Peters et al. 2001). 
 
Sår 
Diabetespatienter med genomförd amputation skattar sitt nuvarande hälsotillstånd bättre än 
diabetespatienter med pågående fotsår. De patienter som genomgått mindre amputationer 
upplever sin livskvalitet bättre än diabetespatienter med pågående fotsår och ingen 
amputation. Närvaron av sår och andra diabeteskomplikationer associeras negativt med 
livskvalitet (Ragnarson Tennvall & Apelqvist, 2000). 
 
Smärta 
Fantomsmärta finns hos majoriteten av de amputerade (Geertzen, Bosmans, Van Der Schans 
& Dijkstra, 2005) och även smärta i stumpen är vanligt förekommande men den påverkar inte 
förflyttning med proteser nämnvärt (Geertzen et al. 2005; Harness & Pinzur, 2001). Patienter 
som genomgått stora amputationer upplever mindre smärta än patienter med små 
amputationer (Ragnarson Tennvall & Apelqvist, 2000). 
 
Psykisk livskvalitet 
De tre underkategorierna som identifierades inom begreppet psykisk livskvalitet är 
tillfredställelse, depression och emotionella reaktioner. 
 
Tillfredställelse 
Amputerade diabetespatienter uppger sig vara mer tillfredsställda med sina liv än de 
diabetespatienter som har pågående fotsår men de är inte lika tillfredsställda som de 
diabetespatienter som är utan bensår och inte genomgått amputation (Carrington, Mawdsley, 
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Morley, Kincey & Boulton, 1996). En annan studie visade att amputerade diabetespatienter 
upplever sin livskvalitet lägre än personer som inte är amputerade (Willrich et al. 2005). Nivå 
av tillfredsställelse hör ihop med nivå av smärta och förmåga att förflytta sig (Harness & 
Pinzur, 2001). Fler än hälften av de amputerade känner sig initialt bedrövade över 
amputationen men med tiden har nästan hälften av dem blivit nöjda på grund av den 
smärtlindring amputationen leder till (Meatherall et al. 2005). 
 
Nedstämdhet 
Diabetespatienter med genomförd amputation är mer nedstämda än de diabetespatienter som 
ej genomgått amputation (Carrington et al. 1996) men det finns inga bevis för kognitiv 
försämring eller diagnostiserad depression hos dessa patienter (Willrich et al. 2005). 
 
Emotionella reaktioner 
Den vanligaste reaktionen på amputation är acceptans. De flesta känner sig upprörda vid 
tidpunkten för amputationen, men accepterar senare den som en del av sina liv. Flera personer 
beskriver sig känna skuld eller ånger efter amputationen på grund av fördröjd kontakt med 
vården samt att de misskött sin diabetes tidigare. De personer som amputerats av annan 
anledning än diabetesrelaterade fotsår är sämre förberedda emotionellt och upplever ingreppet 
mer ödeläggande än de personer som har problem före amputationen (Meatherall et al. 2005). 
 
Social livskvalitet 
De fyra underkategorierna som identifierades inom begreppet social livskvalitet är 
självständighet, anpassningar, belastning på samhället och relationer. 
 
Självständighet 
Efter genomförd amputation hos diabetespatienter är de som var rullstolsburna redan innan 
amputation mer självständiga än de patienter som förlorat sin gångförmåga i samband med 
amputationen (Brodzka et al. 1990). Förmåga att vara självständig hör ihop med nivån av 
tillfredsställelse och minskad upplevelse av att vara en belastning på samhället (Harness & 
Pinzur, 2001). 
 
Anpassningar 
De som genomgått amputation visar sig göra signifikant sämre psykosociala anpassningar till 
sin livssituation än de diabetespatienter som inte genomgått amputation men har pågående 
fotsår (Carrington et al. 1996). Det finns inga signifikanta skillnader i psykosocialt 
funktionellt status mellan diabetespatienter med låg nivå av amputation och de med hög nivå 
av amputation. De diabetespatienter med hög nivå av amputation anger ändå i högre grad en 
nedsättning av sin psykosociala förmåga än de som inte genomgått amputation. De 
diabetespatienter som genomgått tå eller mellanfotsamputation uppger inte någon sådan 
nedsättning. Diabetespatienter som genomgått amputation bilateralt eller unilateralt upplever 
sin psykosociala funktionsnivå likvärdigt med patienter som inte amputerats (Peters et al. 
2001). 
 
Belastning på samhället 
Patienters upplevelse av sin belastning på samhället hör starkt ihop med deras förmåga att gå 
med sin protes samt hur patienten upplever sin kvarvarande lem och protesens utseende. 
Upplevelsen att vara samhället till last är även starkt kopplad till nivån av tillfredställelse och 
förmågan att vara självständig (Harness & Pinzur, 2001).  
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Relationer 
Att leva med en frisk partner är positivt relaterat till hälsorelaterad livskvalitet (Ragnarson 
Tennvall & Apelqvist, 2000). Stort stöd från familjerna kan minska det generella inflytandet 
av amputationen och möjliggör för en del av de drabbade att upprätthålla en livsstil jämförbar 
med den de upplevde innan amputationen (Meatherall et al. 2005). Det finns ett signifikant 
samband mellan frekvensen och tiden patienten använt sin protes och patientens sociala 
relationer (Gallagher & MacLachlan, 2004).  
 
Diskussion 
Resultatdiskussion 
I kategorin fysisk livskvalitet fann författarna att personer som genomgått amputation hade 
sämre fysisk förmåga än de patienter som inte genomgått amputation. De som amputerats 
skattade dessutom själva sin fysiska förmåga sämre än de som inte genomgått amputation 
(Peters et al. 2001). Detta stämmer väl in i den allmänna uppfattningen om sjukdom och 
handikapp som en begränsande faktor i livet, men som Rydén och Stenström (2000) påpekar 
så finns det ofta inte klara gränser mellan hälsa och sjukdom utan begreppen hälsa och 
sjukdom har fått en vidare innebörd idag än tidigare. De som amputerats upplevde sin hälsa 
bättre än de som led av sår men inte genomgått amputation och närvaron av sår och andra 
diabeteskomplikationer upplevdes negativt (Ragnarson Tennvall & Apelqvist, 2000). 
Patienter som har fotsår är ofta rädda att röra sig på grund av risken att slå i fötterna och 
därmed förvärra smärtan och såret. De upplever därför ofta sin hälsa sämre än de patienter 
som genomgått amputation (Price, 2004).  De personer som genomgått stora amputationer 
upplevde mindre smärta än de med små amputationer (Ragnarson Tennvall & Apelqvist, 
2000) även om de med stora amputationer var något mer fysiskt handikappade (Peters et al. 
2001).  Författarna fann att de olika studierna motsade varandra vad gällde skillnader mellan 
patienter med olika amputationsgrad. Att det inte visade någon skillnad i funktionsnivå mellan 
patienter med bilaterala och patienter med unilaterala amputationer var anmärkningsvärt, men 
det kan förklaras med att de patienter som amputerats bilateralt hade haft tid till rehabilitering 
mellan amputationerna och därför hade bättre förutsättningar till förflyttningsförmåga och 
anpassning till sitt handikapp. Det gäller att leva så att man finner en rimlig balans mellan 
sjukdomens dagliga krav och en god livskvalitet (Rydén & Stenström, 2000). 
 
Författarna fann i kategorin psykisk livskvalitet, att personer som amputerats var mer 
tillfredsställda med sina liv än personer som hade fotsår men de var mindre tillfredsställda än 
friska personer (Carrington et al. 1996). Däremot upplevde personer som amputerats sin 
livskvalitet lägre än personer som inte är amputerade (Willrich et al. 2005) vilket kan tänkas 
bero på att begreppet livskvalitet innefattar så många olika dimensioner till skillnad från 
begreppet tillfredställelse. De personer som amputerats utan tidigare fotsår var sämre 
förberedda emotionellt än de personer som haft fotsår innan amputationen. De personer som 
amputerats på grund av fotsår har ofta levt med smärta och oro lång tid innan själva 
amputationen och har i och med det förberett sig mentalt och kanske till och med önskat att 
amputationen ska ske och därmed slippa smärtan (Metherall et al.2005, Price, 2004).  
 
I kategorin social livskvalitet framkom det att familjen spelade en stor roll i hur bra 
livskvalitet de amputerade upplevde sig ha. Att ha stöd och hjälp av någon närstående kan 
även verka som en positiv faktor vid rehabilitering vilket ökar livskvaliteten. Dessutom kan 
stöd av familj och vänner vara positivt för välbefinnandet enbart genom vetskapen att andra 
kan bistå vid svårigheter och därigenom ge en trygghetskänsla (Rydén & Stenström, 2000). 
Likaså har nämnts i introduktionen av Nordenfelt (1991) att välbefinnandet är kärnan som 
livskvalitet ska handla om. Hur självständig en person upplevde sig vara och därmed hur 
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personen upplevde sin belastning på samhället beror mycket på hur bra förmåga att förflytta 
sig personen har. Det var även viktigt hur personen upplevde utseendet på protesen och 
stumpen (Harness & Pinzur, 2001). De som genomgått amputation hade gjort sämre 
psykosociala anpassningar till sin situation än övriga diabetespatienter (Carrington et 
al.1996). Att amputerade patienter upplevde sin psykosociala funktionsnivå likvärdig med 
patienter som inte amputerats är anmärkningsvärt (Peters et al.1996). Frågan är om de 
amputerade upplever sin funktionsnivå mycket bra eller om de som inte amputerats upplever 
sin psykosociala funktionsnivå mycket dåligt. 
 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva diabetespatienters livskvalitet efter amputation. Som 
metod valdes litteraturstudie i enlighet med avdelningens riktlinjer. Studien hade kunnat bli 
mer omfattande och tillförlitlig om metoden istället varit empirisk med intervjuer och 
frågeformulär, då tankegångar kan utvecklas och forskarens uppfattning kan bekräftas 
(Forsberg & Wengström, 2004).  
 
Författarna använde urvalsprocessen enligt Polit & Beck (2005) som insamlingsmetod 
bestående av åtta steg. Avgränsningar i språk i urvalet kan ha uteslutit relevanta data. 
Ytterligare en avgränsning som gjordes var att publiceringsåren avgränsades till de senaste 10 
åren. Detta för att författarna ville använda sig av den senaste forskningen inom området. Då 
sökningen inte gav tillfredsställande resultat ökades publiceringsåren till 20 år. Författarna 
bedömde att upplevelser och känslor inte påverkas av när studien är genomförd och därför 
kunde äldre data användas. Studien fokuserar på diabetespatienters livskvalitet efter 
amputation, resultatet hade möjligen blivit annorlunda om alla typer av patienter inkluderats i 
studien. Anledningen till att resultatet kunde ha blivit annorlunda är att patienter med diabetes 
i regel har god tid att förbereda sig på att amputation kan komma att genomföras till skillnad 
från vad de patienter som plötsligt, på grund av till exempel trauma eller malignitet utsätts för 
amputation, har. Denna förberedelsetid tror författarna är avgörande för den upplevda 
livskvaliteten.  
 
Studien baserades på 10 artiklar där samtliga artiklar var kvantitativa även om någon artikel 
innehöll kvalitativa data. Dessa artiklar behandlade ämnet ingående vilket gjorde att 
författarna ansåg det var lämpligt att använda sig av dessa. Tre av artiklarna är skrivna av 
samma författare. När dessa tre artiklar kontrollerades så upptäcktes att de behandlade 
liknande områden men ur olika perspektiv. Författarna ansåg att alla tre artiklarna därför 
kunde inkluderas i studien.  Att inte fler studier visar samma resultat tror författarna beror på 
antalet artiklar samt att det använts olika mätinstrument i de flesta av artiklarna. 
 
Fortsatt forskning 
Denna litteraturstudie uppvisar flera faktorer som sjuksköterskan kan tänka på i samband med 
vård av diabetespatienter inom alla områden. Förutom kunskap om diabetes, operation, 
medicinsk behandling och eftervård av amputationssår bör sjuksköterskan fokusera på den 
drabbades upplevelser och funderingar kring sin kommande livssituation. Vikt bör inte bara 
läggas på patientens kropp enligt Eriksson (2004) utan även på själ och ande.  
 
Litteraturstudien visar på hur diabetespatienter upplever sin livskvalitet efter amputation. I 
artiklarna som studien baserats på fanns i flertalet fall kontrollgrupper. Dessa kontrollgrupper 
var i samtliga fall helt friska diabetespatienter eller diabetespatienter med aktivt fotsår. Det 
skulle vara intressant med studier som jämför livskvaliteten hos diabetespatienter som 
genomgått amputation med kontrollgrupp bestående av patienter som genomgått amputation 
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av annan orsak än diabeteskomplikation. Är det skillnad? Kvarstår skillnaden under en längre 
tid eller bara den närmaste tiden efter amputation? Kommer amputationer hos 
diabetespatienter minska framöver med tanke på den nya tekniken som finns på marknaden 
avseende blodsockerkontroller och insulindosering?  
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Bilaga 1: Matris över vetenskapliga artiklar 
Författare 
Titel 
Årtal 
Land 

Syfte Metod 
-datainsamling 
-dataanalys 

Resultat 

Brodzka, Thornhill, 
Zarapkar, Malloy & Weiss 
 
Long-term function of 
persons with atherosclerotic 
bilateral below-knee 
amputation living in the 
inner city 
 
1989 
 
USA 

Att fastställa 
betydelsen 
demografiska, 
medicinska, 
ekonomiska och 
miljömässiga faktorer 
har på bevarandet eller 
nedsättningen av 
rörelseförmågan. Samt 
att identifiera speciella 
svårigheter hos 
undersökningsgruppen 
i deras dagliga liv och 
hur de kan behjälpas. 

Kvantitativ studie där 24 patienter i 
sjukhusets närområde inkluderades.  
Hembesök gjordes för att utvärdera 
levnadsmiljön hos 22 av deltagarna. 
Data samlades in via intervju 
baserad på ett antal huvudfrågor. 

De två vanligaste medicinska åkommorna, 
hypertoni och diabetes fanns i kombination hos 
62,6% av deltagarna. Alla amputerade gick i 
pension före första under-knä amputationen. 
Efter sin bilaterala amputation var de 
rullstolsburna personerna mer mobila och 
självständiga. Åtta av tio deltagare uttryckte 
tillfredsställelse i samband med frågan om vad 
de kunde göra själva i det vardagliga livet.  
 

Carrington, Mawdsley, 
Morley, Kincey & Boulton 
 
Psychological status of 
diabetic people with or 
without lower limb 
disability  
 
1995 
 
Storbritannien 

Att jämföra 
livskvaliteten mellan 
diabetespatienter med 
kroniska fotsår eller 
amputation av nedre 
extremitet mot en 
diabetespatient 
kontrollgrupp. 

 

Kvantitativ studie där 52 
diabetespatienter delades in i 2 
interventionsgrupper bestående av 
patienter med kroniska fotsår (13st), 
amputation (13st). Dessa 26 
patienter matchades sen mot två 
kontrollgrupper (13+13st) bestående 
av diabetespatienter som aldrig haft 
fotsår. Dessa patienter svarade sedan 
på frågor utifrån 4 olika 
mätinstrument för att se om 
skillnader mellan de olika grupperna 
fanns. 

Diabetespatienter med kroniska fotsår var 
signifikant mindre nöjda med sin livskvalitet 
jämfört med kontrollgruppen. Diabetespatienter 
med amputation visade sig vara mitt emellan 
kontrollgruppen och de med kroniska fotsår i 
avseendet livskvalitet. Både diabetespatienter 
med kroniska fotsår och de med amputation var 
signifikant mer deprimerade än 
kontrollgruppen. Den totala PAIS poängen 
indikerade att både de med kroniska fotsår och 
de med amputation hade en signifikant sämre 
psykosocial anpassning till sin situation är 
kontrollgruppen. 



Författare 
Titel 
Årtal 
Land 

Syfte Metod 
-datainsamling 
-dataanalys 

Resultat 

Gallagher & MacLachlan 
 
The trinity amputation and 
prosthesis experience scales 
and quality of life in people 
with lower-limb amputation 
 
2004 
 
Irland 

Att undersöka vilka 
aspekter av 
protesanvändande som 
mest hör ihop med 
livskvalitet genom att 
använda Trinity 
Amputation and 
Prosthesis Experience 
Scales (TAPES). 

Kvantitativ studie där 63 personer 
äldre än 18 år med nedre extremitet 
amputerad på ett av benen deltog. 
Dessa tilldelades 2 frågeformulär 
som mäter om livskvalitet samt 
upplevelsen av protesanvändning för 
att se sambanden mellan dessa två 
saker. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan tiden 
patienten levt med protes och fysisk hälsa, 
sociala relationer och miljö. Frånvaro av smärta 
i stump relaterades med högre livskvalitet. Att 
ha en protes upplevdes psykiskt bättre i 
avseende om utseende, social anpassning och 
fysisk aktivitet. Sociala relationer påverkades 
positivt av ökat användande av protes. Högre 
poäng på skalan om protesupplevelse avseende 
miljö gav högre poäng på skalan som mäter 
livskvalitet. 

Geertzen, Bosmans, Van der 
Schans & Dijkstra 
 
Claimed walking distance of 
lower limb amputees 
 
2004 
 
Holland 

Att matematiskt 
analysera faktorer som 
påverkar möjligheten 
för personer med nedre 
extremitet amputerad 
att gå en viss sträcka. 

Kvantitativ studie som baseras på 2 
frågeformulär, Groningen 
Questionnaire Problems after Leg 
Amputation och RAND-36 
skickades ut till 1436 patienter. 437 
patienter returnerade 
frågeformulären. Formulären 
behandlar information så som 
anledning till amputation, 
fantomsmärtor, smärtor i stump och 
gångsträcka samt fysisk funktion, 
social funktion, begränsningar, 
mental hälsa, vitalitet, smärta, 
generell hälsa och förändringar i 
hälsa. 

Fantomsmärta var närvarande i 80% hos de 
med nedre extremitet amputerad. Av dessa 
upplevde 70% fantomsmärta ett par gånger i 
månaden. Stumpsmärta återfanns hos 68% av 
de som genomgått amputation. Möjligheten för 
undersökningsgruppen att gå 500m eller mer 
visas i tabellform med olika kombinationer och 
variabler. Möjligheten att gå 500 meter eller 
mer minskar med ökande ålder och mer 
proximal amputation samt ännu mer om 
amputationen gjorts pga. diabetes eller närvaro 
av kärlsjukdom samt om fantom eller 
stumpsmärta är närvarande. 

 
 



Författare 
Titel 
Årtal 
Land 

Syfte Metod 
-datainsamling 
-dataanalys 

Resultat 

Harness & Pinzur 
 
Healt related quality of life 
in patients with dysvascular 
transtibial amputation 
 
2001 
 
USA 

Att samla in data om 
livskvalitet från en 
randomiserad grupp av 
patienter som 
genomgått icke-
traumarelaterad 
amputation av nedre 
extremitet och som 
använde sig av protes. 

Kvantitativ studie där 60 vuxna med 
en nedre extremitet amputerad pga. 
diabetes eller perifer vaskulär 
sjukdom slumpades ut till att delta i 
studien. 44 av dessa hade diabetes. 
Deltagarna fick fylla i Prosthetic 
Evaluation Questionnaire som mäter 
hälsorelaterad livskvalitet i samband 
med användandet av protes. 
Statistiska modeller utvecklades för 
att fastställa förutsägbarheten hos 
resultatet samt likheterna mellan 
skalorna. 

Patienters uppfattning om sin samhällsbörda 
korrelerade starkt med deras möjlighet/förmåga 
att gå med hjälp av protes. Tillfredsställelse var 
korrelerad med mindre mängd smärta och 
förmågan att röra sig. Förmåga att vara 
självständig korrelerade väl med 
tillfredsställelse och minskad samhällsbörda. 
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Meatherall, Garrett, Kaufer, 
Martin, Fricke, Arneja, 
Duerksen, Koulack, Fong, 
Simonsen, Nicolle, Trepman 
& Embil 
 
Disability and quality of life 
in Canadian aboriginal and 
non-aboriginal diabetic 
lower-extremity amputees 
 
2005 
 
Canada 
 

Att utvärdera 
handikapp och 
livskvalitet hos 
urinvånare och icke 
urinvånare med nedre 
extremitetsamputation 
bosatta i lantlig eller 
stadsmiljö samt att 
jämföra dessa grupper i 
avseende funktionellt 
handikapp, 
vårdtillgänglighet, 
protesanvändning, 
anpassning och socialt 
stöd. 

Kvantitativ studie med kvalitativa 
data i där 44 diabetespatienter deltog 
i studien. Samtliga hade genomgått 
amputation över nivå med fotleden. 
21 deltagare var urinvånare och 23 
deltagare var icke urinvånare. 
Samtliga deltagare intervjuades med 
hjälp av ett formulär. Frågor som 
berördes var; demografi, 
diabetesstatus, övriga sjukdomar, 
komplikationer i nedre extremiteter, 
tidigare kärloperationer, nedre 
extremitetsamputation, 
rehabilitering, protes och skor, oro 
och rörlighet, miljö, gångytor, 
resurser och status på handikapp.  

Av de 37 som svarade på frågan om 
amputationens inverkan svarade 19 att de först 
känt sig bedrövade över själva amputationen 
men 8 deltagare var nöjda med frånvaron av 
smärtan. Deltagarna uppgav ofta att de känt sig 
upprörda i samband med amputationen men att 
de hade accepterat den vid tidpunkten för 
studien. 9 deltagare uppgav att de kände en 
slags skuld eller ånger efter amputationen. 
Majoriteten, 27 deltagare, uppgav att de kände 
tillfredsställelse över deras liv i samband med 
studien. Deltagare med långvariga fotsår och 
andra komplikationer på de nedre 
extremiteterna uppgav att de kände sig redo för 
amputation medan de utan dessa 
komplikationer var mindre emotionellt 
förberedda och fann amputationen mer 
förödande. 
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Peters, Childs, Wunderlich, 
Harkless, Armstrong & 
Lavery 
 
Functional status of persons 
with diabetes-related lower-
extremity amputations 
 
2001 
 
USA 

Att utvärdera 
amputationer hos 
diabetespatienter och 
deras nivå av 
funktionell status med 
hjälp av The Sickness 
Impact Profile, (SIP). 

Kvalitativ studie där 124 patienter 
deltog. 35 av dessa i 
interventionsgruppen vilka hade 
genomgått amputation av nedre 
extremitet. 89 patienter ingick i 
kontrollgruppen vilka inte hade 
genomgått någon amputation. 
Ankeltryck samt förmåga att känna 
vibrationer i kvarvarande extremitet 
mättes.  

Individer som genomgått diabetesrelaterade 
amputationer hade signifikant högre 
försämringsvärden än kontrollgrupp på både det 
fysiska området och den totala SIP. Analyser av 
amputationsgruppen antyder att patienter med 
högre amputationsnivå är mer försvagade. Post 
hoc analyser visar att kontrollgruppen hade 
signifikant bättre fysisk funktionsnivå än 
interventionsgruppen. Det fanns ingen 
signifikant skillnad i fysisk eller psykosocialt 
funktionell status mellan grupperna med låg 
amputationsnivå och de med högre 
amputationsnivå. Gruppen med hög 
amputationsnivå rapporterade ett signifikant 
högre försämringsvärde än kontrollgruppen. 
Patienter som genomgått amputation i nivå med 
tå eller hålfot visade inte på signifikant skillnad 
gentemot kontrollgruppen. 
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Ragnarson Tenvall & 
Apelqvist 
 
Health-related quality of life 
in patients with diabetes 
mellitus and foot ulcers 
 
2000 
 
Sverige 

Att undersöka 
livskvalitet hos 
patienter med diabetes 
och fotkomplikationer 
samt utvärdera om EQ-
5D är ett acceptabelt 
mätinstrument för att 
särskilja patienter med 
pågående fotsår från de 
med läkta fotsår eller 
som genomgått 
amputation. 

Frågeformuläret EQ-5D samt VAS 
skalan skickades ut till 457 patienter 
i en kvalitativ studie. 310 patienter 
besvarade formuläret. Dessa 
patienter delades in i 4 grupper vilka 
bestod av patienter med pågående 
fotsår utan genomgången 
amputation, patienter med läkta 
fotsår utan genomgången 
amputation, patienter med mindre 
genomförd amputation med eller 
rutan tidigare fotsår samt patienter 
med större genomförd amputation 
med eller utan tidigare fotsår.  

Patienter med nuvarande sår hade större 
benägenhet att skatta sin nuvarande hälsa värre 
jämfört med de senaste 12 månaderna än 
patienter som hade läkt primärt utan amputation 
eller patienter som genomgått mindre 
amputationer. Patienter med pågående fotsår 
men som inte genomgått amputation skattade 
sin livskvalitet lägre än de patienter med läkta 
fotsår utan genomförd amputation. Patienter 
med pågående fotsår hade, oavsett tidigare 
amputationsstatus, lägre skattning av sin 
livskvalitet än patienter som läkt primärt efter 
det senaste fotsåret. Nuvarande sår och närvaro 
av andra diabeteskomplikationer associerades 
negativt med livskvalitet och att leva med en 
frisk partner var positivt relaterat till 
livskvalitet.   
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Trantowski-Farrell & Pinzur 
 
A preliminary comparison 
of function and outcome in 
patients with diabetic 
dysvascular disease 
 
2003 
 
USA 

Målet med 
undersökningen är att 
fastställa huruvida 
fysisk kapacitet efter 
transtibial amputation 
hör ihop med patienters 
upplevda livskvalitet. 

6 deltagare över 50 års ålder med 
transtibial amputation samt protes 
deltog i denna preliminärs studie. 
Deltagarna undersöktes av 
legitimerad läkare innan testets start. 
Alla deltagare genomgick testet Six-
Minute Walk Test (SMWT). 
Deltagarna fick även fylla i The 
Prosthetic Evaluation Questionnaire 
(PEQ) vilket mäter hälsorelaterad 
livskvalitet i samband med 
användandet av protes.  

Det fanns ett starkt motsatt samband mellan en 
av PEQ:s underskalor ”sounds” och 
gångsträcka. Ju kortare gångsträcka desto 
fördelaktigare svar på PEQ. Det fanns ingen 
statistisk korrelation mellan gångsträcka i 
SMWT och PEQ´s undergrupper 
rörelseförmåga och social börda men 
regressionsprickar visar en positiv trend. 

Willrich , Pinzur, McNeil, 
Juknelis & Lavery 
 
Health related quality of 
life, cognitive function, and 
depression in diabetic 
patients with foot ulcer or 
amputation. A preliminary 
study 
 
2005 
 
USA 

Att avgöra om det finns 
samband mellan 
diabeteskomplikationer
s negativa effekt på 
livskvalitet och 
kognitiva svårigheter 
samt depression. 

60 vuxna med diabetes genomförde 
de aktuella frågeformulären som 
gällde upplevd hälsa, kognitiv 
förmåga samt depression. De 
delades in i 3 grupper varav 2 
interventionsgrupper bestående av 
patienter med fotsår eller nekrotiskt 
sår, patienter med nedre extremitet 
amputation samt en kontrollgrupp 
utan fotrelaterad sjuklighet med 
perifer neuropati. Median, 
medelvärde och standarddeviation 
räknades ut för varje grupp. 
Skillnader testades med Mann-
Whitney test.  

Patienter med fotsår eller nekrotiskt sår samt 
patienter med amputation visade en minskning 
av upplevd funktionell status och livskvalitet i 
ett av formulären. Hälsorelaterad 
livskvalitetspoäng var signifikant lägre hos de 
två interventionsgrupperna gentemot 
kontrollgruppen men ej sinsemellan de två 
interventionsgrupperna. Fysisk funktion och 
begränsningar pga. hälsa skilde sig ej 
signifikant mellan interventionsgrupperna men 
mellan kontrollgruppen och 
interventionsgruppen var det signifikante 
skillnader. Det fanns inte heller något bevis för 
kognitiv försämring eller depression i någon av 
interventionsgrupperna. 
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