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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun einstaklinga á draugaverkjum eftir 

útlimamissi. Rannsakað var hvaða úrræðum einstaklingar sem upplifa draugaverki notuðu til 

að lina verkina og það viðmót sem þeir mættu hjá heilbrigðisstarfsfólki.  

Draugaverkir eru verkir sem einstaklingur finnur í útlim sem búið er að fjarlægja en geta 

einnig verið verkir sem koma fram í lömuðum líkama. Úrræði við draugaverkjum eru mörg 

allt frá hefðbundnum lyfjameðferðum til óhefðbundinna aðferða og er mjög 

einstaklingsbundið hvað hentar hverjum.  

Notuð var eigindleg tilfellarannsókn við gerð þessarar rannsóknar. Þátttakendur voru fjórir 

á aldrinum 27– 43 ára og höfðu misst útlim fyrir að minnsta kosti einu ári og upplifðu 

draugaverki. Tekin voru viðtöl við hvern þátttakenda á heimilum þeirra. Þátttakendur héldu 

dagbók í eina viku fyrir viðtalið um verkjaupplifun sína og bjargráð við þeim. Við úrvinnslu 

gagna var greiningarlíkan sett fram sem samanstóð af einu yfirþema, fjórum meginþemum og 

tveimur til þremur undirþemum innan hvers meginþema. 

Helstu niðurstöður voru þær að allir þátttakendurnir töldu draugaverki ekki vera mikið 

vandamál. Draugatilfinning var hinsvegar sterk og verkir í stúf voru þreytandi fyrir 

þátttakendur. Viðmót heilbrigðisstarfsfólks var almennt gott, en engu að síður virtist vera 

skortur á skipulagðri fræðslu til einstaklinga sem missa útlim og leituðu einstaklingarnir 

almennt ekki mikið á náðir heilbrigðisstarfsfólks. Að takast á við breytta líkamsmynd var það 

sem þátttakendur álitu sitt mesta vandamál og var þá ýmist um að ræða andlega vanlíðan 

sökum breyttrar líkamsímyndar eða að þurfa að læra hluti upp á nýtt, sem áður voru 

framkvæmdir umhugsunarlaust. Rannsakendur draga þá ályktun í ljósi niðurstaðna að 

mikilvægt sé að heilbrigðisstarfsfólk veiti skipulagða fræðslu til einstaklinga sem missa útlim 

til að auðvelda þeim að takast á við nýjar aðstæður í lífi sínu.  
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Abstract 

The object of this research was to study individual experience of phantom pain after 

amputation. The research centered on the means individuals used to alleviate these pains and 

the attitude they experienced from health professionals. 

Phantom pain is pain an individual experiences in a limb that has been amputated, but can 

also be pain experienced by a paraplegic. Treatment for phantom pain can range from 

traditional pain medication to unconventional methods, the results varying from one 

individual to another.  

A quality research method of a case study was used in this research. There were four 

subjects varying in age from 27 to 43, who had all lost a limb at least a year earlier and were 

experiencing phantom pain. Each subject was interviewed in his or her home. The subjects 

kept a diary for one week prior to the interview about their experience with pain and their 

treatment. In analyzing the results, a analytical model was constructed, comprising a 

overriding theme, four main themes and two to three sub themes within each main theme. 

The main conclusion was that none of the subjects considered phantom pain to be much of 

a problem. The phantom sense, however, was strong and pain in the stump was tiresome for 

the subjects. The attitude of health professionals was mainly good, but there did seem to be a 

lack of constructive informational material for amputees and the subjects did not look to 

health professionals for instruction. Tackling their changed body image seemed to be what 

the subjects considered their greatest problem, taking the shape of psychological depression  

caused by changed body image or having to learn anew activities that had been performed 

without thinking before. The researchers come to the conclusion that it is important for health 

professionals to be able to give structured instruction to amputees to help them cope with 

their new situation. 

Key words: Phantom pain, amputation, coping 


	Útdráttur
	Abstract
	Efnisyfirlit
	Þakkarorð
	Kafli 1 – Inngangur
	Bakgrunnur og greining viðfangsefnis
	Tilgangur rannsóknar
	Rannsóknarspurningar
	Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð
	Skilgreining meginhugtaka
	Gildismat rannsakenda
	Forsendur rannsóknarinnar
	Takmarkanir rannsóknarinnar
	Samantekt

	Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun um draugaverki
	Skilgreining draugaverkja.
	Saga og lífeðlisfræði draugaverkja.
	Áhrifaþættir og afleiðingar draugaverkja
	Viðmót heilbrigðisstarfsfólks
	Úrræði og bjargráð við draugaverkjum
	Skurðaðgerðir.
	Lyfjameðferðir.
	Hugræn atferlismeðferð.
	Óhefðbundnar meðferðir.
	Bjargráð.
	Stuðningur fjölskyldu.

	Samantekt

	Kafli 3 - Aðferðafræði
	Rannsóknaraðferð
	Framkvæmd rannsóknar
	Rannsóknarspurningar settar fram.

	Val á tilfellum og aðferðum við gagnasöfnun og greiningu.
	Undirbúningur gagnasöfnunar.
	Söfnun gagna á vettvangi.
	Túlkun og greining gagna.
	Frágangur skýrslu.

	Siðfræðilegar vangaveltur
	Samantekt

	Kafli 4 - Niðurstöður rannsóknarinnar
	Greiningarlíkan
	Töfluform greiningarlíkans.

	Upplifun þátttakenda á draugaverkjum
	Verkurinn kemur bara og fer.
	Draugaverkir voru ekki það versta.
	Draugatilfinning sterk og raunveruleg.

	Úrræði og bjargráð þátttakenda við draugaverkjum
	Sérfræðiaðstoð.
	Mismunandi hvað virkar.
	Læt verkina ekki stöðva mig.

	Upplifun þátttakenda á viðmóti heilbrigðisstarfsfólks
	Þekking og skilningur heilbrigðisstarfsfólks var mismunandi.
	Skipulag fræðslu vegna útlimamissi var ábótavant.

	Að takast á við daglegt líf
	Breytt líkamsmynd erfið.
	Þátttaka í stuðningshóp mikilvæg.
	Stuðningur fjölskyldu og vina nauðsynlegur.

	Samantekt

	Kafli 5 - Umfjöllun um niðurstöður
	Upplifun þátttakenda á draugaverkjum
	Verkurinn kemur bara og fer.
	Draugaverkirnir voru ekki það versta.
	Draugatilfinning sterk og raunveruleg.

	Úrræði og bjargráð þátttakenda við draugaverkjum
	Sérfræðiaðstoð.
	Mismunandi hvað virkar.
	Læt verkinn ekki stöðva mig.

	Upplifun þátttakenda á viðmóti heilbrigðisstarfsfólks
	Þekking og skilningur heilbrigðisstarfsfólks var mismunandi.
	Skipulag við fræðslu vegna útlimamissi ábótavant.

	Að takast á við daglegt líf
	Breytt líkamsmynd erfið.
	Þátttaka í stuðningshóp mikilvæg.
	Stuðningur fjölskyldu og vina nauðsynlegur.

	Samantekt

	Kafli 6 – Notagildi rannsóknar og tillögur að framtíðarrannsóknum
	Notagildi rannsóknarinnar
	Notagildi fyrir hjúkrun
	Notagildi varðandi hjúkrunarstjórnun
	Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun
	Notagildi fyrir hjúkrunarrannsóknir
	Annað notagildi rannsóknarinnar
	Tillögur um framtíðarrannsóknir
	Samantekt

	Heimildaskrá
	Ítarefni
	Fylgiskjal 1 – Umsókn til Vísindasiðanefndar
	Fylgiskjal 2 – Samþykki frá Vísindasiðanefnd
	Fylgiskjal 3 – Tilkynning til Persónuverndar
	Fylgiskjal 4 – Svar frá Persónuvernd
	Fylgiskjal 5 – Beiðni um notkun viðtalsramma
	Fylgiskjal 6 – Samþykki fyrir notkun viðtalsramma
	Fylgiskjal 7 – Bréf til formanns samtakanna: ‘Ný lífssjón’
	Fylgiskjal 8 – Þagnareiður
	Fylgiskjal 9 – Kynningarbréf til þátttakenda
	Fylgiskjal 10 – Stuðningspunktar fyrir dagbók
	Fylgiskjal 11 – Samþykkisyfirlýsing
	Fylgiskjal 12 – Viðtalsrammi
	Fylgiskjal 13 – Mynd 1
	Fylgiskjal 14 – Mynd 2

