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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Det sker många amputationer varje år, främst till följd av diabetes och hjärt-
kärlsjukdomar. Förlusten innebär en komplex situation fylld av känslor som kan leda till en 
livskris för den som drabbas. Det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens behov, 
både fysiskt och psykiskt, och sjuksköterskan kan spela en betydande roll vad gäller tröst och 
trygghet när personer genomgår en stor livsomställning. 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser efter att ha genomgått en amputation av 
nedre extremitet. 
Metod: För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning med 
en beskrivande design. Nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod söktes fram ur tre 
olika databaser. Efter granskning och analys identifierades fyra huvudkategorier och elva 
subkategorier som sammanställdes genom en integrerad analys. 
Resultat: De huvudsakliga fynden var upplevelser relaterade till den egna personen, det 
sociala livet, hanteringen av situationen och bemötandet från vårdpersonalen. Det framkom att 
upplevelsen av att ha förlorat ett ben var starkt förknippad med en förlorad självständighet. 
Stödet från personer som genomgått liknande händelser värderades högt och det visade sig att 
en positiv inställning var betydelsefull för hanteringen. Många personer upplevde att mer 
psykologiskt stöd hade önskats från vården. 
Slutsats: Upplevelsen av att förlora ett ben är personlig men förknippad med starka känslor 
som påverkar det psykiska välmåendet. Viktigt är att personen upplever sig bli sedd och att 
vårdpersonalen arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt. 
 
Nyckelord: Amputation, Nedre extremitet, Omvårdnad, Upplevelser  
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1. INLEDNING 
Amputation är ett ingrepp som kan innebära en omfattande livsomställning som kan vara svår 
för den drabbade att hantera (Washington & Williams, 2016). Vanligast är att en nedre 
extremitet avlägsnas och av dem står amputationer nedom knäled för 65 procent (SwedeAmp, 
2015). Följaktligen kommer sjuksköterskor träffa på de patienterna inom vården, oavsett 
arbetsplats, och det är då gynnsamt om förståelse finns för den livsomställning som individen 
genomgått. 

2. BAKGRUND 

2.1 Amputation 
Amputation definieras i Nationalencyklopedin som ett ingrepp där en kroppsdel avlägsnas 
från kroppen (Malmquist, Öwall, Rydholm & Bauer, 2015). Enligt Amputations- och 
protesregistret görs cirka 3000 amputationer av en nedre extremitet i Sverige varje år. Den 
större delen orsakas av nedsatt blodcirkulation till följd av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 
Andra orsaker som föranleder en amputation kan vara trauma, cancer och missbildningar, 
men gemensamt är att en amputation huvudsakligen görs som livräddande åtgärd 
(SwedeAmp, 2015). Förekomsten skiljer sig i olika delar av världen och det kan finnas flera 
orsaker till det såsom ekonomi, demografiska faktorer och behandling av diabetes (Apelqvist 
& Bergqvist, 2010).  
 

2.1.1 Risker och komplikationer  
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2007) bör amputation 
ses som sista utväg då det innebär en stor förlust för patienten. Det innebär även stora resurs- 
och omvårdnadsbehov både i hemmet och på sjukhus i form av långa vårdtider och 
rehabilitering (Apelqvist & Bergqvist, 2010). Det är viktigt att förebygga postoperativa 
komplikationer då det föreligger en risk för blödning, infektion och svårläkta sår (Price, 
Moffatt & Crofts, 2015). Ett vanligt problem är också att patienten besväras av smärta, 
antingen i stumpen eller så kallad fantomsmärta. Med fantomsmärta innebär att smärta 
upplevs i den förlorade kroppsdelen (SwedeAmp, 2015). Den allvarligaste men ovanliga 
postoperativa komplikationen är dödsfall, som har setts påverkas av olika faktorer såsom 
patientens ålder och operationens längd (Scott, Bowrey, Clarke, Choke, Bown & Thompson, 
2014).  
 

2.1.2 Rehabilitering 
Återhämtningen är långvarig och ser olika ut beroende på vilken typ av benamputation som 
utförts. Efter en amputation finns det goda förutsättningar för att återfå god funktion och 
rörelse med hjälp av en protes. Att gå med hjälp av en protes kräver dock mycket 
ansträngning och kan upplevas som en stor omställning för personen (Murray & Forshaw, 
2013). Rehabiliteringsprocessen underlättas om patienten accepterar sin nya situation och den 
förändrade kroppsbilden innan träning påbörjas med den artificiella kroppsdelen (Sinha, van 
den Heuvel & Arokiasamy, 2014). Förlusten av ett ben innebär inte bara stora fysiska 
förändringar, som att börja använda en protes, utan även psykologiska och finansiella (Belon 
& Vigoda, 2014). 
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2.1.3 Psykologiska aspekter 
Att ha genomgått en amputation är en komplex situation som kan innebära en stark påverkan 
på välmåendet, då känslor som lättnad och sorg vägs mot varandra (Washington & Williams, 
2016). Det är vanligt förekommande att personer som genomgått en amputation hamnar i en 
depression i efterförloppet (Mckechnie & John, 2014). En känsla kan vara att förlusten av 
kroppsdelen också innebär en förlust av kontroll och personerna kan känna en oro inför 
framtiden, över arbete och aktiviteter som tidigare varit en värdefull del i livet (Murray & 
Forshaw, 2013).  
 
Merleau-Ponty (1999) skriver om kroppen som människans sätt att få tillgång till världen. 
Människan är sin kropp och i mötet med andra är det främst den som andra förhåller sig till. 
Att ha en kropp som fungerar tas oftast för givet och det är först när något inträffar som 
insikten infinner sig om att det inte är en självklarhet (ibid.). Det finns en tydlig koppling 
mellan en individs mentala hälsa, självbild och kroppsuppfattning. Den fysiska förändring 
som en amputation innebär har visat sig påverka kroppsuppfattningen och livskvalitén på ett 
negativt sätt (Akyol, Tander, Goktepe, Safaz, Kuru & Tan, 2013). Det kan leda till att en 
persons identitet bli oåterkalleligt förändrad vilket kan ge upphov till stora livsfrågor (Price, 
2005).  
 
Att se optimistiskt på framtiden kan ha en positiv inverkan på en persons hantering av sin 
situation och sina känslor. Ett annat vanligt förekommande sätt att hantera känslor på kan vara 
genom att jämföra sin situation med andra människor som genomgått liknande händelser, för 
att då lättare kunna handskas med sina egna svårigheter (Murray & Forshaw, 2013).  
 

2.2 Omvårdnad 
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och definieras på flera olika sätt. Det bygger på 
fyra grundstenar som är att se människan i sin helhet, visa omsorg, främja hälsa och 
välbefinnande samt kliniskt arbete (Meleis, 2007). Sjuksköterskan ansvarar för att hålla sig 
uppdaterad inom det aktuella kunskapsläget för att kunna bedriva en så säker vård som 
möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan har även en möjlighet att göra 
skillnad i patienters liv och spelar en viktig roll vad gäller tröst och trygghet när människor 
genomgår en livskris (Hudacek, 2008). 
 

2.2.1 Sjuksköterskans förhållningssätt 
International Council of Nurses (ICN) har utfärdat en etisk kod för sjuksköterskor runtom i 
världen. Den etiska koden syftar till att vägleda sjuksköterskor att arbeta enligt ett gemensamt 
förhållningssätt som strävar efter att upprätthålla mänskliga rättigheter och att bevara ett 
humanvetenskapligt fokus. Det innebär att en sjuksköterska bör inneha vissa kvaliteter såsom 
förmåga att visa respekt och lyhördhet. Sjuksköterskan bör också handla på ett sådant sätt att 
patienters förtroende för vården bibehålls och stärks (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska de psykiska, sociala, andliga och existentiella 
behoven prioriteras lika högt som det fysiska behovet. 
 

2.2.2 Omvårdnadsteori 
Historiskt sett har flera omvårdnadsteoretiker, såsom Dorothy Orem och Madeleine 
Leininger, lagt grunden för det personcentrerade arbetssättet (McCance & McCormack, 
2013). På senare tid har begreppet utvecklats av bland annat Brendan McCormack och Tanya 
McCance. McCormack beskriver personcentrerad omvårdnad som ett praktiskt 
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förhållningssätt som kan appliceras i relationen mellan patient och vårdgivare. 
Förhållningsättet bygger på förståelse, respekt för varandra och patientens rätt till autonomi. 
Vidare beskrivs personcentrerad vård innefatta fyra beståndsdelar; Vara med sig själv, Vara i 
en social värld, Vara på plats och Vara i relation. Begreppet Vara med sig själv syftar till att 
synliggöra patientens värderingar och upplevelser som sjuksköterskan har som uppgift att ta 
tillvara på. För att kunna göra det måste det finnas en fungerande kommunikation dem 
emellan. Nära kopplat till att Vara med sig själv är begreppet Vara i en social värld som ser 
till vem patienten är, hur det sociala nätverket ser ut och vad personen ser som viktigt i sitt liv. 
Det betonar vikten av att vara del i ett socialt sammanhang. Begreppet Vara på plats innebär 
att omgivningen ska ses som en faktor som har inverkan på patienten och påverkar 
upplevelsen av vården. Det sista begreppet Vara i relation handlar om betydelsen av 
medmänniskor och patientens relation till dem. Sjuksköterskan spelar en viktig roll och kan 
genom sin medmänskliga relation till patienten vara till terapeutisk nytta. Utöver de fyra 
begreppen innebär den personcentrerade vården att sjuksköterskan ska vara lyhörd och finnas 
där för att lyssna. Det är även viktigt att sjuksköterskan kommer till insikt med sina egna 
värderingar för att ge en neutral vård (McCance & McCormack, 2013). 
 

2.3 Problemformulering 
Varje år genomgår cirka 3000 personer i Sverige en amputation av nedre extremitet 
(SwedeAmp, 2015). Återhämtningen innebär ofta en lång period fylld av utmaningar och 
stora omställningar (Murray & Forshaw, 2013). Många som genomgått en amputation 
genomgår även en existentiell kris (Price, 2005). Det är också vanligt förekommande att 
personerna drabbas av en depression i efterförloppet och brottas med känslor och tankar kring 
sin självbild och identitet (Mckechnie & John, 2014). När personer genomgår en livskris kan 
sjuksköterskan spela en viktig roll gällande stöd i processen (Hudacek, 2008). Det är även 
viktigt att sjuksköterskan ser personen och inte enbart sjukdomen och mer kunskap behövs 
kring patienten för att kunna tillgodose dennes behov, både fysiskt och psykiskt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010).  

3. SYFTE 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser efter att ha genomgått en amputation av nedre 
extremitet. 

4. METOD 

4.1 Design 
Studien är en litteraturstudie med systematisk sökning som har en deskriptiv design. 
Tillvägagångssättet bygger på Kristenssons (2014) handbok i uppsatsskrivande och 
forskningsmetodik. 
 

4.2 Sökstrategi 
Inför sökning efter artiklar valdes lämpliga databaser ut. Databaserna som ansågs relevanta 
för studiens syfte var CINAHL, Medline och PsycINFO. CINAHL och Medline är omfattande 
inom omvårdnadsvetenskap och PsycINFO erhåller artiklar inom psykisk hälsa (Kristensson, 
2014). Syftets meningsbärande ord identifierades som Upplevelser, Amputation och Nedre 
extremitet och översattes till engelska med hjälp av svenska MeSH och respektive databas 
indexordlista. De översatta sökorden och dess synonymer blev Amputation, Above-Knee 
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Amputation, Below-Knee Amputation, Life Experiences och Life Change Events. I enlighet 
med Kristensson (2014) gjordes även en fritextsökning med orden ”Lower limb amputation” 
och Experienc*. Sökning med hjälp av citationstecken och trunkering gjordes för att öka 
känsligheten i sökningen och för att vidga resultatet. Söktermerna kombinerades i olika block 
med sökoperatorerna AND eller OR, enligt den så kallade booleska söktekniken som beskrivs 
av Kristensson (2014). 
 
Begränsningar i sökningen var engelskspråkiga artiklar publicerade mellan år 2006-2016, 
åldersgruppen vuxna och Peer reviewed. Efter att begränsningarna gjorts kvarstod 151 artiklar 
i CINAHL, 412 artiklar i Medline och 93 artiklar i PsycINFO. En översikt över sökningarna 
och resultatet sammanställdes i en sökmatris. 
Se Bilaga 1 
 

4.3 Urval 

4.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Utifrån syftet valdes inklusions- och exklusionskriterier ut för att specificera sökningen 
ytterligare (Kristensson, 2014). Artiklar som inkluderades i studien var primärartiklar med 
kvalitativ metod och med fokus på upplevelser beskrivna av personer som genomgått en 
amputation av nedre extremitet oavsett orsak. Artiklar som exkluderades var de med 
kvantitativ metod, sekundärartiklar och personer som genomgått en amputation av övre 
extremitet. Ett annat exklusionskriterie var studier med fokus på upplevelser gällande 
proteser, fantomsmärta eller studier som inriktade sig mot en fördjupning av det sociala stödet 
efter genomgången amputation. 
 

4.3.2 Urvalsförfarande 
Efter fullgjord huvudsökning i alla tre databaser lästes alla 656 titlar igenom. Efter 
titelgranskningen lästes de 88 utvalda abstrakten av båda författarna var för sig, i enlighet med 
Kristensson (2014). Sedan gjordes en jämförelse för att se om samma abstrakt valts ut för 
vidare granskning samt att dubbletter sållades bort. Efter redovisning och diskussion togs 
beslutet att 15 artiklar skulle läsas i fulltext, varav nio artiklar sedan valdes ut som relevanta 
för litteraturstudiens syfte. Anledningen till att sex artiklar sållades bort vid fulltextläsning var 
att de innehöll någon av exklusionskriterierna. 
 

4.4 Värdering 
Artiklarna granskades av författarna var för sig enligt en granskningsmall för kvalitativ 
forskning, hämtad från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). 
Granskningsmallen värderar studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och resultat för att 
avgöra vilken vetenskaplig kvalitet de håller. Kvalitén bedömdes utifrån 21 frågor där antal 
poäng sedan omvandlades till procent, där 0-59 procent bedömdes som låg kvalitet, 60-79 
procent som medelhög och 80-100 procent som hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bathsevani, 
2011). Fem av de utvalda artiklarna bedömdes hålla en hög kvalitet, tre artiklar bedömdes 
hålla en medelhög kvalitet och en artikel ansågs ha en låg kvalitet. 
Se Bilaga 2 
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4.5 Analys 
För att sammanställa resultaten från de nio studierna användes en integrerad analys, beskriven 
av Kristensson (2014). Artiklarna lästes igenom för att med överstrykningspenna markera det 
som svarade på litteraturstudiens syfte och för att urskilja skillnader och likheter mellan 
studiernas resultat. Sedan lästes resultaten igenom återigen för att identifiera enheter som var 
meningsbärande och som i sin tur rubricerades. Rubrikerna skrevs upp på en tavla för att få en 
översikt över hur många studier som tog upp liknande innehåll. De rubriker som tagits upp 
och som liknade varandra skrevs över på en annan tavla och sattes ihop i grupper under 
lämpliga huvudkategorier. De underföljande rubrikerna blev litteraturstudiens subkategorier. 
Presentationen av litteraturstudiens resultat bygger på de framtagna kategorierna och 
subkategorierna, som redovisas i både löpande text och tabellform för att göra resultatet mer 
överskådligt. 
 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Alla nio studier var godkända av en etisk kommitté. Informationen framgick inte i alla artiklar 
varpå tidskrifternas hemsidor granskades och alla påvisade då att etiskt godkännande var ett 
krav för publikation. Forskning på vetenskaplig nivå ska alltid byggas på ett etiskt 
förhållningssätt (Kristensson, 2014). I den aktuella studien har författarna tagit ett 
forskningsetiskt ställningstagande genom att ställa sig objektiva till resultatet i alla artiklar 
och att inte medvetet undanhålla någon fakta. Författarna har även undvikit att tolka 
innehållet vid analys av respektive artikel, för att inte påverka litteraturstudiens resultat. 

5. RESULTAT 
Totalt nio studier analyserades och användes som grund till litteraturstudiens resultat. Alla nio 
studier var av kvalitativ metod och använde sig av olika former av intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Studierna utfördes i USA, Brasilien, Danmark, Portugal, Australien, 
Taiwan och Storbritannien. Benämningarna patient och person kommer att användas växelvis 
i resultatredovisningen då studiernas kontext ser olika ut. Resultatet redovisas utifrån fyra 
huvudkategorier som är Den egna personen, Det sociala livet, Hanteringen av situationen och 
Bemötandet från vårdpersonalen. Huvudkategorierna fördjupas i form av elva efterföljande 
subkategorier.  
Se Tabell 1 
 
Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och subkategorier. 
Huvudkategorier Subkategorier 
Den egna personen • Känslomässigt kaos 

• Förlorad självständighet 
• Förändrad självbild 

Det sociala livet • Brustna relationer  
• Mötet med andra 
• Socialt stöd 

Hanteringen av situationen • Att anpassa sig på nytt  
• Att tänka positivt 
• Vägen tillbaka 

Bemötandet från vårdpersonalen • Förlorat förtroende för vården 
• Att bli sedd 
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5.1 Den egna personen  
Vid analysering av studiernas resultat framkom tre subkategorier till huvudkategorin Den 
egna personen. De tre subkategorierna var Känslomässigt kaos, Förlorad självständighet och 
Förändrad självbild. 
 

5.1.1 Känslomässigt kaos 
Upplevelsen vid uppvaknandet beskrevs som att befinna sig i ett känslomässigt kaos trots att 
många trodde sig vara mentalt förberedda innan operationen (Livingstone, van de Mortel & 
Taylor, 2011). Andra uppgav att de omedelbara känslorna var en blandning mellan en glädje 
av att vara i livet, förlikning med situationen och en lättnad av att ha blivit av med benet som 
orsakat mycket lidande (Cavanagh, Shin, Karamouz & Rauch, 2006; de Oliviera Chini & 
Boemer, 2007). Majoriteten av personerna upplevde ett svall av känslor efter att ha förlorat 
det ena eller båda benen (Cater, 2012; Cavanagh et al., 2006; de Oliviera Chini & Boemer, 
2007; Hamill, Carson & Dorahy, 2010; Liu, Williams, Liu & Chien, 2010; Livingstone et al., 
2011; Norlyk, Martinsen & Kjaer-Petersen, 2013; Senra, Oliveira, Leal & Veieira, 2011; 
Stutts, Bills, Erwin & Good, 2015). Några av de vanligast förekommande upplevda känslorna 
var chock, sorg och hat mot sig själv. Många kände även en oro inför framtiden och var rädda 
att tappa kontrollen över sitt liv (Cater, 2012; Cavanagh et al., 2006; Liu et al., 2010; 
Livingstone et al., 2011). Situationen medförde stora humörsvängningar då motstridiga 
känslor förekom mellan att acceptera nödvändigheten med amputationen samtidigt som 
känslorna av sorg infann sig som gjorde det svårt att helt acceptera förlusten (Cater, 2012; de 
Oliviera Chini & Boemer, 2007). Sorgen, ilskan och bitterheten över den permanenta 
förlusten rationaliserades genom att se känslorna som en del i bearbetningsprocessen (Hamill 
et al., 2010). Några personer som blivit amputerade i samband med krig poängterade en 
stolthet över att ha förlorat en kroppsdel. De upplevde dock en otrygghet då förmågan att 
försvara sig hade försämrats och sårbarheten ökat (Cater, 2012). 
 
Att förlora ett ben innebar en existentiell kris då kroppen upplevdes ofullständig (de Oliviera 
Chini & Boemer, 2007; Norlyk et al., 2013). Ifrågasättandet av den egna existensen ledde för 
många fram till en omvärdering av det nya livet och en omprioritering av vad som var viktigt 
(Cater, 2012; Cavanagh et al., 2006; de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Liu et al., 2010; 
Senra et al., 2011). Lidandet sågs som ändlöst och ensamheten upplevdes påtaglig i den 
påtvingade situationen (Liu et al., 2010; Stutts et al., 2015).  
 

5.1.2 Den förlorade självständigheten 
Ett av de vanligast förekommande problemen visade sig vara känslan av förlorad 
självständighet (Cater, 2012; de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Hamill et al., 2010; Liu et 
al., 2010; Livingstone et al., 2011; Norlyk et al., 2013; Senra et al., 2011). I och med den 
drastiska förändring som det innebar att förlora en kroppsdel förändrades också den fysiska 
rörligheten och påverkade därmed självständigheten på ett negativt sätt. Den upplevda 
självständigheten minskade än mer när människor runt omkring försökte hjälpa till med mer 
än vad som egentligen behövdes (Hamill et al., 2010; Livingstone et al., 2011; Norlyk et al., 
2013). Många upplevde även att de fick kämpa för att bevara sin integritet och att de lätt blev 
förminskade av omgivningen (Norlyk et al., 2013). Upplevelserna kunde generera i en känsla 
av att bli sedd som kognitivt nedsatt och det kändes inte längre lika självklart att få sin röst 
hörd (Hamill et al., 2010; Senra et al., 2011).  
 
Den minskade rörligheten som förlusten av benet innebar tvingade många att bli beroende av 
andra (Norlyk et al., 2013). Att vara beroende av andra för att klara av sina vardagliga 
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aktiviteter orsakade ett försämrat självförtroende och känslor av missnöje och underlägsenhet 
(de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013; 
Senra et al., 2011). Den nya och mer begränsade livssituationen gjorde det svårt att fortsätta 
jobba och att upprätthålla kontakter (Livingstone et al., 2011; Norlyk et al., 2013; Senra et al., 
2011). Många uttryckte att de antagit en mer passiv roll i sociala sammanhang då de kände sig 
hämmade på grund av sin minskade rörlighet och den nya rollen upplevdes som mindre 
meningsfull. I och med den minskade rörligheten växte även en känsla av otrygghet fram då 
de hade svårt att hålla balansen och var rädda för att falla. Att vara fysiskt rörlig var starkt 
förknippat med upplevd frihet, normalitet och självständighet (Cater, 2012; Livingstone et al., 
2011; Norlyk et al., 2013). Bland de yngre personerna var det vanligare att ha råkat ut för en 
traumatisk amputation och de upplevde då ett dubbelt trauma, då både olyckan och förlusten 
av kroppsdelen innebar en stor chock. Kontrasten mellan deras ursprungliga fysiska funktion 
och den nuvarande upplevdes större än hos de som genomgått en planerad amputation som 
ofta drabbade äldre personer (Cavanagh et al., 2006). 
 

5.1.3 Förändrad självbild 
Att försöka acceptera sin nya identitet som funktionsnedsatt beskrevs som en kamp. Det var 
viktigt att bli sedd som samma person som innan operationen och det upplevdes svårt att 
hantera att människor såg dem på ett annorlunda sätt än tidigare (Cater, 2012; Hamill et al., 
2010). De flesta menade att de inte kunde acceptera sin nya situation och förändringen som 
operationen innebar beskrevs ge upphov till en identitetskris (Senra et al., 2011; Stutts et al., 
2015). För att acklimatisera sig till sin förändrade identitet krävdes försoning med de nya 
omständigheterna och en insikt att livet fortfarande var värt att leva (Norlyk et al., 2013). 
Även könsidentiteten blev påverkad och personerna upplevde en rädsla att inte längre ses som 
en kvinna eller man, utan att istället hamna i en utomstående kategori som funktionsnedsatt 
(Hamill et al., 2010). 
 
Självkänslan påverkades negativt av amputationen. De kroppsliga förändringarna ansågs 
svåra att anpassa sig till och att lära sig leva med i sin vardag. Framförallt var det nya 
utseendet svårt att acceptera, särskilt för kvinnorna (Cater, 2012; Liu et al., 2010; Stutts et al., 
2015). En kvinna uttryckte sig vara generad över att visa upp sin stump (Liu et al., 2010). 
Medan väninnorna klagade över sina små kosmetiska brister var många betyngda över sitt 
komplex, att ha förlorat ett ben, och funderade över hur andra skulle acceptera det (Stutts et 
al., 2015). Medan kvinnorna var mer oroade över utseendet, var männen mer oroade över att 
andra skulle se ner på dem (Liu et al., 2010). Det förändrade utseendet ingav en känsla av att 
vara osynlig och ignorerad och det bristande kroppsliga självförtroendet ledde till ett 
obalanserat psyke. Tid var något som behövdes för att vänja sig vid den nya kroppen och 
självbilden (Cater, 2012; Norlyk et al., 2013). 
 

5.2 Det sociala livet 
Tre subkategorier identifierades under huvudkategorin Det sociala livet. De tre 
subkategorierna var Brustna relationer, Mötet med andra och Socialt stöd. 
 

5.2.1 Brustna relationer  
Amputationen ledde till en upplevelse av att vara exkluderad, isolerad och en känsla av att 
vara en börda för andra (de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Liu et al., 2010; Norlyk et al., 
2013; Stutts et al., 2015). Till följd av den minskade fysiska rörligheten minskade möjligheten 
till deltagande vid sociala sammankomster vilket ledde till att den sociala världen krympte 
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(Livingstone et al., 2011). En rädsla fanns för att vänner skulle ta avstånd från dem och för att 
inte sprida negativitet och tära på sina nära relationer upplevde många ett tvång att dölja sina 
problem (Cater, 2012; de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Hamill et al., 2010; Senra et al., 
2011). En person uttryckte sig ha förskjutit sin familj och tagit distans till sina vänner för att 
inte betunga dem (Stutts et al., 2015). En annan relation som upplevdes bli förändrad var den 
till partnern som ledde till ett förändrat sexliv och nya roller i hemmet (Senra et al., 2011). En 
negativ upplevelse var att partnern blev vårdgivare på deltid som nu fick hjälpa till med 
dagliga behov såsom personlig hygien och sårvård (Livingstone et al., 2011).  
 

5.2.2 Mötet med andra  
Många var rädda för att möta ett negativt bemötande från andra människor efter att ha förlorat 
en kroppsdel men överraskades av ett övervägande positivt bemötande. Många personer 
upplevde dock en känsla av att inte vara förstådd av sin omgivning (Stutts et al., 2015; Liu et 
al., 2010). Några mindes sig ha haft fördomar mot funktionsnedsatta innan de själva förlorade 
sitt ben och trodde därför att andra nu tänkte likadant om dem (Hamill et al., 2010). En 
fördom som stöttes på var att bli misstagen för att ha kognitiva problem vid synen av den 
fysiska funktionsnedsättningen. Det var inte heller ovanligt att någon gång ha blivit 
diskriminerad på grund av sin amputation, såsom vid jobbansökan (Stutts et al., 2015). En 
annan faktor som kunde ge upphov till känslor av diskriminering var att vara rullstolsburen, 
eftersom alla platser inte är anpassade därefter (Cater, 2012).  
 

5.2.3 Socialt stöd 
Efter att ha förlorat ett ben värderades stödet från familj och vänner högt (Cater, 2012; Hamill 
et al., 2010; Liu et al., 2010; Senra et al., 2011). Ömsesidiga relationer var en av de faktorer 
som upplevdes viktig för att känna sig behövd och för att kunna känna personlig värdighet 
(Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013). Det sociala stödet uppgavs vara viktigare än den 
praktiska hjälpen och var det som fick en av personerna att överleva sin depression som 
tillkommit efter förlusten (Hamill et al., 2010). De flesta upplevde sig ha tillräckligt av det 
sociala stödet för att klara av att hantera sin situation, men det framkom också att det var 
bristande i vissa fall (Senra et al., 2011). Ett annat stöd som ansågs var något av det mest 
betydelsefulla var det från andra människor som genomgått en liknande livsomvälvande 
händelse. Det upplevdes också lättare att skapa nya vänskapsrelationer med dem (Cater, 2012; 
Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010). Ett sätt att möta andra personer med liknande 
erfarenheter var genom att delta i en stödgrupp, vilket för de flesta hade inneburit en positiv 
upplevelse. Stödgruppen hjälpte personerna att hitta nya sätt att handskas med olika 
situationer och gav en ökad förståelse om att de inte var ensamma (Stutts et al., 2015). Stödet 
från likasinnade upplevdes dock inte bara som positivt, utan kunde även ha motsatt effekt på 
hanteringen av sin situation då det kunde uppfattas som översittande (Cater, 2012). 
 

5.3 Hanteringen av situationen  
De subkategorier som framkom under huvudkategorin Hanteringen av situationen var Att 
anpassa sig på nytt, Att tänka positivt och Vägen tillbaka. 
 

5.3.1 Att anpassa sig på nytt 
Att anpassa sig på nytt efter de förändrade förutsättningarna innebar en stor utmaning (Cater, 
2012; de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Livingstone et al., 2011). Anpassningen försvårades 
om komplikationer tillstötte, som exempelvis fantomsmärta (de Oliviera Chini & Boemer, 
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2007; Senra et al., 2011). En annan form av komplikation var sömnsvårigheter som kunde 
uppstå då den självständiga vändningen i sängen inte längre var lika självklar (Norlyk et al., 
2013; Senra et al., 2011). Upplevelsen av komplikationerna påverkade välmåendet och 
beskrevs som att befinna sig i ett vakuum där tiden stod still. Personerna påverkades negativt 
på så vis att motivationen minskade, hoppet försvann och med bakslagen kom också stor 
frustration (Cater, 2012; Norlyk et al., 2013).  
 
Olika individer hade olika lätt att acceptera förlusten av kroppsdelen (Cater, 2012; Stutts et 
al., 2015). Ett flertal personer uttryckte att det var viktigt att vara delaktig i beslutet om 
amputationen för att kunna acceptera och bearbeta händelsen (Hamill et al., 2010; de Oliviera 
Chini & Boemer, 2007; Livingstone et al., 2011). De som lättast anpassade sig till den nya 
livsstilen var de som rapporterade högst självacceptans, liksom de med lägst självacceptans 
hade svårast att anpassa sig. Vardagen med jobb och familj fortgick trots den 
funktionsnedsättning som tillkommit vilket många upplevde som svårt (Stutts et al., 2015). 
Det resulterade i en ökad oro då svårigheten att fortsätta jobba ledde till en minskad inkomst, 
som ej var kompatibel med de ökade utgifterna (Livingstone et al., 2011). Flera personer kom 
till insikt med sin sänkta funktionsnivå direkt efter utskrivning från sjukhuset då de 
konfronterades med vardagliga svårigheter (Liu et al., 2010). Hemkomsten innebar enligt 
många både en lättnad men också början på en rad problem. Delar i hemmet som tidigare inte 
setts som problem blev plötsligt hinder, såsom trappor och trösklar. Några beskrev sorgen 
över att inte längre kunna sitta på favoritstolen, plocka upp något från golvet eller att kunna ge 
sitt barn ett glas med vatten. Livsrummet upplevdes krympa och hemmet kändes ibland som 
ett fängelse då det uppstod svårigheter varje gång personerna skulle ta sig ut. Det uttrycktes 
en önskan om bostadsanpassning innan hemkomst (Norlyk et al., 2013). Två till tre månader 
efter utskrivning visade sig många ha börjat acceptera förlusten och anpassat sig till den nya 
vardagen (Liu et al., 2010).  
 

5.3.2 Att tänka positivt 
Många beskrev att negativt tänkande ledde till psykosociala problem medan det positiva 
tänkandet hade en stor betydelse för förbättring och hantering av situationen (Cater, 2012; Liu 
et al., 2010; Livingstone et al., 2011; Norlyk et al., 2013; Stutts et al., 2015). Det positiva 
tänkandet visade sig också öka hoppet inför framtiden (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013). 
Något annat som upplevdes ha en positiv effekt för återhämtningen var att finna en mening 
med amputationen samt att inte låta det bli ett större hinder än nödvändigt (Cater, 2012; 
Livingstone et al., 2011). Humor och mod angavs vara två egenskaper som spelade en 
betydande roll för en framgångsrik återhämtning. De visade sig vara till stor hjälp i utsatta 
situationer och underlättade anpassningen till den nya kroppen. En person använde humor i 
mötet med andra människor för att göra stämningen mer avslappnad (Cater, 2012). Faktorer 
som däremot försvårade hanteringen var upplevelsen av ensamhet eller om personen hamnat i 
en depression (Stutts et al., 2015). En person uttryckte sig ha förlorat hoppet om framtiden, att 
operationen kändes som slutet på livet (Liu et al., 2010). I ett annat fall beskrevs 
amputationen förknippad med hopp då det var den enda utvägen ur en ohållbar situation 
(Norlyk et al., 2013). 
 

5.3.3 Vägen tillbaka 
Att få sätta upp sina egna mål ansågs enligt många vara den största och viktigaste strategin för 
att kunna återta sin självständighet och hitta tillbaka till sig själv (Hamill et al., 2010; Senra et 
al., 2011). En känsla av att vara fullständig infann sig när fler och fler av de dagliga 
aktiviteterna återigen kunde klaras av på egen hand (de Oliviera Chini & Boemer, 2007; Senra 
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et al., 2011). Att konstant sträva efter att återfå god funktion var ett mål som fick personerna 
att utmana sig själva och ju fler av målen som kunde bockas av ju större blev motivationen att 
kämpa vidare. Att klara av fler fysiska färdigheter var steg på vägen mot ett ökat 
självförtroende (Norlyk et al., 2013). Ett tydligt mål var för många att kunna gå igen (Liu et 
al., 2010; Senra et al., 2011). 
	  
Vissa situationer var emotionellt laddade och ledde till att personerna fick ett annat perspektiv 
på livet och sin nya identitet som funktionsnedsatt. Situationerna var olika för alla men var 
avgörande för hur de sen skulle fortsätta sin bearbetning (Hamill et al., 2010). Att jämföra sig 
med andra i liknande situationer men som kommit längre i sin rehabilitering visade sig vara 
en vanlig drivkraft för att själv ta sig framåt (Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010). En annan 
typ av jämförelse som förekom för att lindra sin självömkan var att se på sin situation i 
jämförelse med andra som hade det värre (Cater, 2012; Hamill et al., 2010). Att lära sig 
bemästra sin förändrade vardag ledde stegvis fram till en större acceptans av sin nya identitet. 
Sjukgymnastik var då ett hoppfullt inslag i processen vilket patienterna påpekade var 
meningsfullt för att hålla sig motiverade (Norlyk et al., 2013). En del i rehabiliteringen var för 
många att lära sig använda en protes som också uppgavs förbättra självkänslan (de Oliviera 
Chini & Boemer, 2007; Norlyk et al., 2013). 
 

5.4 Bemötandet från vårdpersonalen 
Under huvudkategorin Bemötandet från vårdpersonalen identifierades de två subkategorierna 
Förlorat förtroende för vården och Att bli sedd. 
 

5.4.1 Förlorat förtroende för vården 
Många personer uttryckte att förtroendet för vården gått förlorat då informationen kring 
amputationen var bristfällig (Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; Livingstone et al., 2011). De 
tyckte att informationen enbart riktade sig till det kortsiktiga behovet, utan hänsyn för de 
långsiktiga konsekvenserna. En person uttryckte även att smärtan hellre fick kvarstå än att 
behöva lägga sig på operationsbordet igen eftersom upplevelsen vara förknippad med att 
förlora en kroppsdel (Hamill et al., 2010). Förtroendet för vården sjönk än mer då patienterna 
upplevde att vårdpersonal påvisade brist på kunskap (Livingstone et al., 2011). Vården ansågs 
även vara bristande på så sätt att de psykologiska aspekterna blev bortglömda. Mer 
psykologisk stöttning hade behövts då de kände sig oförberedda på efterförloppet (Norlyk et 
al., 2013; Stutts et al., 2015). Vissa personer uttryckte däremot att de fått ett bra bemötande 
från vården och var nöjda med rehabiliteringen (Senra et al., 2011). 
 

5.4.2 Att bli sedd 
Patienterna själva menade att det viktigaste var att bemötandet från vårdpersonalen var 
personligt. Personer beskrev upplevelsen av att ha blivit sedd som ett objekt snarare än en 
person av vårdpersonalen, vilket minskade deras känsla av värdighet (Hamill et al., 2010). 
Många ansåg sig ha fått bra praktisk vård men kände sig utelämnade till sig själva i en väldigt 
utmanande situation (Norlyk et al., 2013). En negativ upplevelse var att bli lämnad ensam 
efter operationen då sällskap hade behövts som mest. Vårdpersonalen visade sig ha en unik 
möjlighet att ge stöd och råd till patienterna. Att de hade erfarenhet av möten med individer 
som genomgått liknande händelser upplevdes positivt, då de därför kunde erbjuda bra stöd 
och samtal (Hamill et al., 2010). Det var även viktigt med vårdpersonalens uppmuntran för att 
patienterna skulle acceptera sina nya förutsättningar och att personalen motiverade dem till 
egenvård. Patienterna kände ett behov av stöd i sin rehabiliteringsprocess vilket krävde en 
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mer nyanserad vård och som behövde vara personcentrerad för att på bästa sätt kunna uppnå 
de resultat som eftersträvades (de Oliviera Chini & Boemer, 2007). Det uppgavs vara viktigt 
att vårdpersonalen insåg patientens begränsningar likväl som deras tillgångar. De personer 
som upplevde sig ha fått rätt typ av vård kände en förbättrad livskvalitet, medan de som 
upplevde sig fått otillräcklig eller felaktig vård kände sig avskurna från omvärlden och mer 
beroende av andra. En person beskrev det som att få sina vingar avklippta (Norlyk et al., 
2013). 
 

5.5 Resultatsammanfattning 
Upplevelserna relaterade till att förlora ett ben berör flera områden. Upplevelsen av den egna 
personen beskrevs ge upphov till en förändrad självbild i samband med förlusten av benet, 
relaterat till en påverkad kroppsuppfattning och ett känslomässigt kaos. Vanligt 
förekommande var att självständigheten upplevdes förlorad vilket resulterade i ett större 
beroende av andra. Stödet från närstående och personer som genomgått liknande händelser 
ansågs vara det viktigaste i hanteringen av den omvälvande situationen. Det visade sig också 
att hur väl personerna hanterade sin situation påverkades av olika faktorer såsom hur väl de 
anpassade sig till de nya förutsättningarna, positivt tänkande och målsättning. Upplevelser 
relaterade till vården var att en mer personlig vård och mer psykologisk stöttning hade 
önskats. 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design valdes för att på lämpligast 
sätt besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). Målet var att göra en forskningsöversikt över 
det valda ämnet för att vårdpersonal ska få en ökad förståelse för patienter som genomgått en 
amputation och för att kunna omsätta den sammanställda kunskapen i det praktiska 
omvårdnadsarbetet. Innan huvudsökningen utfördes en testsökning för att få en översikt över 
kunskapsläget.  
 
De utvalda databaserna var CINAHL och Medline som är brett täckande inom 
omvårdnadsvetenskap. För att komplettera med studier inom psykisk hälsa valdes även 
databasen PsycINFO att användas (Kristensson, 2014). Cochrane, Mary Anne Liebert och 
SveMed+ är också databaser inom omvårdnadsvetenskap men ansågs erhålla ett annat fokus 
än det som efterfrågades eller inte vara tillräckligt omfattande för att användas i 
litteraturstudien. PubMed är en lämplig databas inom ämnet, men valdes också bort då artiklar 
från Medline återfinns i databasen samt att artiklar som ännu inte är färdigställda publiceras 
där (National Institutes of Health, 2016). Utöver sökningen i databaserna utfördes en manuell 
sökning för att kontrollera om fler relevanta studier inom området återfanns (Kristensson, 
2014). Sökningen resulterade dock inte i några fler passande artiklar. 
 
Vid sökning i databaserna gjordes både en sökning med respektive databas indexord och med 
sökorden i fritext. Kombinationen användes för att öka sökningens känslighet och därmed 
finna alla relevanta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Så få fritextord som 
möjligt användes vid sökningen för att undvika irrelevanta artiklar. De booleska 
sökoperatorerna AND och OR användes för att öka sensitiviteten i sökningen (Kristensson, 
2014). 
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En av de begränsningar som gjordes vid databassökningen var att endast inkludera 
åldersgruppen vuxna, det för att utesluta barn som kräver specialistkompetens. Enligt 
Kristensson (2014) skall tidsspannet begränsas på ett sådant sätt att endast aktuell forskning 
framkommer men utan att för den skull sänka kvaliteten på litteraturstudien. Tidsramen 
avgränsades därför från år 2006 till 2016. Ytterligare en begränsning var engelskspråkiga 
artiklar för att få fram ett hanterbart resultat (Kristensson, 2014). Endast artiklar som var peer 
reviewed inkluderades, vilket innebär att de är lektörgranskade och höjder därmed artiklarnas 
kvalitet (Backman, 2008).  
 
Ett inklusionskriterie var att amputationen skulle skett av nedre extremitet. Inklusionskriteriet 
kan vara missvisande på så vis att det innefattar en stor variation av amputationer, såsom 
amputation ovan knä, nedom knä eller enbart tå. Resultatet kan därför skilja sig mycket då 
den kroppsliga förändringen blir olika stor och därmed också upplevelsen. Ett annat 
inklusionskriterie var amputation oavsett orsak vilket även det kan generera i ett missvisande 
resultat, då orsaken som föranledde amputationen kan ha påverkat upplevelsen. 
Sekundärartiklar exkluderades då endast primärkällor skulle medtas i litteraturstudien. Ett 
exklusionskriterie var studier med kvantitativ metod då de fokuserar på statistik, 
standardiserade data och strävar efter att kunna generalisera slutsatsen till en större population 
(Kristensson, 2014). Den kvalitativa metoden inriktar sig däremot på deltagarnas eget 
perspektiv med intresse på upplevelser och syftar inte till att generalisera slutsatsen (ibid.). 
Därav inkluderades endast kvalitativa studier för att besvara litteraturstudiens syfte som 
efterfrågade patienters upplevelser. Ytterligare ett exklusionskriterie var studier som 
fokuserade på patienters upplevelser av proteser, fantomsmärta eller fördjupat socialt stöd. 
Avsikten med det var att litteraturstudiens syfte inriktade sig på upplevelserna relaterade till 
att leva utan en kroppsdel och inte på rehabilitering eller komplikationer. 
 
De utvalda studierna granskades enligt SBU:s granskningsmall för att se vilken vetenskaplig 
kvalitet de höll (Kristensson, 2014). Åtta av nio studier beräknades hålla medelhög till hög 
kvalitet och en beräknades hålla låg kvalitet. Studien med låg kvalitet valdes att ta med i 
litteraturstudiens resultat ändå, då den ansågs innehålla relevant fakta som svarade på syftet. 
Artiklarna granskades av författarna var för sig för att öka reliabiliteten.  
 
Vid bearbetning och analys lästes artiklarna igenom av författarna på varsitt håll för att sedan 
jämföra om samma skillnader och likheter markerats. Det för att minska risken för att relevant 
fakta faller bort och för att minska risken för att påverka varandra. Det är viktigt att författarna 
är medvetna om sin eventuella förförståelse i ämnet för att kunna vara objektiva och för att 
inte påverka resultatredovisningen. Vissa påstår att det inte går att göra en helt tolkningsfri 
beskrivning av ämnet (Kristensson, 2014). 
 
En viktig aspekt att lyfta är det faktum att ingen hänsyn togs till variationen på tidsintervallet, 
mellan amputationen och intervjutillfället, vid sållning av artiklar. Upplevelsen av att ha 
genomgått en amputation kan skilja sig avsevärt beroende på hur lång tid som gått efter 
amputationen, då det kan ta lång tid att nå acceptans och god anpassning. Hade tidsintervallet 
begränsats hade det inte funnits tillräckligt med vetenskapligt underlag för att nå lämplig 
datamängd för att utföra en trovärdig litteraturstudie. 
 
I två av studierna som inkluderades fanns upplevelser beskrivna även från personer som 
genomgått en amputation av övre extremitet. De valdes att ta med trots det då det i den ena 
studien rörde sig om en person av åtta som genomgått en amputation av övre extremitet och 
två av 27 i den andra. I den första studien var det tydligt vem som uttryckte vad, vilket gjorde 
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det enkelt att utesluta det som beskrevs av personen med en amputerad arm. I den andra 
studien var det däremot svårare att urskilja vilken information som kom från respektive 
deltagare, men ansträngningar gjordes för att endast använda den information som svarade 
mot syftet.  
 

6.2 Resultatdiskussion  
I relation till amputationen är Den egna personen förknippad med en stor blandning av 
känslor som påverkas av en upplevd förändrad identitet och förlorad självständighet. Många 
upplevde svårigheter att acceptera den nya identiteten som utvecklades till följd av den 
förändrade kroppen. Amputationen innebar också att behovet av andra människors hjälp 
ökade vilket ledde till en känsla av att vara beroende av andra. Det kan förstås utifrån 
Merleau-Pontys (1999) beskrivning om att människan är sin kropp och relaterar till sin 
omvärld genom den. Det innebär att när en drastisk förändring sker av kroppen så kan även 
identiteten rubbas. Upplevelsen av att känna sig som en annan person efter amputationen tas 
upp av Murray och Forshaw (2013), där en önskan också uttrycks om att bli sedd som samma 
person som innan trots sin förändrade kropp. En annan syn på kroppen är att den är kulturellt 
präglad och att samhället har byggt upp ett ideal kring den som människor vill eftersträva. När 
kroppen förändras och upplevs ofullständig kan det innebära en psykisk obalans då de 
samhällsenliga idealen inte längre kan uppnås (Ihde, 2002). Förutom att identiteten förändras 
styrker Murray och Forshaw (2013) det som framkom i litteraturstudiens resultat om känslan 
av att bli en börda för andra, att ha blivit fråntagen sitt liv och att ha förlorat sin 
självständighet. Begreppet Vara med sig själv som beskrivs av McCance och McCormack 
(2013) kan kopplas till Den egna personen då det belyser vikten av att synliggöra personen 
bakom sjukdomen. Svensk sjuksköterskeförening (2010) tar också upp betydelsen av att 
bemöta människor utifrån det personcentrerade synsättet för att positivt påverka personens 
identitet som till viss del formas i mötet med andra. Således kan ett bra bemötande från 
vårdpersonal och medmänniskor skapa en bra miljö för att återuppbygga identiteten hos 
personer som förlorat en kroppsdel. Sjuksköterskan bör även ta tillvara på det friska och se 
hela personen för att bidra till en bevarad självständighet. 
 
Resultatet i litteraturstudien visade även på att Det sociala livet förändrades i samband med 
amputationen, bland annat genom att relationerna inom familjen ändrades då de närstående 
lätt antog en vårdgivarroll. Personerna upplevde ett behov av socialt stöd och ett av det 
viktigaste var det från personer med liknande erfarenheter. Murray och Forshaw (2013) 
skriver i sin studie om betydelsen av det sociala stödet, men även att många kände en ovilja 
att träffa familj och vänner på grund av att de upplevde att de inte kände igen sig själva efter 
amputationen. I studien av Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi och Hassankhani (2014) gavs 
en enhälligt positiv bild av att få stöd från personer med liknande erfarenheter, vilket bekräftar 
det som framkommit i litteraturstudiens resultat. Det upplevdes positivt då personerna lättare 
kunde förstå varandra och deras vardagliga problem. Till skillnad från litteraturstudiens 
resultat som menar att stödet från personer som befinner sig i liknande situation var ett av det 
viktigaste, pekar studien av Valizadeh et al. (2014) på att stödet från närstående var ännu 
viktigare. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att det sociala behovet ska 
prioriteras lika högt som det fysiska och att det ingår i sjuksköterskans uppgift att försöka 
tillgodose det behovet. Sjuksköterskan kan hjälpa till att underlätta bearbetningen genom att 
anordna grupper där personer med liknande erfarenheter får träffas och prata om vad de gått 
igenom (Murray & Forshaw, 2013). McCance och McCormack (2013) beskriver begreppet att 
Vara i en social värld som en del i den personcentrerade vården. Det syftar till att kartlägga 
personens sociala nätverk för att skapa en uppfattning om vilka relationer som anses viktigast 
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(ibid.). I deras teori tas däremot inte vikten av stödet från personer med liknande erfarenheter 
upp, medan det framkommer som något av det viktigaste i både litteraturstudiens resultat och 
i studien av Valizadeh et al. (2014). Att skilda åsikter förekommer kring vilket socialt stöd 
som är det viktigaste efter att ha genomgått en amputation går att konstatera, men tydligt är att 
sjuksköterskan spelar en betydelsefull roll och måste se varje enskild individ och de sociala 
behov personen har. Ett sätt att göra det på skulle kunna vara genom att förmedla kontakt med 
en stödgrupp om det önskas.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom den känslomässiga upplevelsen av hemkomsten efter 
utskrivning från sjukhus som en del i Hanteringen av situationen. Relaterat till hemkomsten 
konfronterades personerna med en rad problem då hemmiljön inte var anpassad efter de nya 
förutsättningarna, samtidigt som det upplevdes tryggt att komma hem till en bekant miljö. Ett 
sätt att hantera situationen på var genom att ha en positiv inställning. Murray och Forshaw 
(2013) styrker det som framkom om hur den positiva attityden hjälpte många att se 
optimistiskt på framtiden istället för att bara se hinder. Kelly och Dowling (2008) menar dock 
att det finns fler faktorer som påverkar hur väl en person hanterar sin situation efter att ha 
förlorat en kroppsdel, utöver de som tas upp i litteraturstudiens resultat. De tar istället upp 
patientens ålder och grad av amputation som några av de mest betydande faktorerna. Hur väl 
en person handskas med en svår situation kan också ses utifrån Antonovskys (1991) teori. Där 
poängteras att en hög grad av upplevd meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet gör det 
lättare att anpassa sig till sin situation. Apelqvist och Bergqvist (2010) skriver om det långa 
och krävande vårdbehovet som utvecklades till följd av den sänkta funktionsnivån, som 
innebär att fortsatt vård behövs i hemmet. Angående hemmiljön menar Björkman Randström, 
Asplund och Svedlund (2012) att den påverkar personen och kan innefatta både hinder och 
möjligheter beroende på personens situation. En känd miljö kan upplevas underlätta 
rehabiliteringen och inge en större motivation, medan den också kan vara ett hinder på så vis 
att den inte är lika anpassad som sjukhusmiljön (ibid.). Att omgivningen har stor inverkan på 
en person och hur den upplever sin situation är något som även lyfts under begreppet Vara på 
plats som beskrivs av McCance och McCormack (2013). Med andra ord kan Vara på plats 
och Hanteringen av situationen sammankopplas genom att båda lyfter vikten av omgivningen 
som en del som påverkar upplevelsen av vården. Sjuksköterskan bör därför ta hänsyn till den 
enskilda individens förutsättningar och behov efter amputationen för att hjälpa personen att 
anpassa sig till omgivningen. 
 
Resultatet visade nödvändigheten i att Bemötandet från vårdpersonalen var personligt för att 
individen skulle uppleva sig bli sedd som en person och inte som ett objekt. En avsaknad av 
stöttning av de psykologiska aspekterna uppmärksammades och ett behov av mer emotionellt 
stöd fanns. En individanpassad vård var betydande för att patienterna skulle uppleva ett 
optimerat resultat av behandling och rehabilitering efter amputationen. Precis som Svensk 
sjuksköterskeförening (2010) skriver så skall sjuksköterskan arbeta utifrån ett personcentrerat 
synsätt. Det innebär att ta hänsyn till personliga värderingar och individuella behov för att 
utforma en god vård och sjuksköterskan kan genom sitt handlande avgöra vårdens inriktning 
(ibid.). ICN:s etiska kod tar även den upp vikten av att respektera personens värderingar och 
därutöver att ge vård efter personens vanor, tro och mänskliga rättigheter (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). McCance, Gribben, McCormack och Laird (2013) beskriver att 
omvårdnad inte bara ska utformas efter de fysiska behoven utan även efter de psykiska och 
emotionella, vilket styrker påståendet om att hela personen måste bli sedd. Att se patientens 
upplevelse utifrån ett flerdimensionellt perspektiv är viktigt för att kunna identifiera 
eventuella hinder för en framgångsrik rehabilitering. Sjuksköterskan har en idealisk roll för att 
kunna utforma och ge en personlig vård (ibid.). Att bara finnas där genom att lyssna och trösta 
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kan bidra till en ökad trygghet för patienter som genomgår en livskris (Hudacek, 2008). 
McCance och McCormacks (2013) sista begrepp, Vara i relation, knyter an till ovanstående 
då det belyser vikten av medmänniskor och patientens relation till dem. Genom att vara 
lyhörd gentemot patienten kan sjuksköterskan vara till terapeutisk nytta (ibid.). Inga 
frågetecken framkommer kring huruvida personer som genomgått en amputation är i stort 
behov av psykologisk stöttning. Följaktligen bör sjuksköterskan använda sin terapeutiska roll 
och försöka ta sig tid till att finnas där och lyssna på patienten, då bemötandet kan vara 
avgörande för hur vården uppfattas.  
 
Åtta av nio artiklars resultat visade på liknande fynd. Mycket av den information som 
framkom i de åtta artiklarna återfanns även i den nionde. Artikeln skiljde sig dock på så vis att 
den inriktade sig mot traumatiskt amputerade kvinnor i krig, vilket ledde till ett annat 
perspektiv på amputationen.  
 
Det beskrivs i två av studierna i litteraturstudiens resultat att det positiva bemötandet från 
andra människor övervägde det negativa. Trots det framkommer enbart beskrivningar av det 
negativa bemötandet i flera av studierna. Det innebär en vinkling av verkligheten då all 
relevant fakta inte ges lika mycket utrymme och därmed saknas en djupgående beskrivning av 
de positiva upplevelserna av bemötandet. 
 
Den totala könsfördelningen i studierna var 175 män och 62 kvinnor. Den ojämna 
fördelningen kan ha påverkat resultatet, men inget pekar på att det skulle fått ett annorlunda 
utfall om fördelningen varit jämnare. I en studie görs en jämförelse mellan kvinnor och mäns 
upplevelser, där det visade sig att kvinnorna brydde sig mer om det fysiska utseendet medan 
männen var mer oroade över hur andra skulle uppfatta dem. I övrigt tas inga skillnader upp 
mellan könen. 
 

6.3 Slutsats 
Upplevelsen av att ha genomgått en amputation är subjektiv men återkommande aspekter har 
identifierats. De huvudsakliga upptäckterna kan sammanfattas som upplevelser rörande Den 
egna personen, Det sociala livet, Hanteringen av situationen och Bemötandet från 
vårdpersonalen. En djupare förståelse har erhållits kring hur personerna upplever sin situation 
och vilka behov som behöver tillgodoses. Att förlora ett ben är förknippat med en stor mängd 
känslor och är ofta relaterat till en livskris. I det känslomässiga kaoset är det sociala stödet till 
stor nytta för att en lyckad hantering ska kunna uppnås. Resultatet visar på ett stort behov av 
en mer flerdimensionell vård, vilket tyder på att vårdpersonalen behöver arbeta 
personcentrerat.  
 

6.4 Kliniska implikationer  
Litteraturstudien visar på att personer som genomgått en amputation har ett stort behov av 
psykologisk stöttning, förutom den fysiska vården. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
kan genom litteraturstudien bilda sig en uppfattning om vilka aspekter som patienterna själva 
anser är viktiga i efterförloppet. Genom att implementera kunskapen på både 
organisationsnivå och individnivå kan sjuksköterskan se till att omvårdnadsarbetet sker 
utifrån ett personcentrerat synsätt. Sjuksköterskan kan fungera som en länk mellan olika 
instanser genom att exempelvis se till så bostadsanpassning utförs innan hemkomst, ta kontakt 
med arbetsterapeut och fysioterapeut samt ordna med eventuell hemvård. I litteraturstudien 
framkommer vikten av socialt stöd. Sjuksköterskan kan genom att bara finnas där för 
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patienten eller genom att uppmuntra till deltagande i stödgrupper hjälpa de patienter som har 
ett behov av mer psykologisk stöttning. Sjuksköterskan kan träffa på patienterna överallt inom 
vården och kan med fördel använda kunskapen om deras upplevelser av amputationen vid 
bemötandet. 
 

6.5 Förslag på vidare forskning 
Efter granskning av litteraturstudiens artiklar saknas vidare kunskap om huruvida tiden efter 
amputationen har någon betydelse för upplevelsen av situationen. Vidare forskning bör 
fokusera på skillnaderna i upplevelser mellan de patienter som nyligen genomgått operationen 
och de patienter som haft lång tid att acklimatisera sig. Mer forskning behövs även kring hur 
patienternas upplevelser skiljer sig mellan olika geografiska platser, för att på så vis ta reda på 
vad varje område bör fokusera sitt förbättringsarbete på. En jämförande studie skulle kunna 
utföras för att se skillnaden mellan den svenska sjukvården och andra länders sjukvård. Det 
för att identifiera eventuella förbättringsförslag i bemötandet av personer som genomgått en 
amputation av nedre extremitet.  
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BILAGA 1 
Sökmatris      1(3) 

Databas Sökord och 
begränsningar 

Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

   Titlar Abstract Fulltext Utvalda 
Cinahl 
160829 

S1. (MH 
”Amputation”) OR 
(MH ”Above-Knee 
Amputation”) OR 
(MH ”Below-Knee 
Amputation”) 

5 467     

Cinahl 
160829 

S2. ”lower limb 
amputation” 

432     

Cinahl 
160829 

S3. (MH ”Life 
Experiences”) OR 
(MH ”Life Change 
Events”) 

20 127     

Cinahl 
160829 

S4. Experienc* 239 939     

Cinahl 
160829 

S5. S1 OR S2 5 578     

Cinahl 
160829 

S6. S3 OR S4 244 068     

Cinahl 
160829 

S7. S5 AND S6 
Begränsningar: 
*Peer reviewed 
*Enlish language 
*Publiceringsår 
2006-2016 
*Ålder: All adult 

151 151 39 6 3 

 



	  

Sökmatris     2(3) 

Databas Sökord och 
begränsningar 

Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

   Titlar  Abstract Fulltext Utvalda 
Medline 
160829 

S1. (MH 
”Amputation”) 

17 957     

Medline 
160829 

S2. ”lower limb 
amputation” 

930     

Medline 
160829 

S3. (MH ”Life 
Change Events”) 

20 483     

Medline 
160829 

S4.  Experienc* 852 675     

Medline 
160829 

S5. S1 OR S2 18 338     

Medline 
160829 

S6. S3 OR S4 866 270     

Medline 
160829 

S7. S5 AND S6 
Begränsningar: 
*English language 
*Publiceringsår 
2006-2016 
*Ålder: All adult 

412 412 32 5 3 

  



	  

Sökmatris     3(3) 

Databas Sökord och 
begränsningar 

Resultat av 
sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

   Titlar  Abstract Fulltext Utvalda 
PsycINFO 
160829 

S1. DE 
”Amputation” 

896     

PsycINFO 
160829 

S2. ”lower limb 
amputation” 

84     

PsycINFO 
160829 

S3. DE ”Life 
Experiences” 

21 831     

PsycINFO 
160829 

S4.  Experienc* 558 836     

PsycINFO 
160829 

S5. S1 OR S2 903     

PsycINFO 
160829 

S6. S3 OR S4 558 836     

PsycINFO 
160829 

S7. S5 AND S6 
Begränsningar: 
*Peer reviewed 
*English 
language 
*Publiceringsår 
2006-2016 
*Ålder: 
Adulthood 

93 93 17 4 3 



	  

BILAGA 2 
Artikelmatris         1(9) 
Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cater, J. K. (2012). 
Traumatic amputation: 
Psychosocial adjustment 
of six army women to 
loss of one or more 
limbs. Journal of 
Rehabilitation Research 
and Development, 
49(10), 1443-1455. doi: 
10.1682/JRRD.2011.12.
0228 
 
Land: USA 

Syftet var att öka 
förståelsen om 
hur kvinnor inom 
militären anpassar 
sig efter att ha 
genomgått en 
traumatisk 
amputation. 

Kvalitativ metod med explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor inom 
militären som genomgått en traumatisk 
amputation. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: 10 kvinnor tillfrågades 
via sociala medier samt enligt 
snöbollsprincipen. 
 
Urval: Snöbollsurval och avsiktligt urval. 
 
Slutlig studiegrupp: Sex kvinnor i åldern 
20-36 år medverkade. 
 
Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk 
analysmetod. 

Styrkor: Tydligt 
beskrivet 
urvalsförfarande. 
 
Tydlig relation mellan 
forskare och deltagare. 
 
Bra beskriven 
datainsamlingsmetod. 
 
Tydligt 
analysförfarande. 
 
 
Svagheter: Litet urval. 
 
Otydliga 
exklusionskriterier. 
 
Varken datamättnad 
eller analysmättnad 
omnämns. 

Att känna sig 
diskriminerad till följd 
av sin amputation var 
en känsla som de flesta 
personer upplevt. 
 
Faktorer som påverkade 
upplevelsen av 
hanteringen var socialt 
stöd, positiv attityd, 
humor, att finna en 
mening med 
amputationen och 
perspektivet att det hade 
kunnat vara värre. 
 
Utseendet upplevdes 
som en viktig aspekt, 
särskilt för kvinnor. 
 
Vissa upplevde sig vara 
stolta över sin 
amputation. 

  



	  

Artikelmatris         2(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cavanagh, S. R., Shin, L. 
M., Karamouz, N. & 
Rauch, S. L. (2006). 
Psychiatric and 
emotional sequelae of 
surgical amputation. 
Psycosomatics, 47(6), 
459-464. 
 
Land: USA 

Syftet var att 
bedöma hur 
många patienter 
som efter en 
kirurgisk 
amputation 
drabbas av 
posttraumatisk 
stress eller andra 
psykiatriska 
besvär, samt att 
beskriva de 
känslomässiga 
aspekterna av att 
genomgå en 
amputation. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: Personer som 
genomgått en amputation och är inskrivna 
på en rehabiliteringsklinik. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Patienter på en 
rehabiliteringsklinik som genomgått en 
amputation tillfrågades efter deras läkares 
godkännande. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Slutlig studiegrupp: Medelåldern var 64 
år varav 19 män och sju kvinnor 
medverkade. 
 
Datainsamlingsmetod: Strukturerade 
intervjuer baserade på DSM-IV samt 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Framgår ej. 
 

Styrkor: Välskrivet 
urvalsförfarande. 
 
Välbeskriven kontext. 
 
 
Svagheter: Litet urval 
och stort bortfall. 
 
Ingen framkommen 
analys. 

De vanligast upplevda 
känslorna relaterade till 
en amputation visade 
sig vara chock, 
nedstämdhet och 
motvilja, men även en 
lycka över att vara i 
livet. 
 
En traumatisk 
amputation innebar en 
större chock än en 
planerad amputation. 
 
Många personer talade 
om sin amputation som 
något positivt och som 
hade gjort deras liv 
lättare. 

  



	  

Artikelmatris         3(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

de Oliveira Chini, G. C. & 
Boemer, M. R. (2007). 
Amputation in the 
perception of those who 
experience it: A study 
under the 
phenomenological view. 
Rev Latino-am 
Enfermagem, 15(2), 330-
336.  
 
Land: Brasilien 

Syftet var att 
skapa en 
förståelse för de 
konsekvenser och 
känslor som är 
kopplade till 
upplevelsen av att 
genomgå en 
amputation.  

Kvalitativ metod med deskriptiv 
design. 
 
Inklusionskriterier: Amputation oavsett 
orsak. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Genom att granska 
operationslistan för kommande dag 
kunde författaren hitta patienter som 
skulle genomgå en amputation. 13 
inneliggande patienter valde att medverka 
efter att ha gett sitt samtycke. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Slutlig studiegrupp: De medverkande 
var nio män och fyra kvinnor i åldern 44-
80 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Individuella 
intervjuer. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk analys. 
 

Styrkor: Tydligt 
beskrivet 
urvalsförfarande. 
 
 
Svagheter: Ingen 
datamättnad. 

Upplevelsen av att ha 
blivit beroende av andra 
var förknippat med 
rädsla och försämrat 
självförtroende. Den 
största oron handlade 
om att inte klara av 
vardagliga aktiviteter. 
 
Blandade känslor 
förekom kring 
amputationen, där 
insikten om behovet av 
ingreppet stred mot att 
inte kunna acceptera 
den förlust som det 
innebar. 
 
Att successivt återfå 
förmågan att klara av 
vardagen gav en känsla 
av tillfredställelse.  

  



	  

Artikelmatris         4(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hamill, R., Carson, S. & 
Dorahy, M. (2010). 
Experiences of 
psychosocial adjustment 
within 18 months of 
amputation: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis. Disability and 
Rehabilitation, 32(9), 729-
740. doi: 
10.3109/09638280903295
417 
 
Land: Storbritannien  

Syftet var att 
utforska 
individers 
upplevelser av 
psykosocial 
anpassning 18 
månader efter att 
ha genomgått en 
amputation. 

Kvalitativ metod med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier: Deltagare över 18 
år, genomgått en amputation inom 18 
månader och vara bedömd av psykolog 
som tillräckligt mentalt välmående för att 
delta i studien. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Tio patienter från en 
ortopedisk klinik i Storbritannien 
tillfrågades om att delta i studien, varav 
åtta valde att delta.  
 
Urval: Avsiktligt urval. 
 
Slutlig studiegrupp: Tre kvinnor och 
fem män.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Hermeneutisk 
fenomenologisk analys. 
 

Styrkor: Tydligt 
beskrivna 
inklusionskriterier. 
 
Tydligt beskrivet 
förhållande mellan 
forskare och deltagare. 
 
 
Svagheter: Inga tydliga 
exklusionskriterier.  
 
Ingen information om 
ålder på deltagarna. 

Personerna uttryckte en 
känsla av att ha blivit 
fråntagen sin 
självständighet och 
många hade svårigheter 
att acceptera sin nya 
identitet som 
funktionshindrad. 
Målsättning var en 
viktig del i att åter bli 
självständig. 
 
Att ha kommit till insikt 
om att ingreppet var 
nödvändigt var viktigt 
för att kunna acceptera 
sitt nya liv. 
 
Att vårdpersonalen såg 
patienterna ur ett 
helhetsperspektiv var 
betydelsefullt. 
 
Det viktigaste stödet 
uppgavs vara det från 
människor som 
genomgått liknande 
händelser. 



	  

Artikelmatris         5(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Liu, F., Williams, R. M., 
Liu, H.-E. & Chien, N.-H. 
(2010). The lived 
experience of person with 
lower extremity 
amputation. Journal of 
Clinical Nursing, (19), 
2152-2161. doi: 
10.1111/j.1365-
2702.2010.03256.x 
 
Land: Taiwan 

Syftet var att 
beskriva och 
förstå upplevelser 
hos personer som 
genomgått en 
amputation av 
nedre extremitet. 

Kvalitativ metod med deskriptiv 
design. 
 
Inkluisonskriterier: Deltagare över 45 
år, genomgått en ensidig amputation av 
nedre extremitet och kommunicerar på 
mandarin eller taiwanese. 
 
Exklusionskriterier: Postoperativa 
komplikationer. 
 
Urvalsförfarande: 24 personer på tre 
olika rehabiliteringscenter inriktade på 
proteser tillfrågades, varav 22 valde att 
delta. Både skriftlig och muntlig 
information gavs. 
 
Urval: Avsiktligt urval. 
 
Slutlig studiegrupp: Medelåldern var 70 
år och 68 procent var män. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Hermeneutisk 
fenomenologisk analys. 

Styrkor: Datamättnad. 
 
 
Svagheter: Otydligt 
beskriven kontext. 
 
Ingen tydlig 
beskrivning av 
förhållandet mellan 
forskare och deltagare. 

De första veckorna efter 
ingreppet upplevde 
majoriteten av 
personerna en rädsla 
och osäkerhet inför 
framtiden samt en 
känsla av förlorad 
kontroll. 
 
Anpassningsprocessen 
upplevdes innehålla ett 
brett spektrum av 
känslor såsom ilska och 
sorg. Personerna hade 
svårt att anpassa sig till 
de kroppsliga 
förändringar som ledde 
till en förlorad 
självständighet och 
social isolering.  
 
Upplevelsen ledde till 
att många omvärderade 
meningen med livet och 
insåg värdet av sociala 
relationer. 

  



	  

Artikelmatris         6(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Livingstone, W., Van de 
Mortel, T. F. & Taylor, B. 
(2011). A path of 
perpetual resilience: 
Exploring the experience 
of a diabetes-related 
amputation through 
grounded theory. 
Contemporary Nurse, 
39(1), 20-30.  
 
Land: Australien 

Syftet var att låta 
personer som 
genomgått en 
diabetesrelaterad 
amputation 
beskriva sina 
upplevelser för att 
öka 
vårdpersonalens 
förståelse för 
deras verklighet. 

Kvalitativ metod med deskriptiv 
design. 
 
Inklusionskriterier: Deltagare minst 18 
år, genomgått en diabetesrelaterad 
amputation inom de senaste fyra åren och 
vara mentalt kapabla att delta. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: En anställd på ett 
sjukhus sammanställde en lista på 30 
potentiella patienter som förfrågades via 
ett hemskickat brev om att delta i studien. 
Fem personer valde att delta tillsammans 
med sin partner och vårdgivare. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Slutlig studiegrupp: Medelåldern var 61 
år, en kvinna och fyra män medverkade. 
 
Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: Grounded theory analys. 
 

Styrkor: Välskrivet 
urvalsförfarande. 
 
Hög kvalitet. 
 
 
Svagheter: Litet urval 
och stort bortfall. 

Upplevelsen av 
hanteringen av 
situationen försvårades 
om komplikationer 
tillstötte. 
 
Samtliga upplevde att 
relationen till partnern 
förändrades. 
 
Många nämnde chock, 
ilska och misstro som 
vanliga känslor efter 
amputationen och 
upplevelsen av att ha 
förlorat sin 
självständighet. 
 
En positiv attityd visade 
sig ha god effekt vid 
anpassning och 
acceptans. 

  



	  

Artikelmatris         7(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Norlyk, A., Martinsen, B. 
& Kjaer-Petersen, K. 
(2013). Living with 
clipped wings: Patients’ 
experience of losing a leg. 
International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-Being, 
(8). 
 
Land: Danmark  

Syftet var att 
utforska hur 
patienter efter 
utskrivning 
beskriver sin 
upplevelse av att 
ha förlorat ett 
ben. 

Kvalitativ metod med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier: Deltagare som 
genomgått en benamputation, 
kommunicerar på danska och är utskrivna 
till sina hem. 
 
Exklusionskriterier: Tumörrelaterade 
amputationer. 
 
Urvalsförfarande: Deltagare utvalda 
från ett danskt universitetssjukhus genom 
muntlig och skriftlig information från 
sjuksköterska eller läkare på avdelningen.  
 
Urval: Avsiktligt urval. 
 
Slutlig studiegrupp: Åtta män och fyra 
kvinnor i åldern 33-87 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk analys. 

Styrkor: Bra och 
relevant urval med 
tydligt urvalsförfarande. 
 
Tydliga 
inklusionskriterier. 
 
Tydlig kontext. 
 
 
Svagheter: Ingen tydlig 
data- eller 
analysmättnad. 

En amputation innebar 
en existentiell kris där 
tid behövdes för att 
vänja sig vid sin 
förändrade kropp. 
 
Upplevelsen av att 
komma hem var 
förknippad med glädje, 
men också stora 
utmaningar. 
 
Att sätta upp mål var 
viktigt för att hålla 
hoppet uppe. 
 

 

  



	  

Artikelmatris         8(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Senra, H., Oliveira, R. A., 
Leal, I. & Vieira, C. 
(2011). Beyond the body 
image: A qualitative study 
on how adults experience 
lower limb amputation. 
Clinical Rehabilitation, 
26(2), 180-191. doi: 
10.1177/02692155114107
31 
 
Land: Portugal 

Syftet var att 
utforska vuxnas 
upplevelser av att 
ha genomgått en 
amputation av 
nedre extremitet 
med fokus på 
förändringar i 
självbilden som 
följd. 

Kvalitativ metod med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier: Deltagare över 20 
år, ha genomgått en amputation av nedre 
extremitet efter 18 års ålder och haft en 
uppföljning på rehabiliteringsklinik. 
 
Exklusionskriterier: De som inte 
uppfyllde inklusionskriterierna eller hade 
kognitiva nedsättningar. 
 
Urvalsförfarande: Deltagarna 
tillfrågades i samband med sin 
uppföljning på en rehabiliteringsklinik. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
 
Slutlig studiegrupp: Medelåldern var 61 
år och 35 män och sju kvinnor 
medverkade. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Induktiv innehållsanalys. 
 

Styrkor: Tydliga 
inklusionskriterier. 
 
Bra beskrivet 
urvalsförfarande.  
 
Tydlig relation mellan 
forskare och deltagare. 
 
Datamättnad. 
 
Bracketing. 
 
Genererar i ny teori. 
 
 
Svagheter: Ingen 
analysmättnad 
framkommer. 
 
Otydlig teoretisk 
referensram. 

Personerna beskrev en 
förlust av 
självständighet i 
samband med 
amputationen. 
 
Att sätta upp mål 
upplevdes viktigt för att 
komma framåt i 
rehabiliteringen. 
 
De flesta hade positiva 
upplevelser gällande 
rehabiliteringen och 
vårdpersonalen. 
 
Majoriteten var nöjda 
med sitt sociala stöd 
och tyckte att det var 
värdefullt. 

  



	  

Artikelmatris         9(9) 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Stutts, L. A., Bills, S. E., 
Erwin, S. R. & Good, J. J. 
(2015). Coping and 
posttraumatic growth in 
women with limb 
amputations. Psychology, 
Health & Medicine, 20(6), 
742-752. doi: 
10.1080/13548506.2015.1
009379 
 
Land: USA 

Syftet var att 
undersöka 
hantering och 
posttraumatiska 
följder hos 
kvinnor efter en 
amputation. 

Kvalitativ metod med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor som 
genomgått en amputation. 
 
Exklusionskriterier: Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande: Ett frågeformulär 
mailades till ledare för lokala stödgrupper 
och relevanta organisationer och 
publicerades online på forum för 
stödgrupper. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval.  
 
Slutlig studiegrupp: Medelåldern var 50 
år och 30 kvinnor medverkade. 
 
Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade 
intervjuer och undersökning för att se 
förekomsten av posttraumatisk stress. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk analys. 

Styrkor: Tydlig analys. 
 
Datamättnad. 
 
Välskrivet resultat. 
 
 
Svagheter: Otydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 

Att ha en positiv attityd 
tillsammans med socialt 
stöd visade sig påverka 
personernas anpassning 
till det nya livet på ett 
positivt sätt. Det som 
visade sig försvåra 
anpassningen var 
känslan av ensamhet, 
bristande socialt stöd 
och sorg. 
 
Många rapporterade att 
de saknade socialt stöd 
under sjukhusvistelsen. 
 
De flesta av kvinnorna 
beskrev att de hade 
erfarit diskriminering 
på grund av sin 
amputation.   
 
Kvinnorna upplevde en 
rädsla för att inte bli 
accepterade för sitt 
utseende. 

 


