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Sammanfattning 

 

Bakgrund Amputation är ett av de äldst förekommande kirurgiska ingreppen och 

genomförs på grund av olika anledningar som bland annat kardiovaskulära sjukdomar, 

diabetes eller trauma. Varje år utförs ungefär 3000 amputationer av nedre extremitet i Sverige 

och transtibial amputation beskrivs vara den vanligaste amputationsnivån av nedre extremitet. 

Syfte Att beskriva personers upplevelser efter en amputation. Metod En deskriptiv 

litteraturstudie genomfördes med systematiska sökningar. I databaserna Cinahl, Medline, 

PsycINFO och via en manuell sökning hittades tio kvalitativa artiklar som sammanställdes till 

ett resultat. Resultat Att komma hem från sjukhuset beskrevs som en utmaning på grund av 

nedsatt rörlighet. En minskad självständighet beskrevs som påfrestande och att bli mer 

självständig beskrevs som ett betydande mål. Personerna som genomgått en amputation 

kunde uppleva en förändring i sin självbild och beskrev att de valde kläder så att 

amputationsstumpen eller protesen inte skulle synas. Stöd från närstående samt från andra 

personer som genomgått en amputation hjälpte personerna att anpassa sig och acceptera 

amputationen. Slutsats Förändringar kan upplevas inom personens självbild, självständighet 

och stöd efter amputation av nedre extremitet. Personen kan se sin självbild på ett nytt sätt 

och självständigheten kan gå förlorad. Därför är uppmuntran och stöd från närstående, 

sjuksköterskor och andra personer som genomgått en amputation betydelsefullt. Det är viktigt 

att sjuksköterskan redan på vårdavdelningen har kunskap och samtalar om olika förändringar 

och känslor som kan uppstå. Det kan underlätta bemötandet och förbereda patienten inför 

förändringar och upplevelser efter utskrivning från vårdavdelning.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Under en praktik på ortopedkirurgiska kliniken fanns ett flertal patienter som hade genomgått 

amputation av nedre extremitet. Med extremitet menas armarna samt benen (Meurling, u.å.), 

nedre extremitet syftar därmed till benen. I mötet med patienterna upplevdes de som 

nedstämda och oroade för framtiden. Upplevelse innebär att vara med om något som berör 

personen med avseende på en anmärkningsvärd händelse (Ne, u.å.). Patienterna beskrev att de 

var nervösa för att komma hem utan all den hjälp de mottagit under sjukhusvistelsen. Det 

uppstod ett intresse kring hur patienterna kunde uppleva livet efter hemgång från 

vårdavdelningen, vilket gav en inspiration till litteraturstudien. 

 

Nationalencyklopedin definierar amputation som att ta bort en kroppsdel eller delar av ett 

organ (Malmqvist, Öwall, Rydholm & Bauer, 2016). Price, Mofatt och Crofts (2015) 

beskriver att det kan finnas flera olika anledningar till varför en person behöver amputera en 

kroppsdel. Det kan göras på grund av infektioner, trauma, kardiovaskulära sjukdomar, 

diabetes eller cancer. Amputationen ska utföras så nära den skadade delen av benet som 

möjligt för att bevara frisk vävnad samt för att skapa goda förutsättningar för en framtida 

protes (ibid.).  

1.2 Historik 

Amputation är ett av de äldst förekommande kirurgiska ingreppen. Den första amputationen 

förmodas ha inträffat redan under stenåldern. Historiskt sett genomfördes en amputation på 

grund av kallbrand eller för att avlägsna skadade extremiteter med syfte att rädda liv 

(Riksförbundet för trafik- och polioskadade, 2001; Virani, Werunga, Ewashen & Green, 

2015). Fram till 1900-talet var amputation ett omfattande ingrepp och det var först vid 

upptäckten av sterilhantering som amputation blev ett säkrare ingrepp med minskad 

infektionsrisk. Blodtransfusioner och antibiotika medförde att en hög bäcken amputation av 

nedre extremitet blev säkrare och dödligheten minskade från 50 procent till 5 procent under 

1950-talet (Riksförbundet för trafik- och polioskadade, 2001).  

1.3 Incidens och prevalens 

Antalet amputationer varierar globalt, i Storbritannien utförs 5000–6000 amputationer av 

nedre extremitet varje år och över hälften av patienterna är över 70 år (Price et al., 2015). 

Enligt Amputations- och protesregistret utförs det cirka 3000 amputationer av nedre 

extremitet i Sverige varje år, där den vanligaste amputationsnivån är transtibial amputation 

(SwedeAmp, 2015). Antalet amputationer har ökat väsentligt sedan 1950-talet och de flesta 

patienter som har amputerats är över 60 år och män (Bäck-Petterson & Björkelund, 2005). 

Enligt Gronsleth, Roa, Könoy och Almås (2011) beror det troligen på att fler människor har 

drabbats av hjärt-kärlsjukdomar på grund av rökning, att populationen blir allt äldre och att 

förekomsten av diabetes har ökat. Riskfaktorerna för amputation ökar med åldern och 

komplikationer av diabetes anses idag vara den största bidragande faktorn till amputation 

(Virani et al., 2015). Bland yngre åldrar är trauma den vanligaste orsaken (Walker, 2012).    

 

1.4 Postoperativ omvårdnad 

Efter amputationen inleds den postoperativa omvårdnaden (Gronsleth et al., 2011) och det 

amputerade benet bör vila på en kudde för att minska risken för ödem (Price et al., 2015).  Det 

finns risk för komplikationer tidigt under den postoperativa fasen så som nekros, sårinfektion 
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och trycksår. Risken för trycksår ökar på grund av nedsatt rörlighet. När patienten har 

uppvisat stabila medicinska värden skall hen uppmuntras till mobilisering (Walker, 2012). 

Sjuksköterskans roll innefattar flera aspekter av omvårdnad. Det är viktigt att tillgodose fysisk 

och psykisk omvårdnad, smärtlindring, sårbehandling och utöka patientens självständighet vid 

vardagliga aktiviteter (Gronsleth et al., 2011). Under den postoperativa fasen beskrivs 

smärtlindring som en viktig faktor eftersom patienten kan uppleva fantomsmärta och 

fantomkänsla. Ungefär 90 % av alla patienter som genomgått en amputation av nedre 

extremitet upplever fantomsmärta. Smärtan är en neuropatisk smärta i den amputerade 

kroppsdelen och beskrivs som huggande, krampande och brännande. Fantomkänslan beskrivs 

som smärtfri och kan upplevas som klåda och stickningar i det amputerade benet (Virani et 

al., 2014). Vidare beskrivs sårläkningen ha en stor betydelse för att rehabilitering skall kunna 

påbörjas. Sårläkningen är en utmanande process eftersom flertalet av patienterna har 

vaskulära sjukdomar som kan påverka läkningen av operationssåret (Price et al., 2015).  

 

Sjuksköterskan bör tidigt engagera och informera patienten om omvårdnaden kring 

amputationsstumpen. Reaktionen på stumpen är individuell och kan till följd av den 

förändrade kroppsbilden upplevas svår. Vissa patienter kan uppleva svårigheter med att titta 

på samt röra vid stumpen. Patientens känslor ska accepteras och patienten bör få tid till 

anpassning och acceptans av sin nya kroppsbild (Virani et al., 2015). Innan protes kan börja 

användas behöver huden och vävnaden stärkas för att minska risken för sår och påfrestningar 

från protesen (Esquenazi, 2004). Patienten bör även träna rörligheten i höft och knä efter 

amputationen eftersom att det sedan ger ökad rörlighet med protesen (Price et al., 2015). 

Patientens önskemål och behov bör tillgodoses i val av protes. Det finns olika typer av 

funktionella proteser som tillåter patienten att vara självständig och som är anpassad för olika 

livsstilar (Esquenazi, 2004). Proteser till underben är kortare medan lårbensproteser är längre 

och har en knäled som kan sträckas och böjas för att ge god funktionalitet (Gronsleth et al., 

2011).  

 

1.5 Vårdvetenskapligt begrepp 

1.5.1 Lidande 

I litteratur beskriver Furnes, Natvig och Dysvig (2015) att lidande är en grundläggande 

process av fysiskt eller psykosocialt hot. Att lida har många innebörder och handlar om att 

uppleva och utstå smärta samt svåra omständigheter. Hälso- och sjukvården har för avsikt att 

lindra lidande eftersom patienten kan ses som en lidande person (Arman, 2012). Patienten 

behöver kunna ge uttryck för sitt lidande och det beskrivs som sjuksköterskans ansvar att 

uppmärksamma det (Furnes et al., 2015). Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

är viktig för att sjuksköterskan ska kunna möta patienten och dennes lidande (Arman, 2012). 

Lidande som upplevelse är subjektiv och upplevelsen kan endast förstås av den som lider 

(Furnes et al., 2015). Personer beskriver upplevelser av lidande som en pågående process där 

lidandet ses som dåligt och meningslöst men att det är en del av livet som personen kan ge en 

mening. Orsaker till lidande i vården kan vara kroppslig smärta, sjukdom, obehag och förlust 

där upplevelsen kan ta sig uttryck i olika känslor och sammanhang. Personen kan bland annat 

uppleva lidande som sorg, ångest, oro, isolering, nedstämdhet, oförmåga till anpassning och 

påtvingad uteslutning från vardagligt liv (Arman, 2012).  

 

När kroppen har drabbats av sjukdom kan det medföra en känsla av att förlora friheten. Det 

lidande som kroppen utsätts för påverkar personen att göra begränsningar och upplevelsen av 

att inte känna sig hel. Bilden av kroppen har förändrats, den stämmer inte längre överens med 

personens tidigare syn på sig själv. Ett kirurgiskt ingrep kan bli bestående och förändra en 
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individs kropp där ärren finns kvar som en påminnelse om lidandet. Efter en amputation 

förändrades likaså kroppens funktioner, det gör att personen måste anpassa sitt liv till den nya 

kroppen och lära sig på nytt (Lindwall, 2012). Människor som drabbats av kroppslig ohälsa 

kan uppleva själsligt lidande. Tankar kring mening och varför personen drabbats kan uppstå. 

Personen kan därför känna känslor av rädsla, oro och skam (Malm, 2012). 

2. Problemformulering 
Förlusten av en extremitet är en livsförändrande händelse, som kan bidra till både 

psykologiska och fysiska problem. Patienters känslor bör därför observeras och bemötas på 

ett omsorgsfullt sätt. Anpassning till samhället och funktionsnedsättning kan vara en 

påfrestande process och ta lång tid. Det är viktigt att patienter som amputerats får bästa 

möjliga omvårdnad, och därför krävs kunskap hos vårdpersonal för att skapa de 

förutsättningarna. Kunskap om patienters upplevelser på vårdavdelning och efter utskrivning 

anses vara betydelsefullt, med syfte att få en bättre förståelse för hur livet kan se ut för 

patienterna. Det kan bidra till förbättrad förberedelse av patienten inför hemgång och en 

förberedelse för hur livet kan vara efter amputation.  

3. Syfte 
Att beskriva personers upplevelser efter en amputation.  

4. Metod 

4.1 Design: 

En deskriptiv litteraturstudie genomfördes med systematiska sökningar med kvalitativ ansats. 

En litteraturstudie är ett strukturerat sätt att söka litteratur och tidigare forskning utifrån en 

specifik undersökningsfråga. Litteraturen granskades därefter kritiskt och sammanställdes till 

ett resultat (Kristensson, 2014).  

4.2 Sökstrategi 

Databaserna som användes var Cinahl, Medline och PsycINFO. I samtliga databaser gjordes 

begränsningarna till all adult, publiceringsår 2006-2016, peer-review och artiklar som var 

publicerade på engelska. Utifrån studiens syfte valdes det meningsbärande orden upplevelse 

och amputation. För att hitta synonymer till upplevelser användes MeSH. Ordet upplevelse 

fanns inte som MeSH-ord och därför valdes ämnesordet ”MH Life Change Events” och 

experience med trunkering i fritext. Amputation söktes till en början som MeSH ord men gav 

för få relevanta träffar. Därför valdes amputation med trunkering i fritext för att få ett större 

antal relevanta träffar. Sökningen gjordes i sökblock som kombinerades med de booleska 

sökoperatorerna OR och AND. I Cinahl kombinerades amputation* AND ”MH Life Change 

Events” OR experience* vilket resulterade i 272 träffar. I Medline resulterade samma sökning 

i totalt 952 träffar. I PsycINFO fanns inte ämnesordet ”MH Life Change Events”. Thesaurus 

rekommenderade istället ämnesordet ”DE Life Changes” som kombinerades med experience* 

AND amputation*. Sökningen resulterade i 126 träffar. Sökstrategin redovisas i sökmatrisen, 

se Bilaga 1.  

4.2.1 Manuell sökning 

Utöver sökningar i olika databaser kompletterades sökningen med en manuell sökning enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Det gjordes genom att söka i de inkluderade 

artiklarnas referenslistor samt i omvårdnadstidsskrifter via Örebro universitetsbibliotek. Inga 
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relevanta artiklar hittades efter genomgången av inkluderade artiklars referenslistor. I 

omvårdnadstidsskriften SAGE Journal hittades ytterligare en artikel som inkluderades till 

studien.  

4.3 Urval 

Enligt Kristensson (2014) ska urvalet genomföras i fyra steg och urrvalsstegen beskrivs som 

en bedömning av de valda artiklarnas kvalitet och trovärdighet. I första urvalet lästes samtliga 

artiklars titlar för att sedan i urval två läsa abstract för de artiklar som kunde vara relevanta för 

syftet (ibid.). I Cinahl lästes samtliga 272 titlar varav 30 abstract, i PsycINFO lästes 126 titlar 

varav 27 abstract och i Medline lästes 952 titlar varav 40 abstract. Sammanlagt var 38 abstrakt 

intressanta för syftet. Titlar och abstract lästes enskilt för att sedan tillsammans bestämma 

vilka artiklar som var relevanta. I det tredje urvalet lästes artiklarna i fulltext enskilt. Totalt 

lästes 21 artiklar i fulltext, varav fem var dubbletter och sex tripletter (se bilaga 1). Artiklarna 

diskuterades och de som var relevanta för syftet granskades kritiskt (ibid.). Nio artiklar 

inkluderades i den systematiska sökningen till studien.  

4.3.1 Inklusionskriterier  

Amputation av nedre extremitet, patienter utskrivna från vårdavdelning, vuxna personer över 

18 år samt kvalitativ metod.  

4.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om sjuksköterskans perspektiv eller behandling och personers 

upplevelser vid re-amputation.  

4.3.3 Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallen som användes var SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). 10 artiklar 

kvalitetsgranskades och sorterades utifrån låg, medel eller hög kvalitet (Willman et al., 2011). 

Artiklarna som hade medel eller hög kvalitet inkluderades i studien och redovisas i 

artikelmatrisen, se Bilaga 2.  

4.4. Dataanalys 

En integrerad analys är enligt Kristensson (2014) ett sätt att sammanställa resultatet i en 

litteraturstudie och utgörs av tre steg. I det första steget lästes alla inkluderade artiklars 

resultat. Det gjordes för att finna likheter och skillnader. I det andra steget identifierades olika 

kategorier som sammanfattade liknande resultat i artiklarna. I det tredje steget sammanställdes 

resultatet under kategorier som valdes ut i det andra urvalet. Utifrån kategorierna bildades 

underrubriker för att redovisa resultatet på ett tydligt sätt (ibid.).   

4.5 Etiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt ska prägla all forskning. För att en studie ska vara etisk försvarbar 

bör den handla om väsentliga frågor och ha god vetenskaplig kvalitet (Kjellström, 2012). Det 

innefattar att ta ansvar för deltagarna i studien och att de respekteras med grund i de fyra 

etiska principerna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada- principen och 

rättviseprincipen. Det är betydelsefullt att ett ställningstagande görs i en litteraturstudie om 

artiklarna är etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 2014). 

 

Samtliga tio artiklar som användes i studien beskrev etiska resonemang eller hade ett etiskt 

godkännande. Alla artiklar som svarade på syftet användes i resultatet. Inget material 

utelämnades från resultatet utan ett objektivt och värderingsfritt perspektiv erhölls. Tidigare 

förförståelse diskuterades för att begränsa påverkan på resultatet. 
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5. Resultat 

5.1 Resultatinledning 

Litteraturstudiens resultat är baserat på tio kvalitativa studier (se bilaga 2). Studierna har 

ursprung från olika länder som bland annat Danmark, Taiwan och USA. Det var en stor 

åldersbredd på personerna och övervägande var män. Kategorierna som presenterar studiens 

resultat är Självständighet, Självbild, Sexualitet och intimitet samt Stöd, se tabell 1. 

Förekomsten av kategorierna och underrubrikerna presenteras i tabell 2, bilaga 3.    

 
Tabell 1: En sammanställning av kategorier och underrubriker.  

Självständighet  

Självbild  Identitet 

 Oro för andras åsikter 

 Leva med en protes 

 Förlust och lidande 

Sexualitet och intimitet  

Stöd   Stöd från närstående 

 Stöd från andra som amputerats 

 

5.2 Självständighet  

 

Efter amputationen upplevde personerna det som både bekvämt och bekymmersamt att 

komma hem. Vardagen kunde bestå av många utmaningar och hinder på grund av nedsatt 

rörlighet (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010; Norlyk, Martinsen & Kjaer- Petersen, 2013; 

Washington & Williams, 2016). Det var en kamp att anpassa sig och det upplevdes som ett 

motstånd att acceptera amputationen (Hamill, Carson & Dorahy, 2010). Det upplevdes svårt 

att röra sig i och ut ur hemmet vilket kunde framkalla känslor av isolering. Vardagssysslor 

kunde ta längre tid och beskrevs som svårare (Norlyk et al., 2013). För att utöka sin fysiska 

förmåga fick personerna ändra sina tidigare rörelser och vanor för att kunna anpassa sig efter 

amputationen (Livingstone, Van De Mortel & Taylor, 2011). Att besegra olika hinder och 

utmaningar beskrevs som viktigt. Personerna beskrev att de fick kämpa hårt för att kunna få 

tillbaka olika delar av livet så som det var innan amputationen (Liu et al., 2010).  

 

Vägen till självständighet innebar att hela tiden utforska och utöka sina personliga gränser. 

Personerna som genomgått en amputation kunde inte längre göra samma saker som tidigare 

vilket kunde associeras till känslor av underlägsenhet (Norlyk et al., 2013). Det beskrevs som 

betydande att sätta upp mål för att återfå självständighet efter amputationen (Hamill et al., 

2010). Att uppnå olika mål kunde ge en vilja att utmana sig själv och bevisa att en person som 

är amputerad också kan vara aktiv och självständig (Norlyk et al., 2013). Förbättrad vardaglig 

aktivitet, ökad självständighet samt att kunna återgå till arbete eftersträvades av flera personer 

för framtiden (Senra, Oliveira, Leal & Viera, 2012). I en studie beskrevs protesen symbolisera 

hopp om att gå igen, bli mer självständig och återgå till tidigare liv. Det bidrog till att 

personerna kunde uppleva mer frihet och en känsla av att vara som andra. Att ha rätt typ av 

hjälp kunde öka självständigheten och känslor av trygghet kunde framkalla mod att testa nya 

hjälpmedel. Att däremot inte ha rätt hjälpmedel kunde minska möjligheten till självständighet. 
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De kände att de var beroende av andra och behövde lita på deras hjälp (Norlyk et al., 2013). 

Familjen kunde vara överbeskyddande och de tog över sysslor i hemmet som personerna 

klarade av själva. Personerna upplevde då en frustration och ville behålla sin självständighet 

och inte vara en börda för familjen (Liu et al., 2010; Livingstone et al., 2011; Washington & 

Williams, 2016) 

5.3 Självbild 

5.3.1 Identitet 

En studie beskrev att personers självbild inte hade förändrats efter amputationen. En del 

beskrev en förbättrad självbild på grund av borttagen smärta, tumör eller invalidiserande 

symtom (Verschuren, Geertzen, Enzlin, Dijkstra & Dekker, 2015), och de kunde identifiera 

sig som amputerade och funktionsnedsatta (Senra et al., 2012). Samtliga personer i en studie 

beskrev att de var tvungna att anpassa sig till en ny kroppsbild (Cater, 2012). Personer hade 

problem med att se sin spegelbild och upplevde att kroppen inte kändes hel (Verschuren et al., 

2015). Kroppen upplevdes som förändrad och förlusten av benet kunde ge minskat 

självförtroende. (Norlyk et al., 2013). För att kunna känna sig hel igen krävdes acceptans av 

den nya omständigheten (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013; Washington & Williams, 

2016).  

 

I en studie beskrev personer hur de led av samhällets norm att vara vacker och att möta ett 

ideal som inte inkluderade amputerade. De beskrev en känsla av att misslyckas med att uppnå 

det höga idealet och hur de försökte kompensera genom att fokusera på andra aspekter av sitt 

utseende. En stark vilja och en positiv attityd hjälpte dem att hantera svårigheter med 

samhällets höga ideal och mål (Mathias & Harcourt, 2014). En funktionsnedsatt identitet 

upplevdes som ett hot mot deras könsroll. Några män kunde uppleva förändringar i sin 

självbild och de kände en oro för att upprätthålla en manlig könsroll och minskad maskulinitet 

(Hamill et al., 2010).  

5.3.2 Oro för andras åsikter  

Responsen från andra efter amputationen upplevdes mestadels vara positiv (Hamill et al., 

2010). Andra personer kunde uppleva en negativ påverkan av andras åsikter, men de ville inte 

att de skulle inverka på deras deltagande i aktiviteter (Washington & Williams, 2016). I en 

annan studie beskrevs oro för vad andra skulle tycka och en del kunde skämmas över 

amputationen för bekanta och grannar, därmed undvek de sociala sammanhang (Verschuren 

et al., 2015). Personerna upplevde sig som osynlig och det var smärtsamt att ignoreras vilket 

kunde upplevas som att värdigheten och självkänslan var hotad i sociala relationer (Norlyk et 

al., 2013). Andras frågor och stirrande fick dem att känna sig oönskade, oattraktiva och 

sårbara (Mathias & Harcourt, 2014). För de som var singlar kunde andras åsikter på 

amputationen betyda mer än för de som hade en relation (Cater, 2012). De kunde känna oro 

för att bli bedömda och för vad framtida partners skulle tycka och tänka om dem (Mathias & 

Harcourt, 2014). Männen i en studie oroade sig över att andra skulle se ner på dem och 

kvinnor fokuserade mer på sitt ändrade utseende (Liu et al., 2010). 

5.3.3 Leva med en protes 

Användandet av protes uttrycktes både positivt och negativt. Samtliga i en studie som 

använde protes upplevde situationen som stressande (Senra et al., 2012), och en del var i en 

annan studie deprimerade och ledsna innan de anpassade sig till protesen (Cater, 2012). 

Personer upplevde sår, smärta eller förbättrad autonomi i samband med protesanvändning i 

vardagliga aktiviteter och protesen kunde bli en del av dem (Senra et al., 2012). Att gå längre 

sträckor samt att springa med protesen kunde upplevas svårt och tröttsamt då det krävdes 
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mycket energi. Personer beskrev svårigheter med balansen i relation till sin protes som kunde 

orsaka en rädsla för att ramla (Cater, 2012; Livingstone et al., 2011). Vilket kunde medföra att 

några inte ville använda protes (Norlyk et al., 2013; Senra et al., 2012). 

 

Personerna i en studie beskrev tankar och funderar kring vad de skulle ha på sig. De valde 

bort kjolar och korta byxor för att protesen eller stumpen inte skulle bli synlig (Vershuren et 

al., 2015). De kunde känna sig otrygga och oroliga med sin protes, och stundtals vilja dölja 

den. Det upplevdes kämpigt att vara ärlig om sin protes till andra. När personer i omgivningen 

accepterade protesen kände de sig förstådda och accepterade för den de var (Mathias & 

Harcourt, 2014). Andra personer upplevde inte ett behov av att dölja sitt ben för att framstå 

som normala (Cater, 2012). 

5.3.4 Förlust och lidande 

Lidandet beskrevs som livslångt. De besvärades av sorg, nedstämdhet och ångest. De hade 

svårigheter att uttrycka sina känslor för familj och vänner. Känslan var att deras närstående 

inte förstod deras smärta och lidande eftersom de inte var i samma situation (Liu et al., 2010). 

Personer som genomgått en amputation gick igenom en period av sorg på grund av förlusten 

av benet. Personerna som hanterade förlusten bättre kunde uppleva det lättare att gå vidare. 

Minnen av sorg och lidande minskade med tiden medan andra kämpade för att hantera sin 

förlust. De upplevde känslor som nedstämdhet och förtvivlan. Samtliga i studien utvecklade 

en personlig mening med sin förlust av benet som gav nytt mod (Cater, 2012).   

 

Efter amputationen upplevde personerna fantomsmärta, och med smärtan kände personerna 

kontakt till det amputerade benet. (Norlyk et al., 2013). Fantomsmärtan upplevdes som 

problematiskt i samband med sänkt livskvalitet eller dålig anpassning till amputationen 

(Cater, 2012; Senra et al., 2012). Det var viktigt att inte låta smärtan begränsa och påverka 

livet (Norlyk et al., 2013). Personerna i en studie beskrev varken fantomsmärta eller 

stumpsmärta (Senra et al., 2012).  

5.4 Sexualitet och intimitet 

Sexualitet beskrevs som betydelsefullt för de flesta, däremot ansågs det inte vara den 

viktigaste faktorn i deras relationer. Sexualitet upplevdes som mindre viktigt i förhållande till 

funktionsnedsättning eller sjukdom (Verschuren et al., 2015). Personer beskrev förändringar i 

sitt sexuella liv efter amputationen (Senra et al., 2012; Verschuren et al., 2015). Förbättrat 

eller försämrat sexuellt välbefinnande beskrevs samtidigt som andra inte upplevde någon 

förändring alls i sitt sexuella välbefinnande. En del beskrev praktiska problem som var 

kopplade till sin sexualitet. Det var oftast relaterat till begränsningar av rörlighet i samband 

med sexuell aktivitet. Att kunna samtala med sin partner om sexualitet beskrevs som en viktig 

faktor för att hantera amputationen som ett par (Verschuren et al., 2015). I en studie beskrevs 

oro och förvirring av flera personer inför intima situationer. Personerna upplevde sig isolerade 

på grund av utmaningarna med intimitet efter amputationen. De beskrev en försiktighet till 

vem de var intima med och en ansträngande känsla att skydda sig mot känslomässig 

sårbarhet. Ärlighet om amputationen och protesen gjorde upplevelsen av intima relationer 

lättare och mer bekväm (Mathias & Harcourt, 2014).  

5.5 Stöd  

5.5.1 Stöd från närstående 

Stöd från familj och vänner upplevdes betydelsefullt och personerna kände sig nöjda med det 

stöd de fått (Senra et al., 2012). Uppmuntran och tröst från närstående upplevdes vara av vikt 

för förbättrad anpassning (Liu et al., 2010). Partnerns reaktion och stöd beskrevs vara av 
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värde för att lära sig acceptera sin amputation. De upplevde att partnern alltid ställde upp och 

hjälpte till vid problem. Att umgås och få stöd av vänner kunde skapa en positiv syn på livet 

(Valizadeh, Dadkhan, Mohammadi & Hassankhani, 2014), och vänner upplevdes ha en 

positiv roll i att hjälpa till att stötta efter amputation (Hamill et al., 2010). Två studier beskrev 

att personer fått dåligt eller otillräckligt stöd från närstående (Senra et al., 2012; Valizadeh et 

al., 2014) och några upplevde en oro för att vänner skulle överge dem (Cater, 2012). 

5.5.2 Stöd från andra som amputerats  

Att prata med andra i samma situation upplevdes positivt av personerna, det minskade stress 

och gav nya bekantskaper där erfarenheter kunde delas. Att träffa andra i stödgruppen kunde 

hjälpa personerna att få perspektiv på sin situation och de uppmuntrades av andras framgång 

(Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; Valizadeh et al., 2014). Personerna upplevde att socialt 

stöd var mer betydelsefullt än praktiskt stöd (Hamill et al., 2010). I en studie beskrev 

personerna att de inte hade träffat andra i samma situation, men att de kände ett behov att 

samtala med andra amputerade (Mathias & Harcourt, 2014).  

5.6 Resultatsammanfattning 

Personerna upplevde förändringar efter amputation av nedre extremitet inom det psykiska, 

fysiska och sociala. Att komma hem från sjukhuset beskrevs som en utmaning på grund av 

nedsatt rörlighet vilket kunde framkalla känslor av isolering. En minskad självständighet 

beskrevs som påfrestande och att bli mer självständig beskrevs som ett betydande mål inför 

framtiden. Att börja använda protes upplevdes stressigt men protesen symboliserade även ett 

hopp om att gå igen, bli mer självständig samt återgå till sitt tidigare liv. Personerna som 

genomgått en amputation kunde uppleva en identitetsförändring. Förändringen var individuell 

och upplevdes både som förbättrad, ingen skillnad alls eller försämrad i förhållande till innan 

amputationen. Personerna beskrev att de kunde lida av samhällets normer om att vara vacker 

samt att möta ett ideal som inte inkluderade personer som var amputerade. Personerna 

beskrev att de valde kläder så att amputationsstumpen eller protesen inte skulle synas. För att 

undvika andras frågor och stirrande vilket kunde få dem att känna sig oattraktiva. Personerna 

beskrev en oro, förvirring och en försiktighet inför intima situationer och kunde uppleva sig 

isolerade på grund av utmaningarna med intimitet. Att kunna samtala med sin partner om 

sexualitet beskrevs som en viktig faktor för att hantera amputationen som ett par. Stöd från 

närstående samt från andra personer som genomgått en amputation hjälpte individerna att 

anpassa sig och acceptera amputationen.  

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att beskriva personers upplevelse efter en amputation. En litteraturstudie 

genomfördes för att förstå och beskriva ett specifikt forskningsproblem. En fördel är att 

litteraturstudien kan sammanställa kunskap som kan användas i praktiken (Kristensson, 

2014). Forsberg och Wengström (2016) beskriver att det kan vara en nackdel att 

litteraturstudien är baserad på andras forskning vilket gör studien till en sekundärkälla. Ett 

examensarbete kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa artiklar, men bör avgränsa sig 

till något av de beroende på studiens syfte (Rosén, 2012). Kvalitativ forskning valdes därför 

och anses vara en styrka för litteraturstudien eftersom syftet var att beskriva upplevelser 

(Kristensson, 2014). Det kan däremot vara en svaghet att enbart inkludera kvalitativa studier 

eftersom att även kvantitativa studier kan svara och vara relevanta för litteraturstudiens syfte.  
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Henricson (2012) beskriver att trovärdigheten ökar om sökningen sker i flera databaser 

eftersom möjligheten att få fram relevanta artiklar ökar. Därför valdes databaserna Cinahl, 

Medline och PsycINFO. Cinahl och Medline användes för att databasen enligt Willman et al. 

(2011) innehåller och fokuserar på artiklar inom området omvårdad och medicin. Eftersom 

syftet var att söka efter upplevelser användes också PsycINFO. Enligt Willman et al. (2011) 

inriktar sig databasen på psykologi och psykologiska aspekter bland annat inom områden som 

medicin och omvårdnad. Sökningen gjordes i sökblock som kombinerades med de booleska 

sökoperatorerna OR och AND. Enligt Willman et al. (2011) är sökoperatorerna ett 

strukturerat sätt att kombinera olika sökblock med varandra. Sök operatorn OR användes för 

att bredda sökningen och sök operatorn AND för att sökningen skulle fokuseras på två eller 

flera avgränsade områden. Sök operatorn NOT användes inte eftersom det fanns en risk att 

relevanta träffar inte kom med (ibid.). I samtliga databaser gjordes begränsningarna till all 

adult, publiceringsår 2006-2016 och artiklar publicerade på engelska. I databaserna Cinahl 

och PsycINFO valdes peer review för att artiklarna skulle upprätthålla vetenskaplig kvalitet. I 

Medline behövdes begräsningen inte göras eftersom samtliga artiklar var peer reviewed 

granskade. En tidsbegränsning på tio år gjordes för att hitta aktuell forskning. Artiklar skrivna 

på engelska valdes för att forskning ofta publiceras på engelska och författarna kan endast 

engelska och svenska. All adult valdes för att vuxna var ett inklusionskriterie till studien.  

 

Svårigheter att välja sökord medförde att studiens syfte och sökord ändrades ett flertal gånger 

vilket är en svaghet för studien. Sökningar gjordes med flera sökord i olika kombinationer. 

Vid sökning med MeSH-termer begränsades antalet träffar på grund av att få artiklar använde 

MeSH-termer som bland annat ”MH Amputation”. Därför söktes ”amputation*” i fritext för 

att relevanta artiklar skulle inkluderas. För att få så relevanta sökträffar som möjligt 

kombinerades fritextsökning med MeSH- termer (Willman et al., 2011). Därför kombinerades 

”experience*” i fritext med ”MH Life Change Events” eller ”DE Life Changes”. Syftet var 

först att beskriva personers upplevelser efter amputation av nedre extremitet. En sökning med 

MeSH ämnesord ”MH Lower Extremity” gjordes vilket medförde få träffar. Ett försök att 

kombinera ”MH Lower extremity” OR ”lower limb” i fritext utfördes men resulterade inte i 

fler relevanta träffar. Artiklarna som var relevanta för syftet exkluderades eller så var träffarna 

irrelevanta. Nedre extremitet valdes därmed bort i syftet och användes istället som ett 

inklusionskriterie. Svårigheter att inkludera artiklar som var relevanta för syftet kan bero på 

att artiklar och databaser hade varierande söktermer. För att alla relevanta artiklar skulle 

inkluderas medförde den slutliga sökningen i ett stort antal träffar. Det medverkade därmed 

till flera träffar som inte svarade på syftet. Det löstes genom litteraturstudiens tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt Kristensson (2014) enskilt för att sedan jämföras 

och diskuteras innan artiklarna inkluderades till litteraturstudien. För en god systematisk 

granskning krävs en granskningsmall som är anpassad för specifik design (ibid.). SBU:s mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

valdes därför att användas (SBU, 2014). Kvalitetsgranskningen genomfördes flera gånger för 

att säkerställa att en korrekt bedömning gjorts vilket är en styrka för studien. Efter 

kvalitetsgranskningen inkluderades tio artiklar, varav nio med medelhög- och en med hög 

kvalitet enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Inga artiklar exkluderades på 

grund av låg kvalitet efter granskningen. Samtliga författare var aktiva i studiens 

kvalitetsgranskning vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar trovärdigheten.  

 

En integrerad analys användes för att presentera resultatet integrerat på ett tydligt och 

övergripande sätt (Kristensson, 2014). Resultatet presenterades först med tre kategorier där 
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varje kategori hade tre underrubriker. Denna analys skapade en överblick av resultatet men 

författarna ansåg att resultatet kunde sorteras på annat sätt då kategorierna innefattade 

liknande innehåll. Kategorier och underrubriker har därför omplacerats och skrivits om flera 

gånger för att skapa en ny struktur. För att resultatet skulle få ett tydligt sammanhang 

medförde detta i att vissa kategorier saknar underrubriker medan kategorin självbild har tre 

underrubriker. Enligt Henricson (2012) begränsas den subjektiva påverkan på resultatet fyra 

tidigare erfarenheter och förförståelse skrivs ned och diskuteras vilket också ökar 

tillförlitligheten. Författarnas förförståelse av patienters olika upplevelser efter en amputation 

skevs därmed ned innan arbetet påbörjades samt diskuterades kontinuerligt under arbetets 

gång. Författarna är medvetna om att förförståelsen trots detta kan ha påverkat resultatet och 

dataanalysen. För att stärka analysens trovärdighet och tillförlitlighet har arbetet lästs av en 

annan sjuksköterskestudent (ibid.).   

 

Att enbart inkludera artiklar godkända av en etisk kommitté eller artiklar med påvisat 

noggranna etiska överväganden höjer studiens vetenskapliga kvalitet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Alla artiklar utom en hade ett etiskt resonemang och etiskt godkännande. 

En artikel hade enbart utgått från ett etiskt protokoll samt inhämtat informerat samtycke från 

studiedeltagarna. Artikelns tidskrift Clinical Rehabilitation är medlem i Committee on 

Publication Ethics (COPE). COPE bidrar med råd till redaktörer om publiceringsetik. 

Medlemmar kan bland annat få råd om specifika situationer, hantering av gemensamma etiska 

problem och använda etiska granskningsverktyg för bedömning om tidskrifter stämmer 

överens med COPE:s riktlinjer (Cope, u.å. ). Artikeln valdes därmed att inkluderas i studien. 

Det anses dock vara en svaghet ur ett etiskt perspektiv att artikeln inte är godkänd av en etisk 

kommitté. Däremot bör resultatets trovärdighet i litteraturstudien inte ha påverkats eftersom 

informerat samtycke användes i artikeln.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatets huvudfynd innefattar delar av självbild, självständighet och stöd. Där självbild är 

det största huvudfyndet som återfinns i nio studier. Självbilden återspeglas ur många olika 

aspekter, bland annat genom kroppen. Vilket även kan sammankopplas till självständighet 

som finns representerat i sex studier. Stöd anses utifrån resultatet kunna spela en stor roll för 

personer som har genomgått en amputation. Huvudfynden har därför valts ut för att belysa 

betydelsen av olika upplevelser hos personer som har amputerat en nedre extremitet. 

 

I litteraturstudien framkommer det att kroppens förutsättningar och självbilden kan upplevas 

förändrad efter amputationen. Däremot upplever en del personer ingen förändring alls eller en 

förbättring. Det kan kännas som en stor förlust att inte längre ha ett ben. Förlusten kan bidra 

till en process av sorg och för en del personer kan det vara svårt att komma vidare. Tidigare 

forskning belyser att kroppen påverkar personer i sin syn på sig själv. Kroppen har en stor 

inverkan på självbilden och anpassning till en förändrad självbild utvecklas och varierar över 

tid (Gallagher & MacLachlan, 2001). Det kan därmed anses troligt att personer regerar olika 

kring sin självbild och förlust efter en amputation. Ett antagande kan vara att den förändrade 

kroppen kan påverka personen och framkalla ett lidande vilket bekräftas av Lindwall (2012). 

Vidare belyser Arman (2012) att samtal mellan patient och sjuksköterska är betydelsefullt för 

att sjuksköterskan ska kunna bemöta patienten och lidandet på ett bra sätt. Ett antagande kan 

vara att sjuksköterskan bör vara vaksam på om personen uttrycker lidande. Eftersom att 

lidande är en subjektiv upplevelse vilket bekräftas av Svensk sjuksköterskeförening (2016). 

Det kan därmed vara lämpligt att sjuksköterskan redan på vårdavdelningen öppnar upp för 

samtal kring tankar och upplevelser av personens eget lidande i förhållande till kroppen och 

självbilden. Svensk sjuksköterskeförening (2016) styrker att när sjuksköterskan bekräftar 
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lidandet finns en möjlighet för personen att förstå sin situation bättre och försonas med 

lidandet. Resultatet nämner ytterligare tankar och känslor kring utseende. Att se sig själv i 

spegeln kan tolkas som ovant för de som genomgått en amputation. Det kan upplevas 

problematiskt att välja kläder relaterat till om benet ska döljas för andra eller inte för att passa 

in i normen. Tidigare forskning beskriver att personer som genomgått en amputation inte 

alltid vill erkänna problem med självbilden. Personerna kan försöka förtränga tankar på sin 

spegelbild och väljer kläder som döljer amputationen (Couture, Desrosiers & Caron, 2012). 

Resultatet belyser att samhällets normer kan vara svåra att uppnå och för att passa in försöker 

personerna som genomgått en amputation att koncentrera sig på andra delar av sitt utseende. 

Ett antagande kan vara att personer som har amputerats har en vilja att passa in i samhället. 

De vill vara som alla andra men samtidigt få vara sig själva. Det kan vara möjligt att alla inte 

upplever ett behov av att dölja sin amputation. Samtidigt som många kan kämpa med att 

acceptera sitt utseende. Malm (2012) bekräftar att hot mot kroppsligt välmående kan bidra till 

själsligt lidande, något som skulle kunna medföra svårigheter att anpassa sig till ett nytt 

utseende. Ett antagande kan vara att det är av nytta med en större öppenhet kring självbild och 

lidande inom sjukvården och i samhället, vilket kan bidra till en mer nyanserad bild av 

utseende och vad som anses vara normalt och som kan ha en positiv inverkan på personens 

upplevelse av att se sin spegelbild efter amputation.  

 

När personen kommit hem upplevs begränsningar på grund av nedsatt rörlighet. Vardagen blir 

svårare med utmaningar som påverkar personen psykiskt och fysiskt. Även Norlyk, 

Martinsen, Hall och Haahr (2016) belyser upplevelsen av svårigheter och problematik i 

vardagen som kan påverka personen negativt. Att bli självständig igen och återgå till tidigare 

liv eftersträvas av många, det är viktigt att vara självständig för att känna sig fysiskt 

oberoende vilket styrks av Schaffalitzky, Gallagher, Maclachlan och Ryall (2011). Ett 

antagande kan vara att personen upplever förlust av kontroll över sin livssituation som kan 

leda till lidande vilket styrks av svensk sjuksköterskeförening (2016). Det kan därmed vara av 

betydelse att sjuksköterskan informerar patienten på vårdavdelning om den förändrade 

livssituation som kan upplevas efter utskrivning, för att förbereda patienten inför hemgång.  

 

Närstående beskrivs som ett viktigt och bra stöd men det finns även de som är missnöjda och 

upplever sig sakna stöd. Resultatet kan indikera till att det är svårt att prata med närstående 

eftersom det inte befinner sig i samma situation. De upplever att närstående inte förstår deras 

känslor och lidande. I litteraturstudien beskriver personer att en irritation kan uppstå när 

familjen tar över i vardagen samtidigt som personer som genomgått en amputation beskriver 

att de inte vill vara en börda för sina närstående. Att familjens stöd beskrivs som viktigt vid 

vardagliga utmaningar men även som ett hinder bekräftas av Norlyk et al. (2016). Ett 

antagande kan vara att betydelsen av bra stöd kan utgöra en god möjlighet att anpassa sig och 

acceptera amputationen samtidigt som det kan bidra till en svår situation där personen kan 

hamna i beroendeställning till sina närstående. Det framkommer även i resultatet att det är 

viktigt och positivt att få stöd från andra amputerade som är i samma situation. Gallagher och 

MacLachlan (2001) styrker att behovet av stöd är något som personer tycker är viktigt och det 

är betydelsefullt att diskutera och träffa andra amputerade som redan varit med om processen. 

Vilket skapar en känsla av tro på att en förbättring är möjlig. Furnes et al. (2015) belyser även 

att prata om sitt lidande med andra i samma situation kan få personer att känna sig hörda och 

förstådda. Ett antagande kan därmed vara att det sociala stödet har en stor inverkan på 

personens upplevelser kring sin nya livssituation och kan bidra till minskat lidande efter 

amputationen. Att erbjuda stödgrupper på vårdavdelningen kan vara betydelsefullt för 

personer som har genomgått en amputation.  

 



 

 15 

En könsfördelning på totalt 88 män respektive 32 kvinnor förkom i de inkluderade studierna. I 

en studie beskrivs däremot inte antalet män eller kvinnor som deltog. Könsfördelningen är 

ojämn vilket kan ha medfört en påverkan på litteraturstudiens resultat, eftersom att männen 

blir överrepresenterade och författarna inte vet om män och kvinnors upplevelser kan variera 

eller inte. I åtta av de inkluderade studierna var majoriteten av deltagarna äldre personer och 

sammanlagt varierande åldern från 18 till 89år i de tio studierna. Åldersfördelningen kan ha 

påverkat litteraturstudiens resultat på grund av stor åldersbredd. Ett antagande är att 

upplevelser efter en amputation kan vara olika beroende på personers ålder och därmed ge ett 

varierande resultat vilket kan vara en svaghet. Samtidigt kan det ses som och en styrka för 

litteraturstudien eftersom det kan ge en stor bredd av personers upplevelser vid olika åldrar i 

livet. Tidsaspekten varier stort i det inkluderade studierna, tiden efter amputation och 

intervjutillfället varierade mellan två månader och 40 år. Det kan vara en svaghet för 

litteraturstudiens resultat eftersom att upplevelser efter en amputation även kan förändras med 

tiden. Ett bestämt tidsperspektiv hade därmed varit en styrka för studien, däremot fanns inte 

tillräckligt med forskning att inkludera i studien därav valde författarna ingen tidsaspekt. En 

annan faktor är att i en studie består urvalet av personer som är krigsveteraner vilket kan ha 

påverkat resultatet, på grund av att personerna kan beskriva upplevelser ur ett annat 

perspektiv eftersom deras amputation är sammankopplad till en krigssituation. Studien valdes 

i alla fall att inkluderas eftersom att den svarade på litteraturstudiens syfte. Det anses vara 

etiskt försvarbart att studera personers upplevelser efter en amputation eftersom att det kan 

vara skönt för personerna att berätta om sina upplevelser och deltagarna har tagit del av 

informerat samtycke. 

7. Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 
Litteraturstudien ger sjuksköterskan en förståelse för vad patienter har för upplevelser efter en 

amputation av nedre extremitet. Sjuksköterskor på ortopedkirurgisk vårdavdelning kan 

använda studiens resultat till att förbereda patienter som genomgått en amputation av nedre 

extremitet inför hemgång. Vid planerade operationer kan förberedelserna påbörjas redan 

preoperativt och processen kan pågå under hela vårdtillfället. Förberedelser kan innefatta att 

ge information om att självständigheten kan begränsas och att ett ökat behov av hjälp från 

andra kan behövs efter amputationen. Det kan därmed vara bra att involvera närstående vid 

informationen om patienten samtycker till det. Sjuksköterskan bör även förberedda personen 

genom att samtala om eventuella förändringar av självbilden vid lämpligt tillfälle eftersom 

ämnet kan upplevas känsligt att samtala om. Studiens resultat kan även ge kunskap till 

sjuksköterskor i mötet med patienter på andra vårdavdelningar inom slutenvård, hemsjukvård 

och primärvård för en ökad förståelse för patientgruppens upplevelser och eventuellt lidande. 

Samt för att patienten ska ha möjlighet att bli mer självständig och bättre hantera relationer 

och sociala sammanhang efter amputationen. Förslag på vidare forskning är kvalitativ 

forskning för att få ytterligare förståelse för patienters upplevelser efter amputation av nedre 

extremitet. Kvalitativa studier med framförallt kvinnor är av betydelse eftersom övervägande 

forskning handlar om mäns upplevelser efter en amputation. Kvalitativ forskning som 

innefattar sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter som genomgått en 

amputation är även av intresse för vidare forskning.  

8. Slutsats  
Förändringar kan upplevas inom personens självbild, självständighet och stöd efter 

amputation av nedre extremitet. Personen kan se sin självbild på ett nytt sätt och vara orolig 

för samhällets normer och ideal och självständigheten kan gå förlorad. Därför är uppmuntran 
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och stöd från närstående, sjuksköterskor och andra personer som genomgått en amputation 

betydelsefullt. Hur en person upplever något är individuellt. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan redan på vårdavdelningen har kunskap och samtalar om att olika förändringar 

och känslor kan uppstå samt har en förståelse för att upplevelser alltid är subjektiva. Det kan 

underlätta bemötandet och förbereda patienten inför olika förändringar och upplevelser efter 

utskrivning från vårdavdelning.  
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Bilaga 2 

Artikelmatris                                                                                                                                                                                                    1 (10)                                                                                                                                                                                         

 

 

Författare,  

Artikeln 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 & 

Development, 49(10), 

1443-1455. 

doi:10.1682/JRRD.20

11.12.0228 

 

USA  

Syftet var att 

förbättra 

förståelsen av 

problemen med 

psykosocial 

anpassning utifrån 

militära kvinnors 

upplevelser efter en 

traumatisk lem 

amputation.     

Metod:  
Kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats.  

 

Analysmetod:  

Textanalys 

 

Inklusionskriterier:  
Förekommer inte i texten  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i texten  

 

Urvalsförfarande:  
6 deltagare av 10 tillfrågade. Samtliga 

deltagare var kvinnor med åldrarna 20år - 36 

år. Snöbollsurval.  

 

Datainsamling:  
Djupintervjuer med tre öppna frågor.  

 

Styrkor:  

Trovärdighet:  

Triangulering, 

tidsintervall på 

intervjuer. Tydligt 

beskriven analys.  

Tabeller.  

 

 

Svagheter:  

Inklusions respektive 

Exklusionskriterier 

förekommer inte i 

studien. Forskaren har 

inte hanterat sin egen 

förförståelse. Inga 

deltagare var män.   

Fysisk nedsättning efter 

amputationen som till 

exempel balans, svårigheter 

med protesanpassning och 

en rädsla för att ramla.  

 

Deltagarna upplevde sorg 

och förlust. Några 

accepterade sin förlust 

snabbare och kunde gå 

vidare, medan resterande 

kämpade för acceptans.  

 

Upplevde svårigheter med 

att anpassa sig till 

kroppsbilden och hade 

bekymmer över utseendet. 

Upplever en oro för att 

vänner skulle överge dem. 

 

Skyddsfaktorer såsom 

positiv attityd, socialt stöd, 

humor, betydelse av sin 

amputation.  

 



 

 24 

2 (10) 

 

Författare,  

Artikeln 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 & 

Rehabilitation, 32(9), 

729-740. 

doi:10.3109/0963828

0903295417 

 

Nya Zealand  

Syftet var att 

undersöka 

deltagarnas 

upplevelse av 

psykosocial 

anpassning inom 

18 månader efter 

amputation på ett 

sätt som kan 

informera 

ytterligare 

forskning och 

klinisk praxis.  

Metod:  
Kvalitativ metod, beskrivande design 

 

Datainsamling:  
Semi- strukturerade intervjuer.  

 

Inklusionskriterier:  
18 år eller äldre. Personer som genomgått en 

amputation inom 18 månader. Samtliga 

deltagare skulle gå till en psykolog för en 

psykologisk bedömning.  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien.  

 

Urvalsförfarande:   
8 deltagare av 10 tillfrågade, varav 3 

kvinnor och 5 män. Ingen ålder är beskriven. 

Avsiktligt urval. Deltagarna valdes ut från 

en patientlista på en protesklinik. 

 

Analysmetod:  

Textanalys.  

 

 

Styrkor:  

Trovärdighet och 

triangulering. Tydligt 

urvalsförfarande. 

Relation forskare och 

urval är tydligt 

beskriven. Tydlig 

datainsamling, 

dataanalys och 

redovisning av resultat. 

Forskaren har hanterat 

sin egen förförståelse.    

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

förekommer inte i texten. 

Ingen ålder på deltagarna 

är beskrivet. Ej beskrivet 

varför avhopp gjordes. 

Deltagarna upplevde stöd 

och motivation från andra 

individer som hade 

amputerats. Flera uppgav att 

socialt stöd upplevdes 

viktigare i förhållande till 

praktiskt stöd. Vänner hade 

en positiv roll.  

 

Deltagarna upplevde en oro 

för vad andra skulle tycka 

efter amputationen.  

 

Deltagarna hade svårigheter 

att acceptera sin nya 

situation och kände sig 

osjälvständiga. Deras 

självbild och könsidentitet 

påverkades av 

amputationen.   
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Författare 

Artikelns Titel,  

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design  Värdering Resultat 

Liu, F., Williams, R., 

Liu, H., & Chien, N. 

(2010). The lived 

experience of 

persons with lower 

extremity 

amputation. Journal 

of Clinical Nursing, 

19(15/16), 2152-

2161. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2010.03256.x  

 

 

 

Taiwan  

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

och förstå den 

upplevda 

erfarenheten av att 

leva med nedre 

extremitet.  

Metod: Kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats. Beskrivande design. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

djupintervjuer, både på 

rehabiliteringskliniken och via telefon.  

 

Inklusionkriterier:  

Patienter över 45 år som har amputerats 

minst två månader innan studien började utan 

postoperativa komplikationer. Kommunicera 

på Taiwan eller mandarin.  

 

Exklusionskriterier:  

Framkommer inte i artikeln. 

 

Urvalsförfarande:  

22 patienter deltog av 24 tillfrågade på tre 

protes-rehabiliteringscenter. 3 bortfall under 

studien. Median åldern är 70,6 år. 

Åldersbredd mellan 56-84 år.  

68,2 % var män och 77,3 % var transtibial 

amputerade.  

 

Analysmetod: Textanalys. 

 

Styrkor:  

Tydlig förklaring av 

bortfall i urvalet. 

Tydligt vad som är citat 

och forskarens egna 

ord. Trovärdighet; 

triangulering, tidsaspekt 

på intervjun. Tydlig 

datainsamling och 

analys, forskaren har 

hanterat sin 

förförståelse. 

 

Svagheter:  
Inga exklusionskriterier 

finns nämnda i artikeln.  

Relationen forskare och 

urval är inte beskriven.   

Tre avhopp under 

datainsamlingen, efter 

den första intervjun.  

Deltagarna upplevde känslor 

av sorg och nedstämdhet. 

Känslorna upplevdes svåra 

att samtala om med familj 

och vänner.  

 

Att prata med andra 

amputerade och dela 

erfarenheter gav perspektiv 

på sin egen situation.  

 

Patienterna upplevde 

svårigheter i vardagslivet och 

minskad självständighet som 

medförde frustration.   

 

Närstående upplevdes viktiga 

för anpassningen efter 

amputationen. 
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Författare,  

Artikeln 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: 

A Journal for the 

Australian Nursing 

Profession, 39(1), 20-

30. 

doi:10.5172/conu.201

1.39.1.20 

 

Australien  

 

Syftet var att låta 

personer som var 

amputerade att 

beskriva sina 

erfarenheter av 

amputation och 

genera grounded 

theory som kan 

leda hälso- och 

sjukvårdspersonal 

mot en mer 

omfattande 

förståelse av 

verkligheten för 

livet efter 

amputation.  

Metod: Kvalitativ metod med grounded 

theory ansats, beskrivande design.   

 

Datainsamling: Öppna frågor, 

ostrukturerade intervjuer.   

 

Inklusionskriterier:  
Diabetesrelaterad amputation senast fyra år, 

över 18 år, mentalt kompetenta.  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien.  

 

Urvalsförfarande:  
Regionalsjukhus gjorde en lista med 30 

potentiella deltagare, 5 deltagare 

accepterade. 4 var män och 1 kvinna. 

Åldrarna 41- 77 år. Avsiktligt urval. 

Stort bortfall, ingen orsak beskriven.    

 

Analysmetod: Grounded Theory.  

 

 

Styrkor: Trovärdighet, 

triangulering. Tydligt 

beskrivet urval, analys 

och resultat.   

 

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier 

förekommer i studien. 

Ingen reflektion av 

forskarens egen 

förförståelse i relation till 

datainsamling och 

analys. Beskriver inte 

relationen mellan 

forskare och deltagare.  

Deltagarna upplevde sänkt 

social delaktighet på grund 

av deras nedsatta rörlighet.  

 

Deltagarna upplevde att 

närstående tog över ansvar i 

hushållet som bidrog till 

förlust av självständighet.  

 

Deltagarna ville behålla 

självständighet. Förändring 

av rörelser och vanor. 

Balanssvårigheter bidrog till 

rädsla för att ramla. 
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Författare,  

Artikeln Titel,  

Tidskrift, Land 
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Mathias, Z., & 

Harcourt, D. (2014). 

Dating and intimate 

relationships of 

women with below-

knee amputation: an 

exploratory study. 
Disability & 

Rehabilitation, 36(5), 

395-402. 

doi:10.3109/0963828

8.2013.797509 

 

England 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter av 

dejting och intima 

relationer bland 

kvinnor som 

använder en under-

knä protes.  

Metod:  
Kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats, explorativ design.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer via webben.  

 

Inklusionskriterier:  
Kvinnor över 18 år, under-knä amputation, 

förmåga att delta i en webbaserad intervju 

på engelska.  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien.  

 

Urvalsförfarande:  
Studien marknadsfördes via Facebook, de 

som var intresserade kontaktade forskarna. 4 

kvinnor deltog, och var i åldrarna 18- 29år.    

 

Analysmetod:  

Tolknings fenomenologiska analys.  

 

 

Styrkor:  

Forskaren diskuterar 

mycket kring sin egen 

förförståelse. Tydligt 

beskriven analys och 

resultat. Relation 

forskare och urval är 

beskriven och forskaren 

hanterar sin förförståelse.  

 

Svagheter: 

Urvalsförfarandet. Inga 

Exklusionskriterier 

förekommer i artikeln. 

Intervjuerna gjordes via 

mejl. Litet urval.   

Deltagarna kände sig 

förvirrade och oroliga för 

hur de skulle närma sig 

intimitet, hantera fysiska 

begränsningar och psykiskt 

påverkan. 

 

De saknade stöd från andra 

som amputerats för att prata 

om intimitet.  

 

De upplevde en oro inför 

andras reaktioner och 

svårigheter att leva upp till 

samhällets normer och ideal 

kring utseende.  

 

Det kunde upplevas svårt att 

vara ärlig om sin protes till 

andra. 

 

 



 

 28 

 

6 (10) 

 

Författare,  

Artikeln Titel,  
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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, 

8doi:10.3402/qhw.v8i

0.21891 

 

Danmark 

 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen av att 

förlora ett ben, 

beskriven av 

patienterna efter 

utskrivning.  

Metod:  
Kvalitativ metod med fenomenologisk 

ansats, explorativ design.  

 

Datainsamling:  
Djupintervjuer 

 

Inklusionskriterier:  
Benamputation efter icke-malign tumör. 

Danska som modersmål och utskrivna till 

sin bostad.   

 

Exklusionskriterier: 

Förekommer inte i artikeln.  

 

Urvalsförfarande:  
12 deltagare från Universitetssjukhuset i 

Danmark, mellan åldrarna 33 år och 87 år. 8 

män och 4 kvinnor. Bekvämlighetsurval.  

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk analys.  

 

Styrkor:  

Tydlig teoretisk 

referensram och med ett 

väldefinierat syfte. 

Tydligt vad som är citat 

och forskarens egna ord. 

Tydligt beskriven 

datainsamling och 

analys. Relation forskare 

och urval är beskriven.  

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

förekommer inte. Ingen 

triangulering. Beskriver 

inte tidsaspekt av 

intervjuerna. Forskaren 

har inte hanterat sin 

förförståelse i relation till 

analysen. 

 

 

Deltagarna upplevde att det 

var bekvämt och 

bekymmersamt att komma 

hem. De kände sig fysiskt 

begränsade i sitt hem, allt 

tog längre tid och de kände 

sig isolerade.  De upplevde 

att deras värdighet och 

självkänsla var hotad i 

sociala relationer. 

 

De ville behålla sin 

självständighet och bevisa 

att de kunde vara aktiva.  

 

Det upplevdes viktigt att 

fantomsmärtan inte 

begränsade dem. 
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Författare 

Artikelns Titel,  
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Syfte Metod och ev. Design  Värdering Resultat 

Senra, H., Oliveira, 

R. A., Leal, I., & 

Vieira, C. (2012). 

Beyond the body 

image: a qualitative 

study on how adults 

experience lower 

limb amputation. 
Clinical 

Rehabilitation, 26(2), 

180-191. 

doi:10.1177/0269215

511410731  

 

 

Portugal  

 

Syftet var att 

utforska vuxnas 

upplevelser av 

amputation av 

nedre extremiteter, 

med fokus på 

självidentitet 

relaterat till 

försämring.  

 

Metod:  
Kvalitativ metod. Tvärsnittsstudie vid 

demografisk och klinisk data.  

 

Datainsamling:  

Semistrukturerande intervjuer. 

 

Inklusionskriterier: Minst 20 år, varav 

amputationen gjorts efter 18 års ålder. 

Bindning till vårdenhet - uppföljning på 

rehabiliteringsenheten på medicinkliniken.  

 

Exklusionskriterier: Patienter som inte 

motsvarar inklusionskriterierna. Patienter 

med neurologisk och kognitiv nedsättning.  

 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 

42 deltagare, av 65 tillfrågade.  

35 stycken var män. 

Median: 61 år. Yngsta var 22 år och äldsta 

var 82 år gammal.  

 

Dataanalys: Induktiv analys med öppen 

kodningsteknik.  

Styrkor:  

Tydlig beskrivet urval, 

datainsamling och analys. 

Tydligt vad som är citat 

och forskarens egna ord. 

Stor bredd på ålder i 

urvalet.  

Trovärdighet; 

triangulering, tidsaspekt 

på intervjun. Bilaga på 

intervjuguide finns.  

 

Svagheter:  

Framgår inte vart 

intervjuerna höll till. 

Forskaren har inte hanterat 

sin egen förförståelse. 

Stort urval varav många 

var män.    

 

Amputationen medförde att 

patienterna upplevde 

förändringar med relationer 

och vardagsaktiviteter – 

förlust av självständighet 

och välmående; samt 

identitet- och sexualitets 

förändringar.  

 

Deltagarna upplevde stress 

kring anpassning och 

acceptans till stumpen och 

protesen. Fantomsmärtan 

upplevdes som 

problematiskt. 

 

Socialt stöd upplevdes som 

positivt och viktigt. 
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Författare,  

Artikeln Titel,  
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Valizadeh, S., 

Dadkhah, B., 

Mohammadi, E., & 

Hassankhani, H. 

(2014). The 

Perception of 

Trauma Patients 

from Social Support 

in Adjustment to 

Lower-Limb 

Amputation: A 

Qualitative Study. 
Indian Journal Of 

Palliative Care, 20(3), 

229-238. 

doi:10.4103/0973-

1075.138401 

 

Iran 

 

 

Syftet var att 

förklara förståelsen 

för traumat av 

patienter och 

upplevelsen av stöd 

under processen för 

anpassning till 

amputation av 

nedre extremitet.  

Metod:  
Kvalitativ metod.  

 

Datainsamling:  
Ostrukturerade djupintervjuer med öppna 

frågor. Observationer.  

 

Inklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien.  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien. 

 

Urvalsförfarande:  
20 deltagare, varav 17 var män. Åldrarna 

25- 57 år. Deltagarna var veteraner från 

”The Foundation of veterans and the state 

welfare organization of Ardebil and Tabriz 

för uppföljning. Avsiktligt urval.  

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet urval, 

datainsamling och 

dataanalys. Trovärdighet, 

triangulering, validering, 

tidsaspekt på intervjun. 

Tydlig beskriven relation 

mellan forskare och urval 

och forskaren har 

hanterat sin förförståelse 

i relation till 

datainsamling och 

analys. 

 

Svagheter: 

Inklusionskriterier 

respektive 

Exklusionskriterier 

förekommer inte i 

studien. Otydlig struktur 

med få rubriker i urval, 

datainsamling och 

analys.  

 

Deltagarna upplevde 

familjen som viktigast. 

Vänner ansågs likaså vara 

en viktig faktor.  

 

Stöd från stödgrupper med 

andra amputerade upplevdes 

positivt. Det upplevde att de 

kunde dela erfarenheter. 
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Författare 

Artikeln Titel,  

Tidskrift, Land   
 

Syfte 

 

 

Metod och ev. Design Värdering Resultat 

 

 

Verschuren, J. E., 

Geertzen, J. H., 

Enzlin, P., Dijkstra, P. 

U., & Dekker, R. 

(2015). People with 

lower limb 

amputation and 

their sexual 

functioning and 

sexual well-being. 
Disability & 

Rehabilitation, 37(3), 

187-193. 

doi:10.3109/0963828

8.2014.913704 

 

 

Nederländerna och 

Belgien.   

 

 

 

Syftet är att 

beskriva hur 

människor med 

benamputation 

upplever deras 

sexuella funktion 

och sexuella 

välmående.  

Metod:  
Kvalitativ metod, beskrivande design.  

 

Datainsamling: Semistrukturerande 

djupintervjuer.  

 

Inklusionskriterier: Minst 18 år och erhöll 

öppenvård på rehabiliteringen för nedre 

extremitetsamputation.  

 

Exklusionskriterier:  

Framkommer inte i texten.  

 

Urvalsförfarande: Rehabiliteringskliniken 

på Universitetssjukhuset informerades 

patienter av läkaren om deltagande. 20 från 

Nederländerna och 6 från Belgien 

accepterade. Median: 47 år. Yngsta var 22 år 

och äldsta var 71år. Framgår inte antalet 

kvinnor eller män.  

 

Analysmetod: Textanalys.  

Styrkor:  

Tydligt vad som är citat 

och forskarens egna 

ord. Stor bredd på ålder 

i urvalet. Trovärdighet; 

triangulering, tidsaspekt 

på intervjun. Tydlig och 

relevant datainsamling 

och analys.  

 

Svagheter: 

Inga exklusionkriterier 

framkommer. 5 av 

deltagarna hade sin 

partner med sig under 

intervjun, trots att 

forskaren uppmuntrade 

till enskild intervjun. 

Relation mellan 

forskare och urval är 

inte beskrivet. 

Forskaren har inte 

hanterat sin 

förförståelse.   

 

Deltagarna upplevde både 

positiva och negativa 

förändringar av sexuellt 

välmående och självbild.  

 

Praktiska problem och 

minskat sexuellt 

välbefinnande uppstod 

relaterat till sexuell aktivitet.  

 

Känslor av skam upplevdes 

tillsammans med vänner och 

grannar.   

 

Samtliga beskrev vikten av 

partnerns roll.  
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Washington, E. D., & 

Williams, A. E. 

(2016). An 

exploratory 

phenomenological 

study exploring the 

experiences of 

people with systemic 

disease who have 

undergone lower 

limb amputation 

and its impact on 

their psychological 

well-being. 

Prosthetics and 

Orthotics 

International, 40(1), 

44-50. 

doi:10.1177/0309364

614556838 

 

England 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser över tid 

hos personer med 

diabetes och/eller 

perifer kärlsjukdom 

efter en amputation 

och påverkan på 

det psykiska 

välbefinnandet.  

Metod:  
Kvalitativ metod med en fenomenologisk 

ansats, explorativ design.   

 

Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer.  

 

Inklusionskriterier:  
Ensidig amputation av nedre extremitet 

relaterat till diabetes och/eller perifer 

kärlsjukdom de senaste 14 månaderna. 

Kommunicera på engelska och kognitiv 

förmåga.  

 

Exklusionskriterier:  
Förekommer inte i studien.  

 

Urvalsförfarande: 6 deltagare, varav 4 män 

och 2 kvinnor från proteskliniken i 

Manchester. Medianålder för män var 64,8år 

och för kvinnor 69år. Avsiktligt urval.  

 

Analysmetod:  

Tolknings Fenomenologisk analys 

 

Styrkor:  
Tydligt syfte. 

Trovärdighet, 

triangulering. Citat i 

resultatet. Tydligt och 

relevant urval, 

datainsamling och 

analys.  

 

Svagheter:  
Forskaren diskuterar inte 

sin egen förförståelse. 

Ingen oberoende forskare 

har läst igenom 

resultatet. Relationen 

mellan forskare och urval 

är inte beskriven. 

Forskaren har inte 

hanterat sin egen 

förförståelse i relation till 

datainsamling och 

analys.  

Deltagarna upplevde sig 

begränsade efter 

amputationen. De flesta 

upplevde att positivt 

tänkande, problemlösning 

och humor var viktigt för 

anpassning till livet efter 

amputationen. 

 

Relation till vänner och 

personer i omgivningen 

påverkade dem både positivt 

och negativt. Ett behov av 

stöd från närstående 

upplevdes som viktigt.  

 

Att vara självständig 

upplevdes vara 

betydelsefullt. 

 

 



 

 33 

Bilaga 3   
 
 
Tabell 2: Förekomst av kategorier och underrubriker 

 
 

Innehåll 

 

 

Självständighet 

Självbild  

Sexualitet 

och 

Intimitet 

Stöd 

Kategorier 

Underrubriker  

Identitet Oro för 

andras 

åsikter 

Protes Förlust och 

lidande 

Stöd från 

närstående 

Stöd från 

andra som 

amputerats 

Cater (2012).  X X X X  X  

Hamill et al. (2010). X X X    X X 

Liu et al. (2010). X X X  X  X X 

Livingstone et al. 

(2011). 

X   X     

Mathias & Harcourt 

(2014). 

 X X X  X  X 

Norlyk et al. (2013). X X X X X    

Senra et al. (2012). X X  X X X X  

Valizadeh et al. 

(2014). 

      X X 

Verschuren et al. 

(2015). 

 X X X  X   

Washington & 

Williams (2016). 

X X X      

 
 
 


