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Sammanfattning 
Bakgrund: Ungefär 2900 personer amputeras årligen i Sverige. Orsaker till amputation kan 
vara trauma, medfödd missbildning eller cancer. Den vanligaste orsaken är kärlsjukdom, 
vanligen till följd av diabetes. Om rekonstruktiv kärlkirurgi inte är möjligt är amputation sista 
utvägen.  

Syfte: Att beskriva personers erfarenhet av att leva med amputerad extremitet. 

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Resultat från 12 
vetenskapliga artiklar sammanställdes med hjälp av integrerad analys.  

Resultat: Personer beskrev att amputation innebar känslor av förlust. En del personer 
upplevde att stöd från anhöriga och kontakt med andra som genomgått amputation gav 
möjlighet att acceptera förlusten och det nya livet. Andra upplevde bristande stöd och att 
amputationen bidragit till social isolering. Rehabilitering samt egen attityd beskrevs ha stor 
betydelse för att kunna hantera de förändringar amputation innebar. 

Slutsats: Personer som genomgått amputation upplevde en livsförändring som innebar 
fysiska och psykiska hinder. Stöd och rehabilitering hade stor betydelse för återhämtning och 
för att återfå sin självständighet. Vårdpersonal spelade en stor roll i återhämtningsprocessen 
och proteser var avgörande för att personerna skulle återfå en känsla av självständighet. 

Nyckelord: Amputation, förändrad livsvärld, stöd, upplevelse 
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1. Bakgrund 
Amputation innebär att en kroppsdel eller del av kroppsdel avlägsnas (Gallagher & 
MacLachlan, 2001). Amputation är historiskt sett det äldsta kirurgiska ingreppet och var 
under en lång tid det enda kirurgiska ingreppet som utfördes (de Oliveira Chini & Boemer, 
2007). Incidensen för amputation ökar med stigande ålder, cirka två tredjedelar av alla 
amputationer sker på personer över 60 år (Atherton & Robertson, 2006). I Sverige förväntas 
personer som är 80 år och äldre öka med 50% inom de närmsta 10 åren (Statistiska 
centralbyrån, 2018). I Sverige amputeras cirka 2900 personer årligen (Socialstyrelsen, u.å.). 
En av de vanligaste orsakerna till amputation är kärlsjukdom. Andra anledningar kan vara 
cancersjukdom, trauma eller medfödd missbildning (Murray & Fox, 2002).  

Vid förträngningar i blodkärl till följd av kärlsjukdom, kan ett kärlkirurgiskt ingrepp förbättra 
cirkulationen och därmed kan amputation skjutas upp eller i vissa fall undvikas. Vid 
mikroangiopati är ofta inte kärlkirurgi aktuellt för att förbättra cirkulationsstörningen 
(Bosemark & Hommel, 2016). Om rekonstruktiv kärlkirurgi inte är aktuellt eller inte har 
fungerat, är amputation är den sista utvägen (Grønsleth, Roa, Könøy & Almås, 2011). Beslut 
om amputation tas av patientansvarig läkare i samråd med patienten. Ett beslut som ofta är 
svårt att ta, även om extremiteten under en längre tid varit oanvändbar och orsakat mycket 
smärta. Vid amputationer som sker på grund av trauma beskrivs nerv-och/eller kärlskadan för 
stor för att via kirurgi kunna återställa och rädda extremiteten (Bosemark & Hommel, 2016).   

I fall där amputation inte sker akut är det viktigt att ge tid, information samt undervisning om 
vad avlägsnandet av extremitet innebär. För personer kan acceptansen av den förlorade 
kroppsdelen och behovet av hjälp vid daglig aktivitet ta tid (Bosemark & Hommel, 2016). 

1.1 Vanliga orsaker till amputation  

Cirkulationssvikt i kombination med ischemi, orsakat av ateroskleros anses vara den 
huvudsakliga orsaken till amputation. Det är främst de nedre extremiteterna som drabbas av 
perifera cirkulationsrubbningar (Grønsleth et al., 2011). En faktor som ökar risken för 
amputation är rökning (Feinglass et al., 2012). Rökning försämrar cirkulationen genom 
negativ påverkan av gasutbytet i lungorna, dels på grund av kärlkonstriktion men även på 
grund av minskad transport av syre ut i vävnaderna (Grønsleth et al., 2011).  

Ungefär 70 procent av alla amputationer som utförs är amputation av nedre extremitet på 
grund av diabetessjukdom (Bruun, Siersma, Guassora, Holstein & de Fine Olivarius, 2013). 
Det sker ett ökat insjuknande i diabetes i stora delar av världen (Diabetesförbundet, 2017). 
Diabetes leder ofta till nedsatt cirkulation i de nedre extremiteterna, som i sin tur kan leda till 
att det lätt bildas sår vilka är känsliga för infektion (Mulder & Lee, 2010). Personer med 
diabetes har ökad sannolikhet att drabbas av makro-och mikrovaskulära förändringar (Centers 
for disease control and prevention, 2014). De vaskulära förändringarna kan bero på nedsatt 
cirkulation på grund av ateroskleros samt sviktande glukosreglering. Den nedsatta 
blodtillförseln kan leda till minskad tillförsel av syre och näring till de nedre extremiteterna 
och orsaka smärta. Vid mycket nedsatt cirkulation ökar risken för vävnadsdöd. Den bristande 
blodcirkulationen ger ett försämrat immunförsvar och ökad glukosnivå i blodet ökar riskerna 
för bakterietillväxt. Sårinfektioner i diabetesfötter är ofta mycket smärtsamma, infektioner 
kan lätt sprida sig och angripa benvävnad (Grønsleth et al., 2011).  
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1.2 Fantomförnimmelse och fantomsmärta  

Fantomförnimmelse beskrivs som en sensorisk upplevelse i den amputerade kroppsdelen, 
vilket ungefär 80 procent av de som genomgått amputation upplever (Hunter, Katz & Davis, 
2003). Någon som blivit amputerad kan uppleva att den del av kroppen som avlägsnats 
fortfarande finns där. Fantomsmärta är en annan vanlig komplikation som innebär att 
personen upplever en brännande smärta som kommer i intervalliknande krampanfall. 
Fantomsmärtor kan likna den preoperativa smärtan (Murray & Fox, 2002). Risken för att 
uppleva fantomsmärta postoperativt kan öka om personen haft preoperativa smärtor i den 
kroppsdel som amputerats (Kooijman, Dijkstra, Geertzen, Elzinga, & van der Schans, 2000). 
För att kunna ge adekvat omvårdnad och utföra lämpliga omvårdnadsåtgärder, kan det vara av 
vikt att sjukvårdspersonal har kunskap om skillnaderna mellan fantomförnimmelse och 
fantomsmärta (Virani, Green, & Turin, 2014). 

 

1.3 Protes 

Efter amputation är ett av de huvudsakliga målen med rehabilitering att personen återfår 
rörelseförmågan (Murray, 2009). Proteser används för att återställa funktionen av en 
kroppsdel, men den fyller också ett kosmetiskt syfte. För en motiverad protesanvändning 
krävs att personen har accepterat protesens utseende, att protesen är bekväm samt att den 
möjliggör den förväntade funktionsförmågan (Murray & Fox, 2002). Personer kan med hjälp 
av proteser och rätt träning få möjlighet att utföra dagliga aktiviteter. Någon som amputerat 
nedre extremitet kan med hjälp av protes återfå förmågan att gå (Knežecević et al., 2015). 
Forskning har visat att mellan 46 och 96 procent av personer som lever med amputerad nedre 
extremitet använder protes (Murray, 2009; Raichle et al., 2008). Det har påvisats att 
användning av protes kan minska och förebygga fantomsmärta (Kooijman et al., 2000). 

 

1.4 Lidande 

Personer beskrivs uppleva lidande genom att känna sorg över något de har förlorat på grund 
av sjukdom eller skada. Genom att sjuksköterskan beaktar de olika formerna av lidande och 
har ett förhållningssätt som bekräftar patienten, kan lidande lindras. I vården möter 
sjuksköterskan lidande i former som kan delas in i vårdlidande, sjukdomslidande samt 
livslidande. Vårdlidande innebär kränkning av patienters värdighet och att patientens värde 
förminskas, och uppstår då sjuksköterskan har ett bristande etiskt synsätt och inte ”ser” 
patienten. Kränkning kan uppstå när patientens värdighet inte beaktas, till exempel vid 
utförandet av omvårdnadsåtgärder vid intima zoner och om patienten inte skyls. Vårdlidande 
beskrivs minska patientens potential att använda sig av de inre hälsoresurser som patienten 
besitter (Eriksson, 1994). 

Sjukdomslidande innebär enligt Eriksson (1994) det lidande som sjukdom och behandling bär 
med sig. Sjukdom behöver inte alltid vara synonymt med smärta och smärta innebär inte alltid 
ett lidande, dock beskrivs relationen mellan smärta och lidande som en central del i vården. 
Ett lidande som är outhärdligt lindras genom att reducera smärta. Smärta som ej lindras 
försvårar patientens möjlighet att bemästra lidandet. Livslidande innebär att patientens 
invanda rutiner och livsstil vänds upp och ner på grund av sjukdom. Livslidande kan hota allt 
från patientens upplevda existens till att försvåra patientens möjlighet att genomföra sociala 
interaktioner (Eriksson, 1994). 
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2. Problemformulering 
Trots framsteg inom sjukvården kommer troligen antalet amputationer öka på grund av ett 
ökat insjuknande i diabetes samt att befolkningen blir äldre. För att kunna ge bästa möjliga 
omvårdnad, behöver sjuksköterskan kunskap om hur personer upplever livet efter amputation. 
Med kunskap om personers erfarenheter kan sjuksköterskan förbereda samt optimera 
omvårdnaden för att förbereda en person som ska genomgå amputation. Sjuksköterskans 
kunskap om erfarenheter kan vara ett verktyg för att motivera till rehabilitering postoperativt, 
samt öka personers möjligheter till ökad självständighet.  

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenhet av att leva med amputerad extremitet. 

 

4. Metod 

4.1 Studiedesign 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning och 
deskriptiv design. Kristensson (2014) beskriver systematisk sökning som en litteraturstudie 
där arbetet bör utföras enligt en tydlig arbetsgång för att efterforska, analysera och 
sammanställa samtlig litteratur av betydelse för studiens syfte.  

 

4.2 Sökstrategi 

För att urskilja lämplig litteratur skapades en sökstrategi där sökord identifierades via 
nyckelord i syftet (Kristensson, 2014). Utifrån syftet identifierades nyckelorden erfarenhet, 
amputation och extremitet. Nyckelorden översattes sedan till engelskans experience, 
amputation samt extremity och utifrån dessa formulerades sökord. Sökorden användes i 
sökningen i form av ämnesord samt fritextord med trunkering (*) för att få med eventuella 
böjelser av ordet. I databasen Medline användes MeSH-termer för att nå bredare resultat i 
sökningen. En översikt av använda sökord presenteras i tabell 1. För att nå ökad sensitivitet i 
sökningarna användes de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Enligt Kristensson (2014) 
kombineras sökord med hjälp av sökoperanden AND medan sökoperanden OR används för 
att nå likartade begrepp i sökningen. Databaser som användes för sökningarna var CINAHL 
Plus with Full Text samt Medline. För att begränsa sökningen användes begränsningarna peer 
reviewed, vuxna personer över 18 år samt artiklar skrivna på engelska med publiceringsår 
2008-2018.  
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Tabell 1. Översikt av nyckelord och använda sökord. 

 
Nyckelord 
 

 
Experience 

 
Amputation 

 
Extremity 

Sökord i 
databas 
CINAHL 
Plus with 
Full Text 

Experience* Amputation* 
(MH) Above-Knee Amputation 
(MH) Amputation Stumps 
(MH) Below-Knee Amputation 
(MH) Amputation Traumatic 
(MH) Limb Prothesis 
(MH) Amputation 

Extremity 
(MH) Upper Extremity 
(MH) Lower extremity 
(MH) Extremities 

Sökord i 
databas 
Medline 

(MH) Life 
Change 
Events 

Amputation* 
(MH) Amputation 
(MH) Amputation Traumatic 
(MH) Amputation Stumps 

(MH) Upper Extremity 
(MH) Lower Extremity 
(MH) Extremities 
Extremity 

 

4.3 Urval 

Inklusions-och exklusionskriterier avgör vilka artiklar som tas med i studien (Kristensson, 
2014). Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att kunna identifiera den population 
studien fokuserade på. Inklusionskriterier för litteraturstudien var personer som genomgått 
amputation av extremitet, samt personer som använde sig av protes. Inkluderade artiklar till 
studien skulle även vara med kvalitativ metod. Artiklar som exkluderades var med kvantitativ 
metod, handlade om personer som genomgått amputation på grund av medfödd missbildning 
eller amputation av annat än extremiteter. Artiklar skrivna ur sjuksköterskans perspektiv och 
review artiklar exkluderades. 

Urval 1 

Första steget i urvalsprocessen var att läsa samtliga 174 titlar som sökordens kombinationer 
resulterade i. Titlarna lästes av båda författarna tillsammans, 51 artiklar valdes ut till urval 2. 
Exkluderade titlar valdes bort på grund av att de ej svarade på studiens syfte. 

Urval 2 

Andra steget i processen var att läsa abstracts i de 51 artiklar som valdes ut utifrån relevanta 
titlar. Abstracts lästes enskilt av båda författarna och i överenskommelse dem emellan, 
beslutades 19 artiklar att gå vidare till det tredje steget i urvalsprocessen. Artiklar 
exkluderades på grund av att de ej svarade på studiens syfte. 

Urval 3  

I det tredje steget lästes samtliga 19 artiklar i fulltext, varav 12 artiklar valdes till att 
kvalitetsgranskas. Författarna läste de 19 artiklarna enskilt och jämförde sedan vilka artiklar 
som skulle tas med i studien. Se sökmatris, bilaga 1. Exkluderade artiklar valdes bort på grund 
av att de inte besvarade studiens syfte. 
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4.4 Kvalitetsgranskning 

I litteraturstudien har samtliga utvalda artiklar först granskats enskilt av båda författarna. 
Granskningen genomfördes med en granskningsmall för kvalitativa studier. Granskningen var 
kritisk och systematisk och gick igenom artiklarnas olika delar (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, 2018). Resultaten från den enskilda granskningen 
jämfördes där samtliga 12 artiklars kvalitet och trovärdighet bedömdes. Samtliga 12 artiklar 
bedömdes vara av god kvalitet. 

 

4.5 Dataanalys 

En integrerad analys genomfördes för att sammanställa studiens resultat. Utvalda artiklar 
lästes där likheter och olikheter identifierades i resultaten. Därefter sammanställdes likheter i 
artiklarna vilket bildade kategorier. Slutligen sorterades artiklarnas resultat under de olika 
kategorierna (Kristensson, 2014). Utvalda artiklars resultat lästes av båda författarna enskilt 
och diskuterades sedan tillsammans. Resultaten lästes flera gånger och meningsbärande 
enheter som besvarade studiens syfte markerades. Meningsbärande enheter diskuterades 
därefter av författarna och därefter kortades texten ner till en kod. Koder sorterades, de koder 
som stämde överens bildade en kategori med tillhörande underkategorier (Kristensson, 2014). 
Slutligen identifierades tre kategorier med sex underkategorier. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Inom forskning ska personer som studierna involverar behandlas respektfullt. Personernas 
hälsa ska tas hänsyn till samtidigt som insamlad information ska behandlas konfidentiellt. I 
litteraturstudier granskas etik från tidigare forskning och därefter görs ett ställningstagande till 
hur etiskt arbetet utförts (Kristensson, 2014). Helsingforsdeklarationen redogör för forskares 
ansvar att ha personers välbefinnande och hälsa i beaktande när studier involverar människor. 
Personer som ingår i studier ska ha lämnat informerat samtycke, samtidigt som studien ska ha 
blivit godkänd av en etisk forskningskommitté (World medical association, 2018). I 
uppsatsarbete som bedrivs av studenter, ska människor inte inkluderas för att förhindra skada. 
Då studenter genomför litteraturgranskning behövs ställningstagande gällande etisk 
försvarbarhet i de studier som inkluderas i granskningen (Kristensson, 2014). Studiens artiklar 
granskades ur ett etiskt perspektiv av båda författarna. I de fall artiklar inte innehöll etiskt 
godkännande, kontrollerades tidskriften som artikeln var publicerad i, för att se om etisk 
prövning krävdes för att bli publicerad. Litteraturstudiens författare diskuterade sin 
förförståelse som åsidosattes, för att vara neutrala till den information som framkom under 
studiens gång. För att nå ett korrekt resultat inkluderades all data som besvarade studiens 
syfte.  

 

5. Resultat 
Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar. Inkluderade artiklar kom från länderna 
Belgien, Danmark, Iran, Kanada, Nederländerna, Nepal, Portugal, Storbritannien, Taiwan och 
USA. Antalet deltagare i artiklarna var totalt 220 personer, varav 146 män samt 74 kvinnor, 
där samtliga genomgått amputation av extremitet. Resultatet presenteras utifrån tre 
huvudkategorier och sex underkategorier (se tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Artikel Förändrad 
livsvärld 
 

Sociala relationer Hantera vardagen 

Behov 
av stöd 

Återgång 
till arbete 

Acceptans 
av förlust 

Rehabiliterings-
processen 

Egen 
attityd 

Önskan om 
självständighet 

Columbo et 
al. (2018) 

X X   X X  

Järnhammer 
et al. (2018) 

X X X  X  X 

Liu et al. 
(2010) 

X X  X X X X 

Madsen et al. 
(2016) 

X X  X X X X 

Ostler et al. 
(2014) 

X    X X X 

Quon et al. 
(2011) 

X  X X    

Saradjian et 
al. (2008) 

X X X X X X  

Senra et al. 
(2011) 

X X   X X  

Stutts et al. 
(2015) 

X X X X  X  

Valizadeh et 
al. (2014) 

 X X     

Verschuren 
et al. (2015) 

X X   X   

Washington 
et al. (2016) 

X X X X X X X 

 

5.1 Förändrad livsvärld 

Personer som genomgått amputation beskrev förlust av extremitet som frustrerande (Madsen, 
Hommel, Bååth & Berthelsen, 2016), och beskrev att förlusten av extremitet upplevdes som 
att förlora en del av livet (Columbo et al., 2018). Amputation innebar begränsad 
rörelseförmåga som i sin tur påverkade olika situationer i det dagliga livet (Liu, Williams, Liu 
& Chien, 2010; Madsen et al., 2016; Washington & Williams, 2016). Många beskrev tiden 
efter amputation fylld av funktionell och psykosocial anpassning (Järnhammer, Andersson, 
Wagle & Magnusson, 2018; Ostler, Ellis-Hill & Donovan-Hall, 2014; Quon, Dudek, Marks, 
Boutet & Varpio, 2011; Saradjian, Thompson & Datta, 2008), vilket innebar en förlust av 
spontanitet (Ostler et al., 2014; Verschuren, Geertzen, Enzlin, Dijkstra & Dekker, 2015). När 
amputationen varit ett medvetet val beskrev personer ånger över amputationen (Madsen et al., 
2016). En person beskrev tacksamhet för de aktiviteter hen gjort innan amputationen, då livet 
efter inte gav samma möjlighet för fysisk aktivitet (Quon et al., 2011). Erfarenheter av 
fantomsmärta (Columbo et al., 2018; Madsen et al., 2016; Quon et al., 2011) beskrevs 
kontrollerad under vårdvistelsen på sjukhuset men svårare i hemmiljö (Columbo et al., 2018). 
Fantomsmärta och fantomförnimmelse ledde till oro över den mentala hälsan, men samtal 
med vårdpersonal upplevdes som lindrande samt tröstande (Madsen et al., 2016). 

Den livsförändring amputationen innebar skapade oro inför framtiden och det vardagliga livet 
(Liu et al., 2010; Madsen et al., 2016). Förutom känslan av förlust beskrevs amputationen 
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som en emotionell chock (Madsen et al., 2016; Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2011) och ett 
oändligt lidande (Liu et al., 2010). Tiden efter amputation beskrevs som depressiv (Liu et al., 
2010; Senra et al., 2011; Stutts, Bills, Erwin & Good, 2015) och ångestfylld (Liu et al., 2010; 
Senra et al., 2011). Amputationen innebar förändring i identitet och förlust av självständighet 
(Järnhammer et al., 2018; Senra et al., 2011), samt känslor av att inte vara normal (Liu et al., 
2010; Saradjian et al., 2008). En kvinna beskrev att hon ifrågasatte vilket värde hon hade som 
kvinna, när hon bara hade ett ben (Verschuren et al., 2015). Flera män beskrev att de jämförde 
sig med andra gällande skillnader i utseende och kroppsfunktion, vilket ledde till känslor av 
exkludering (Saradjian et al., 2008). Förändringar i utseende efter amputation gjorde att 
personer hade svårt att vänja sig vid sin nya kropp (Madsen et al., 2016; Verschuren et al., 
2015). En amputerad beskrev att den egna uppfattningen av funktionshindrade personers 
minskade möjligheter och värde utgjorde en grund för den uppfattade självbilden (Madsen et 
al., 2016). Personer som amputerades till följd av bakomliggande sjukdom, anklagade sig 
själva för att ha orsakat amputationen, vilket i sin tur bidrog till självhat (Liu et al., 2010; 
Washington & Williams, 2016). 

Amputation kunde ge upplevelser av förändringar i det sexuella livet (Verschuren et al., 2015; 
Senra et al., 2011) och en person beskrev att hens partner inte ville se stumpen, vilket 
medförde ett försämrat sexuellt välmående (Verschuren et al., 2015). En annan beskrev att 
sexuella interaktioner gav känslan av att vara handikappad. Smärtlindrande läkemedel kunde 
leda till svårigheter att få erektion, men i de fall där amputationen innebar smärtlindring blev 
det sexuella samlivet förbättrat efter ingreppet (Verschuren et al., 2015). 

 

5.2 Sociala relationer 

5.2.1 Behov av stöd 

Stöd från anhöriga hade stor betydelse (Columbo et al., 2018; Saradjian et al., 2008; Stutts et 
al., 2015; Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi & Hassankhani, 2014; Washington & Williams, 
2016). Stödet var motiverande (Liu et al., 2010), underlättade anpassning och främjade 
återhämtning (Washington & Williams, 2016). Anhöriga som kontaktade och hjälpte personer 
som genomgått amputation, utan att bli tillfrågade, bidrog till känslor av tillhörighet och 
uppskattning. Efter amputation förlitade sig personer hellre på anhöriga än på hemtjänst 
(Madsen et al., 2016). Personer som genomgått amputation beskrev att närstående var 
överbeskyddande och inte gav utrymme för personen att utföra uppgifter självständigt 
(Washington & Williams, 2016). De som levde i en relation upplevde att partnerns 
mottagande efter amputation var viktig för att kunna acceptera och hantera situationen 
(Verschuren et al., 2015). Personer som upplevde bristande stöd från anhöriga beskrev 
känslor av ensamhet och isolering (Liu et al., 2010; Senra et al., 2011; Stutts et al., 2015). 
Behov av stöd och hjälp från anhöriga beskrevs av flera kvinnor öka känslan av att vara en 
börda (Stutts et al., 2015). Flera beskrev att andra som inte genomgått amputation inte fullt 
kunde sätta sig in i situationen (Liu et al., 2010). 

Sociala situationer beskrevs som svåra då det upplevdes att andra personer stirrade 
(Verschuren et al., 2015; Washington & Williams, 2016). På grund av det upplevda 
funktionshinder amputationen medfört, beskrevs relationer tagit slut (Järnhammer et al., 2018; 
Valizadeh et al., 2014; Washington & Williams, 2016) och bristen på sociala relationer bidrog 
till känslor av isolering (Washington & Williams, 2016). Flera personer hade positiva 
upplevelser av att träffa andra i liknande situationer (Järnhammer et al., 2018; Liu et al., 2010; 
Stutts et al., 2015; Valizadeh et al., 2014) och stödgrupper var ett sätt att etablera nya 
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kontakter (Stutts et al., 2015; Valizadeh et al., 2014). Med hjälp av andra i samma situation 
lärde de sig hantera det nya livet (Stutts et al., 2015), något som upplevdes öka deras 
självkänsla (Järnhammer et al., 2018). 

 

5.2.2 Återgång till arbete 

Amputation innebar ibland att behöva förlita sig på anhöriga för finansiellt stöd (Järnhammer 
et al., 2018; Valizadeh et al., 2014). Amputation ledde till att personer hade minskad förmåga 
att utföra fysiskt ansträngande arbete (Järnhammer et al., 2018; Quon et al., 2011). Den 
minskade fysiska förmågan fick dem att känna sig avfärdade. De som hade en anställning 
beskrev att arbetet ökade deras självkänsla (Järnhammer et al., 2018). Flera män beskrev att 
deras minskade arbetsförmåga ledde till att de behövde vara produktiva, för att bevisa sitt 
värde på arbetsplatsen (Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016). 

Vissa personer beskrev både ekonomiskt samt emotionellt stöd från arbetsgivare och kollegor 
(Valizadeh et al., 2014). Andra hade erfarenhet av diskriminering på arbetsplatser (Stutts et 
al., 2015; Valizadeh et al., 2014), då chefer och kollegor förutsatte att avsaknad av extremitet 
utgjorde hinder för att klara av tidigare arbetsuppgifter (Stutts et al., 2015). 

 

5.3 Hantera vardagen 

5.3.1 Acceptans av förlust 

Efter amputationen uppgav de personer som upplevt preoperativ smärta att de var nöjda med 
beslutet att amputera extremitet (Quon et al., 2011). De beskrev att när amputation 
genomförts och den preoperativa smärtan avtagit upplevdes bättre fysisk funktion (Quon et 
al., 2011; Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016).  

För att acceptera situationen var det av betydelse att komma till insikt om hur livet efter 
amputation såg ut (Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016). Personer beskrev 
att sysselsättning (Madsen et al., 2016) samt realistiska förväntningar gällande 
funktionsförmåga, var betydande för att förlika sig med hur livet nu såg ut (Madsen et al., 
2016; Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016). Acceptans innebar justering av 
förväntad funktionsförmåga, samt att kunna ta emot hjälp och stöd från omgivningen. 
Acceptans ingav hopp om att i framtiden klara av sin vardag självständigt. De personer som 
accepterade amputationen upplevde sig ha kontroll över sin situation (Madsen et al., 2016). I 
samband med amputation beskrev en person hur ingreppet fått hen att utvärdera meningen 
med livet, samt genomföra livsstilsförändringar (Liu et al., 2010). 

Personer som hade accepterat amputationen kände stolthet över hur väl de anpassat sig (Stutts 
et al., 2015). De som genomgått en planerad amputation hade lättare att acceptera förlusten av 
extremitet (Washington & Williams, 2016), medan personer som inte accepterat förlusten 
beskrev sorg över minskad fysisk funktion, samt de begränsningar som amputation innebar 
(Stutts et al., 2015). Bekräftelse från vårdpersonal och anhöriga om att amputation varit rätt 
beslut, gjorde det lättare att acceptera förlusten av extremitet. Tillit till kunnig vårdpersonal 
beskrevs som avgörande (Madsen et al., 2016). 

 



9 
 

5.3.2 Rehabiliteringsprocessen 

När amputationen genomförts beskrev personer att rehabilitering hade stor betydelse 
(Järnhammer et al., 2018; Senra et al., 2011) för att ge ökad självkänsla (Järnhammer et al., 
2018) och var ett sätt att nå ökad självständighet (Columbo et al., 2018). Rehabilitering 
upplevdes ta fokus från begränsningar och istället möjliggöra ökad funktionsförmåga 
(Washington & Williams, 2016). De som inte deltog i rehabilitering eller inte tog till sig de 
hjälpmedel som erbjöds, hade svårt att förlika sig vid tanken att de var amputerade (Senra et 
al., 2011). En person beskrev att rehabiliteringen specifikt fokuserade på rörelse och funktion, 
men hade önskat att aspekter som sexualitet diskuterats under rehabiliteringens gång 
(Verschuren et al., 2015). 

Proteser upplevdes som betydelsefullt (Järnhammer et al., 2018; Ostler et al., 2014; Saradjian 
et al., 2008; Senra et al., 2011) och som en del i att bli mer självständig efter amputation, 
vilket för många var rehabiliteringsprocessens mål (Senra et al., 2011). Det fanns en önskan 
om att återgå till tiden innan amputation vilket upplevdes vara möjligt med hjälp av proteser 
(Madsen et al., 2016; Ostler et al., 2014; Saradjian et al., 2008). Personer förväntade sig att 
proteser skulle ge förbättrad funktionsförmåga (Järnhammer et al., 2018) och bidra till 
delaktighet i sociala sammanhang (Järnhammer et al., 2018; Liu et al., 2010). Individuell 
anpassning till proteser beskrevs vara av stor vikt (Saradjian et al., 2008), för många personer 
likställdes protesen med ett klädesplagg (Madsen et al., 2016; Saradjian et al., 2008). Andra 
hade erfarenheter av problem med anpassning och att proteser gav upphov till smärta 
(Järnhammer et al., 2018; Senra et al., 2011). 

Personer beskrev önskan om att slippa vårdas på sjukhus och att rehabilitering främjades i 
hemmiljö (Madsen et al., 2016). Andra beskrev omställningen mellan sjukhus och hem som 
svår, då insikten om den förändring amputation inneburit kom först då de skrevs ut från 
sjukhus (Columbo et al., 2018; Washington & Williams, 2016). En del såg situationen direkt 
efter amputation som tillfällig, och att proteser kunde återskapa funktionsförmåga trots 
ovisshet om det var möjligt (Madsen et al., 2016). 

 

5.3.3 Egen attityd 

Efter amputationen beskrevs humor som en viktig strategi (Columbo et al., 2018; Ostler et al., 
2014; Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016) då det bidrog till inkludering och 
fick de som genomgått amputation att känna sig bekväma i sociala sammanhang (Saradjian et 
al., 2008). Flera personer beskrev att humor var till hjälp för att kunna bearbeta omställningen 
som amputation inneburit (Washington & Williams, 2016). En annan strategi för att hantera 
den nya situationen var en positiv attityd (Columbo et al., 2018; Liu et al., 2010; Ostler et al., 
2014; Saradjian et al., 2008; Washington & Williams, 2016). Personer identifierade sig som 
amputerade och anpassade livet efter sin förmåga (Senra et al., 2011). Flera beskrev att 
viljestyrka (Madsen et al., 2016) samt positivt tänkande var ett sätt att hantera och acceptera 
amputationen (Liu et al., 2010; Madsen et al., 2016). 

Män beskrev att när de på ett positivt sätt hanterat anpassningen som amputation innebar, 
upplevdes högre självkänsla och de uppfattade sig inte vara mindre värda (Saradjian et al., 
2008). Personer kände sig lyckosamma över att inte behövt amputera större delar av sina 
kroppar (Madsen et al., 2016; Stutts et al., 2015). Flera upplevde att de själva spelade en 
viktig roll i att upprätthålla ett gott liv trots förlorad kroppsdel, vilket bidrog till kontroll och 
självständighet (Madsen et al., 2016). En kvinna beskrev att förändringarna efter amputation 
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medförde att vissa saker var tvungna att utföras på andra sätt än tidigare, men att det inte 
behövde ses som något negativt (Stutts et al., 2015). 

 

5.3.4 Önskan om självständighet 

När amputationen var ett faktum och personer skulle vänja sig vid sitt nya liv med minskad 
funktionsförmåga, upplevde många en längtan efter att återfå sin autonomi (Ostler et al., 
2014). Föreställningen av att behöva ge upp sin autonomi (Madsen et al., 2016) samt rädslan 
av att behöva förlita sig på en rullstol resten av livet, gav beslutsamhet om att återfå sin 
funktionsförmåga (Ostler et al., 2014). Att återta sin autonomi beskrevs som en kamp (Ostler 
et al., 2014) vilket innebar att anpassa förväntningarna efter situationen (Madsen et al., 2016). 
Tiden i det egna hemmet efter utskrivning från sjukhus beskrevs som svår, där minskad 
autonomi gav upphov till låg självkänsla och stor frustration (Liu et al., 2010). Personer 
beskrev rädsla och avsky inför att behöva vara en börda för anhöriga och inte kunna bibehålla 
sin självkänsla (Järnhammer et al., 2018; Washington & Williams, 2016). En person beskrev 
att hen inte ville vara en börda för sin partner och därför tvingade sig till träning, en annan 
bad sin partner att uppmuntra hen till att självständigt utföra sysslor i syfte att nå ökad 
funktionsförmåga (Madsen et al., 2016). 

 

6. Resultatsammanfattning 
Amputation av extremitet innebar känslor av förlust och tiden efter amputation var depressiv 
och fylld av ångest. Personer beskrev att stöd från anhöriga var av stor vikt, samt att möten 
med andra som genomgått amputation var till hjälp för att hantera det nya livet. Flera personer 
upplevde bristande stöd från närstående och att de blivit lämnade av sina vänner på grund av 
amputationen, vilket bidrog till social isolering. Rehabilitering var för många ett sätt att nå 
ökad självständighet och med hjälp av proteser upplevde personer att de kom närmre det de 
ansåg vara det normala. Positiv attityd och humor var strategier flera personer beskrev som 
avgörande för att kunna acceptera den nya livssituationen och förlika sig med amputationen. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Genom översikt av tidigare forskning besvarades studiens syfte i form av en litteraturstudie 
med systematisk sökning. Att litteraturstudien genomförs genom en systematisk process ökar 
tillförlitligheten på resultatet samt höjer studiens kvalitet (Kristensson, 2014). Sökningar 
utfördes i databaserna CINAHL Plus with Full Text samt Medline. Olika databaser har olika 
innehåll, vilka databaser som användes avgjordes utifrån studiens syfte (Kristensson, 2014). 
CINAHL Plus with Full Text och Medline valdes då ett av databasernas ämnesområden var 
omvårdnadsvetenskap. Utifrån studiens syfte identifierades nyckelord. Nyckelorden och dess 
synonymer bildade sedan sökord. Sökorden bildades med syftet att uppnå hög sensitivitet för 
att få fram väsentlig forskning (Kristensson, 2014). I sökningarna användes MeSH-termer, 
ämnesord samt fritextsökning som kombinerades med Booleska sökoperatorerna AND och 
OR. Ämnesord gav specifika sökningar medan fritextsökning gav bredare resultat i 
sökningarna (Kristensson, 2014). Fritextsökning genomfördes vid sökning i både CINAHL 
Plus with Full Text samt Medline när relevanta ämnesord inte fanns att tillgå, eller då 
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sökningarna behövde breddas för att nå relevant litteratur. Booleska sökoperatorer användes 
för att nå ökad sensitivitet. Sökoperanden AND användes för att  kombinera sökorden medan 
sökoperanden OR användes för att nå likartade begrepp (Kristensson, 2014).  

Begränsningar sattes upp för vilka artiklar som skulle tas med i sökresultatet. Endast 
granskade artiklar togs med i studiens resultat, på grund av detta avgränsades sökningarnas 
resultat till att endast generera peer reviewed artiklar. Studien syftade till att undersöka vuxna 
personers upplevelser varpå begränsningen vuxna personer över 18 år användes. Kristensson 
(2014) beskriver att endast aktuella artiklar bör tas med i studier, därför valdes publiceringsår 
2008-2018 för att inte få fram artiklar äldre än 10 år. För att kunna svara på studiens syfte 
krävdes artiklar som beskrev personers upplevelser, vilket kvalitativ forskning gör, därmed 
inkluderades artiklar med kvalitativ metod. Kvantitativ forskning exkluderades då den syftar 
till att generalisera, vilket inte går att göra när det handlar om personers upplevelser 
(Kristensson, 2014). Abstracts lästes enskilt, artiklar som efter genomgångna abstracts 
exkluderades var på grund av irrelevant metod eller syfte (Kristensson, 2014). Enligt 
Kristensson (2014) ska en granskningsmall användas för att bedöma artiklars kvalitet. Artiklar 
till litteraturstudien kvalitetsgranskades utifrån en granskningsmall och artiklar med hög 
kvalitet togs med. Enligt Kristensson (2014) bör samtliga personer som deltar i studier 
genomföra granskningen var för sig. Artiklarna granskades av båda författarna enskilt och 
sedan diskuterades resultatet gemensamt. Granskningen genomfördes enskilt för en så 
objektiv granskning som möjligt med syfte att öka resultatets trovärdighet. 

En svaghet med studien är att författarna till litteraturstudien inte har engelska språket som 
modersmål. Översättning och bearbetning från engelska till svenska kan ha bidragit till 
feltolkningar. Vid kvalitetsgranskning av flera av artiklarna framgick inte i vilken 
utsträckning artikelförfattarnas förförståelse åsidosatts. Förförståelse kan ha bidragit till att 
egna värderingar färgat artiklarna. För att hindra att studiens resultat påverkades av egna 
värderingar fanns en medvetenhet om den egna förförståelsen, trots det kan den egna 
förförståelsen ha speglat resultatet då viss erfarenhet inom ämnet fanns. Då upplevelser är 
individuella genomfördes en studie av kvalitativ metod, och studiens resultat kan därför inte 
generaliseras. Personer ur annan kontext kan ha ytterligare upplevelser som inte framkommer 
i studien, därav är det inte möjligt att dra allmänna slutsatser utifrån det framkomna resultatet. 
En annan svaghet är att könsfördelning mellan kvinnor och män är skev. Det manliga könet är 
betydligt mer representerat än det kvinnliga. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Studiens huvudsakliga fynd visade att amputation innebar en förändrad livsvärld där 
självständigheten påverkades. Personer beskrev önskan om att återfå sin självständighet för att 
inte vara en börda för andra, samtidigt var behovet av stöd stort. Rehabiliteringsprocessen och 
förväntningar på protesers förmåga att återskapa kosmetiskt utseende samt fysisk funktion, 
upplevdes som avgörande i processen att acceptera den förlust personer upplevde vid 
avlägsnande av extremitet.  

 

7.2.1 Förändrad livsvärld 

Personer som genomgått amputation upplevde känslor av en förändrad livsvärld med både 
fysiska såväl som psykiska aspekter. Personer uttryckte sorg över den minskade 
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funktionsförmågan och förlust av den tidigare fysiska funktionen. Den psykiska aspekten av 
den förändrade livsvärlden, uttrycktes i känslor av förlust av självständighet och att inte känna 
sig normal. Förlust av självständighet och att inte känna sig normal kan beskrivas som ett 
livslidande, enligt Eriksson (1994). Eriksson menar att livslidande kan grundas i att sjukdom 
medför förändringar av livet som kan kräva anpassning av invanda rutiner.  

Förändring av identitet gjorde det svårt för personer att förlika sig med sin nya kropp. En del 
personer beskrev förlikning som svår, vilket ledde till att personer kände avsky för sin egen 
kropp. Svårigheter med att hantera förlust av självständighet återfinns i en studie av Hamill, 
Carson och Dorahy (2010). Studien beskriver att personer hade svårt att anpassa sig till en 
sänkt nivå av självständighet, samtidigt som de hade svårt att identifiera sig som amputerade. 
Hamill et al. (2010) menar vidare att förändrad identitet på grund av amputation även kunde 
medföra förändringar av upplevd könsidentitet. Litteraturstudiens författare observerade 
könsskillnader mellan män och kvinnors erfarenheter. Studiens resultat visade att män 
beskrev den upplevda förändringen av identitet i form av funktion och fysiska förändringar. 
För männen var det viktigt att bevisa sitt värde på arbetet. Att komma tillbaka till sin 
arbetsplats efter amputation upplevdes svårt, då de inte längre kunde utföra fysiskt 
ansträngande arbete. Kvinnor beskrev svårigheter i att acceptera sin nya kropp och upplevde 
att de förlorat sin kvinnlighet i samband med amputation. Liknande resultat beskrivs i en 
studie av Hamill et al. (2010) där kvinnor beskrev förlorad femininitet utifrån utseende, 
medan män uttryckte förlorad maskulinitet beträffande svårigheter i att arbeta och försörja 
familjen. Ett antagande är att skillnader mellan könen baseras på samhällets förväntningar av 
de könsroller som kvinnor och män förväntas leva efter. Förväntningar på kvinnor och mäns 
könsroller kan i sin tur leda till olika erfarenheter och upplevelser av tillvaron efter 
amputation.  

 

7.2.2 Stöd 

Resultatet visade att personer upplevde att stöd var viktigt, då det underlättade den 
postoperativa anpassningen samt återhämtning. Resultatet visade också positiva erfarenheter 
av att delta i stödgrupper, som utökade sociala interaktioner med andra och minskade känslor 
av isolering. Deltagande i stödgrupper medförde en ökad självkänsla. Betydelsen av 
stödgrupper tas upp av Spiess, McLemore, Zinyemba, Ortiz och Meyr (2014). De beskriver 
att personer som lidit av depression samt känslor av isolering och utanförskap, upplevde att 
stödgrupper där personer kan träffa andra som är i liknande situationer, var ett bra sätt att 
skapa nya kontakter och dämpa känslor av isolering och utanförskap. Utanförskap och känslor 
av isolering kan tolkas som ett livslidande, Eriksson (1994) beskriver att livslidande kan hota 
både personers upplevda existens samt utgöra ett hinder för sociala relationer. 

I resultatet framkommer att personer som lever med amputerad extremitet upplever att 
anhöriga kan vara överbeskyddande. Liknande resultat beskriver Hamill et al. (2010), att 
personer upplevde att anhörigas överbeskyddande förhållningssätt försvårar vägen tillbaka till 
självständighet. Ett antagande efter tolkning av studiens resultat är att anhöriga bör ge stöd 
utan att bli överbeskyddande, något som har uppfattats vara svårt. Anhöriga vill underlätta 
och visa stöd, samtidigt uppstår konflikt med att utföra moment, trots att personen hade 
kunnat klara uppgiften självständigt. En reflektion är att efter amputation har personer viss 
förväntan på att den anhörige ska ta sig an rollen som vårdare, då det i studiens resultat 
framkommer att personer hellre förlitar sig på anhöriga än hemtjänst. En observation kan vara 
att personers förväntan på anhörigas roll, försvårar balansgången mellan att ge stöd och vara 
överbeskyddande.  
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Studiens resultat visar att personer upplevde sig vara en börda för sina anhöriga. Resultatet 
visade också att relationer upphört på grund av amputationen. Partners reaktioner och 
mottagande var betydande, för hur personer som genomgått amputation hanterade och 
accepterade den nya livssituationen. Enligt Gallagher och MacLachlan (2001) var en vanligt 
förekommande känsla att anhöriga led mer än den som förlorat en kroppsdel, och att 
relationer blev lidande på grund av amputationen. En reflektion är att sjuksköterskan aktivt 
kan arbeta tillsammans med personer som genomgått amputation och deras anhöriga, för att 
förbereda dem på den förändring amputationen innebär, i syfte att vårda den som genomgått 
amputation och dennes relationer. I studiens resultat framkommer att personer hellre förlitar 
sig på anhöriga än utbildad vårdpersonal. Ytterligare en reflektion är att sjuksköterskans roll 
kan vara att motivera till att ta hjälp av vårdpersonal. På så vis kan anhöriga få avlastning 
samtidigt som roller i relationer kan bibehållas, då de anhöriga inte i samma utsträckning 
behöver ta sig an den vårdande rollen. 

 

7.2.3 Rehabilitering  

Rehabilitering upplevdes vara betydelsefullt och ett sätt att nå ökad självständighet. 
Rehabilitering beskrevs vara ett sätt att skifta fokus, från upplevelser av att vara begränsad till 
möjligheter att nå ökad funktionsförmåga. Rehabilitering kan vara ett sätt att motverka vad 
Eriksson (1994) beskriver som sjukdomslidande, viket innefattar det lidande som sjukdom 
och behandling kan bära med sig. Eriksson (1994) menar vidare att genom att utnyttja 
personers inre hälsoresurser kan lidande minska. 

Protesen upplevdes vara grundläggande för att återskapa känslor av självständighet samt  
minska känslor av att vara annorlunda. Proteser ingav hopp om att i framtiden återskapa 
livssituationen till det den en gång varit. Spiess et al. (2014) beskriver att det är viktigt att 
protesen presenteras vid ett tidigt stadie i den postoperativa processen, för att möjliggöra att 
patienten ska ta an en aktiv roll i rehabiliteringen. En reflektion är att sjuksköterskan bör ge 
hjälp och stöd åt personer som genomgått amputation, för att motivera ett aktivt deltagande i 
sin rehabilitering. Personer som aktivt deltar i sin rehabiliteringsprocess kan ha lättare att 
återhämta sig samt återfå sin självständighet, vilket i sin tur kan minska vårdtiden. Ett aktivt 
deltagande i rehabilitering kan leda till en snabbare återgång till arbete samt minskat lidande. 
En person som inte är aktiv i sin rehabiliteringsprocess kan ha svårare att ta till sig protesen 
och se den som en del av sig själv, något som i längden kan förlänga lidande. Resultatet 
visade att proteser för många inte bara gav möjlighet till förbättrad fysisk funktion, utan också 
var ett psykiskt hjälpmedel till hjälp i sociala sammanhang. Widehammar, Pettersson, 
Janeslätt och Hermansson (2018) beskriver att personer som använde proteser dagligen inte 
upplevde diskriminering från omgivningen samt att den dagliga användningen minskade 
känslor av utanförskap. En observation är att postoperativ rehabilitering, förutom träning för 
att återfå fysisk funktionsförmåga, även bör innehålla psykisk rehabilitering. Trots att 
personer genomgår en yttre förändring så sker också en inre förändring.  

 

8. Slutsats 
Resultatet visar att genomgången amputation innebär en livsförändring, där könsskillnader 
mellan män och kvinnors erfarenheter uppmärksammades. Personer som genomgår 
amputation möter både fysiska och psykiska hinder. Stöd från andra samt rehabilitering har 
stor betydelse i återhämtningsprocessen och för att personerna ska återfå sin självständighet. 
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Rehabilitering upplevdes endast fokusera på fysisk rehabilitering och saknade den psykiska 
aspekten. Psykisk rehabilitering hjälper personer som genomgått amputation att hantera den 
förändrade livsvärlden. Sjuksköterskan kan spela en viktig roll i att motivera personer till 
rehabilitering, vilket leder till snabbare återgång till arbete som i sin tur leder till minskat 
lidande och ökad självkänsla.  

 

9. Klinisk nytta 
I takt med att populationen blir äldre och att insjuknandet i diabetes ökar, kan andelen 
amputationer öka. Tiden på sjukhus är en miljö där stöd och hjälp finns tillgänglig, men efter 
utskrivning kan den första tiden i hemmet bli svår. Personer kan komma att behöva förlita sig 
på anhöriga, och i vissa fall på egen hand lära sig hantera omställningar. Det är därför av vikt 
att sjuksköterskor förbereder patienter innan utskrivning. Sjuksköterskor kan förbereda genom 
att utbilda och tillsammans med ett multiprofessionellt team, ge de verktyg som kan behövas i 
hemmiljö, där personer kan komma att möta många utmaningar. Genom att sjuksköterskor 
anpassar information efter personers behov och förkunskap, optimeras möjligheterna till 
snabbare återhämning och självständighet.  

Studien har visat att amputation kan medföra både sorg och känslor av förlust över den 
förlorade kroppsdelen, något som kan tolkas som ett lidande. Det är därför av vikt att 
sjuksköterskor har ett förhållningssätt där personer bekräftas. Genom att sjuksköterskan ser 
varje enskild person som individuell och beaktar de olika former av lidande som existerar 
inom vården kan lidande lindras.  

 

10. Förslag till ytterligare forskning 
Förslag till ytterligare forskning är att undersöka anhörigas upplevelser av hur det är att leva 
med någon som genomgått amputation. Då resultatet studien visade vilken betydelse anhöriga 
har i rehabiliteringsprocessen, kan det vara av vikt att undersöka anhörigas upplevelser. En 
amputation innebär inte enbart förändringar och omställningar för den som genomgått 
amputation, utan innebär också förändringar och omställningar för anhöriga. 
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förstådda, det bidrog till isolering. 
Att träffa andra i liknande situation 
upplevdes vara givande. 
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land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Madsen, U. R., 
Hommel, A., 
Bååth, C., & 
Berthelsen, C. B. 
(2016).  
 
Pendulating-A 
grounded theory 
explaining 
patients’ behavior 
shortly after 
having a leg 
amputated due to 
vascular disease.  
 
International  
Journal Of 
Qualitative Studies 
On Health And 
Well-Being, 11(1), 
1-10. doi: 
10.3402/qhw.v11. 
32739  
 
Danmark 

To 
construct 
a 
grounded 
theory 
(GT) 
explaining 
patients’ 
behavior 
shortly 
after 
having a 
leg 
amputated 
as a result 
of 
vascular 
disease. 

Kvalitativ studie med deskriptiv 
design.  
 
Inklusionskriterier 
Ej angivet.  
 
Exklusionskriterier 
Ej angivet. 
 
Urvalsförfarande 
Teoretiskt urval. 
 
Studiegrupp   
11 personer. Åtta män och tre 
kvinnor, mellan 45-84 år. 
Två personer var endast med under 
observationsstudien. 
 
Datainsamlingsmetod  
Etnografisk observation under 
sjukhusvistelse, djupgående 
intervjuer 2 veckor efter utskrivning. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Resultat styrks 
av citat från 
deltagare. 
 
Observation av 
deltagarna samt 
intervjuer.  
 
Svagheter 
Inklusion-och 
exklusions-
kriterier 
redovisas ej. 
 
 

Förlust av extremitet beskrevs vara frustrerande 
och en emotionell chock. Den minskade 
funktionsförmågan var en livsförändring som gav 
upphov till oro inför framtiden. 
 
Flera upplevde att de ångrade amputationen och 
att det var svårt att vänja sig vid sin förändrade 
kropp. Fantomsmärtor upplevdes bidra till oro 
över sin mentala hälsa. 
 
Vissa upplevde hellre att anhöriga hjälpte dem än 
hemtjänst, medan andra uppgav att kunnig 
vårdpersonal hade en avgörande roll. 
 
Proteser upplevdes ha en avgörande roll i att 
återfå funktionsförmåga. 
 
Positivt tänkande, viljestyrka, sysselsättning och 
realistiska förväntningar beskrevs vara en strategi 
för att kunna acceptera situationen. De som 
accepterade situationen upplevde sig ha kontroll. 
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Ostler, C., Ellis-Hill, C., & 
Donovan-Hall, M. (2014).  
 
Expectations of rehabilitation 
following lower limb 
amputation: A qualitative study.  
 
Disability & Rehabilitation, 
36(14), 1169–1175. doi: 
10.3109/09638288.2013.833311 
 
Storbritannien 
 

To explore the 
expectations of 
patients about to 
undergo prosthetic 
rehabilitation 
following a lower 
limb amputation. 

Kvalitativ studie med 
explorativ design. 
 
Inklusionskriterier 
Över 18 år. Hade genomgått 
amputation av nedre extremitet 
senaste två veckorna. Precis 
startat rehabiliteringsprocessen. 
Hade hänvisats till 
rehabilitering med protes. 
 
Exklusionskriterier 
Patienter som genomgått mer 
än en amputation. 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp 
Åtta personer. Sex män och två 
kvinnor mellan 22 och 77 år. 
 
Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Väl beskriven metod. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer ger möjlighet 
för deltagarna att prata 
fritt. 
 
Bred variation av 
studiedeltagare. 
 
Svagheter 
Ett inklusionskriterium var 
att ingreppet utförts 
senaste två veckorna. 
 
Författarna diskuterar ej 
sin egen förförståelse. 
 

Personer beskrev 
svårigheter både 
psykiskt och fysiskt. 
 
Proteser var en 
avgörande faktor för 
att känna sig mer 
normal. 
 
Positiv attityd 
uttryckt genom 
humor var ett sätt att 
nå optimal 
rehabilitering. 
 
Flera upplevde 
önskan och en kamp 
om att bli 
självständig. Att inte 
vilja vara beroende 
av en rullstol gav 
beslutsamhet att 
återfå 
funktionsförmåga. 
 

1 
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Quon, D.L., Dudek, N.L., 
Marks, M., Boutet, M., & 
Varpio, L. (2011).  
 
A qualitative study of 
factors influencing the 
decision to have an 
elective amputation.  
 
Journal of Bone & Joint 
Surgery, 93(22), 2087–
2092. doi: 
10.2106/JBJS.J.01998 
 
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To analyze the 
experiences of patients 
who have chosen 
elective amputation, to 
identify the key factors 
in this decision-
making process. 

Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier 
Delaktig i beslutstagandet om 
amputation av 
funktionshindrad extremitet 
för mer än ett år sen. 
Engelsktalande. 
  
Exklusionskriterier 
Ej angivet. 
 
Urvalsförfarande 
Ändamålsenligt urval. 
 
Studiegrupp 
Åtta personer. Sex män och 
två kvinnor mellan 25-55 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Forskartriangulering. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer gav möjlighet 
för deltagarna att prata 
fritt. 
 
Svagheter 
Exklusionskriterier 
redovisas ej. 
 
Ett intervjutillfälle. 

Amputation ledde till 
förminskad förmåga att 
utföra fysiskt 
ansträngande arbete. 
 
Personer upplevde 
fantomsmärta. 
 
En person beskrev 
tacksamhet över det aktiva 
liv och de saker hen hann 
med innan amputationen. 
 
De som upplevt 
preoperativ smärta 
upplevde bättre fysisk 
funktion efter amputation. 
 
 

 

1 
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Saradjian, A., Thompson, 
A.R., & Datta, D. (2008).  
 
The experience of men using 
an upper limb prosthesis 
following amputation: 
Positive coping and 
minimizing feeling different.  
 
Disability & Rehabilitation, 
30(11), 871–883. doi: 
10.1080/09638280701427386  
 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To gain a rich 
understanding 
of the 
experience of 
living with an 
upper limb 
amputation 
and of using 
prosthetic 
arm and 
hand. 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier 
Vuxna män som hade genomgått ensidig 
amputation av övre extremitet två år tidigare 
och som använde sig av protes dagligen i minst 
en vecka. 
 
Exklusionskriterier 
Pågående kronisk sjukdom, psykisksjukdom, ej 
engelsktalande. 
 
Urvalsförfarande 
Ändamålsenligt urval. 
 
Studiegrupp 
11 deltagare av manligt kön, mellan 31-64 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Semi-strukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Författarna beskriver  
intervjuarens 
förförståelse samt 
nämner den eventuella 
påverkan som 
intervjuaren kan ha haft 
på deltagare under 
intervjun. 
 
Resultatets kategorier 
presenterades för 
deltagarna för 
återkoppling om dess 
trovärdighet. 
 
Dagbok fördes om hur 
resultatets kategori 
analyserats fram och hur 
de kan relatera till 
varandra. 
 
Svagheter  
Författarna beskriver ej 
sin egna förförståelse. 

Många beskrev 
att  tiden efter 
amputation var  
fylld av 
funktionell och 
psykosocial 
anpassning. 
 
Personer 
upplevde 
känslor av att 
inte vara 
normal. 
 
Personer 
jämförde 
skillnader i 
utseende och 
kroppsfunktion 
med andra, 
vilket ledde till 
känslor av 
exkludering. 
 

1 
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Syfte Metod 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: 
10.1177/0269215
511410731 
 
Portugal 
 
 
 
 
 
 
 

To explore 
adults’ 
experiences 
of lower limb 
amputation, 
focusing on 
the changes 
in self-
identity 
related to the 
impairment. 

Kvalitativ studie med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier 
Minst 20 år, genomgått amputation 
efter 18 års ålder, genomgå 
rehabilitering vid medicinavdelning. 
 
Exklusionskriterier 
Neurologiska och/eller kognitiva 
nedsättningar. 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp 
46 personer varav 35 män och sju 
kvinnor, mellan 22 och 82 år.  
 
Datainsamlingsmetod. 
Semi-strukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod  
Kvalitativ textanalys. 
 

Styrkor 
Semistrukturerade 
intervjuer låter 
deltagarna prata 
fritt.  
 
Stort antal 
deltagare. 
 
Svagheter 
Deltagare från en 
klinik. 

Efter amputation beskrevs tiden vara 
depressiv och ångestfylld. Amputationen 
innebar förändring i identitet och förlust av 
självständighet. Personer beskrev känslor av 
förlust och emotionell chock. 
 
Bristande stöd upplevdes bidra till isolering. 
 
Amputation medförde upplevelser av 
förändringar i det sexuella livet. 
 
En del upplevde att rehabilitering hade stor 
betydelse medan de som inte deltog i 
rehabilitering hade svårt att förlika sig vid 
tanken att de var amputerade. 
 
Vissa beskrev att proteser var betydelsefullt 
och en del i att bli mer självständig, andra 
upplevde problem med anpassning och att 
proteser var en källa till smärta. 
 
Personer identifierade sig som amputerade 
och anpassade livet efter förmåga. 
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Syfte Metod 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: 
10.1080/1354850
6.2015. 
1009379 
 
USA 
 
 
 
 
 
 

Examine 
coping and 
post 
-traumatic 
growth in 
women with 
limb 
amputations
. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier 
Ej redovisat. 
 
Exklusionskriterier 
Ej redovisat. 
 
Urvalsförfarande 
Randomiserat urval. 
 
Studiegrupp  
30 kvinnor mellan 23-81 
år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Enkät med öppna 
svarsalternativ. 
 
Analysmetod. 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Forskar-
triangulering. 
 
Svagheter 
Inklusion-och 
exklusions-kriterier 
redovisas ej. 

Tiden efter amputation beskrevs som depressiv och 
stöd från anhöriga upplevdes ha stor betydelse. 
 
En del personer upplevde bristande stöd från anhöriga 
vilket gav känslor av ensamhet och isolering. Behov 
av hjälp från anhöriga gav känslan av att vara en 
börda. 
 
Flera personer hade positiva upplevelser av att träffa 
andra i liknande situationer, med hjälp av dem lärde de 
sig att hantera det nya livet. 
 
En del beskrev att de blivit diskriminerade på 
arbetsplatser. Chefer och kollegor såg amputationen 
som ett hinder för att klara av arbetsuppgifter. 
 
De som hade accepterat amputationen kände stolthet 
över hur väl de anpassat sig och i de fall där personer 
inte accepterat förlusten beskrevs sorg. 
 
En person beskrev att förändringarna efter amputation 
medförde att vissa saker var tvungna att utföras på 
andra sätt än tidigare, men att det inte behövde ses 
som något negativt. En del kände sig lyckosamma 
över att inte behövt amputerat större delar av sina 
kroppar. 
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Syfte Metod Värdering Resultat 

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 
 
 
 
 
 

Explain 
understanding 
the trauma of 
patients and 
the 
experience of 
support 
during the 
process of 
adaptation to 
a lower limb 
amputation. 

Kvalitativ studie med deskriptiv 
design. 
 
Inklusionskriterier 
Amputation av nedre extremitet på 
grund av trauma. 
 
Exklusionskriterier 
Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande 
Ändamålsenligt urval. 
 
Studiegrupp 
20 personer, 17 män och tre 
kvinnor. Ålder mellan 25-57 år. 
 
Datainsamlingsmetod  
Ostrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Tydligt beskriven 
analys. 
 
Mångfaldig 
rekrytering.  
 
Resultatet stärks av 
citat och är har bra 
formulerade 
kategorier. 
 
Svagheter 
Inklusions- och 
exklusionskriterier är 
ej tydligt utskrivet. 
 
Redovisar ej 
författarnas 
förförståelse. 

Flera upplevde stöd från anhöriga 
som betydande, andra upplevde 
att vänner försvunnit på grund av 
det funktionshinder amputationen 
medfört. 
 
Flera personer hade positiva 
upplevelser av att träffa andra i 
liknande situationer och 
stödgrupper var ett sätt att 
etablera nya kontakter. 
 
Att leva med amputation innebar 
ibland att behöva förlita sig på 
anhöriga för finansiellt stöd.  
 
Vissa personer upplevde både 
ekonomiskt samt emotionellt stöd 
från arbetsgivare och kollegor  
medan andra beskrev upplevelser 
av diskriminering på 
arbetsplatser.  

1 



 
 

11(12) 
Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnummer 
och land 

Syfte Metod 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: 
10.3109/09638288. 
2014.913704 
 
Belgien, 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore 
how persons 
with a lower 
limb 
amputation 
describe and 
experience 
(changes in) 
their sexual 
functioning 
and sexual 
well-being. 

Kvalitativ studie med explorativ 
design.  
 
Inklusionskriterier 
18 år eller äldre som genomgått 
amputation av nedre extremitet, deltog 
i rehabilitering via öppenvård. 
 
Exklusionskriterier 
Ej beskrivet. 
 
Urvalsförfarande 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp 
26 deltagare mellan 22-71 år. 17 män 
och nio kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod  
Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod 
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Forskartriangulering. 
 
Resultatet är tydligt 
presenterat och 
styrks med citat. 
 
Svagheter 
Vissa deltagares 
partner deltog under 
intervjun. 
 
Exklusionskriterier 
redovisas ej. 
 

Flera upplevde förlust av 
spontanitet och de hade svårt att 
vänja sig vid sin nya kropp. 
 
De som levde i relation upplevde 
att partnerns mottagande var viktigt 
för att kunna acceptera och hantera 
situationen. 
 
Sociala situationer beskrevs som 
svåra då det upplevdes att andra 
personer stirrade. 
 
Amputation beskrevs förändra det 
sexuella livet och medförde ett 
försämrat sexuellt välmående.  
 
En beskrev att sexuella 
interaktioner gav känslan av att 
vara handikappad.  
 
Smärtlindrande läkemedel kunde 
leda till svårigheter att få erektion, 
men i de fall där amputationen 
innebar smärtlindring upplevdes det 
sexuella samlivet förbättrat efter 
ingreppet.  
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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 & 
Orthotics 
International, 
40(1), 44–50. doi: 
10.1177/03093 
64614556838 
 
Storbritannien 

To explore 
the 
experiences 
over time of 
people with 
diabetes 
and/or 
peripheral 
vascular 
disease 
following an 
amputation 
and the 
impact on 
their 
psychological 
well-being. 

Kvalitativ studie med explorativ 
design. 
 
Inklusionskriterier 
Genomgått ensidig amputation av 
nedre extremitet på grund av perifer 
vaskulär sjukdom och/eller diabetes 
inom 14 månader, kunna göra sig 
förstådd på engelska, ha adekvat 
kognitiv förmåga. 
 
Exklusionskriterier 
Ej beskrivet. 
 
Urvalsförfarande 
Ändamålsenligt urval. 
 
Studiegrupp 
Sex deltagare, fyra män med 
medelålder 69 år och två kvinnor med 
medelålder 65 år. 
 
Datainsamlingsmetod 
Två semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod  
Kvalitativ textanalys. 

Styrkor 
Två 
intervju-
tillfällen. 
 
Svagheter  
Redovisar 
inte 
exklusions-
kriterier. 
 
Litet antal 
deltagare. 

Amputation innebar begränsad  rörelseförmåga och 
förändring av livet. Vissa anklagade sig själva för 
att ha orsakat amputationen. Humor och positiv 
attityd var viktiga strategier för att kunna bearbeta 
omställningen. 
 
Flera beskrev att stöd från anhöriga var betydande. 
Andra beskrev att närstående var överbeskyddande. 
Vissa upplevde sig vara en börda. 
 
Personer upplevde sig ha blivit lämnade och 
bristen på sociala relationer bidrog till känslor av 
isolering. Sociala situationer var svåra då det 
upplevdes att andra personer stirrade. 
 
Flera upplevde minskad förmåga vilket ledde till 
att de behövde vara produktiva för att bevisa sitt 
värde på arbetsplatsen. 
 
Rehabilitering upplevdes ta fokus från 
begränsningar och istället möjliggöra ökad 
funktionsförmåga.  
 
Vissa upplevde omställning mellan sjukhus och 
hem som stor. 

 


