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Sammanfattning    

Varje år genomgår cirka 2600 personer i Sverige en benamputation.  Orsakerna är oftast 

trauma, kärlsjukdomar eller tumörsjukdomar.  Det är flera delar i livet som påverkas av 

en amputation, den sociala och fysiska aspekten är två av dessa. Det finns flera olika 

strategier för att bearbeta förlusten av ett ben. Denna uppsats avser att ge sjuksköterskan 

en bättre förståelse för patientens situation, vilket gör att sjuksköterskan kan erbjuda en 

bättre vård till patienten. Syftet med denna studie är att beskriva patientens upplevelser 

efter en amputation i de nedre extremiteterna. Vi har valt att göra en litteraturstudie 

enligt Friberg (2002) modell med åtta kvalitativa studier. Resultatet är uppdelat i åtta 

teman vilka representerar de olika områden i livet som påverkas av en amputation. Det 

är viktigt att känna till att processen för återhämtning börjar redan innan operationen. 

Efter amputationen är stödet från familj och vänner väldigt viktigt då man upplever 

både fysiska och psykiska hinder. Efter en amputation uppstår flera känslor vilket kan 

medföra bristande självförtroende och minskad självständighet.  De flesta upplever 

smärta efter amputationen, ofta är det smärta i stumpen som kommer av 

protesanvändning. Även om en protes kan ge mycket smärta så kan en välanpassad 

protes förenkla vardagen. Olika sätt att hantera situationen är genom att aktivera sig, ha 

en positiv inställning och smärtlindring. I diskussionen behandlas metoden och 

resultatet. Vi reflekterar över resultatet och återkopplar till bakgrunden. 
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INLEDNING 

Under vår studietid har vi träffat patienter som genomgått benamputation. Vi tycker att 

detta är av stor betydelse för sjuksköterskan och i vårdandet, då en amputation förändrar 

patientens liv drastiskt. I mötet med dessa patienter har vi förstått att livsförändringen 

kan göra det svårare att förflytta sig och utföra de aktiviteter man önskar. Vi har valt att 

skriva om amputation då vi vill ta reda på patientens upplevelser efter att ha förlorat ett 

ben. 

 

BAKGRUND 

Att genomgå en amputation 

Amputation är en kirurgisk åtgärd där en eller flera extremiteter avlägsnas vilket kan 

leda till en stor omställning för patienten och kan påverka den sociala, fysiska och 

psykiska tillvaron (Zidarov, Swaine, & Gauthier-Gagnon, 2009). Det är två faktorer 

som styr amputationsnivån, den ena är att huden skall vara frisk vid amputationsstället 

och den andra är att man opererar så långt ner som möjligt (Vårdhandboken, 2012). 

Olika orsaker till varför amputationer genomförs kan vara diabetes, trauma och 

tumörsjukdomar (Chini, Gislaine Cristina de Oliveira, & Boemer, Magali Roseira, 

2007) Även perifer kärlsjukdom och andra livshotande tillstånd i benet kan vara skäl till 

amputation (van der Schans, Geertzen, Schoppen, & Dijkstra, 2002). Enligt 

Vårdhandboken (2012) genomgår cirka 2600 personer en amputation av de nedre 

extremiteterna i Sverige varje år.  

 

 

En person som genomgått en amputation har flera utmaningar framför sig, bland annat 

att lära sig att gå igen, vårda den kvarvarande delen av benet samtidigt som de måste 

hantera förlusten av sitt ben (Asano, Rushton, Miller, & Deathe, 2008). Unwin, 

Kacperek, and Clarke (2009) beskriver i en enkätstudie att en amputation försvårar 

möjligheten att återgå till sitt arbete och att kunna röra sig obehindrat. Dessutom kan 

smärta, oro och ångest samt förändrad kroppsuppfattning uppkomma efter en 

amputation och påverka vardagen. Beroende på om patienten behöver en protes för att 

bibehålla sin aktivitetsförmåga, och om stumpens förutsättningar tillåter detta, provas en 

protes ut (Vårdhandboken, 2012).  

 

 

De vårdvetenskapliga begreppen 

Den subjektiva kroppen 

En amputation innebär att patienten förlorar ett ben och det finns olika sätt att hantera 

denna förlust. Wiklund (2003) hänvisar till Merleau-Ponty som menar att den subjektiva 

kroppen innefattar patientens identitet och upplevelser av omvärlden. Även patientens 

känslor och bilden av sig själv upplevs genom kroppen, och om kroppen förändras, 

ändras även självidentiteten och patientens upplevelse av omvärlden. Upplevelsen av 

kroppen är en viktig del i vår identitet, då vi med hjälp av kroppen hanterar de intryck 

och upplevelser vi möter i livet.  
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Livslidande 

Den förändrade kroppen kan påverka patientens tillvaro i den grad att det uppstår ett 

livslidande. Livslidande innebär enligt Wiklund (2003) ett lidande som berör hela 

människan och ger sig främst till känna vid upplevelse av sjukdom. Livslidandet kan 

påverka människans upplevelse av sig själv i sina olika roller i livet och de existentiella 

frågorna som kan uppkomma vid sjukdom blir mer påtagliga.  

 

Vårdlidande 

Vårdlidande innebär att patienten upplever ett lidande på grund av vården eller en 

behandling de fått. Detta är ett sorts lidande som går att eliminera och därför bör 

sjuksköterskan vara uppmärksam på om patienten upplever ett vårdlidande (Wiklund, 

2003). 

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs genom sjukdomens symtom och patienten 

kan känna sig begränsad utav dessa. Sjukdomslidandet anses vara starkt förknippat med 

livslidandet och de begränsningar som uppkommer kan upplevas som ett hot mot 

patientens identitet (Wiklund, 2003). 

 

Den vårdande relationen 

Ett bra samspel mellan sjuksköterskan och patienten är viktigt för vårdandet där 

sjuksköterskan bör ha en etisk hållning och värna om patientens värdighet. Den 

vårdande relationen innebär en ömsesidig respekt och utan relationen hotas 

patientperspektivet och vårdandet syftar endast till att utföra arbetsuppgifterna 

(Wiklund, 2003).  

 

Olika strategier för att hantera förlusten av en kroppsdel 

Efter att ha genomgått en traumatisk upplevelse är bearbetning av händelsen viktig. Hur 

patienter bearbetar situationen är olika. Personligheten avgör vilken metod man 

använder för att hantera situationen(Oaksford, Cuddihy, & Frude, 2005). 

 

 

Efter en amputation förändras den subjektiva kroppen, och genom att använda olika 

bearbetningsstrategier kan patientens subjektiva kropp förändras ytterligare. Den 

vanligaste strategin direkt efter amputationen är att söka stöd från omgivningen. Att 

undvika sina känslor och använda humor är de mest använda strategierna senare i 

återhämtningen. Humor är en effektiv strategi även flera år efter amputationen. 

Praktiska strategier börjar användas som mest ett år efter amputationen. Kognitivt 

tänkande är den enda strategin som används hela tiden(Oaksford et al., 2005). 

 

 

Lazarus och Folkman (1984) utvecklade under 80- talet en teori som beskriver olika sätt 

att hantera en stressfylld situation, som till exempel förlusten av en kroppsdel. Nedan 

presenteras fyra olika strategier som kan användas för att förstå hur patienten kan 
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hantera sina upplevelser efter en benamputation. Dessa strategier är problemfokuserad 

coping, emotionsfokuserad coping, omdefinierande coping och undvikande coping. 

 

 

Problemfokuserad coping innebär att patienten fokuserar på att lösa problemet för att 

hantera den stressfyllda situationen. Detta är en konkret metod där patienten utarbetar 

en plan för hur han ska gå tillväga för att lösa situationen (Lazarus & Folkman, 1984). 

Wiklund (2003) refererar till Eriksson och beskriver att sjukdomslidande kan upplevas 

som begränsningar i det vardagliga livet.  Att patienten upprätthåller självständigheten 

och klarar av vardagliga situationer men även har möjligheten att kunna fortsätta med 

sin rehabilitering är viktigt (Oaksford et al., 2005). Anpassa sin boendemiljö, lära sig att 

använda hjälpmedel, ordna med sin ekonomiska situation och ha en god framförhållning 

är också en bra strategi för att kunna lösa uppkommande problem (Oaksford et al., 

2005). Detta kan ses som en strategisk plan för att minska begränsningarna som 

sjukdomslidandet skapar. Oaksford et al. (2005) menar att acceptans och förmågan att 

planera och sätta upp mål samt vara bestämd och fokusera på sina möjligheter är 

ytterligare sätt att hantera förlusten av sitt ben. 

 

 

Emotionsfokuserad coping innebär att ändra upplevelserna av situationen genom olika 

fysiska handlingar som till exempel avslappningsövningar och fysisk aktivitet. Detta 

kan minska den emotionella stressen då de negativa känslorna mildras (Lazarus & 

Folkman, 1984). En fördel för att kunna hantera amputationen är att tro på sig själv och 

hitta en inre styrka. Det är även bra att se det positiva i situationen, det kunde gått värre 

(Oaksford et al., 2005). Socialt stöd, som också är en fysisk handling som ingår i den 

emotionsfokuserade copingen, kan erhållas från olika källor. Enligt Oaksford et al. 

(2005) är familj och vänner ett bra stöd för de flesta, men också stöd från sin partner 

anses vara viktigt för bearbetningen.  Andra ställen att finna stöd hos är religion, 

volontärorganisationer och föreningar, andra som genomgått en amputation och stöd 

från vården. 

 

 

Omdefinierande coping har samma grund som emotionsfokuserad coping, men 

skillnaden är att förändringen sker på insidan och denna strategi syftar främst till att 

förändra tankemönstret(Lazarus & Folkman, 1984). Flera använder humor som en 

strategi för att hantera förlusten av sitt ben. Vanligast är att använda det när man ska 

bearbeta sitt funktionshinder. Ett annat sätt att använda humorn på är för att acceptera 

amputationen och sin nya verklighet. En del anser att humor är den viktigaste 

beståndsdelen i bearbetningen. Att ha ett kognitivt tänkande är också en 

bearbetningsstrategi och kan innebära att patienten jämför sig med andra som har det 

värre. Även optimism, alltså att ha en positiv inställning inför framtiden, räknas in till 

det kognitiva tänkandet (Oaksford et al., 2005). 

 

 

Undvikande copingstrategier kan innebära att patienten ignorerar den stressfyllda 

situationen och flyr från problemet genom exempelvis missbruk eller andra 

distraktionsmoment (Lazarus & Folkman, 1984). Genom att ägna sig åt nya aktiviteter 

som till exempel trädgårdsarbete, musik, konst och litteratur, undviker man att tänka på 
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amputationen. Detta är ett vanligt bearbetningssätt för att ignorera känslorna(Oaksford 

et al., 2005). Wiklund (2003) beskriver att sjukdomslidandet kan innebära att patienten 

ignorerar sin sjukdom och på det sättet flyr undan sitt lidande, vilket kan relateras till 

denna copingstrategi.  

 

 

Sjuksköterskans roll i vårdandet 

Att återställa hälsa och lindra lidande är två av fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskan (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2002). Hälsa är ett centralt begrepp 

inom vårdvetenskapen och vårdandets mål är att upprätthålla hälsa. Genom att främja 

hälsan kan man lindra effekter av sjukdom eller annat lidande (Dahlberg & Segersten, 

2010) 

 

 

Sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt och arbeta utifrån evidensbaserad vård. 

Att bejaka patientens autonomi, integritet och värdighet samt att respektera patientens 

rätt till självbestämmande är en del i sjuksköteskans arbete. Det är även av stor vikt att 

ge adekvat information samt att förvissa sig om att patienter och anhöriga har förstått 

informationen. Sjuksköterskan bör även ta vara på det friska hos patienten och främja 

egenvård (Socialstyrelsen, 2005) 

 

 
Som sjuksköterska är det viktigt att använda sin kunskap, vara öppen och följsam samt 

att beakta patientens erfarna livsvärld. Genom att skapa en relation i mötet med 

patienterna kan sjuksköterskan skapa mellanmänskliga relationer och möten. Detta 

måste ske för att patienten ska uppleva välbefinnande, trygghet och ett minskat lidande 

(Dahlberg & Segersten, 2010).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa och lindra lidande. En amputation i de nedre 

extremiteterna förändrar livet, och genom att få tillgång till patienters upplevelser kan 

man som sjuksköterska hjälpa patienten att förbereda sig inför de förändringar som kan 

uppstå. Som sjuksköterska kan det vara till stor hjälp att försöka förstå hur livet 

påverkas av en benamputation, då man kan undervisa och informera patienten hur 

framtiden kan se ut, redan innan operationen. Genom att få en bild av hur livet kan se ut 

efter en benamputation, kan sjuksköterskan minska patientens oro och rädsla inför 

operationen men även hjälpa patienten att hantera sina upplevelser efter amputationen. 

Vilka är de mest betydande upplevelserna efter en amputation? Hur kan sjuksköterskan 

stödja och förbereda patienten för livet efter amputationen? 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser efter en 

amputation i de nedre extremiteterna. 

 

 

METOD 

Litteratursökning 

Vi har gjort en litteraturstudie enligt Friberg (2002) och endast behandlat kvalitativa 

studier i resultatet. Vi valde att göra en litteraturstudie då vi ansåg att tiden inte skulle 

räcka till för att göra en enkätstudie. Först gjordes en ostrukturerad sökning för att se 

hur mycket information det fanns om amputation. Efter detta gjordes en systematisk 

sökning med utvalda sökord som var relevanta, dessa var amputation, rehabilitation, 

body image, lower limb, quality of life, artificial limb och qualitative studies. 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, samt i SUMMON och 

kombinerades i fyra olika sökningar (se bilaga 1). Av de resultat som kom upp vid 

sökningarna lästes abstrakten till de studier som hade en relevant titel och till slut 

hittades åtta kvalitativa studier som användes till resultatet. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier (se bilaga 1).  

 

 

Dataanalys och urval 

Dataanalysen gjordes enligt Fribergs modell (2002) för att sammanställa studier som 

svarar på vårt syfte. För att avgöra om studierna var relevanta till syftet lästes alla 

igenom översiktligt. I nästa steg lästes de ytterligare flera gånger och det innehåll som 

svarade på syftet ströks under. En mindmap över likheter och skillnader gjordes, där vi 

kunde sammanföra innehållet till olika teman som var gemensamma för alla studier. 

Slutligen sammanfattades samtliga studier i en översiktstabell enligt Friberg (2002) (se 

bilaga 2). 
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RESULTAT 

Analysen av studierna har gett upphov till åtta teman som beskriver upplevelserna i livet 

efter en amputation.  

 

 

 

Fig.1. Illustration av resultatet i åtta teman 

 

Upplevelser och förberedelser inför amputationen 

När de fick reda på att de skulle amputeras, upplevde de flesta patienter känslor som 

ilska, chock, sorg, förvåning, självmordstankar samtidigt som de inte kunde acceptera 

situationen (Senra et al., 2012). Samtidigt ser man i andra studier hur deltagarna 

redogjort för hur den sjukdomsrelaterade smärtan var så outhärdlig att amputationen 

sågs som något positivt (Couture, Desrosiers, & Caron, 2011; Hamill, Carson, & 

Dorahy, 2010; Senra et al., 2012). Orsaker till varför amputationen sågs som en negativ 

utväg var då den orsakar minskad rörlighet och nedsatt aktivitetsförmåga. Även risken 

för infektioner och re- amputering var en rädsla som upplevdes inför amputationen 

(Hamill et al., 2010).  
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Att själv kunna bestämma när amputationen skulle ske var en viktig del i beslutet om 

amputeringen, då de ansåg att de mentala förberedelserna inför amputationen påbörjas 

långt innan operationen. En del rådfrågade sina anhöriga och tog det slutgiltiga beslutet 

tillsammans med dem (Hamill et al., 2010).  

 

 

Möjligheten att kunna träffa och prata med andra som har genomgått en amputation var 

en stor önskan för de flesta, då de bäst vet hur livet efter en amputation kan se ut 

(Gallagher & Maclachlan, 2001; Hamill et al., 2010).  En annan önskan var att få 

information innan amputationen om till exempel hur operationen går till, eventuella 

komplikationer och skötseln av stumpen. Annan viktig information var hur 

rehabiliteringen ser ut och undervisning om protesen. Upplevelsen av att se protesen för 

första gången kan vara traumatisk och en deltagare beskriver hur han hade trott att 

protesen skulle se mer verklig ut och att kroppen skulle se ut som vanligt igen 

(Gallagher & Maclachlan, 2001). Vidare beskriver en annan deltagare hur protesens 

utseende skrämde henne och en vanlig reaktion var att man grät.  

 

Känslomässiga upplevelser efter amputationen 

En amputation innebär mer än att rehabilitera sig och komma tillbaka fysiskt (Gallagher 

& Maclachlan, 2001). I studien gjord av Livingstone, Mortel, and Taylor (2011) var 

chock, ilska och misstro några av de känslor som uppstod direkt efter amputationen. 

Senare var det minskat självförtroende gällande fysisk förmåga och rädsla för att göra 

bort sig inför andra som var mer framstående. Även studien gjord av Senra et al. (2012) 

tar upp känslor som kan uppkomma efter en amputation. Dessa är bland annat sorg, 

depression, sömnsvårigheter, ångest och irritabilitet. Andra känslor och psykologiska 

problem är skuldkänslor och svårigheter att anpassa sina känslomässiga 

problem(Warms, Marshall, Hoffman, & Tyler, 2005).  En person beskriver i studien av 

Hamill et al. (2010) hur han under en depressiv fas försökte ta sitt liv. Ett annat 

orosmoment är hur framtiden kommer att se ut, då ålderdom medför svaghet och 

sjukdomar(Gallagher & Maclachlan, 2001).  

 

Upplevda hinder i vardagen 

Ibland upplevde deltagarna svårigheter i de vardagliga aktiviteterna som till exempel att 

springa till bussen, handla, gå på hala underlag och ta sig i och ur duschen (Gallagher & 

Maclachlan, 2001; Livingstone et al., 2011). Nedsatt rörelseförmåga och 

balansproblematik är orsaken till de hinder som kan uppstå i vardagen (Livingstone et 

al., 2011). 

 

 

På grund av amputationen fick flera deltagare sluta med sina hobbyers och de 

fritidsaktiviteter som saknades mest var cykling, promenader och bilkörning. De flesta 

medverkande hade svårt att fylla sina dagar med vad de ansåg meningsfullt och de 

försökte hitta nya intressen (Bosmans et al., 2007). I en annan studie visade det sig att 

en amputation inte hindrade någon från att utföra de aktiviteter de önskade (Gallagher & 

Maclachlan, 2001). 
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Efter att ha genomgått en amputation kan det vara svårt att återgå till sitt tidigare arbete. 

De som kunde fortsätta jobba fick dra ner på arbetstiden och jobba i en lugnare takt, 

vilket de var nöjda med (Bosmans et al., 2007). Smärtan och funktionsnedsättningen, 

som amputationen orsakar, är två hinder till varför flera deltagare inte kan jobba. Detta 

leder i sin tur till att ekonomin påverkas negativt (Livingstone et al., 2011; Warms et al., 

2005). Ekonomin påverkas även av utgifterna, till exempel proteser, speciella skor, 

resor till och från vården samt anpassning av hemmet, som uppkommer efter en 

amputation (Livingstone et al., 2011). 

 

Patienters upplevelse av smärta efter en amputation 

Att uppleva smärta efter en amputation är ett vanligt förekommande problem (Bosmans 

et al., 2007; Gallagher & Maclachlan, 2001; Warms et al., 2005). Det sociala livet, 

mobiliteten och sömnen hos deltagarna i undersökningen gjord av Warms et al. (2005) 

är de aspekter de anser påverkas mest av smärtan.  Även arbetet och ekonomin är 

viktiga faktorer som nämns. Flera deltagare upplevde att sömnen påverkades på ett 

negativt sätt då de hade svårt att somna och de vaknade flera gånger under natten 

(Warms et al., 2005). Den nedsatta rörligheten som orsakats av amputationen blev mer 

påtaglig av smärtan men detta hindrar dem inte från att försöka vara så aktiva som 

möjligt. En deltagare berättar att smärtan, snarare än orken, hindrar denne från att gå 

längre sträckor (Warms et al., 2005). Däremot upplever deltagarna i Bosmans et al. 

(2007) studie, att smärtupplevelsen minskar vid aktivitet då de fokuserar på annat.  

 

 

Den smärta som upplevs från amputationsstället, även kallad stumpsmärta, uppkommer 

oftast från protesanvändningen. Orsaken till detta påstås vara dålig passform av protesen 

samt olika väderförhållanden och ökad aktivitet (Gallagher & Maclachlan, 2001). Även 

studien av Warms et al. (2005) nämner att orsaken till smärta efter amputationen 

orsakas av protesanvändning. Hur stumpsmärtan erfars är individuellt och beskrevs till 

exempel som huggande, rusande och knipande. Smärtan blev oftast värre vid trötthet, 

oro och förkylning (Gallagher & Maclachlan, 2001). De flesta deltagarna i studierna, 

gjorda av Bosmans et al. (2007) och Warms et al. (2005), upplevde smärta dagligen 

men intensiteten varierar från person till person samt över dagen. En del slutade till och 

med använda sin protes på grund av smärtan den orsakade (Warms et al., 2005). 

 

 

Betydelsen av socialt stöd och upplevda svårigheter i mötet med andra 

Enligt Bosmans et al. (2007) kan smärtan ha en positiv eller negativ effekt på relationen 

med vänner. Smärtan gör att vissa blir lättirriterade och otåliga vilket kan leda till en 

försämrad relation, men samtidigt kan en god relation ha en positiv inverkan på smärtan 

(Warms et al., 2005). 

 

 

Stödet från familj och vänner anses vara betydelsefullt för återanpassningen till 

vardagen(Senra et al., 2012). Enligt studien skriven av Hamill et al. (2010) ansåg en 
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deltagare att det inte är hjälpen hon får av en annan person utan det är relationen som är 

viktig. Relationen med nära anhöriga har förändrats efter amputationen och de har 

kommit närmare varandra. Det beror oftast på att besöken blev fler på sjukhuset och 

rehabiliteringen(Bosmans et al., 2007; Couture et al., 2011).  Efter att ha kommit hem 

hade vissa fortfarande besök och hjälp av vänner och familj(Couture et al., 2011).  Alla 

uppskattade inte stödet de fick, utan ansåg att anhöriga hjälpte till för mycket i relation 

till deras psykiska och fysiska funktion(Hamill et al., 2010). 

 

 

Det fanns uttryck för oro över hur icke- amputerade personer skulle reagera när de fick 

reda på amputationen, vilket gjorde att de undvek sociala sammanhang. Trots oron 

upplevde de flesta att de fått bra reaktioner från utomstående(Hamill et al., 2010). Enligt 

studien av Gallagher and Maclachlan (2001) har flera patienter svårt att berätta om 

amputationen och sin protes då de har upplevt pinsamma situationer. 

 

Upplevelsen av sjukvårdens bemötande 

Sjukvården har uppfattats på olika sätt. I studien gjord av Livingstone et al. (2011) 

uttrycktes en känsla av maktlöshet då viss sjukvårdspersonal upplevdes som empati- 

och kompetenslösa, samtidigt som vården efter amputationen inte skedde i samråd med 

patienten. Detta orsakade ett minskat förtroende för sjukvården. I studien, skriven av 

Hamill et al. (2010), beskriver en man hur sjukvården behandlade honom som ett objekt 

snarare än en person. Detta påverkade hans upplevelse av värdighet, vilket i sin tur 

påverkade hans självbild. Gallagher and Maclachlan (2001), beskriver att de flesta var 

nöjda med sjukvården, då de var tacksamma för den vård de mottagit. Dålig eller 

frånvarande smärtbehandling var den största orsaken till missnöje för sjukvården. För 

det mesta berodde det på att sjukvårdspersonal på andra avdelningar, som exempelvis 

personal på akuten, inte var insatta i hur den bästa behandlingen för en amputerad 

person bör se ut. 

 

Patienters upplevelse av sin förändrade kropp och protesens betydelse 

Första anblicken av protesen gav en känsla av chock och besvikelse (Gallagher & 

Maclachlan, 2001). Amputationen förändrar kroppen vilket kan medföra att självbilden 

ändras. Lundberg, Hagberg, and Bullington (2011) beskriver i sin studie hur 

självidentiteten ändras efter en amputation. Beroende på hur väl man accepterar 

protesen som en del av sig själv, så öppnas nya möjligheter i livet upp, till exempel som 

att kunna gå igen, vilket gör att självidentiteten förändras (Lundberg et al., 2011). 

Protesens utseende är viktigt för självbilden, en kvinna beskriver hur hon inte kan 

slappna av utan protesen i närvaron av andra (Gallagher & Maclachlan, 2001). Detta på 

grund av att hon vill verka normal och se ut som alla andra (Gallagher & Maclachlan, 

2001). Vid kampen om att acceptera sin nya identitet kan även känslan av 

självständighet påverkas. Vissa upplever att deras könsidentitet hotas av den nya 

självidentiteten (Hamill et al., 2010).  

 

 

Deltagarna som blivit intervjuade i studien gjord av Lundberg et al. (2011) upplevde att 

en protes som sitter bra ger en bättre livskvalitet när det gäller funktion och 
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rörelsefrihet. Detta erfars genom att deltagarna sitter bekvämare i exempel en stol och 

litar på att protesen håller. Tack vara sin protes kan deltagarna vara mer aktiva och till 

exempel cykla och dansa. De deltagare som var helt tillfredställda med sin protes 

upplevde att de kunde vara mer som den person de var innan amputationen och de litade 

helt på protesens funktion och teknik (Lundberg et al., 2011). Dock är det svårt att hitta 

en protes som är bekväm och helt tillfredställande (Gallagher & Maclachlan, 2001).  

Tilliten till protesen är väldigt viktig och flera deltagare uppger att protesen har ramlat 

av eller gått sönder vilket har gjort dem immobila och beroende av andra (Gallagher & 

Maclachlan, 2001). 

 

 

Under rehabiliteringen satte deltagarna upp egna mål för att förbättra de grundläggande 

färdigheter som behövs för att klara av vardagen. Andra mål var att lära sig använda sin 

protes och förbättra sin autonomi (Senra et al., 2012). 

 

Strategier för att hantera upplevelserna av amputationen 

Det finns olika sätt att försonas med amputationen. Enligt Warms et al. (2005) studie 

kan man göra detta genom att aktivera sig med till exempel arbete, hushålls- och 

trädgårdsarbete eller arbeta som volontär. Andra sätt att sysselsätta sig på är genom 

träning och resor. Livingstone et al. (2011) menar att ett annat sätt att hantera 

situationen är att ha en positiv inställning och kunna se framåt. Målsättning är den 

viktigaste strategin för att bli så självständig som möjligt (Hamill et al., 2010). Tanken 

på att andra har det värre och inte kan utföra vissa aktiviteter gav tröst(Gallagher & 

Maclachlan, 2001). 

 

 

Det framkom i studien gjord av Warms et al. (2005) att det finns olika alternativ att 

behandla smärta på. Dessa är läkemedel, motion, massage, sjukgymnastik och 

medicinering samt alternativa behandlingar. Även genom en positiv inställning till livet 

och en sund livsstil kunde flera deltagare lindra smärtan. Andra metoder är att ignorera 

smärtan, lita på sin sociala omgivning och använda sig av avslappningsmetoder. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är baserad på åtta kvalitativa studier, då dessa bäst förmedlar 

patienters upplevelser. Vid den första sökningen hittades endast kvantitativa studier men 

efter att ha läst dessa förstod vi att kvalitativa studier svarade bättre till syftet. Därför 

lade vi till sökordet qualitative studies i våra sökningar vilket gav oss fler kvalitativa 

studier. Vi använde oss av Fribergs bok från 2002 då vi anser att den gav en bra 

översikt. Inklusionskriterierna var att studierna inte fick vara mer än 10 år gamla, de 

skulle vara skrivna på engelska och vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

Sökningarna gav många träffar där amputationen var relaterad till krigsskador, och 

dessa valde vi att exkludera. Studierna som slutligen användes i resultatet är gjorda i 

olika länder världen över, men endast i i-länder. Trots att samtliga studier är från olika 
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länder, så är deltagarna, metoden och resultatet i dessa likvärdiga. Då våra valda studier 

inte tar upp skillnader mellan män och kvinnor, har vi inte med något genusperspektiv i 

vår studie. Vi har heller inte tagit med något åldersperspektiv. En kritisk synpunkt på 

vårt arbete är att vi endast har använt åtta studier som analyserats i resultatet, men vi 

anser att analysen har svarat på syftet.  

 

 

Det är viktigt att komma ihåg att vara kritisk till det man läser och att jämföra med 

andra studier. På detta vis kan man hitta likheter och skillnader och även se om 

studierna kommer fram till samma resultat vilket ger en större evidens.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att upplevelserna efter en amputation varierar hos 

patienterna. Efter att vi har läst och sammanfattat studierna kom vi fram till åtta teman. 

Innan amputationen upplevdes både positiva och negativa känslor. Vikten av 

självbestämmande, information och möjligheten att träffa andra som amputerats ansågs 

vara viktigt. Känslorna efter amputationen var mer av den negativa karaktären och 

förlusten av benet gjorde att de inte kunde utföra de aktiviteter som de gjort innan 

operationen. De flesta upplevde smärta efter amputationen och detta påverkade bland 

annat sömnen, sociala situationer och upplevs oftast som ett hinder för välbefinnande. 

Protesen var ofta orsaken till stumpsmärta och familj och vänner ansågs vara ett stort 

stöd vid återhämtningen. Ekonomin drabbades på ett negativt sätt då flera deltagare inte 

kunde fortsätta arbeta som de gjort innan. Oron över responsen från omgivningen var 

stor och sågs som ett hinder i sociala interaktioner. Upplevelserna av sjukvården var 

blandade, en del hade positiva erfarenheter medan andras förtroende för sjukvården 

minskade efter negativt bemötande. En protes ändrar hur personen ser på sin kropp och 

sin identitet, vilket kan påverka hur den nya situationen accepteras. En protes som har 

bra passform ger en bättre livskvalitet. Hur man hanterar amputationen är olika från 

person till person och de flesta har egna sätt för att klara av situationen.  

 

Det sociala stödet; positiv eller negativ upplevelse? 

Av de teman vi kommit fram till har vi valt att diskutera betydelsen av det sociala 

stödet, då vi anser att detta är en av de mest betydelsefulla delarna som påverkas av en 

amputation. Som beskrivet i resultatet kan ens relationer påverkas av smärta. Enligt 

studien av Liu, Williams, Liu, and Chien (2010) kan bara en person som genomgått en 

amputation förstå smärtan och därför kan det vara svårt att prata med familj och vänner 

om sin upplevelse. Detta anser vi har en negativ effekt på relationer och ett sätt att 

undvika detta, är genom att träffa andra som genomgått en amputation, då man kan 

prata med dem om sina upplevelser. Liu et al. (2010) beskriver att genom att diskutera 

sina upplevelser med dessa personer fås möjligheten att lindra stress och få nya vänner. 

Genom att se vad andra klarar av, kan ens upplevelser av amputationen förändras till det 

positiva och man kan få uppmuntran till att fortsätta rehabiliteringen. Vi anser att 

relationen till familj och vänner kan dra nytta av att nya relationer med personer som 

genomgått en amputation utvecklas, detta eftersom att smärtor och andra upplevelser 

kan diskuteras med andra i samma situation.  Som belyses i resultatet var det flera 

deltagare som poängterade att de hade velat träffa andra som genomgått en amputation 
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redan innan de själva genomgick sin amputation. Därför anser vi att detta är viktig 

information som sjuksköterskor bör känna till. Ett sätt att hjälpa patienten innan 

operationen är att informera om till exempel patientföreningar. De allra flesta 

uppskattade stödet från familj och vänner, medan andra upplevde att de anhöriga tog för 

mycket uppgifter ifrån dem. Liu et al. (2010) beskriver i sin studie hur flera patienter 

upplevde att de inte längre var lika självständiga, vilket ledde till att familjen fick hjälpa 

till allt mer. Detta ledde i sin tur till sämre självförtroende och en stor frustration hos 

patienterna. Även rädsla för att aldrig mer återfå sin självständighet utgjorde en stor oro 

(Liu et al., 2010). Vi anser att oron och rädslan över sin förlorade självständighet kan 

påverka identiteten och den egna upplevelsen av värdighet negativt. Detta kan ses som 

ett lidande i form av sjukdomslidande då amputationen är den faktor som påverkar 

självständigheten. Även livslidande kan bli aktuellt då livsvärlden förändras av de 

negativa upplevelserna och den förändrade kroppen.  

 

Protesens inverkan på patientens identitet och självbild 

Protesen är en viktig del i hur patientens självbild ser ut och trots att den ofta orsakar 

smärta används den ändå, just för att den får en att framstå som alla andra (Murray, 

2009). I resultatet kan man se att det enligt Warms et al. (2005) var flera patienter som 

slutade använda sin protes på grund av smärtan. Dessa två studier beskriver olika saker, 

den ena menar att patienterna fortsatte att använda protesen trots smärtan, på grund av 

att den fick patienterna att känna sig normala, medan den andra studien beskriver att 

patienterna slutade använda sin protes på grund av smärtan.  I resultatet framgår det att 

flera studier har kommit fram till att protesen är en viktig del för patientens identitet och 

självbild. Detta framhävs även i en studie gjord av Murray (2009). En annan likhet 

mellan studien av Murray (2009) och studier i resultatet är att protesen bidrar till att 

patienterna kan utför sina aktiviteter och kunna jobba. I resultatet visar en studie 

(Hamill et al., 2010) att en del upplever att deras könsidentitet hotas vilket även 

beskrivs i Murray (2009) studie. Att inte känna sig som en kvinna eller man hotar 

självbilden och patientens identitet. Enligt Murray (2009) framgår det att det finns 

proteser som ser realistiska ut men inte har någon praktisk eller funktionell betydelse, 

samtidigt som det finns proteser som är praktiska, men som inte ser ut som ett ben.  De 

som upplever att deras könsidentitet är hotad kan därför använda proteser som ser ut 

som ett ben, med tånaglar och hår på och så vidare. Samtidigt är det viktigt att tänka på 

att det finns de patienter som anser att funktionen av protesen är viktigare än utseendet 

(Murray, 2009). Därför anser vi att det är viktigt att det finns olika alternativ, då kan 

man använda den protes som stärker patienternas individuella självbild och önskemål. 

Om man från sjukvårdens sida kan hjälpa patienten att hitta en protes som fyller 

patientens önskemål kan man även hjälpa till att stärka upplevelsen av den subjektiva 

kroppen. Detta anser vi är viktigt för sjuksköterskan att känna till då det är en del i vårt 

ansvar att stärka patienten och upprätthålla välbefinnandet.  

 

Självständighetens betydelse för välbefinnandet 

Den emotionsfokuserade copingen menar att det sociala stödet kan hjälpa patienten i 

återhämtningen efter en amputation, detta håller vi med om och anser är viktigt att ha i 

åtanke i vårdandet. Patienter som har någon att vända sig till känner en lättnad, men 
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detta måste ske på patientens villkor. Som vi skrivit i resultatet kan för mycket hjälp 

från anhöriga leda till att patientens självständighet tas ifrån dem.  

 

 

Att upprätthålla självständighet, använda hjälpmedel och minska de begränsningar som 

sjukdomslidandet orsakar är olika strategier inom problemfokuserad coping. Genom att 

använda en protes kan patienten möjliggöra detta, därför anser vi att protesen är ett 

viktigt hjälpmedel för patienter som genomgått en amputation. Då kroppen förändras 

vid en amputation så förändras upplevelsen av kroppen, den subjektiva kroppen, vilket i 

sin tur leder till att patientens identitet och självbild förändras. Genom att få en protes 

finns möjligheten till att känna sig ”hel igen” och upplevelsen av den subjektiva 

kroppen förändras återigen samtidigt som lidandet minskar.  

 

 

Sjukvårdens ansvar 

Som det framgår i resultatet var en del patienter missnöjda med den vård de fått. 

Maktlöshet, minskat förtroende och minskad upplevelse av värdighet var en del av de 

negativa upplevelserna som erfors. Detta är exempel på vårdlidande och kan i detta fall 

bero på att den vårdande relationen påverkats negativt. Vi anser att genom elimination 

av vårdlidandet kan sjuksköterskan öka patientens välbefinnande. Att få information 

innan amputationen ansåg patienterna vara viktigt och enligt Dahlberg och Segersten 

(2010) är det väsentligt att göra patienten delaktig i valet av vården för att främja hälsan 

och minska vårdlidandet.  

 

  

SLUTSATSER 

 Vår studie visar att en patient som genomgått en amputation i de nedre 

extremiteterna upplever känslomässiga, fysiska samt sociala hinder och 

möjligheter i livet efter amputationen. 

 Vår undersökning har kommit fram till att det kan vara bra för personer som 

genomgår en amputation att träffa andra i samma situation 

 Protesen är ett viktigt hjälpmedel för patienter som blivit amputerade och kan 

hjälpa dem tillbaka till det liv de hade innan amputationen.  

 Det är viktigt att sjukvården lägger ner mer resurser för att få fram en 

tillfredställande protes, då vår analys visar hur viktigt det är att ha en väl 

fungerande protes. 

 

 

 



 14 

REFERENSER 

Artiklar 

Asano, M., Rushton, P., Miller, W. C., & Deathe, B. A. (2008). Predictors of quality of 

life among individuals who have a lower limb amputation. Prosthet Orthot Int, 

32(2), 231-243. doi: 10.1080/03093640802024955 

Bosmans, J. C., Suurmeijer, T. P., Hulsink, M., van der Schans, C. P., Geertzen, J. H., & 

Dijkstra, P. U. (2007). Amputation, phantom pain and subjective well-being: a 

qualitative study. Int J Rehabil Res, 30(1), 1-8. doi: 

10.1097/MRR.0b013e328012c953 

Chini, Gislaine Cristina de Oliveira, & Boemer, Magali Roseira. (2007). Amputation in 

the perception of those who experience it: a study under the 

phenomenological. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 15(2), 330-336. 

doi: 10.1590/S0104-11692007000200021 

Couture, M., Desrosiers, J., & Caron, C. D. (2011). Cognitive appraisal and perceived 

benefits of dysvascular lower limb amputation: a longitudinal study. Arch 

Gerontol Geriatr, 52(1), 5-11. doi: 10.1016/j.archger.2009.11.002 

Gallagher, P., & Maclachlan, M. (2001). Adjustment to an artificial limb: a qualitative 

perspective. J Health Psychol, 6(1), 85-100. doi: 10.1177/135910530100600107 

Hamill, R., Carson, S., & Dorahy, M. (2010). Experiences of psychosocial adjustment 

within 18 months of amputation: an interpretative phenomenological analysis. 

Disabil Rehabil, 32(9), 729-740. doi: 10.3109/09638280903295417 

Liu, F., Williams, R. M., Liu, H. E., & Chien, N. H. (2010). The lived experience of 

persons with lower extremity amputation. J Clin Nurs, 19(15-16), 2152-2161. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03256.x 

Livingstone, W., Mortel, T. F., & Taylor, B. (2011). A path of perpetual resilience: 

exploring the experience of a diabetes-related amputation through grounded 

theory. Contemp Nurse, 39(1), 20-30. doi: 10.5172/conu.2011.39.1.20 

Lundberg, M., Hagberg, K., & Bullington, J. (2011). My prosthesis as a part of me: a 

qualitative analysis of living with an osseointegrated prosthetic limb. Prosthet 

Orthot Int, 35(2), 207-214. doi: 10.1177/0309364611409795 

Murray, C. D. (2009). Being like everybody else: the personal meanings of being a 

prosthesis user. Disabil Rehabil, 31(7), 573-581. doi: 

10.1080/09638280802240290 

Oaksford, K., Cuddihy, R., & Frude, N. (2005). Positive coping and stress-related 

psychological growth following lower limb amputation. Rehabilitation 

Psychology, 50(3), 266-277.  

Senra, H., Oliveira, R. A., Leal, I., & Vieira, C. (2012). Beyond the body image: a 

qualitative study on how adults experience lower limb amputation. Clin Rehabil, 

26(2), 180-191. doi: 10.1177/0269215511410731 

Unwin, J., Kacperek, L., & Clarke, C. (2009). A prospective study of positive 

adjustment to lower limb amputation. Clin Rehabil, 23(11), 1044-1050. doi: 

10.1177/0269215509339001 

van der Schans, C. P., Geertzen, J. H., Schoppen, T., & Dijkstra, P. U. (2002). Phantom 

pain and health-related quality of life in lower limb amputees. J Pain Symptom 

Manage, 24(4), 429-436.  



 15 

Warms, C. A., Marshall, H. M., Hoffman, A. J., & Tyler, E. J. (2005). There are a few 

things you did not ask about my pain: writing on the margins of a survey 

questionnaire. Rehabil Nurs, 30(6), 248-256.  

Zidarov, D., Swaine, B., & Gauthier-Gagnon, C. (2009). Quality of life of persons with 

lower-limb amputation during rehabilitation and at 3-month follow-up. Arch 

Phys Med Rehabil, 90(4), 634-645. doi: 10.1016/j.apmr.2008.11.00 

 

Böcker och webbadresser 

 

Dahlberg, K. & Segersten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

  

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2002). Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening 

 

Lazarus, S R. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 

Springer, cop. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 3 januari 2013 från  

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

 

Vårdhandboken. (2012). Benamputation, vård och behandling. Kristianstad: 

Vårdhandboken. Hämtad 10 december 2012 från 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Benamputation-vard-och-behandling/Oversikt/ 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.vardhandboken.se/Texter/Benamputation-vard-och-behandling/Oversikt/


 16 

Bilaga 1.  

Databas  

 

Sökord Begränsningar Ämnesord Antal 

träffar 

De studier vi använde i 

resultatet 

CINAHL Amputation 

 

Rehabilitatio

n 

 

Body image 

2004-2012 

 

Fulltext 

 

Peer- rewieved 

 

Engelska 

 6 träffar Beyond the body image: a 

qualitative study on how 

adults experience lower limb 

amputation. 

SUMMON Amputation 

 

Lower limb 

 

Quality of 

life 

 

Qualitative 

studies 

 

2004-2012 

 

Fulltext 

 

Engelska 

 

Tidsskriftsartike

l 

 

Artiklar från 

vetenskapliga 

publikationer, 

inklusive 

vetenskapligt 

granskade 

Amputation

- 

psychology 

11 träffar Cognitive appraisal and 

perceived benefits of 

dysvascular lower limb 

amputation: A longitudinal 

study 

 

Experiences of psychosocial 

adjustment within 18 months 

of amputation: an 

interpretative 

phenomenological analysis 

 

A path of perpetual 

resilience: Exploring the 

experience of a diabetes-

related amputation through 

grounded theory.  

SUMMON Amputation 

 

Quality of 

life 

 

Qualitative 

 

Artificial 

limb 

Tidsskriftsartike

l 

Prosthesis 12 träffar Adjustment to an Artificial 

Limb: A Qualitative 

Perspective 

 

PUBMED Amputation  

 

Quality of 

life 

  

Qualitative  

Fulltext 

available 

 

Published in the 

last 10 years 

 16 träffar My prosthesis as a part of me: 

a qualitative analysis of living 

with an osseointegrated 

prosthetic limb. 

 

Amputation, phantom pain 
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Bilaga 2.  

 Perspektiv Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: 

A path of perpetual 

resilience: Exploring 

the experience of a 

diabetes-related 

amputation 

through grounded 

theory 

 

Författare: 

Wendy Livingstone, 

Thea Van De Mortel 

och Beverly Taylor 

 

Tidsskrift: 

Content Management 

 

Årtal: 

2011 

Patient 

perspektiv 

Att låta 

patienter som 

blivit 

amputerade 

beskriva 

upplevelserna 

av 

amputationen 

för att skapa 

en ”grounded 

theory” som 

kan leda 

vårdgivare till 

en mer 

omfattande 

förståelse av 

verkligheten 

hos patienter 

post-

amputation 

 

Kvalitativ, 

ostruktuerade 

intervjuer. 

Fem deltagare 

(1 kvinna och 

4 män), med 

en 

diabetesrelater

ad amputation, 

som bor på 

landsbyggden 

samt deras 

vårdare. 

Påtvingad maktlöshet: Alla 

deltagare fortsatte att 

kämpa/klara av de problem som 

uppstod. Alla deltagare hade 

komplikationer på grund av sin 

diabetes,och dessa gjorde det 

svårare att anpassa sig till 

amputationen. Känslan av 

maktlöshet berodde på att de 

hade en negativ uppfattning av 

sjukvården.  

Anpassningsförmåga: Alla 

deltagare upplevde nedsatt 

rörlighet och en förändring i 

förhållandet till sin partner. 

Förändring i deras sociala 

intressen, sämre ekonomi och 

rollen i hemmet fanns också. De 

upplevde även en minskad 

självständighet. 

Uthållighet:. Direkt efter 

amputationen kände deltagarna 

chock, ilska och misstro. Andra 

känslor som upplevdes var brist 

på självförtroende, osäkerhet 

och rädsla. Att vara positiv och 

hoppfull var en av de 

mekanismer som deltagarna 

hade. 

Deltagarna i denna studie 

visade likartade 

känslomässiga, fysiska och 

psykiska reaktioner och 

anpassningar. I början kände 

deltagarna en maktlöshet 

gentemot sjukdomen och 

amputationen. Sedan 

anpassade de sig till 

följderna av amputationen 

tillslut accepterade de 

situationen. Påverkan hos 

partnern till en patient som 

är amputerad bör betraktas 

vid planering av vården. 

Deltagarna i denna studie 

upplevde brister i vården och 

när det gäller planeringen av 

vård i framtiden kan man 

tänka på att amputation är en 

följd av en kronisk sjukdom 

som inte botas med kirurgi. 

  

Titel: 

Beyond the body 

image: a qualitative 

study on how adults 

experience lower limb 

amputation 

 

Författare: 

Hugo Senra, Rui 

Aragão Oliveira, Isabel 

Leal och Christina 

Vieira 

 

Tidsskrift: 

Clinical Rehabilitation 

 

Årtal: 

2011 

Patient 

perspektiv 

Att undersöka 

hur vuxna 

erfar 

benamputation 

med fokus på 

förändringar i 

självidentitete

n. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudi

e. 

Semistruktuer

ade intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberade

s, kodades och 

analyserades 

av två 

oberoende 

forskare. 42 

personer (35 

män och 7 

kvinnor) 

Medelålder 61 

år. 

 

Inför amputationen kände 

majoriteten av deltagarna sorg, 

förvåning, ilska, chock, oro, 

suicidala tankar samtidigt som 

de inte kunde acceptera 

situationen. En liten del av 

delatagarna uttryckte en lättnad 

efter amputationen, då den 

sjukdomsrelaterade smärtan 

blivit bättre. Nästan alla 

delatagare upplevde att deras liv 

förändrats efter amputationen. 

Många deltagare accepterade 

situationen.. En del associerade 

protesen med negativa 

upplevelser, medans andra hade 

positiva upplevelser. Många 

tyckte att rehabiliteringen 

hjälpte dem att återgå till det 

dagliga livet. Flertalet deltagare 

yttrade fysiska eller 

känslomässiga problem. 

De förändringar som uppstår 

i självidentiteten efter en 

benamputation påverkar mer 

än hur man ser på sin nya 

kropp och eventuella fysiska 

begränsningar. Det påverkar 

även patientens medvetenhet 

om situationen och 

eventuella framtida 

perspektiv. 

Att gå från ”normal” till 

amputerad föregås av flera 

faser där man blir medveten 

om situationen och sin 

ändrade självidentitet. Olika 

faktorer påverkar hur man 

genomgår dessa faser men 

en viktig faktor är hur man 

har haft det innan 

amputationen. 

 

Titel: 

Experience of 

psychosocial 

adjustment within 18 

Patient 

perspektiv 

Att undersöka 

deltagarnas 

upplevelser av 

de 

Kvalitativ 

fenomenologis

k studie. 

Semistruktuer

Innan amputationen var rädslan 

för infektioner stor.  Den största 

faktorn som påverkade valet om 

att göra en amputation var 

 I denna studie ser man hur 

anpassningen efter en 

amputation kan påverkas 

negativt ifall personen som 



 18 

months of amputation: 

an interpretative 

phenomenological 

analysis 

 

Författare: 

Roger Hamill, Suzanne 

carson och Martin 

Dorahy 

 

Tidsskrift: 

Disability and 

rehabilitation 

 

Årtal: 

2010 

psykosociala 

förändringar 

inom 18 

månader efter 

amputationen 

som kan ge 

information 

till ytterligare 

forskning och 

klinisk praxis. 

ade intervjuer. 

8 deltagare (5 

män och 3 

kvinnor). 

smärtan som de upplevde av sin 

sjukdom.  Många deltagare 

ansåg att deras 

självbestämmande och att det 

själva kunde bestämma 

tidpunkten för amputationen, 

var viktig. Anpassning började 

redan innan amputationen. En 

viktig källa för information var 

människor som genomgått en 

amputation och som kunde 

svara på frågor. Ett centralt 

tema i denna studie var förlusten 

av självständigheten. Detta 

uttrycktes ofta som att anpassa 

sig till en ny identitet.. För 

deltagarna upplevdes den nya 

identiteten och minskade 

självständigheten på olika sätt. 

Det sociala livet var en viktig 

faktor för deltagarna när det 

gällde anpassningen samtidigt 

som en del var rädda för hur 

icke amputerade personer skulle 

reagera. 

ska amputeras inte får 

besluta själv om han/hon vill 

genomgå amputationen. En 

annan vikigt sak som tas upp 

är vikten av att få 

information innan 

amputationen så man är 

beredd på hur det kommer 

att vara efteråt. Deltagarna i 

denna studie ansåg att det 

var svårt att anpassa sig till 

sin nya identitet som 

’handikappad’ och detta 

påverkade deras självkänsla. 

En deltagare poängterade 

tydligt att det är kvaliteten 

på relationerna som är 

viktiga för anpassningen 

snarare än hur stort ens 

sociala nätverk är. En viktig 

aspekt att lära utifrån denna 

studie är att 

familjemedlemmar bör få 

mer information och 

undervisning om relevanta 

ämnen gällande amputation. 

Titel: 

Cognitive appraisal and 

perceived benefits of 

dysvascular lower limb 

amputation: A 

longitudinal studie 

 

Författare: 

Mélanie Couture, 

Johanne Desrosiers och 

Chantal D. Caron 

 

Tidsskrift: 

Archives of 

gerontology and 

geriatrics 

 

Årtal: 

2009 

Patient 

perspektiv 

Att jämföra 

förändringar 

hos de 

individer som 

har en positiv 

värdering från 

deras 

amputation 

med de som 

har en negativ 

värdering och 

identifiera de 

upplevda 

fördelarna av 

amputationen 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie. 16 

deltagare (9 

män och 7 

kvinnor) 

svarade på 

enkäter och 10 

av dom blev 

även 

intervjuade 

De fördelar som deltagarna 

ansåg var bra med amputationen 

var mindre smärta, mer sociala 

kontakter, färre hälsoproblem 

och färre krav från familj och 

vänner. Det som deltagarna 

bedömde var mest positivt var 

att smärtan hade minskat efter 

amputationen. 

Uppfattningen efter 

amputationen kommer ett 

tag efter amputationen och 

patienter med 

diabetesrelaterad amputation 

hade en mer negativ 

uppfattning. Även de 

deltagare som hade 

amputerats ovanför knäet 

hade en negativ uppfattning 

av amputationen. Positiva 

uppfattningar av 

amputationen gjorde att 

anpassningen blev lättare 

och de deltagarna hade en 

bättre kroppsuppfattning och 

var mer självständiga. 

 

 

Titel: 

Amputation, phantom 

pain and subjective 

well-being: a 

qualitative study 

 

Författare: 

Joline C. Bosmans, 

Theo P.B.M. 

Suurmeijer, Marieke 

Hulsink, Cees P. van 

der Schans, Jan H.B. 

Geertzen, och Pieter U. 

Patient 

perspektiv 

Att undersöka 

effekterna av 

en amputation 

och 

fantomsmärta 

på subjektivt 

välbefinnande 

hos patienter 

som blivit 

amputerade. 

 

Kvalitativ. 

Semistruktuer

ade intervjuer. 

16 personer 

(11 män och 5 

kvinnor) 

Medelålder 

66,5 år. 

Mätinstrument

: DPM och 

SPF 

Flera deltagare upplevde vid 

olika tillfällen smärta. Alla 

patienter tyckte att de kommit 

närmare sin partner efter 

amputationen, De flesta tyckte 

inte att smärtan påverkade deras 

relation med anhöriga. Att inte 

kunna fortsätta med vissa 

fritidsaktiviteter upplevdes 

negativt. 

 

Vissa patienter tyckte det var 

en lättnad att bli amputerad 

eftersom sjukdomen 

orsakade sådana smärtor, 

vilka försvann när benet 

amputerades. Fysiskt 

välbefinnande var viktigare 

än de saker som de förlorat 

när de blivit amputerade. 

Det fysiska välbefinnande 

beror till stor del på hur 

patienten återhämtar sig. 

Smärta hade negativ effekt 



 19 

Dijkstra 

 

Tidsskrift: 

International Journal of 

Rehabilitation Research 

 

Årtal: 

2007 

på livskvaliteten för vissa, 

medan andra upplevde att 

livskvaliteten blivit bättre. 

Förhållandet med familjen är 

en viktig faktor för att uppnå 

välbefinnande. En annan 

viktig faktor är 

självständighet hos den 

amputerade. 

Titel: 

My prosthesis as a part 

of me: a qualitative 

analysis of living with 

an osseointegrated 

prosthetic limb 

 

Författare: 

Mari Lundberg, Kerstin 

Hagberg och Jennifer 

Bullington. 

 

Tidsskrift: 

The International 

Society for Prosthetics 

and Orthotics 

 

Årtal: 

2011 

 

Patient 

perspektiv 

Syftet med 

denna studie 

var att 

förbättra vår 

förståelse om 

upplevelsen av 

att leva med 

en 

osseointegrera

d protes (OI-

protes) jämfört 

med en 

strumpprotes. 

Kvalitativ 

fenomenologis

k metod, 13 

personer (7 

män och 6 

kvinnor), 37-

67 år. 

Ljudinspelad 

intervju utförd 

av samma 

person. 

Alla deltagare hade använt 

strumpprotesen innan de fick 

OI-protesen och ansåg att OI-

protesen hade förbättrat deras 

liv drastiskt. Framförallt var det 

den fysiska funktionen och 

passformen som hade förbättrats 

och deltagarna kände inte längre 

någon oro för hur protesen satt 

eller om den skavde. Dessa 

faktorer ansågs bidra till en 

bättre livskvalitet. Deltagarnas 

självidentitet började också 

ändras efter att de fått OI-

protesen och man har i studien 

delat in dem i tre grupper; 

Praktisk protes, Låtsas ben och 

En del av mig.  

 

Resultatet visar att 

deltagarna upplevde att OI-

protesen hade förbättrat 

deras liv fullständigt. 

Protesen förändrade mer än 

deltagarnas fysiska funktion, 

den förändrade den 

existentiella innebörden hos 

deltagarna vilket påverkade 

livskvaliteten. Deltagarna 

upplevde sig mer mobila och 

kände att de hade friheten att 

utföra fler aktiviteter än 

innan och detta stärkte deras 

autonomi och självkänsla 

vilket påverkar livskvaliteten 

positivt. Kroppsbilden 

påverkades också då 

deltagarna har varit tvungna 

att anpassa sig till tre olika 

bilder av sin kropp, före 

amputationen, utan protes 

och med protes.  

Omgivningen/samhället syn 

spelar också roll för den 

amputerades kroppsbild.  

Titel: There Are a Few 

Things You Did Not 

Ask About My Pain: 

Writing on the Margins 

of a Survey 

Questionnaire 

 

Författare: Catherine 

A. Warms, Helen M. 

Marshall, Amy J. 

Hoffman, Erica J. Tyler 

 

Tidskrift: 

Rehabilitation Nursing 

 

Årtal: 2005 

 

Patient 

perspektiv 

Syftet med 

denna studie 

var att 

bestämma 

egenskaperna 

hos dem som 

skrev 

kommentarer 

och förstå vad 

som 

kommunicerat

s i 

kommentarern

a. 

Kvalitativ 

metod. 

Tre subteman framkom av 

studien; att upplysa om smärta, 

att leva med smärta och 

funktionshinder, och att hantera 

smärta och 

funktionsnedsättning. 

I den första kategorin beskrev 

många deltagare detaljerat sin 

smärta och många påstod att 

källan till smärtan var protesen 

och många undvek även att bära 

protesen pågrund av smärtan. 

Flera deltagare förklarade också 

hur smärtan orsakade dem att 

förändra sina liv. I denna 

subkategori framkommer också 

deltagarnas sätt att behandla 

smärtan. Det andra subtemat, 

beskrev hur deltagarna hade 

accepterat smärtan som en del 

av livet, hur smärtan påverkade 

deras liv och synen på vården. I 

det sista temat beskrev 

Resultaten i denna studie 

visar att många deltagare 

upplever smärta och 

beskriver hur de lever med 

smärtan och vilka 

copingstrategier de använder 

sig av.  De två viktigaste 

ämnen som belystes 

handlade om proteser och 

den otillräckliga 

smärtbehandlingen. Denna 

studie bidrar med mycket 

fakta om hur denna 

patientgrupp hanterar sin 

situation och det kan vara 

bra för sjukvårdspersonal 

och forskare att ta del av. 

Sjukvårdspersonal som 

kommer i kontakt med 

denna patientgrupp bör vara 

medvetna om hur man ska 

kunna hjälpa dem att hantera 

smärtan på ett bättre sätt, 
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deltagarna hur de hanterade 

smärtan och 

funktionsnedsättningen. Det 

visade sig att många skrev om 

sin psykiska hälsa. Många 

deltagare hade anpassat sina liv 

efter smärtan. 

vare sig det handlar om 

justering av protes eller 

medicinering.  

Titel: 

Adjustment to an 

Artificial Limb: A 

Qualitative Perspective 

 

Författare: 

Pamela Gallagher och 

Malcolm MacLachlan 

 

Tidsskrift: 

Journal of Health 

Psychology 

 

Årtal: 

2001 

Patient 

perspektiv 

Syftet med 

denna studie 

var 

att identifiera 

de faktorer 

som anses 

vara viktiga i 

anpassningen 

efter en 

amputation 

samt i 

bärandet 

av en protes  

 

Kvalitativ 

metod med 

fokusgrupper, 

14 personer (6 

män och 8 

kvinnor)  

Under samtalen i 

fokusgrupperna kom man fram 

till tio olika teman där 

deltagarna berättar hur 

upplevelserna efter 

amputationen har sett ut. 

Temana var Den första 

reaktionen och den konstgjorda 

lemmen; Självbild; Social 

interaktion; Vänner och familj; 

Acceptans; Stöd; Problem med 

protesen Fysiska konsekvenser; 

Praktiska överväganden samt 

Långtids effekter. 

Denna studie visar att smärta 

är vanligt och orsakas ofta 

av protesen Ytterligare 

viktiga ämnen som belyses i 

diskussionen var tilliten 

protesen och hur det 

vardagliga livet fungerade.  

Något annat som 

diskuterades var socialt 

obehag, alltså att andras 

attityder kan vara 

handikappande, vilket kan 

påverka självbilden och 

orsaka obehag och 

självmedvetenhet. 


