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Sammanfattning  
Amputation innebär en kroppslig förändring som inte enbart medför en 
funktionsnedsättning utan även påverkar den subjektiva upplevelsen av kroppen. De 
personer som genomgår en benamputation utgör en relativt liten patientgrupp sett ur ett 
samhällsperspektiv, trots detta är den påföljande rehabiliteringen både tidskrävande och 
kostsam. I sjuksköterskans arbete ingår att tillgodose patienters unika behov samt att i 
rehabiliteringsarbetet, understödja patienters egna resurser. Det är således viktigt för 
sjuksköterskan att nå ökad förståelse för de upplevelser som är förenade med en 
amputation samt att ha kunskap om de faktorer som kan bidra till en hälsosam 
rehabilitering. Syftet med denna studie är att utifrån ett patientperspektiv belysa 
upplevelser av benamputation. Studien bygger på analys av vetenskapligt granskade 
intervjustudier. Materialet är analyserat utifrån Evans (1997) kvalitativa innehålls- 
analys. De tre huvudteman som har framkommit i denna studie är: Initiala reaktioner på 
den levda kroppens förändring, Betydelsen av andras närvaro i efterförloppet av 
amputationen samt Att gradvis acceptera sin nya livssituation. Dessa huvudteman 
påvisar att de upplevelser som följer en amputation är bundna till patienters 
förväntningar, förberedelse, förkunskap samt var i rehabiliteringsprocessen patienten 
befinner sig. I resultatdiskussionen diskuteras sedan de faktorer som kan bidra till en 
hälsosam rehabilitering samt hur de benamputerade upplever vikten av dessa faktorer. 
Vidare diskuteras hur ökad kunskap och förståelse för dessa patienters upplevelser kan 
användas i det praktiska vårdarbetet och förhoppningsvis förkorta rehabiliteringstiden 
för denna patientgrupp. 

 
 
 
Nyckelord: amputation, upplevelse, subjektiv kropp, transition, kvalitativt perspektiv, 
hantering  
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INLEDNING 
 
Att förlora en kroppsdel innebär inte att man omedelbart förändras som person. Det är 
den fysiska kroppen och de funktionella förutsättningarna som förändras. Detta är 
emellertid de medel genom vilka vi upplever och uttrycker oss själva. Den drabbade 
personen tvingas nu att leva sitt liv och möta livets utmaningar, utifrån helt andra 
förutsättningar än tidigare. En amputation är således inte enbart ett kirurgiskt ingrepp, 
utan innebär en livsomvälvande upplevelse för den person som drabbas. Det är en 
händelse som påverkar alla dimensioner av individens existens. Som den 
anpassningsbara varelse människan är, hanteras även denna situation och man går 
bokstavligen vidare i livet. Frågan är bara hur. I vårt kommande yrke som 
sjuksköterskor kan vi komma att möta benamputerade personer i flera vårdinstanser och 
under alla delar av de amputerades rehabiliteringsprocess. Vår undran är därav, hur 
dessa personer upplever sin förändrade situation samt hur vår ökade förståelse inför 
detta skulle kunna bidra till en bättre rehabilitering. 
 
BAKGRUND 
 
Definitionen av amputation, är enligt nationalencyklopedin, då man genom ett 
kirurgiskt ingrepp avlägsnar en del av ett organ eller kroppsdel till följd av trauma eller 
kronisk sjukdom. 36 000 år gamla skelett, vittnar om att amputation är det äldsta 
kirurgiska ingreppet i människans historia (Chini & Boemer, 2007; Bunce, 2003). 
Friedman rapporterar (enligt Bunce, 2003, s. 1) att trots amputationens omfattande 
historia var det först i slutet av 1800-talet som en gemensam insatts genomfördes för att 
rehabilitera de amputerade. Idag är amputation tekniskt sett, ett relativt snabbt och 
enkelt ortopediskt ingrepp. 
  
Årligen benamputeras cirka 2500 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2007) och den 
övervägande delen är tillföljd av cirkulationsrubbningar. Diabetessjukdom orsakar 
hälften av det årliga antalet benamputationer. Endast femtio fall per år är 
armamputationer och utförs då oftast till följd av olycksfall. Övriga orsaker till 
amputation är trauma, tumörsjukdom eller medfödda missbildningar. Amputation är i 
regel en livräddande åtgärd samtidigt som operationen skapar förutsättning för framtida 
användning av protes. En amputation har alltid som mål att bevara så mycket som 
möjligt av den skadade extremiteten. Valet av amputationsnivå, över eller under knäled, 
avgörs dock om den skadade extremiteten efter läkning kan ge en bättre funktion än en 
protes (Riksförbundet för trafik- olycksfall och polioskadade, 2007).  
 
Vanliga komplikationer efter en amputation är infektion i operationssåret, 
fantomsensationer och kontrakturer. Nästan alla personer som har genomgått en ben- 
amputation upplever någon form av fantomsensationer ifrån den amputerade 
kroppsdelen. I begreppet fantomsensationer ingår såväl fantomkänsla som fantomsmärta 
(Mortimer, Steedman, McMillan, Martin & Raney, 2002). Fantomkänsla innebär en 
upplevelse av att den amputerade kroppsdelen fortfarande existerar. Känslan är inte 
förknippad med smärta men sensationer av kyla, värme och klåda kan upplevas 
(Bosmans, Suurmeijer, Hulsink, Van der Schans, Geertzen & Dijkstra, 2007). Nittio 
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procent av alla amputerade upplever fantomsmärtor (Mortimer, et al., 2002) och detta 
kan upplevas som hugg, sveda och en brännande känsla från den avlägsnade 
kroppsdelen. Smärtan är övergående men kan i svåra fall vara mycket invalidiserande 
(Bosman, et al., 2007). När de avskurna nervtrådarna i den amputerade kroppsdelen 
börjar växa ut igen är de ofta mycket känsliga för mekanisk retning och tryck. Detta kan 
vid lätt beröring ge en mycket skarp och huggande stumpsmärta. Vid kontrakturer 
uppstår en inskränkt rörlighet i en led och beror på att det har skett en förkortning av 
bindvävsstrukturer i muskler, ledband eller ledkapsel. Kontrakturer leder alltid till 
försämrade förutsättningar för gång med protes och tillståndet bör i allra möjligaste mån 
undvikas (Hagberg, 2006).  
 
En omvälvande livshändelse 
 
Att genomgå en amputation innebär en betydande kroppslig förändring. Enligt Merleau-
Ponty (1997) har vi människor tillgång till livet och världen genom våra kroppar. 
Kroppen är det verktyg, genom vilken vi upplever och ständigt erfar oss själva samt vår 
omgivning. Den förändrade kroppen medför därmed att den amputerade ser på sig själv, 
andra samt sin tillvaro ur ett annat perspektiv. Vi ”är” vår kropp och vid förändring av 
den ändras synen på oss själva, men även andras syn på oss. Individens tidigare roll i 
sociala sammanhang är därmed inte lika självklar. Amputation är en händelse som 
därmed påverkar patienten på djupet, då den berör många aspekter av människan som 
väsen. Den subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell samt andlig och 
måste förstås som en helhet. Det fysiska påverkar således det psykiska och tvärtom 
(Merleau-Ponty, 1997).  
 
Transition 
 
I sjuksköterskans arbete möter hon patienter som står inför eller genomgår en förändring 
till följd av sjukdom. Amputation är en livsomvälvande situation och innebär en 
förändring som kan förklaras utifrån begreppet transition. Begreppet beskrivs som en 
process vilken sker över tid och innefattar utveckling, flöde samt övergång från ett 
tillstånd till ett annat. Från att till exempel leva ett normalt liv, till att behöva anpassa 
sig efter de begränsningar en amputation medför. Det är en övergång som berör 
identitet, roller, relationer, förmågor och beteendemönster. Hur individen handskas med 
förändringen beror på faktorer såsom meningsfullhet, förväntningar, förkunskap, 
förberedelse, socialt stöd samt emotionellt och fysiskt välmående. Orsakerna och 
bakgrunden till själva händelsen har således betydelse för hur man reagerar och 
upplever situationen (Schumacher & Meleis, 1994). 
 
Meningsfullhet syftar till vilken betydelse övergången, från en fas till en annan, har för 
individen. En person kan uppleva meningsfullhet med händelsen, vara neutral inför den 
eller ställa sig oförstående till det som sker. Medvetenhet hos vårdpersonal om vad 
omvandlingen innebär för individen, är viktigt för förståelsen av den subjektiva 
upplevelsen och vilken hälsoeffekt den har. Förväntningar är ett subjektivt fenomen 
som påverkar den livsomvälvande situationen. Individen kanske vet eller inte vet vad 
som kan förväntas, och förväntningarna kan vara både realistiska eller orealistiska. Vet 
personen vad han eller hon har att förvänta sig, kan det underlätta en transition. När 
förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten blir det svårare att acceptera 
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den nya situationen. Förkunskap och information är av betydelse för en hälsosam 
transition. Otillräcklig kunskap kan orsaka osäkerhet i samband med de utmaningar den 
nya situationen innebär. Socialt stöd är ytterligare en faktor av betydelse för en 
hälsosam transition. Anhöriga samt sjukvårdspersonal är ett viktigt stöd. När stöd 
saknas eller kommunikation med vårdpersonal är bristfällig kan patienten uppleva 
känslor av uppgivenhet, förvirring, frustration och konflikt. Förberedelse kräver 
identifiering av de problem och behov som kan uppstå i samband med en omvälvande 
situation. Även vid en oplanerad händelse kan förberedelse inför nästa fas uppnås, 
genom att tidigt kartlägga individens resurser. Detta skapar förutsättningar för en god 
vård. Emotionellt och fysiskt välmående kan bidra till en positiv upplevelse av en 
transition. Ängslan, osäkerhet, depression, frustration, ambivalens, ensamhet och oro är 
vanliga reaktioner i samband med livsförändrande händelser. Dessa reaktioner kan 
hindra en hälsosam transition, då individen kan kännas sig kraftlös inför de 
påfrestningar händelsen medför. En hälsosam transition kännetecknas av subjektivt 
välmående, hanterbarhet och välmående i relation till andra (Schumacher & Meleis, 
1994).  

I sjuksköterskans hälsofrämjande yrkesroll ingår att hjälpa patienter att nå ökad kunskap 
och medvetenhet om den egna livssituationen. Genom att hjälpa patienter att identifiera 
sina egna värden, behov och mål ökar kunskapen om hälsofrämjande beslut och 
förståelsen för konsekvenserna av dessa val. Att kunna motivera patienter till självvård 
är en process kopplat till inre växt och utveckling. Vid ett aktivt deltagande i den egna 
vårdplaneringen kan en känsla av kontroll och hanterbarhet infinna sig (Feste & 
Anderson, 1995). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Årligen benamputeras cirka 2500 personer i Sverige. Det är visserligen en relativt liten 
grupp sett ur ett samhällsperspektiv, men det är en omvälvande situation för varje 
individ som drabbas. Amputation är förenat med lång vård- och rehabiliteringstid, vilket 
medför stora kostnader för samhället. För att om möjligt sänka rehabiliteringstiden för 
denna patientgrupp, krävs djupare förståelse för denna patientgrupps upplevelser. Den 
ökade förståelsen ger sjuksköterskan en grund, utifrån vilken hon lättare kan identifiera 
patienters egna resurser i syfte att motivera patienter i rehabiliteringsarbetet. I den 
litteratur som berör amputation, ligger fokus på den medicinska behandlingen. Flertalet 
studier berör målet att återfå normal fysisk funktion genom anpassning till en protes. 
Trots att det finns få studier ur ett patientperspektiv är detta ett viktigt perspektiv att 
belysa, då det möjliggör utförandet av en individuellt anpassad omvårdnad. Individuellt 
anpassad omvårdnad tar hänsyn till patienters unika behov, vilket främjar patienters 
hälsoprocess samt ger ökad livskvalitet. 
 
SYFTE 
 
Syftet är att ur ett patientperspektiv belysa upplevelserna av benamputation. 
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METOD 
 
Litteratursökning 
 
Detta är en litteraturstudie där litteratursökningen har gjorts i de vårdvetenskapliga 
databaserna CINAHL och Academic Search Elite samt I databaserna Pubmed, Medline 
och ERIC. Urvalskriteriet vid sökningen var att studierna skulle vara av kvalitativ art, 
med utgångspunkt i intervjuer med personer som har genomgått en amputation. 
Litteratursökningen har begränsats till artiklar som är vetenskapligt granskade och 
publicerade efter år 2000 samt vara tillgängliga på svenska eller engelska.  
 
Sökningen påbörjades med sökorden: ”amputation and experience” som gav 353 träffar 
utav vilka två artiklar valdes (Chini & Boemer, 2007) och (Sjödahl, Gard & Jarnlo, 
2004). Dessa artiklar är baserade på intervjuer och tolkade utifrån en fenomenologisk 
ansats. Fenomenet som undersöks i intervjuerna är upplevelsen samt hanteringen av 
amputation och artiklarna valdes därför som grund för resultatet. Vidare sökte 
författarna på amputation i tesaurus ”cinahl headings” och fann kombinationen 
”amputation and traumatic and psychosocial factors”. Detta gav 17 träffar, där en 
doktorsavhandling (Bunce, 2003) hittades. Denna doktorsavhandling är baserad på fyra 
individers egna berättelser samt uppföljande intervjuer för att förtydliga vad det innebär 
att förlora ett ben. Detta gav ett omfattande material att bearbeta. Vidare söktes litteratur 
utifrån sökorden ”amputation and qualitative perspective”, vilket endast gav en träff, 
som dock var relevant för studien (Gallagher & Maclachlan, 2001). Denna artikel 
valdes, då den behandlar upplevelser i samband med amputation och anpassning till en 
protes. Utifrån sökorden ”amput* and coping” gavs 44 träffar, varav en artikel var 
relevant (Oaksford, Cuddihy & Frude, 2005). Artikeln fokuserar på hur individer 
hanterar och upplever sin situation i samband med en amputation. Författarna sökte 
utifrån sökkombination ”amput* and coping”, då ”coping” var ett återkommande tema i 
de tidigare artiklarna som varit aktuella för resultatet. Alla artiklar som har valts anses 
vara relevanta för studiens syfte, då de utgår från ett patientperspektiv och berör 
upplevelser i samband med benamputation samt hur dessa personer hanterar sin 
situation. Artiklarna är av irländskt, brasilianskt, svenskt samt brittiskt ursprung. 
Doktorsavhandlingen är utförd i USA. Deltagarnas ålder varierar, men ligger 
sammantaget i alla artiklar, i intervallet 16-83. Det lägsta antalet deltagare är fyra och 
det högsta antalet deltagare är fjorton. Bakomliggande orsaker som föranlett 
benamputationerna varierar mellan tumörsjukdom, kroniska sjukdomar samt trauma. 
Tidsintervallet för benamputationen i de valda artiklarna sträcker sig från preoperativ 
fas till och med 29 år efter genomgången amputation. I de fem valda studierna uppgår 
det totala antalet deltagare till 50 personer. Den övervägande delen av dessa är män 
(31), 19 av det totala antalet deltagare är kvinnor. I doktorsavhandlingen deltar endast 
män. 
 
Artiklarna som valdes bort visade sig vara alltför ospecifika, då de inte berörde den 
subjektiva upplevelsen i samband med benamputation. Större delen av artiklarna som 
uteslöts var dessutom av kvantitativ natur med ett rent medicinskt fokus.  
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Analys 
 
Insamlad data har bearbetas utifrån en kvalitativ innehållsanalys, vilken behandlar 
texten utifrån tre steg. Första fasen går ut på att få en helhetsuppfattning av det 
insamlade materialet, vilket i denna studie består av fyra vetenskapliga artiklar samt en 
doktorsavhandling. Författarna till denna studie har var för sig läst det insamlade 
materialet upprepade gånger för att erhålla en helhetsuppfattning. I andra fasen tas 
nyckelmeningar ut, vilka beskriver fenomenet på ett djupare plan. Likheter och 
skillnader mellan studierna identifieras, forskaren får således större förståelse för 
delarna. Denna fas har utförts åtskilt av författarna, där meningsenheter har tagits ut av 
var författare på egen hand för att sedan jämföras. I tredje fasen sammanställs sedan 
likheterna mellan studierna till nya integrerade teman och eventuella subteman (Evans, 
2002). Valet av de teman som utgör resultatet har diskuterats mellan författarna i syfte 
att nå en överenskommen sammanställning. Författarna har därefter mer ingående 
analyserat och redovisat två teman var för sig. I slutskedet har resultatet sammanfogats 
gemensamt. 
 
RESULTAT 
 
Resultatet i denna studie bygger på tre meningsbärande teman som har framkommit 
genom analys av den valda litteraturen. De känslouttryck som lyfts fram i resultatet 
tycks uppstå i olika skeden av förändringsfasen. Temana som har framkommit är: 
Initiala reaktioner på den levda kroppens förändring, Betydelsen av andras närvaro i 
efterloppet av amputationen samt Att gradvis acceptera sin nya livssituation. Under 
dessa överbryggande teman har det utkristalliserats subteman, vilka belyser innehållet i 
varje tema mer djupgående. 
 
Initiala reaktioner på den levda kroppens förändring 
 
Att genomgå en amputation har visat sig vara en omvälvande händelse som medför 
multidimentionella känsloaspekter tillföljd av den synligt kroppsliga samt funktionella 
förändringen. Amputationen innebär en mängd stressorer att hantera såsom de 
omständigheter vilka föranleder operationen, förändrad självbild samt utmaningen att 
lära sig leva med ett förvärvat handikapp (Oaksford, et al., 2005). Dessa faktorer kan 
inte förstås ur en separat aspekt, utan är något som upplevs sammanflätat och samtidigt 
(Chini & Boemer, 2007). 
 
En chockartad händelse som kan upplevas befriande 
 
Orsaken till amputation har stor betydelse för hur den amputerade personen upplever 
den. Amputation som ett fenomen, kan samtidigt upplevas som något bra och dåligt, 
lyckligt och sorgligt, lätt och svårt (Chini & Boemer, 2007). Beskedet att amputation är 
det enda möjliga alternativet kan, trots eget medgivande till operationen, inge känslor 
som chock, rädsla, ångest och hjälplöshet (Gallagher & Maclachlan, 2001; Chini & 
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Boemer). I den preoperativa fasen upplever den amputerade situationen som 
förkrossande och ohållbar, individen vill få det gjort och gå vidare (Chini & Boemer). 

 
“You are devastated and you don´t know what to think really…My feelings was that I 
wanted that night to be over. Let them do it and allow me to put my pieces back 
together. Face it the next day kind of thing. It is very traumatic you are devastated. It 
is like a dream that you go through” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 89). 

 
“They could cut it today. Get it over with (intense crying)” (Chini & Boemer, 2007, s. 
332). 

 
Smärta till följd av kronisk sjukdom förhindrar möjligheten att leva ett normalt liv. 
Amputationen kan i en sådan situation inge en känsla av lättnad och befrielse, då 
individen ges en möjlighet att åter leva ett smärtfritt liv (Chini & Boemer, 2007). 

 

”…not sleeping for six month is hard…it hurt when I lay down, when I stood up, it´s 
hard, it´s sad, I suffered so much, so much, so much. Now, if I had to do it again, I´d 
do it again, because all the suffering ends…” (Chini & Boemer, 2007, s. 333). 

 
Vid amputation till följd av en dödlig tumörsjukdom, genomförs amputationen i syfte 
att rädda liv. Amputationen ses då som det enda självklara och oundvikliga alternativet 
för överlevnad (Chini & Boemer, 2007).  
 

“….If I didn´t I could die. As I was saying: I´m between  the devil and the deep blue 
sea. You´d better guess right. So let´s move ahead. I told him: Dr., do whatever it 
takes” (Chini & Boemer, 2007, s. 333). 

 
Vid trauma sker olyckan plötsligt och oväntat, den drabbade får då inte någon chans till 
förberedelse. Den plötsliga förändringen från att vara fullt frisk till att vara allvarligt 
skadad, beskrivs som förkrossande och överväldigande (Sjödahl, et al., 2004). 
 

“But from one day to the other you are totally finished. That´s the hard part. People 
that are sick, this is what I believe, for a long time, they are carrying their problems 
with them. But this…it´s such a big change…from one situation to the other, 
instantly, you see. That´s really quite tough. On Friday I was up fixing the roof and on 
Sunday I am lying in the hospital and can´t do a bloody thing. That´s what I mean. 
It´s one hell of a change…So that…it´s tough…” (Sjödahl, et al., 2004, s. 854). 
 

Att vara främmande inför sin egen kropp  
 
Deltagarna beskriver hur chockerande den första anblicken av den förändrade kroppen 
var, situationen upplevdes som overklig och individen kände sig främmande inför sin 
egen kropp (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001). Deras 
förändrade kropp avvek nu från den naturliga och mänskliga formen av en kropp 
(Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004). Andra framträdande känslor var skam över sin 
kropp och upplevelsen av att vara motbjudande och oattraktiv. Synen av den förändrade 
kroppen, speglade vad de inte längre kunde göra och vem de inte längre kunde vara 
(Bunce, 2003). 
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”I look different than a normal person without a leg…To look and see yourself in a 
full length mirror without that leg, it was just traumatic, it was traumatic (crying)…I 
sat down on the floor and for about forty five minutes I just wailed like a baby…that 
was the low point, that was the bottom of the bottom…I just remember the reality of 
“you only have one leg, I´m not the same person.” I also felt that because I had one 
leg that no women would find me attractive. They do, yet I will always feel in my 
heart that there would be more attraction if I had both legs and was whole” (Bunce, 
2003, s. 156). 

 
“One minute I was an able-bodied person and a couple of hours later I was an  
amputee. I didn´t have much time to dwell on it” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 
89). 

 
“No, I …just cried right out…I was really scared…I thought…This isn´t true. It isn´t 
supposed to look like this and…then…” (Sjödahl, et al., 2004, s. 854). 

 
Amputationen ingav känslan av att inte längre vara hel och intakt. Det sätt på vilket 
individen tidigare hade uppfattat sig själv, stämde inte längre överens med det han eller 
hon nu såg. Detta medförde att den egna självbilden förändrades negativt (Sjödahl, et 
al., 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001). De amputerade beskriver känslan att vara 
stympad, onaturlig, konstig samt att se omänsklig ut (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 
2004).  
 

”I often wondered what they did with the legs they took off. Where is one part of me 
gone? There is part of me gone and where is it…Makes you wonder what is the 
essence of you” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 90). 
 
“I have one whole, complete leg and foot, and then there`s just this stump there” 
(Bunce, 2003, s. 131). 
 
”Yes, but you see…when you get up…and you see…you are so…mutilated in a 
way…There is just one leg standing…well…It is so…and then the crutches and…that 
you need to carry with you all the time…I think it looks…”(Sjödahl, et al., 2004, s. 
854). 

 
Kroppens rörelsemönster förändras tillföljd av den fysiskt nedsatta kapaciteten. Detta 
leder till att de amputerade personerna inte längre kan kommunicera genom sin kropp 
på samma sätt som tidigare (Bunce, 2003). Den plötsliga insikten om att inte längre 
kunna utföra samma aktiviteter som tidigare, lämnade deltagarna i en förkrossande 
situation med känslor av frustration, sorg och förtvivlan (Bunce, 2003, Sjödahl, et al., 
2004). Den förändrade kroppsbilden och den nedsatta funktionella kapaciteten gav en 
känsla av att ha förlorat sin identitet (Bunce, 2003; Gallagher & Maclachlan, 2001; 
Sjödahl, et al., 2004). 
 

”Losing a leg impacts every area of your life…as an amputee your life…your life is 
changed forever…I´m not the same person…In everything that I do, in every way, my 
life has been transformed from when I had to legs” (Bunce, 2003, s. 143). 

 
“At times it used to depress me, I have to say... You havn´t changed as a person, but 
physically you have changed. You have lost a part of your body” (Gallagher & 
Maclachlan, 2001, s. 90). 
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 “…my body feels like a thing, something that I “have” that prevents me from doing 
what I want. Before my accident, my desire and ability were always one and one. 
Now my mind goes 89 mph but my body can only go 60…” (Bunce, 2003, s. 145).  

 
Den förändrade kroppen, och den nedsatta fysiska kapaciteten speglade inte längre 
bilden för vad de amputerade personerna ansåg vara utmärkande manliga drag. Deras 
uppenbarelse förmedlade inte längre styrka och kapacitet, de kände sig därmed inte 
maskulina längre (Bunce, 2003). Amputationen resulterade i att de upplevde sig avvika 
från normen och bilden av en man (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004).  

  
“…I was different…Luckily I had a wife at that time, because I didn´t look like or 
wasn´t the manly, studly four-limbed person that I should be, or that you think you 
want to be at twenty-two, if you were out chasing women” (Bunce, 2003, s. 156). 

 
“…So it felt a little bit like the person inside me…Took away…that is, the man, or 
what shall I say…Well…the whole…the whole person was gone…Well, that is…the 
whole…I mean…that is, the perfect person was gone” (Sjödahl, et al., 2004, s. 855).  

 
Förlorad spontanitet är en källa till sårbarhet och frustration 
 
I två utav studierna upplevde flertalet av de amputerade förlorad spontanitet, då de på 
grund av funktionsnedsättningen var tvungna att planera rörelser, utflykter och dylikt på 
förhand. Genom ständig medvetenhet om kroppens plats i världen, blev de amputerade 
påminda om sin amputation och deras förlust var ständigt närvarande (Bunce, 2003; 
Sjödahl, et al., 2004). 
 

”....I had to be much more aware, less spontaneous, less natural, I would constantly be 
up in my mind…When I´m not wearing a prosthesis I am more tentative and 
protective of my leg in my spatial/environmental interactions....” (Bunce, 2003, s. 
145). 
 
“....I´m constantly working out where I am going, always having to deal with the 
environment, and can be just exhausting at times...with this I´m constantly reminded 
of my situation, always having to think about it, it´s always there...” (Bunce, 2003, s. 
149). 
 
“....That´s the biggest...well, how shall I put it...loss, or what to say, 
right...Particularly that I can´t move in a pace of my own choice...” (Sjödahl, et al., 
2004, s. 856). 
 

De yngre deltagarna i Sjödahls, et al. (2004) studie beskrev saknaden av att vara 
spontana, då de ansåg sig berövade friheten till att kunna leka. Att inte kunna röra sig 
fritt och göra det han eller hon ville, upplevdes som ett irritationsmoment. 
 

 “Yes, for example…eh…to go outside maybe and climb trees and 
such…These are the type of things that irritates me…that…What I really 
would like to do for example. But it isn´t sort of possible. It´s such small 
things…like…that you don´t sort of think about…But still want to.…” 
(Sjödahl, et al., 2004, s. 856). 
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Att inte längre kunna röra sig i samma takt som sin omgivning ingav en känsla av 
frustration (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004). En deltagare i Bunce studie beskriver 
upplevelsen av sårbarhet och känslan av att vara ett ”lätt byte”, då han inte längre anser 
sig kunna agera i en flyktsituation. 
 

“Sometimes I think of my vulnerability in terms of basic human instinct or “fight and 
flight”-the reaction to danger. I feel that I could do neither with any realistic 
expectations of success…there is just something about knowing that, whatever the 
circumstances, you could always take care of your self, that you could survive. But 
now I don´t think that I could…” (Bunce, 2003, s. 160). 

 
Betydelsen av andras närvaro i efterloppet av amputationen 
 
Att anpassa sig till ett liv som funktionshindrad, innebär inte enbart ett behov av att 
hantera de egna tankarna och känslorna. Att leva med ett synligt handikapp, innebär 
även att den drabbade måste bemöta andras inställning gentemot en funktionshindrad 
individ. Att föreställa sig hur det är att leva med ett handikapp kan vara svårt och av 
okunskap frammana någon form av förförståelse, hos såväl den amputerade som 
allmänheten (Sjödahl, et al., 2004). Känslor av utanförskap, uppgivenhet och förlorad 
självständighet är tydligt framträdande. Att träffa andra som också har genomgått en 
amputation, kan för den drabbade personen dock upplevas hoppfullt. Genom detta möte 
kan unika upplevelser delas mellan de amputerade och den nyamputerade ges tillfälle att 
inse sina möjligheter (Bunce, 2003). Andras närvaro är således ett samspel på gott och 
ont, vilket ger upphov till en mängd upplevelser att bearbeta för den amputerade.   
 
Upplevelsen av utanförskap i jämförelse med andra i sin omgivning 
 
Att leva i en förändrad kropp kan innebära en upplevelse av utanförskap och att vara 
annorlunda i jämförelse med andra. Individen som har genomgått en amputation kan 
mötas av attityden att han eller hon är mindre duglig på grund av sitt handikapp 
(Gallagher & Maclachlan, 2001). Den amputerade personen kan därigenom känna sig 
”stämplad” som handikappad och berövad sin identitet. Att inte bli sedd som den 
individ han eller hon är upplevdes som bekymmersamt. Känslan av att vara annorlunda 
förstärktes även, då andra människor visade sitt medlidande genom att hjälpa till med 
saker som den amputerade personen hade klarat av själv (Bunce, 2003). 

 
“I am just browned off when I am walking by people and they lock down at my leg 
first before my face” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 91).  
 
“....I find myself looking away from people because their eyes are going to look down 
at my missing leg...they´re looking at me and that´s the person they see, an amputee, 
and they don´t even know me, they don´t know that I´m more than someone who´s 
missing a leg....” (Bunce, 2003, s.133). 
 
“....I think the see someone not ideal, not complete…it´s an identity thing, I´m the 
man with one leg, it´s not my being, but it´s a part of me…People will 
overcompensate and be more polite than they would naturally be…hold the door 
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open…Ifelt an invisible barrier or force field was created between me and others, 
things felt different, awkward....” (Bunce, 2003, s.154). 
 

Att ständigt känna sig iakttagen bland folk och att vara ett objekt för andras blickar, 
upplevdes enligt flera utav de amputerade som påfrestande. Detta resulterade i att vissa 
stundtals undvek allmänheten (Sjödahl, et al., 2004; Bunce, 2003). 
 

“But I do go swimming…But I don´t swim at public baths…I think it´s really 
hard…Everyone´s looking all the time…In the beginning then…I didn´t care. But 
know I want to be sort of more normal, and blend in, sort of…To have all these eyes 
following you…It´s impossible” (Sjödahl, et al., 2004, s. 858). 
 
“…my disability is very obvious and people do react to me, point me out, almost 
every time…it used to really bother me…So I just avoided people for a while, stayed 
to my self....” (Bunce, 2003, s. 154). 

 
Uppgivenhet och rädslan av att vara till last för andra 
 
Att plötsligt bli av med förmågan att kunna röra sig fritt och därmed inte kunna utföra 
basala sysslor, ingav känslor av hjälplöshet samt att vara till last för andra. Att inte 
kunna ta vara på sig själv i det initiala skedet efter amputationen, gjorde att de drabbade 
i tre utav studierna upplevde uppgivenhet (Bunce, 2003; Chini & Boemer, 2007; 
Sjödahl, et al., 2004). 
 

“It bothers you, you know. Perhaps the person helps you now, then you call him 
again. Perhaps he comes to help you with the same good will as the first time, but you 
don´t think like that in your head. I think like, I´m causing too much trouble…It gets 
difficult (pause)…but what can I do? (silence)...I want to live, but provided that it 
does not cause trouble to my family. If I cause trouble, I prefer to leave. I don´t want 
to leave (die)” (Chini & Boemer, 2007, s. 333). 
 
“…it was difficult for me to be in a situation where I was the care receiver. Ifelt I lost 
my independence, I now had to accept a different role, I was lying around…” (Bunce, 
2003, s. 158). 

 
Att förlora sin självständighet visar sig dock vara en drivkraft och motivation för att 
snabbt återfå kontroll över den omvälvande livssituationen. I studien genomförd av 
Oaksford, et al. (2005) beskrivs att den primära strategin i efterförloppet av en 
amputation är att återfå grundläggande praktisk funktionsduglighet och därmed 
självständighet. Åtta av tolv deltagare uppgav att detta var ett utav de viktigaste målen.  
 

“I try to do everything I can possibly do, I can drive and get about and what have you, 
but I do everything I can to keep my independence” (Oaksford, et al., 2005, s. 271). 
 

Tröst, styrka och hopp i kontakten med andra 
 
Amputation är ett ingrepp som väcker tankar inför framtiden. Planer och ambitioner kan 
efter amputationen upplevas som alltmer otillgängliga (Bunce, 2003). Det kan vara svårt 
att förstå hur det är att leva som funktionshindrad om man inte har några erfarenheter att 
referera till. Förståelse för följderna och utmaningarna som väntar efter amputationen, 
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är inte alltid självklara för den drabbade individen (Sjödahl, et al., 2004). Det kan även 
vara svårt för den amputerade att se sina egna resurser, alltså vad som kan göras 
individuellt för att förbättra situationen. I tre utav studierna poängteras vikten av att den 
drabbade individen får träffa en annan amputerad, då detta kan väcka hopp och insikten 
om att andra har klarat av situationen tidigare. Att få möjlighet att dela sin upplevelse 
med andra inger en känsla av gemenskap, vilket i sin tur ger tröst och styrka inför 
framtiden (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001). 

 
“Other people talk and listen to me and try to understand what I say, but only those 
who´ve been through it can understand…it´s safe to talk about it, you can show your 
fears and uncertainies with no barriers…you don´t feel so alone…just knowing that I 
needed to be patient and I will get control over my life again helped me...well, he´s 
doing OK and things are going to be OK for me....” (Bunce, 2003, s. 162). 
 
“Another thing that helped me was that I asked the Rehab to put me in touch with 
somebody my own age. When I met this girl she was very attractive. She walked in 
and she actually had a short skirt on and a pair of red boots on and she really looked 
great. The limb I had on at the time, was bulky and had a hole in the front. It was 
awful looking…So when I saw her, that helped me an awful lot” (Gallagher & 
Maclachlan, 2001, s. 92). 
 

Känslan av tröst kunde även infinna sig i jämförelsen med andra, som enligt de 
amputerade personerna, hade det sämre än de själva. Flera utav studierna visar att detta 
är ett effektivt sätt att hantera situationen och genom vilken den amputerade upplevde 
någon form av tillfredställelse (Bunce, 2003; Sjödahl, et al., 2004; Oaksford, et al., 
2005; Gallagher & Maclachlan, 2001). 
 

“....I am pretty glad that I…so…that I´m alive and such, sort of…Many of my friends 
at the hospital, they are not alive anymore…” (Sjödahl, et al., 2004, s. 857). 
 
“Well, at least I´ve got my other leg. It must be awful to lose both” (Oaksford, et al., 
2005, s. 271). 
 
“…there are also times when I consider myself lucky, things could have been a lot 
worse. When I see other people who have worse injuries, like paraplegics or 
something, I just couldn´t imagine living everyday like that…” (Bunce, 2003, s. 163). 
 

Det framkommer även att stöd från anhöriga var viktigt för upplevelsen av hoppfullhet. 
Detta stöd var en trygghet och hjälp i rehabiliteringsarbetet efter amputationen (Bunce, 
2003; Oaksford, et al., 2005).  

 
”I was very lucky to have good family and good friends around me that tried to keep 
your spirits up. Those things mean a lot at a time like that...My wife was a rock 
during my early days of coping with the loss of my leg and continued to help me 
during my rehab, I had somebody there for me....” (Bunce, 2003, s. 161). 
 
“I look to my daughter for help, and she´s been an absolute godsend. I couldn´t have 
coped without her” (Oaksford, et al., 2004).  
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Att gradvis acceptera sin nya livssituation  
 
En protes fungerar som ett substitut till det förlorade benet och dess huvudsakliga syfte 
är att återge funktionsförmågan. En annan viktig funktion är den rent kosmetiska, då 
protesen döljer den förändrade kroppen. De amputerade tillåts därmed att glömma sitt 
handikapp. De blir inte föremål för blickar och frågor i samma utsträckning som de blev 
utan protesen. De positiva aspekterna med protesen är upplevelsen av att åter känna sig 
hel, se normal ut samt att återfå den förlorade funktionen. Anpassning till en protes är 
dock inte problemfri. Den amputerade måste lära sig att leva med en mängd 
restriktioner och praktiska faktorer såsom komfort, somatiska besvär samt protesens 
tillförlitlighet (Gallagher & Maclachlan, 2001).  
 
Bristfällig kommunikation skapar orealistiska förväntningar och besvikelse 
 
Det visade sig att deltagarna hade orealistiska förväntningar på protesen, vilken till en 
början upplevdes som obekväm, besvärlig, ohanterlig, opersonlig och som ett objekt 
avskild från den egna kroppen. De första reaktionerna är präglade av känslor som chock 
och besvikelse. De amputerade visste inte vad de skulle förvänta sig och trodde att allt 
skulle bli som vanligt när de fick en protes (Bunce, 2003; Gallagher & Maclachlan, 
2001). 
 

“I remember the first day he put the limb on and I remember the emotion was to start 
crying. It just wasn´t the same. That was your immediate reaction to it you know. 
Subconsciously you are thinking that you are going to be put together again” 
(Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 90). 
 
“That first step ”is this thing going to crumble, buckle on me, what´s it going to 
do?”…a lot of it, initially, is a real trust thing, how much do you trust that thing up 
under you. And I didn´t trust it at first…so it was baby steps, it was a progression, a 
little more all the time…and you had to stop and think “alright, move leg, one foot in 
front of the other.”…I wanted to get up and go. I wanted to use this leg, get moving 
again, on with things…but I felt slowed down by the pain early on…and it used to 
happened quite a bit when you´re learning how to walk, you trip all over the damn 
place…So, it was frustrating, discouraging. You´re trying to progress, and you´re 
continually…getting slowed down” (Bunce, 2003, s. 166). 
 

I Chini & Boemer (2007) och Sjödahls, et al. (2004) studie poängterar deltagarna vikten 
av uppriktig och kontinuerlig kommunikation mellan vårdpersonal och patient. De 
amputerade beskriver vikten av att känna sig delaktiga och informerade om sin 
vårdsituation (Gallagher & Maclachlan, 2001). I annat fall är risken att patienten känner 
sig förbisedd och oförberedd inför de kommande momenten i vårdprocessen. En god 
kommunikation kan således förebygga känslor av besvikelse (Chini & Boemer; Sjödahl, 
et al.; Gallagher & Maclachlan). 
 

“I did have…information about the treatment and such…That´s what they said, 
operation. So at that time I didn´t know what sort of operation. So when we 
came…after 1 month or something like that…We went trough what kind of operation 
it was...I would rather have known that right away, I think…Because then I could 
have done things before I became bad…it was like they forgot to say it…That was 
maybe a little bit bad” (Sjödahl, et al., 2004, s. 857). 
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“(Hospital) Sometimes I think it´s good, sometimes I think it´s bad. I think it´s bad 
because they put fantasies into our heads: Your going to do that test and then they 
cancel it. We keep on waiting…”(Chini & Boemer, 2007, s. 334). 
 

Att successivt känna sig hel som människa   
 
Anpassningen till protesen sker gradvis och kräver stor ansträngning (Bunce, 2003; 
Oaksford, et al., 2005). Den successiva anpassningen möjliggör dock upplevelsen av att 
åter fungera normalt, de amputerade kände sig trygga, stabila och hela igen när de vant 
sig vid protesen. Trots de praktiska restriktioner som det innebär att leva med en protes 
(Gallagher & Maclachlan, 2001), blir protesen en oumbärlig del av de amputerades 
kropp, och ger dem en möjlighet till att åter nå världen (Chini & Boemer, 2007; Bunce, 
2003). Deltagarna beskriver att de börjar vistas utomhus mer, återuppta och delta i 
aktiviteter samt arbeta mer aktivt för att etablera sin nya identitet (Bunce, 2003).  
 

“Then I got the prosthesis, and some fluidity came back to my life as far as just 
everyday living…I wear it virtually all my waking hours, it puts me in tune with my 
surroundings to make movements easier…As I improved my coordination, I´m not so 
aware of it, just more active, natural again, less selfconscious about my moves, 
movements, the flow with it…So there´s a difference when I´m not wearing my 
prosthesis” (Bunce, 2003, s. 167). 
 
“….But now six or seven years on if I had to leave my leg of I would have a problem 
with it. I feel now as if I am reasonably back to normal with it. I would definitely 
have a problem with that alright……this is how everyone knows me. Your man limps 
along you know but he is all there” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 90). 
 
“….Actually …You feel the loss when you take it of, you know…So to speak…But 
you don´t feel any evident sense of loss, so that…Not when you are wearing it, that is. 
It is just certain things…well, that it feels heavier to walk, you know. But you don´t 
feel…well, when you take it off you feel the loss, right….I mean that…you always 
feel the loss if you know what I mean, right…It can never be exchanged for a 
prosthesis” (Sjödahl, et al., 2004, s. 856). 

 
DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  
 
I vårt resultat framkommer det att orsakerna till en amputation har betydelse för 
upplevelsen av meningsfullhet. Kronisk långvarig sjukdom kan innebära att patienten 
under längre tid har levt med invalidiserande smärta. Amputationen kan i ett sådant fall 
leda till att patienten befrias från smärtan och därmed upplever lättnad i efterförloppet. 
För de individer som amputeras tillföljd av en cancerdiagnos kan amputationen 
upplevas som en chans till ett förlängt liv. Amputationen kan således inge en känsla av 
meningsfullhet, vilket kan bidra till att patienten lättare kan hantera och acceptera den 
nya livssituationen. Vid ett trauma som kräver amputation, har patienten inte haft någon 
möjlighet till mental förberedelse. Detta är en chockartad upplevelse, då individen från 
den ena dagen till den andra blir gravt funktionshindrad. Det är svårt att finna någon 
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mening, men för dessa traumapatienter kan en känsla av meningsfullhet utgöras av att 
han eller hon faktiskt har överlevt. Enligt Shumacher & Meleis (1994) är upplevelsen av 
meningsfullhet en bidragande faktor till att genomgå en hälsosam transition. I 
sjuksköterskans praktiska arbete är det därför viktigt att motivera patienten samt att öka 
individens medvetenhet om de egna resurserna. Patientens egna resurser kan utgöras av 
god fysisk hälsa, förståelse för det inträffade, positiv inställning, upplevelse av stöd från 
anhöriga samt vårdpersonal. Dessa faktorer bidrar till en inre trygghet för patienten och 
kan inge en känsla av hanterbarhet.     
 
Det framkom i litteraturen att patienterna inte fullt ut förstod innebörden med 
amputationen. De förstod inte att de skulle bli tvungna att leva med en 
funktionsnedsättning för resten av livet. De amputerade hade bristfällig kunskap om de 
känslomässiga reaktioner som kan uppstå i samband med en förlust såsom amputation. 
Deltagarna ville få ingreppet överstökat, för att sedan återgå till ett normalt liv. Vid 
synen av den förändrade kroppen insåg de dock att framtiden skulle se annorlunda ut. 
Det var en smärtsam upplevelse och flera utav de amputerade beskrev att de undvek att 
se sig själva i en helkroppsspegel. Förlusten gjorde sig ständigt påmind, då de vid synen 
av kroppen såg vad de inte längre kunde göra och vem de inte längre kunde vara 
(Bunce, 2003). De var heller inte förberedda på den kraftansträngning som kom att 
krävas i rehabiliteringsarbetet och anpassningen till en protes. Deltagarna hade stora 
förväntningar på protesen som för dem representerade återinträdet till världen. Den 
första anblicken av protesen gav dock upphov till besvikelse, då deras förväntningar inte 
infriades. I tre av studierna (Chini & Boemer, 2007; Sjödahl,et al., 2004; Gallagher & 
Maclachlan, 2001) visade det sig att patienterna inte kände sig tillräckligt 
välinformerade om de konsekvenser som kan följa en amputation. Denna kunskapsbrist 
resulterade i orealistiska förväntningar i efterförloppet av amputationen, vilket i sin tur 
gav upphov till känslor som frustration och besvikelse.  
 
I sjuksköterskans arbete är det således viktigt att i ett tidigt skede identifiera patienters 
kunskapsbehov, för att om möjligt undvika denna situation. God förberedelse och tydlig 
information anser vi hade kunnat bespara patienten onödigt lidande på långsikt. Även 
om individen är införstådd med att benet måste amputeras, blir den initiala reaktionen 
dock inte mindre chockartad. Det är fundamentalt för människan att vara och se ut som 
den man föds till (Merleu-Ponty, 1997). Det kan vara svårt att ta till sig information 
samt till fullo förberedas inför de initiala reaktioner som kan följa en amputation. En 
viktig aspekt i sjuksköterskans pedagogiska arbete är därför att avgöra patienters 
mottaglighet för ny kunskap i detta initiala skede, samt att säkerställa att denna kunskap 
tillgodoses snarast möjligt. God förkunskap kan reducera stress och oro samt inge en 
känsla av kontroll över sin situation (Almås, 2002).        
 
Deltagarna beskrev ett bristfälligt bemötande från vårdpersonalens sida, både vad det 
gäller tydlig information samt upprättande av en god mellanmänsklig relation. 
Vårdrelationen beskrevs som opersonlig och präglad av ett maktövertag. Deltagarna 
delgavs inte tillräckligt med information, vilket resulterade i att de inte kände sig 
delaktiga i vårdprocessen (Chini & Boemer, 2007; Sjödahl, et al., 2004). Det är därför 
viktigt i sjuksköterskans praktiska arbeta att etablera grunden för en god vårdrelation. 
Stöd och uppmuntran från såväl vårdpersonal som anhöriga, var en viktig del för 
välbefinnandet i efterloppet av amputationen. Individen upplevde ensamhet i sin förlust, 
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men närvaron samt delaktighet från andra ingav en känsla av styrka. Detta var av 
betydelse för att orka hantera denna omvälvande livssituation. Att få möjlighet att träffa 
andra amputerade ingav en känsla av gemenskap. Den amputerade kände sig förstådd på 
ett djupare plan och kunde se framtiden ur en positiv synvinkel. Faktorer som stöd och 
uppmuntran från andra inverkade således positivt på upplevelsen av förlust samt ingav 
hopp inför framtiden. Sjuksköterskans stödjande funktion är således en bidragande 
faktor till en hälsosam transition. 
 
Vi anser att vi har uppfyllt syftet med denna studie, nämligen att belysa upplevelser av 
benamputation. Vi har vidare identifierat de faktorer som kan hämma samt bidra till en 
hälsosam transition. Ökad medvetenhet om dessa faktorer samt ökad förståelse för 
upplevelser av amputation, ger sjuksköterskan möjlighet att stötta patienten utifrån hans 
eller hennes unika förutsättningar. Det vi har funnit som ett grundläggande problem i 
vården av denna patientgrupp är deras brist på kunskap, förberedelse samt orealistiska 
förväntningar. Genom att etablera en god vårdrelation ges patienten möjlighet att 
uttrycka sina upplevelser av amputationen. Sjuksköterskan kan då identifiera patientens 
hälsostatus samt egna resurser samt förstå individens unika behov av kunskap och stöd. 
Detta ligger till grund för utformandet av en individuellt anpassad omvårdnad. Att på ett 
tidigt stadium ge konkret kunskap om förloppet i samband med amputation, ger 
patienten de verktyg han eller hon behöver för att möta framtida utmaningar. Vi tror att 
detta kan öka patienten emotionella välmående i denna situation och på så sätt bidra till 
en hälsosam transition. Vidare tror vi att detta kan förkorta vårdtiden för denna 
patientgrupp. 
 
Vi anser med grund i vårt resultat att framtida studier bör fokusera på vårdrelationens 
betydelse, samt sjuksköterskans roll i att hjälpa den amputerade att genomgå en 
hälsosam transition.  
 
Metoddiskussion 
 
Vårt examensarbete är litteraturbaserat och vi har valt att bygga vårt resultat på redan 
utförda intervjustudier. Utifrån det perspektiv vi har valt att studera, nämligen 
upplevelser av benamputation, har det varit relevant att komma så nära den ursprungliga 
källan som möjligt. På den utbildningsnivå vi befinner oss har det inte varit möjligt att 
samla eget intervjumaterial, även om detta naturligtvis hade varit det mest givande. En 
egen empirisk studie hade gett oss större möjlighet att studera fenomenet mer 
djupgående. Under litteratursökningen har vi funnit förhållandevis få studier som 
behandlar fenomenet ur ett patientperspektiv, vilket har gett oss ett begränsat material 
att utgå från. Det material vi har funnit, har dock mött de urvalskriterier som vi har ställt 
i syfte att nå ett evidensbaserat resultat. De artiklar vi har valt är vetenskapligt 
granskade intervjustudier och berör upplevelser av amputation. Materialet är även 
relevant tidsmässigt, då ingen studie är genomförd före 2001. Litteraturen vi har använt 
oss utav, består av fyra artiklar samt en doktorsavhandling. Doktorsavhandlingen 
behandlar visserligen ämnet genomgående och har haft stor betydelse för vårt resultat. 
De artiklar som har bearbetats har dock haft lika stor betydelse i analysarbetet. 
Artiklarna har gett oss ett vidare perspektiv, utifrån vilket vi har sett ett genomgående 
mönster av fenomenet amputation.  
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Litteraturen som ingår i vårt resultat har haft ett olikt ursprung (brittiskt, amerikanskt, 
brasilianskt, irländskt samt svenskt). Studien är således inte demografiskt styrd till ett 
land eller en världsdel. Materialet behandlar dock endast studier gjorda i I-länder. 
Urvalet av deltagare har ej valts ut slumpmässigt, då studierna är utformade för att 
studera ett fenomen inom en specifik patientgrupp. Deltagarnas ålder varierar i 
intervallet 16-83 år och majoriteten är i övre medelåldern. Detta tror vi kan ha en viss 
inverkan på vårt resultat, då individerna befinner sig i olika stadier i livet, karriär- och 
familjemässigt. Förlusten kan upplevas olika beroende på i vilken ålder och livsfas 
personen befinner sig. I vår studie är den övervägande delen män, 31 av 50. Detta är en 
faktor som kan ha haft inverkan på resultatet i, då vi tror att män och kvinnor kan 
uppleva konsekvenserna av en amputation på olika sätt.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



 
REFERENSER 
 
Almås, H.(2002). Patientundervisning. Klinisk omvårdnad del 1 (s.18-25). Stockholm: 
Liber. 
 
Bosmans, J.C., Suurmeijer, P.B.M., Hulsink, M., Van der Schans, C.P., Geertzen, 
J.H.B., & Dijkstra, P.U. (2007). Amputation, phantom pain and subjective well-being: a 
qualitative study. International Journal of Rehabilitation Reasearch, 30, 1-8. 
 
Bunce, D.J. (2003). Living Whitout a Limb: An Empirical-Phenomenological 
Investigation of What it Means to Lose a Leg. United States: UMI. 

Chini, G.C.O., & Boemer, M.R. (2007). Amputation in the perception of those who 
experience it: A study under the phenomenological view. Rev Latino-am Enfermagem, 
15, 330-336. 
 
Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data 
synthesis of processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20, 22-26. 
 
Feste, C., & Andersson, R.M. (1995). Empowerment: from philosophy to practice. 
Patient Education and Counseling, 26, 139-144. 
 
Gallagher, P., & Maclachlan, M. (2001). Adjustment to an Artificial Limb: A 
Qualitative Perspective. Journal of Health Psychology, 6, 85-100.  
 
Hagberg, K. (2006). Transfemoral Amputation, Quality of Life and Prosthetic Function. 
Västra Frölunda: Intellecta DocuSys. 
  
Merleau-Ponty, M.(1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Mortimer, C.M., Steedman, W.M., McMillian, I.R., Martin, D.J., & Ravey, J. (2002). 
Patient information on phantom limb pain: a focus group study of patients experiences, 
perception and opinions. Health Education Research, 17, 291-304. 
 
Oaksford, K., Cuddihy, R., & Frude, N. (2005). Positive Coping and Stress-Related 
Psychological Growth Following Lower Limb Amputation. Rehabilitation Psychology, 
50, 266-277.  
 
Riksförbundet för Trafik-, Olycksfall- och Polioskadade (2007). Skadegrupper. Hämtad 
2007-11-10 från http://www.rtp.se/index.php?id=50
 
Schumacher, K.L., & Meleis A.I. (1994). Transitions: A Central Concept in Nursing. 
Journal of  Nursing Scholarship, 26, 119-127. 
 
Sjödahl, C., Gard, G., & Jarnlo, G.B. (2004). Coping after trans-femoral amputation due 
to trauma or tumour: A phenomenological approach. Disability and Rehabilitation, 26, 
851-861.  

 20

http://www.rtp.se/index.php?id=50


 
Socialstyrelsen. (2007). Operationsstatistik. Hämtad 2007-12-16 från 
http://192.137.163.40/epcfs/OpeRes.asp  

 21

http://192.137.163.40/epcfs/OpeRes.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 22



Bilaga 1 
Översikt av analyserad litteratur 
 
 Perspektiv 

(vårdveten-
skapliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv)        

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Adjustment to an 
artificial limb: A 
qualitative 
perspective 
 
Författare:  
Pamela Gallagher 
& Malcolm 
Maclachlan 
 
Tidskrift: 
Journal of Health 
Psychology 
 
Årtal: 
2001 
 
 

Vårdvetenskapli
gt perspektiv. 
                  

Att beskriva 
anpassningen till en 
underbensprotes ur 
ett patient- 
perspektiv samt 
upplevelser i 
samband med detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien bygger på 
diskussionsmateri
al utifrån 
förutbestämda 
frågor, relevanta 
för ämnet. 
Frågorna var 
öppna i den 
bemärkelsen att 
deltagarna svarade 
fritt utifrån egna 
upplevelser. 
Frågorna 
diskuterades i 
grupp enligt 
Hences 
fokusgrupps- 
metodik.  
 

Flertalet teman blev 
tydliga vid analys av 
diskussionsmaterialet. 
Resultatet behandlar 
reaktioner på 
amputation, protes, 
självbild, sociala 
interaktioner, effekter på 
familj och vänner, 
acceptans, stöd i form av 
rådgivning, problem med 
protesen, fysiska 
komplikationer, 
funderingar kring 
praktiska ändamål samt 
långsiktiga effekter av 
amputation.    
 
 

Titel: 
Living without a 
limb: An 
emperical- 
phenomenologica
l investigation of 
what it means to 
lose a leg 
 
Författare: 
Daniel James 
Bunce 
 
Tidskrift: 
Doktors-
avhandling, ej 
publicerad i 
tidskrift. 
Tillgänglig i UMI 
(Universal 
Microfilms) 
 
Årtal: 
2003    

Vårdvetenskapli
gt perspektiv. 

Att förmedla 
upplevelsen av att 
förlora ett ben 
genom att undersöka 
de levda 
förändringarna en 
person går igenom 
till följd av en 
amputation. Det 
finns lite forskning 
om den subjektiva 
upplevelsen av att 
leva som amputerad. 
Ökad kunskap skulle 
resultera i bättre 
vård och ökad 
livskvalitet för de 
amputerade. 

Studien utgår  
ifrån en empirisk 
och 
fenomenologisk 
metod. Materialet 
består av fyra 
skriftliga rapporter 
från varje 
deltagare, som 
bygger på öppna 
frågor. Dessa 
kompletterades 
sedan med 
intervjuer för att 
förtydliga vissa 
delar av den redan 
skrivna rapporten. 

Är sammansatt i två 
delar. Första delen består 
av varje deltagares unika 
historia. I andra delen 
har författaren tagit ut 
teman och tillhörande 
subteman som är 
återkommande i 
materialet. Huvudtemana 
är ”General Structure 
with Illustrative Quotes”, 
”The Loss”, ”Coming to 
Live with the Loss” samt 
”The Prothesis”. 

Titel:  
Coping after 
trans-femoral 
amputation due to 
trauma or 

Vårdvetenskapli
gt perspektiv. 
 

 Att med en 
fenomenologisk 
ansats enligt 
Merriam och Patton, 
beskriva hur relativt 

Semistrukturerad 
intervju med 
öppna frågor, 
relaterade till 
forskningsområdet 

Analysen av 
forskningsmaterialet 
resulterade i två större 
teman, med respektive 
tre subteman. 
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tumour- A 
phenomenologica
l approach  
 
Författare:  
C. Sjödahl, G. 
Gard & G.-B. 
Jarnlo 
 
Tidskrift: 
Disability and 
Rehabilita- 
Tion 
 
Årtal:  
2004 

unga 
lårbensamputerade 
upplever sin 
amputation. 
Hanteringsprocessen 
i den akuta fasen 
efter amputationen 
samt över tid.   

användes för att nå 
fördjupad 
förståelse av de 
unika 
upplevelserna i 
samband med 
amputation.  

Resultatet visar fysiska 
samt psykologiska 
aspekter av 
amputationen.  De två 
huvudtemana behandlar 
upplevelser av 
amputation samt ”coping 
strategier”. 

Titel:  
Positive coping 
and stress-related 
psychological 
growth following 
lower limb 
amputation 
   
Författare: 
Karen Oaksford, 
Richard Cuddihy 
& Neil Frude 
 
Tidskrift: 
Rehabilita- 
tion Psychology 
 
Årtal:  
2005 

Vårdvetenskapli
gt perspektiv. 
 
 
 
 

För det första att 
undersöka samt nå 
fördjupad förståelse 
av 
hanteringsprocessen 
i efterloppet av en 
amputation. För det 
andra att undersöka 
psykologisk 
återhämtning efter 
en amputation. För 
det tredje att genom 
en tvärsnittsdesign  
ge ett tidsperspektiv 
över 
hanteringsprocessen 
( >6 mån, 1 år 
respektive 5 år efter 
amputation).    

Genom en 
kvalitativ 
grundteori enligt 
Glaser and Strauss 
samt genom en 
tvärsnittsdesign 
undersöktes och  
strukturerades 
deltagarnas 
upplevelser  i 
hopp om att 
erhålla en 
teoretisk modell 
över 
hanteringsprocess
en efter en 
amputation för att 
se eventuell 
förändring över 
tid. 

 Resultatet visar en 
komplex bild av 
hanteringsprocessen efter 
en amputation. Resultatet 
beskriver stressorer 
relaterade till amputation 
samt värdering av dessa 
stressorer.   
Hanteringsprocessen 
visade sig över tid 
variera allteftersom de 
psykologiska kraven 
förändrades. 

Titel: 
Amputation in 
the perception of 
those who 
experience it: A 
study under the 
fenomenological 
view 
 
Författare: 
Gislane Cristina 
de Olivera Chini 
& Magali Roseira 
Boemer 
 
Tidskrift: 
Latino-am 
Enfermagem 
 
Årtal:  
2007 
 

Vårdvetenskapli
gt perspektiv. 
 
 

Att undersöka 
upplevelsen av 
amputation ur ett 
patient- perspektiv 
samt att få större 
förståelse för de 
känslor som kan 
uppstå i samband 
med detta ingrepp. 
Författaren menar att 
det finns allt för få 
studier som berör 
detta ämne ur en 
subjektiv synvinkel 
och att detta är en 
anledning till att fler 
studier bör göras.    
 

Studien har en 
fenomenologisk 
ansats och bygger 
på individuella 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Författaren följde 
13 patienter från 
preoperativ- till 
postoperativfas. 
De flesta 
intervjuerna 
bandades och 
översattes senare. 
Vid de tillfällen då 
bandspelare inte 
användes, 
sammanställdes 
anteckningarna 
direkt efteråt.   
 

Resultatet visar att 
dubbeltydiga känslor i 
samband med 
amputation är vanligt, 
det kan upplevas som 
både gott och ont. Vidare 
beskrivs oberoende till 
följd av 
funktionsnedsättning 
som en källa till lidande. 
Resultatet behandlar 
även svårigheter med 
sjukhusvistelsen, 
fantomsensationer samt 
protesens betydelse. 

 24



 
Bilaga 2 

Dokumentation och sökanalys  

                                                                                    

Informationskälla 
 

Sökord/sökformuleringar 

Databaserna Cinahl, Academic Search Elite, Pub 
Med samt ERIC. Flera databaser väljs för att få ett 
brett sökresultat. 

Sökningen påbörjas utifrån sökorden ”amputation” och 
”experience”. Avgränsningar består i att artiklarna ska vara 
vetenskapligt granskade. 

Utvärdering Sekundärsökningar/Hur gå 
vidare? 

Sökningen gav totalt 353 träffar, varav två artiklar 
valdes (Chini & Boemer, 2007; Sjödahl, Gard & 
Jarnlo, 2004). De artiklar som valdes bort var inte 
relevanta för syftet. De var allt för ospecifika och 
berörde inte den subjektiva upplevelsen av 
amputation. Det var ett allt för stort sökresultat att 
söka igenom.   

 

De valda artiklarnas referenslistor granskas för att eventuellt 
hitta annat material av relevans för studien. Det resulterade 
endast i material som lästes för att få större inblick i ämnet 
som författarna avser att undersöka.  

Informationskälla 
 

Sökord/sökformuleringar
Sökningen fortsätter i enbart databasen Cinahl, där 
tesaurusen används för att specificera samt finna 
nya sökordskombinationer.  

Sökningen utgick från enbart ”amputation” i Cinahl 
headnings. 

 
 
 
 
 
 

Utvärdering 
 

Hur gå vidare? 
 

Sökningen gav kombinationen ”amputation and 
traumatic and psychosocial factors”. Sökning på 
denna komnination gav 17 träffar, varav en 
doktorsavhandling valdes (Bunce, 2003). Det var 
ett mer begränsat sökresultat, men dock inte 
specifik. Resterande artiklar valdes således bort då 
de inte var relevanta för syftet. 

 

Biblioteket på Högskolan i Borås kontaktades för hjälp med 
fjärrlån av denna doktorsavhandling. Materialet bearbetades 
och ansågs vara tillräckligt specifikt för att användas som 
grund för resultatet.  
Sökarbetet fortskred genom att granska litteraturlistan, vilken 
hade relevanta referenser som söktes upp. Många utav artiklar 
gick att finna i Journal o Orthotics and Prosthetics, därför 
fortskred sökningen i denna tidskrift.  
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Informationskälla 
 

Sökord/sökformuleringar 
 

Det gjordes en direktsökning i tidskriften Journal of Sökningen gjordes utifrån sökordet ”body image”, då detta var 
ett ord av relevans med tanke på den förändrade kroppen som 
följer en amputation.  

Orthotics and Prosthetics. Vi sökte tidskriften via 
bibliotekets katalog på Borås Högskola. Artiklar i 
tidskriften blev då tillgängliga i fulltext.   

Utvärdering Sekundärsökningar/Hur gå 
vidare? 

Tidskriften har en medicinsk inriktning och de 
artiklar vi fann var av kvantitativ natur. De lyfte 
inte fram fenomenet ”upplevelser av amputation”, 
utan hellre antal individers olika upplevelser. 

  

Sökresultatet gav ingen relevant litteratur att arbeta utifrån. 
Sökningen fortsattes därför i de tidigare databaserna.  

Informationskälla Sökord/sökformuleringar
Med anledning av det kvantitativa sökresultatet i 
Journal of Orthotics and Prosthetics, fortsatte 
sökningen i databaserna Cinahl, Academic Search 
Elite, Medline samt ERIC.   

 Sökningen fortsattes med sökorden ”amputation and 
qualitative perspective”.  

 
 
 

Utvärdering Sekundärsökningar/Hur gå 
vidare? 

Detta resulterade i endast en träff (Gallagher & 
Maclachlan, 2001), vilken dock var relevant för 
studien då den behandlar upplever i samband med 
amputation och anpassning till en protes. 
 

Tidigare litteratur som behandlar amputation ur ett patient 
perspektiv, berör ”coping” i samband med amputation. Av den 
anledningen ville författarna fortsätta sökningen utifrån detta 
sökord.   
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Informationskälla 
 

Sökord/sökformuleringar 
Sökningen fortsatte i databaserna Cinahl, 
Academic Search Elite, Medline samt ERIC.    

Med anledning av det tidigare funna sökordet prövades 
sökkombinationen ”amput* and coping”.   

Utvärdering 
 

Hur gå vidare? 
 

Sökningen resulterade i 44 träffar, varav en 
relevant artiklen valdes (Oaksford, Cuddihy & 
Frude, 2005).  
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