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Sammanfattning 

 

I Sverige amputeras cirka 2500 personer varje år, 80 procent av dessa beror på 

cirkulationsrubbningar, andra orsaker kan vara trauma eller olycka. Vi lever genom våra 

kroppar och när kroppen förändras kommer även livsvärlden att förändras. När en 

person genomgår en plötslig amputation påverkas personens välbefinnande och det blir 

också en omtumlande upplevelse att tvingas in i en ny livssituation, då arbetsliv, sociala 

livet och personliga livet påverkas av skadan. Då sjuksköterskans uppgift är att främja 

patientens hälsa och minska dennes lidande, är det viktigt att han/hon vet hur det är att 

ha drabbats av en plötslig amputation och hur patientens livsvärld har förändrats. Syftet 

med denna studie är att beskriva hur patienter upplever att livsvärlden förändrats efter 

en plötslig amputation. En kvalitativ litteraturstudie användes som metod för att få en 

ökad förståelse för det valda fenomenet. Resultatet presenteras i teman och subteman, 

dessa visar på att en person som drabbats av plötslig amputation genomgår en fysiskt 

och psykisk förändring, personen måste lära sig att anpassa sig till detta. Personerna 

som genomgått en amputation använde olika strategier för att hantera det som inträffat, 

exempelvis; träffa och samtala med andra som genomgått amputation eller söka stöd 

hos anhöriga. Det som var viktigast för alla informanterna var att uppfattas som normala 

av omgivningen och de ville inte bli stämplade som ett handikapp. En viktig del i detta 

var att ha en välanpassad protes. I diskussionen ges praktiska implikationer samt förslag 

på nya forskningsfrågor.  
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INLEDNING 

Att som människa genomgå en plötslig amputation kan innebära att livet aldrig mer blir 

som det var förut. Speciellt för en yngre person som står mitt i livet med arbete, familj 

och hus kan det bli en omfattande livsomställning. Mötet med dessa patienter kan ske 

både inom öppenvården och inom slutenvården. För sjuksköterskan kan mötet innebära 

svårigheter då dessa patienter ofta bär med sig en stor sorg, förtvivlan och förlust. 

Sjuksköterskans roll i mötet med patienten blir då att etablera en god kontakt som 

innebär öppenhet och följsamhet gentemot patientens behov. För att sjuksköterskan ska 

kunna detta behöver han/hon ha kunskap om hur livet förändras för en patient som 

genomgått amputation.  

 

  

BAKGRUND 

Amputation och protes 
 

Maxwell – Thompson och Yuana (1999) skriver att amputation är upplevelsen av att 

förlora en del av sin kropp. Cirka 2500 personer blir amputerade i Sverige varje år och 

de flesta av dessa är benamputationer dock utförs upp emot 50 armamputationer per år 

(Kölhed, 2009; Alvaro & Wald, 2004). Olika anledningar, såsom vaskulära sjukdomar 

sekundära till diabetes mellitus och perifer cirkulationssvikt, kan göra det nödvändigt att 

amputera delar av eller hela extremiteter (Launois, 1996; Pinzur, Graham & Osterman, 

1988). I Sverige beror cirka 80 procent av alla benamputationer på 

cirkulationsrubbningar, andra orsaker till amputation kan vara trauma eller olycka. 

Vuxna som måste genomgå en armamputation har oftast varit med om ett trauma, till 

exempel en arbetsolycka, trafikolycka, frostskada eller elektrisk brännskada (Almås, 

2008; Kölhed, 2009). Vid livshotande skador efter olycka försöker kirurgerna i första 

hand återskapa den trasiga lemmen, när skadan är så pass allvarlig att detta inte går, 

riktar kirurgerna in sig på att reparera vävnaden i amputationsområdet. En amputation 

kan utföras i stort sett var som helst på en extremitet (Kölhed, 2009).  

 

Protes är en konstgjord ersättning för en förlorad kroppsdel, till exempel tand, öga eller 

ben. Beteckningen gäller även inopererade proteser så som konstgjorda höftleder 

(Nationalencyklopedin, 2009). Alla proteser är individuellt anpassade, valet av 

protestyp styrs av personens förutsättningar och behov (Kölhed, 2009). En protes 

tillverkas för att den på bästa möjliga sätt ska ersätta funktionen i den del av 

extremiteten som har amputerats (Almås, 2008). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 
 

Genom kroppen har människan tillgång till livet. Vi lever i och genom våra kroppar och 

kroppen är en del av hela vårt liv. Kroppen har en central plats i människans existens, 

allting kretsar kring den och den är vår förankring till världen. Kroppen kan inte ses 

som ett objekt, istället ska den förstås som ett subjekt, något levande (Merleau-Ponty, 

1995, 1999). Tillgången till världen och till livet förändras då kroppens drabbas av 

något som gör den annorlunda. Ett exempel på tydliga kroppsliga förändringar kan vara 
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kronisk sjukdom eller amputation. Att förlora en extremitet medför en förlorad förmåga 

att kunna delta i aktiviteter som var självklara innan olyckan. Människor som lever ett 

friskt liv har en naturlig hållning till kroppen, ”den bara existerar”, men när kroppen 

förändras och bryter samman, bryter även tillvaron samman (Dahlberg, Fagerberg, 

Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Den plötsliga kroppsliga förändringen som en 

person som amputerats, till följd av en olycka, kan enligt Alvaro, Colotla och Cheung 

(1998) medföra signifikanta och komplexa psykiska utmaningar.  

 

När kroppen förändras, kommer livsvärlden att förändras. Enligt Dahlberg et al (2003) 

innebär livsvärlden den levda världen, det vill säga människans dagliga tillvaro och 

vardagsvärld. Vi älskar, hatar, leker, arbetar, tycker och tänker genom livsvärlden och 

det är genom den vi söker en mening med livet. När vi ser världen ur ett 

livsvärldsperspektiv kommer vi förstå, beskriva, se och analysera helheten och delarna 

av livsvärlden så som den upplevs av människan. Enligt Lindholm och Eriksson (1993) 

kommer ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som fokuserar på en individs livsvärld att 

beröra människors välbefinnande. Välbefinnandet har att göra med personens inre 

upplevelse och är därför unikt och personligt. I Erikssons hälsopositioner (1986) finns 

välbefinnande beskrivet som en subjektiv upplevelse och hon menar att hälsa och 

välbefinnande går hand i hand och är beroende av varandra.  

 

Den föränderliga kroppsbilden 
 

Enligt Flennery och Faria (1999) medför förlusten av en lem att kroppsbilden förändras. 

Den förste som kom att definiera begreppet kroppsbild var sir Henry Head, han menade 

att alla människor utvecklar en bild av sig själv. (Head, 1920; Laufer, 1991). 

Kroppsbilden hos en individ är ett dynamiskt föränderligt fenomen, den formas av 

personens känslor och uppfattningar om sin kropp vilka hela tiden ändrar sig, både 

medvetet och omedvetet. Kroppsbilden en person har om sig själv har både att göra med 

hur personen i själva verket ser ut, men även vilken uppfattning personen har om sitt 

utseende (Flennery & Faria, 1999). 
 

  

 

PROBLEMFORMULERING 

Efter en plötslig amputation kan personens välbefinnande påverkas. För människan är 

det en omtumlande upplevelse att tvingas in i en ny livssituation. Skadans omfattning 

kan ha förödande konsekvenser för arbetsliv, socialt liv och det personliga livet. 

Sjuksköterskans uppgift är att befrämja patientens hälsa och minska patientens lidande. 

För att sjuksköterskan ska klara av detta måste kunskap om patienters behov och 

förutsättningar finnas. Sjuksköterskan behöver även få en förståelse om hur det är att ha 

drabbats av en plötslig och traumatisk amputation och hur livsvärlden har förändras. 
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SYFTE 

Syftet är att i en litteraturstudie, beskriva hur patienter upplever att livsvärlden 

förändrats efter en plötslig amputation. 

 

METOD 

För att besvara syftet på denna uppsats valdes en kvalitativ litteraturstudie som metod. 

Kvalitativa studier i allmänhet, bidrar till att ge en ökad förståelse för ett valt fenomen 

och ersätter tidigare forskning med nya helheter. Dessa studier medverkar till 

evidensbaserad omvårdnad och praktiska implikationer, samt ger kunskap om hur det 

studerade fenomenet kan bidra till bättre vård. Kvalitativa studier ger en ökad förståelse 

för patientens upplevelse, förväntningar och erfarenheter och sjuksköterskan får en ökad 

förståelse för hur patientens lidande gestaltar sig (Friberg, 2006).  

 

Datainsamling 

 
Databasen Cinahl användes i sökningen av artiklar då denna innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar gällande vård och omsorg, omvårdnad samt hälso- och 

sjukvård. De sökord som användes var qualitative, trauma, traumatic, limb, depression, 

amputation och psychosocial factors. Vid kombination av sökorden amputation, trauma 

och qualitative framkom två träffar; amputation och qualitative gav 41 träffar; limb, 

amputation och qualitative gav 22 träffar; depression och amputation gav 83 träffar; 

traumatic, amputation och psychosocial factors gav elva träffar. Sökningar som 

resulterade i dokument innehållande enbart amputation på grund av sjukdom, såsom 

diabetes och vaskulära sjukdomar exkluderades då de inte motsvarade syftet. 

Inklusionskriterierna var plötslig amputation som inträffat efter olycka, trauma, 

arbetsskada och krigsskada. För att sökningen inte skulle bli för smal valdes alla åldrar 

på informanterna. För att underlätta, begränsa sökningarna samt vidhålla uppdaterade 

vetenskapliga artiklar valdes endast studier som publicerats under de senaste tio åren 

(1999- 2009), peer reviewed, linked full text och abstrakt avaliable. Sex artiklar som 

ansågs relevanta för det valda syftet hittades. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

granskades enligt Fribergs (2006) granskningsmall. Resultatet av granskningen visade 

att artiklarna kunde användas för vidare analys.  

 

 

 

 

Dataanalys 

 
Analysgången följde Evans (2003) analysgång baserad på fyra punkter; 

 

 Datainsamling 

 Identifiering av nyckelord i varje studie 
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 Jämföra likheter och skillnader mellan studierna 

 Sammanställa likheter för att skapa en beskrivning av fenomenet 

 

För att få en helhetsbild av vad artiklarna handlade om lästes de igenom flera gånger. 

Artiklarnas teman och subteman skrevs kortfattat upp på papper, ett papper per artikel. 

Därefter identifierades likheter och skillnader mellan artiklarna. För att få en 

överskådlig bild av artiklarnas likheter, markerade vi dessa med olika färgpennor, till 

exempel grön penna för den textmassa som handlade om protes. Textmassorna med 

samma färger skrevs upp på nya papper, ett papper per färg, som sen lästes igenom flera 

gånger för att få en klarare bild av vad det handlade om. När vi fått en helhetsbild av 

textmassorna kunde vi urskilja och bilda nya teman och subteman. Studiens resultat 

kom att byggas upp av våra teman och subteman vilka stärktes genom citat och text från 

de sex studiernas resultat.    

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras och beskrivs utifrån hur livsvärlden förändrats för patienter som 

drabbats av en plötslig amputation. En utförlig översikt av tematiseringen, ses i  

tabell 1. 

 

Tabell 1- Tematisering 

Teman Subteman 

Att anpassa sig till en 

förändrad kropp 

Förändrad syn på sig själv 

 

Svårigheter att anpassa sig 

till protes 

 

Förlust av fysiska förmågor 

 

Att se något positivt i 

erfarenheten 

Att vara beroende av andra Att behöva hjälp från andra 

 

Sjukvårdens roll 

Hanteringen av den 

förändrade kroppen 

 

 

Omgivningens rektioner  

 

Önskan om att kunna 

återgå till livet som var 

innan amputationen  
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Att anpassa sig till en förändrad kropp 

 
En amputation innebär att livet och kroppen blir förändrad,  personens rörelsemönster 

blir annorlunda vilket kan väcka sådana känslor att det kan bli svårt att känna igen sin 

kropp (Gard, Jarnlo, & Sjödahl, 2004). Att förlora en lem kan leda till att personen kan 

känna sig starkare och klara mer än innan (Cuddihy, Frude & Oaksford, 2005), den kan 

även leda till frustrationer och dålig självkänsla (Gallagher & Maclachlan, 2001). Något 

som kan stärka självkänslan men som även är en känslomässig process är att få en 

välanpassad protes (Ferguson, Gomez & Sperber Richie, 2004; Gallagher & 

Maclachlan, 2001). Det kan dock vara svårt att få en protes att sitta bra och vara 

anpassad till personens livsvärld vilket kan få personen att välja bort protesen 

(Gallagher & Maclachlan, 2001; Reed, 2004). För att hantera det som inträffat 

utvecklades olika strategier för att klara av vardagen (Gard, et al. 2004; Gallagher & 

Maclachlan, 2001; Cuddihy, et al. 2005; Ferguson, et al. 2004).  

 

Förändrad syn på sig själv 

 

För flera av patienterna innebar amputationen att de var tvungna att se på sig själva med 

nya ögon, för någon informant blev det tydligt att han klarade mycket mer än han trodde 

innan amputationen.  

 

It has really made me see the strength in myself (Cuddihy, et al. 2005, s. 271). 

 

I en studie presenterad av Reed (2004) beskrivs hur amerikanska jordbrukare genomgår 

en process för att hantera svårigheter efter en arbetsskada som lett till amputation. 

Processen består av tre delar; ifrågasättande av händelsen och framtiden; analys av 

situationen och hantering av arbetet; och bemästring av situationen. Denna process är en 

cirkelrörelse som startar om när en ny fråga om svårhanterliga livssituationer dyker upp. 

Processen hjälpte jordbrukarna att tro på sig själv och sin framtida arbetssituation.  

När andra tvivlade på den amputerades förmågor kom detta att påverka dem negativt i 

början. De fick nedvärderande tankar om sig själva att de inte längre kunde klara samma 

saker som innan; 

 

How can somebody tell me I can´t do something I have done for years? (s. 400).  

 

När jordbrukaren senare började inse och hantera sin situation blev dessa påståenden 

istället en drivkraft till rehabiliteringen och för att bevisa för andra och sig själv att han 

skulle klara det, det vill säga, återgå till jordbruksarbetet (Reed, 2004). 

 

Enligt Gard, et al. (2004) innebar den förändrade kroppen känslor av att informanterna 

inte längre kunde känna igen sin kropp vilket gjorde att de kände sig lemlästade, sårbara 

och rädda; 

 

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… (s. 854). 

 



 6 

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 and…I think it looks… (s. 854). 

 

Vidare kände sig informanterna tomma inombords och uttryckte en förlust av sin 

självkänsla; 

 

I know…I don´t know…I felt empty in a way…I wasn´t whole, you know…In a way I 

wasn´t a whole human being... (s. 855). 

 

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 båda av de ovanstående citaten beskrivs hur självkänslan påverkades, vilket ledde till 

ifrågasättande av sig själv då det blev uppenbart för dem att kroppen är en viktig faktor 

som påverkar självkänslan (Gard, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001).  

Ferguson, et al. (2004) tar upp i sin studie ett liknande resultat där informanterna 

beskriver ett brett spektrum av känslor och reaktioner som uppstår i och med en 

traumatisk amputation; förnekelse, ilska, depression, bortträngning, orkeslöshet och 

sårbarhet. En informant såg sig som betungande för sin omgivning och uttryckte oro för 

framtiden. Amputationen innebar förutom förlusten av en lem även en psykisk förlust 

då livet aldrig mer blir det samma. I studien av Gard, et al. (2004) blev detta uppenbart 

för deltagarna, då de inte längre kände igen sig själva vilket utgjorde svårigheter då de 

skulle träffa gamla vänner och familj.  

 

Svårigheter att anpassa sig till protes 
 

För att den amputerade ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt krävs att 

protesen är välanpassad och sitter bra, detta stärker den psykiska hälsan (Ferguson, et al. 

2004). Det är dock generellt svårt för den amputerade att få en protes som denne både är 

nöjd med och som sitter bra (Gallagher & Maclachlan, 2001). Enligt Reed (2004) kan 

en protes bidra till att den amputerade känner sig konstlad, många av informanterna i 

studien valde att inte bära protesen då den hindrade och var i vägen i deras arbete. En 

deltagare beskrev en situation då protesen fastnat i en jordbruksmaskin, efter det ville 

han inte längre bära sin protes (Reed, 2004).  

 

Andra orsaker till att inte bära protesen var smärta i stumpen, smärtan uppstod ofta när 

passningen av protesen var otillräcklig; 

  

It is very frustrating. Sometimes you can get them and you can walk for miles and they 

will be grand. The next day you could put on the limb and will start cutting you…It is 

the most annoying part. If you let it get in on you (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 

93). 

 

Gallagher och Maclachlan´s artikel (2001) handlar just om protesanpassning, där bland 

annat informanterna beskriver sin första reaktion när de fick se protesen för första 

gången; 
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 I don´t think I realized, but I thought I was getting my leg back and when I saw the 

prothesis for the first time, I cried and cried. And I look back on that day and not on the 

day of the accident but that day as the worst day of my life and I cried and cried and 

cried…(s. 90) 

 

För protesbäraren innebär protesen en känslomässig anpassning till ett nytt liv. Att få en 

protes anpassad innebar inte att livet blir som det var innan, flertalet informanter 

berättade om vilka problem som kunde medfölja protesen. Pinsamma situationer 

uppstod ofta på grund av de ljud som protesen kunde ge ifrån sig när protesbäraren 

vistades bland andra. Detta ledde ofta till att man undrade om det nu var rätt tillfälle att 

berätta för de andra om sin situation. Andra hade problem med att deras protes antingen 

gick sönder eller föll av, skedde detta när andra såg på var det en anledning till att 

informanten kände sig bortgjorda. Vissa informanter hade upplevt situationer när 

protesen flugit av på dansgolvet eller när de dök i en pool och protesen ofrivilligt låg 

kvar på poolkanten. Protesbärarna berättade om hur vardagslivet förändrades. Exempel 

på detta var svårigheter att ta sig i och ur dusch, att inte kunna springa till bussen och 

använda klänningar och kjolar på grund av att protesen syns vilket de inte tyckte var 

särskilt fint. Informanterna beskrev även svårigheter att hitta skor som passar protesen, 

särskilt högklackade skor eftersom kvinnan då var tvungen att ha två olika proteser, en 

speciellt utformad för högklackat och en för lågskor. Protesen var även en anledning till 

rädsla för fall då protesen inte är särskilt säker vid halt underlag vilket gjorde att 

protesbäraren var tvungen att planera sina dagar efter vädret. Varmt väder innebar även 

en olustig doft från stumpen då det ofta blir varmt och svettigt i den tjocka 

stumstrumpan (Gallagher & Maclachlan, 2001). 

 

Förlust av fysiska förmågor 
 

I flertalet av artiklarna beskrevs hur deltagarna saknade det liv som varit innan 

amputationen. Enligt Bosmans, Dijkstra, Geertzen, Hulsink, van der Schans och 

Suurmeijer (2007), var det svårt för den amputerade att kunna fylla sin dag med 

meningsfulla aktiviteter på samma sätt som innan. Det som deltagarna i studien saknade 

mest var promenader, cykling och att köra bil. Fritidsaktiveter var svårt att bibehålla då 

fysiken som krävdes för dem inte längre fanns, de var då tvungna att finna nya 

fritidssysselsättningar. Liknande resultat ses i studien presenterad av Gard, et al. (2004), 

där de yngre deltagarna saknade att kunna vara lekfulla, till exempel att kunna springa 

och klättra i berg, rörelsefrihet, spontanitet samt att kunna bestämma sin egen takt; 

 

But it takes time, right…So that it´s nothing that sort of bothers me in that sense…that I 

can´t sort of…do a lot of things. I guess it´s basically that I sort of don´t run. 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…(s. 856). 

 

Att återgå till ett normalt liv med de vardagsaktiviteter som hör till var psykiskt och 

fysiskt utmanande, de var oförberedda på att små vardagssysslor som exempelvis att gå 

i trappor blev stora hinder på grund av att de inte längre orkade på samma sätt (Gard, et 

al. 2004).  
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För många som använde protes var den en möjlighet till mobilisering och de var 

beroende av den för att kunna fungera i vardagen, men i många situationer var den även 

ett hinder. Att inte kunna utföra saker tillsammans med andra var svårt. De kände sig 

ofta hjälplösa och mer beroende av andra när de tog av sig protesen. När protesen var 

avtagen blev det ännu mer uppenbart att de förlorat många fysiska förmågor i och med 

förlusten av en lem; 

 

Well, it´s a lot…it´s much like…to be left sitting while the others went out, 

well…That…that feeling…when they went out to…go dancing or something else, 

right…before I got my prosthesis then, you see…then it felt really tough to be left sitting 

(Gard, et al. 2004, s. 856). 

 

Att kunna se något positivt i erfarenheten 

 

För att kunna hantera sin situation beskrev flera informanter i flertalet studier att det var 

viktigt för dem att se något positivt med det hela. Enligt Gallagher och Maclachlan 

(2001), uppfattades amputationen generellt inte som ”världens undergång” och kom inte 

att hindra någon av dem att göra något de verkligen ville. Andra accepterade 

amputationen och uttryckte en önskan att vilja fortsätta leva och se något positivt med 

det hela, att finna en mening med det traumatiska som inträffat (Ferguson, et al. 2004). 

 

För att kunna hantera det som inträffat var det många informanter i flertalet av studierna 

som jämförde sin situation med andra som har det sämre, det fick dem att inse att de 

hade haft tur som fortfarande var i livet (Gard, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 

2001; Cuddihy, et al. 2005; Ferguson, et al. 2004).  

 

But I don´t think…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… (Gard, et al. 2004, s. 857). 

 

The silver lining, really, is that I´m still alive. Let us face it, I could be dead. (Cuddihy, 

et al. 2005, s. 271). 

 

Det fanns olika sätt för deltagarna att acceptera sin situation, för jordbrukarna i Reed´s 

studie (2004) var det viktigt att kunna fortsätta sitt jordbruksarbete. Kunde de återfå 

kontrollen över sitt liv och arbete, inse sina gränser och åstadkomma framgångsrika 

anpassningar för att fortsätta sitt arbete på gården, kände de att de kom att acceptera 

amputationen.  

 

För andra innebar amputationen en smärtsam förlust där acceptansen kom med tiden; 

  

Psychologically, it is like a bereavement because you have to lost something that is very 

important to you and is precious, but once you accept it you get over it. It is a little bit 

like that. It is like when somebody you know dies, it takes a while to get over it. But 

gradually you do. (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 91-92) 

 

Cuddihy, et al. (2005) tar upp i sin studie att positivt tänkande är viktigt för att klara sig 

ur en tragisk händelse. För deltagarna i deras studie innebar detta att se de fördelar 

amputationen har fört med sig, till exempel att de uppskattade andras vänlighet, fått mer 
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tålamod samt fått mer medkänsla för andra handikappade som de inte lagt märke till 

innan de själva drabbades; 

 

It has made me respect other people´s disabilities, whereas before I hadn´t notice them. 

It has really made me stop and notice how underprivileged and disadvantaged disabled 

people are, in their mobility, you know. (s. 271)  

 

Sometimes I wish I could do things more quickly, but I´ve learned to be more patient, 

because I´ve had to, basically. (s. 271)   

 

Positivt tänkande innebar även att informanterna kunde se att amputationen medfört att 

de träffat många nya människor som de annars inte skulle ha mött, att de fick 

bostadsanpassade hem. De uppskattade även de fysiska förmågor som fortfarande fanns 

kvar, till exempel att kunna köra bil (Cuddihy, et al. 2005). 

 
Att vara beroende av andra 
 

En amputation leder till att personen inte längre klarar sig på samma sätt som innan och 

blir mer eller mindre beroende av andra både fysiskt och psykiskt, vilket kan vara en 

svår anpassning. För många var det viktigt att ha kontakt med andra som upplevt en 

amputation (Reed, 2004; Gard, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001; Cuddihy, et 

al. 2005; Ferguson, et al. 2004). Informanterna i studierna rapporterade att brister inom 

sjukvården gällande deras rehabilitering fanns (Reed, 2004; Gard, et al. 2004; Gallagher 

& Maclachlan, 2001; Ferguson, et al. 2004; Bosmans, et al. 2007). 

 

Att behöva hjälp från andra 

 

Enligt Gard, et al. (2004) var det en stor förändring för den som genomgått en 

amputation att plötsligt gå från att vara frisk till sjuk och det var svårt att anpassa sig till 

att inte längre klara sig på egen hand och att vara beroende av andra. En informant 

beskrev att han kände sig lika hjälplös som ett nyfött barn, det vill säga att bara ligga 

där och inte kunna göra någontigt själv. Detta rörde upp många känslor, bland annat att 

informanterna kände sig irriterade; 

 

Had to have allot off help and…It was irritating, sort off …Just that part, you couldn´t 

manage to take your wheelchair to the toilet and stuff like that. It was like hell there and 

spinning round and…You were used to, sort of be walking, right. So it was really a hard 

time the first time…So that…You felt that, you couldn´t manage on your own…I mean 

physically. You couldn´t get anywhere and stuff like that (s. 854). 

 

Andra vände sig till familj för assistans och handräckning (Cuddihy, et al. 2005). 

Familjemedlemmar fungerade som en mellanhand och stöd vid rehabiliteringen tillbaka 

till arbetslivet (Ferguson, et al. 2004).  

 

I look for my daughter for help, and she´s been an absolute godsend. I couldn´t have 

coped without her (Cuddihy, et al. 2005, s. 271).   
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I studien utförd av Bosman et al. (2004), vände sig oftast den amputerade till sin partner 

eller hemhjälp för stöd, andra bostadsanpassade sitt eget hem för att fysiskt klara sig på 

egen hand i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Enligt Cuddihy, et al. (2005) var det viktigt för informanterna att söka och få stöd i den 

första fasen efter amputationen. Med stöd menar författarna, att möta och samtala med 

andra människor som genomgått en amputation. Detta resultat framkom även i flera av 

de andra studierna. Genom att se att andra hade klarat rehabiliteringen och 

återanpassning till ett relativt normalt liv, fungerade det som ett bevis på att även de 

skulle klara det. Detta stärkte dem psykiskt och gav dem kraft att orka med (Cuddihy, et 

al. 2005; Reed, 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001; Ferguson, et al. 2004). 

 

Before I was in contact with amputees I used to say that this was really driving me nuts. 

It can´t be like this for everyone you know. Especially if you where having bad days. But 

then you realized everybody goes through it (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 92). 

 

För deltagarna i Reed´s (2004) studie var samvaron med andra jordbrukare som 

genomgått an amputation en viktig del av deras bearbetning. De såg på den andra 

amputerade som en mentor eller förtroendevald och han fungerade alltid som en 

inspiration för en fortsatt rehabilitering.  

 

When I chat with my neighbors, they all ask how you are, and what have you, and that 

gives you a boost then (Cuddihy, et al. 2005, s. 271). 

 

För många var det viktigt med stöd från vänner eller andra i deras närhet för att öka sitt 

psykiska välmående (Cuddihy, et al. 2005). 

 

 

 

Sjukvårdens roll  

 

I studien gjord av Gallagher och Maclachlan (2001) antydde en informant att den 

information, rådgivning och stöd som erbjöds henne var bristfällig och hon efterfrågade 

mer och ansåg att detta borde vara obligatoriskt både innan och efter en amputation. 

Hon efterfrågade information om hur operationen skulle gå till, eventuella 

komplikationer samt rehabiliteringsprocessen. 

 

I think initially, there should be some kind of counseling…from day one. As I say, it was 

in, out, it was like getting at tooth out. The only counseling I got was the pilot showing 

me the limb. That was the only thing that helped me get my head sorted out. If I hadn´t 

seen him I wouldn’t have known what to expect. (s. 92) 

 

Att sjukvårdens stöd var bristfälligt framkom även i studien gjord av Ferguson, et al. 

(2004) där en av deltagarna istället fick ge sig själv stöd och uppskattning. Den 

bristfälliga informationen ledde till att deltagarna hade svårt att förbereda sig för 

amputation och vad det innebar att vara rörelsehindrad (Gard, et al. 2004).   
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En informant i studien av Gallagher och Maclachlan (2001) berättade om att läkarna 

ofta talade över dennes huvud eller inte sa något alls. Läkarna visade även på brister när 

de skulle svara på frågor och ge information.  

 

...but then sort…then they forgot…it was like they forgot to say it. Because there was 

only amputation left as the only option…Then they didn’t say anything to me. It was just 

like…Yes, but we are going to do an amputation…like that. That was maybe a little bit 

bad (Gard, et al. 2004, s. 857).   

 

Deltagare rapporterade även att de var oförberedda på den postoperativa smärtan och 

ansåg att preoperativ information skulle ha bidragit till smärtlindring. Vissa ansåg dock 

att preoperativ information var mindre viktig då den inte skulle ha hjälpt dem till 

smärtlindring oavsett (Bosmans, et al. 2007).  

 

Jordbrukarna i Reed´s studie (2004), ansåg att den hjälp de fick från sjukvården i form 

av rehabiliteringspersonal, exempelvis sjukgymnast och arbetsterapeut var undermålig 

då dessa hade dålig kunskap om vad det innebär att driva ett jordbruk. Den hjälp som 

erbjöds riktade sig mer till personer med mer vanliga arbeten. Jordbrukarna menade på 

att hjälpen borde vara mer individuellt anpassad till deras behov och att hjälpen gavs vid 

fel tillfällen. Enligt dem behövde de mest hjälp just i själva arbetsmomenten på gården 

då de var ensamma och hjälpbehovet var som störst;  

 

My therapist tried to teach me to use tools and stuff. But you just got to try it, 

experiment. (s. 400) 

 

 

Hanteringen av den förändrade kroppen 
 

Att den som genomgått en amputation ville uppfattas som normal av omgivningen 

framkom tydligt i alla studier utom en. Den förändrade kroppen ledde till känslor av att 

bli stämplad som handikappad vilket gjorde att informanterna kände sig tvingade till att 

förändra sin livsstil (Ferguson, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001; Gard, et al. 

2004; Reed, 2004; Bosmans, et al. 2007). Informanterna uppgav att det var viktigt att 

kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt, det vill säga, livet så som det var innan 

den plötsliga amputationen (Ferguson, et al. 2004; Reed, 2004; Bosmans, et al. 2007). 

 

Omgivningens rektioner 
 

Informanterna i studien presenterad av Gallagher och Maclachlan (2001) upprepade 

gång på gång sin önskan om att uppträda och vara normala. För dem var det viktigt att 

protesens utseende var så likt en normal lem som möjligt, då detta minskade deras 

olustkänslor om att väcka anstöt hos människor i sin omgivning samt höjde deras 

självkänsla; 

 

I don´t know whether you had limb toes. Well, this one had toes, which I use to paint. I 

loved it. It did look normal. Did you ever wear an elastic bandage from your limb to the 
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knee, which makes it a little bit more normal? When it is the flesh colour it continues up 

and there is no big gap. (s. 90) 

 

En person som genomgått amputation vill inte definieras utifrån sitt handikapp utan 

menar att lemförlusten är en del av dem men att det inte avspeglar hela deras identitet 

(Ferguson, et al. 2004). Det var viktigt att bli igenkänd och behandlad som en individ 

och inte som en handikappad. Ändå upplevde många stirrande blickar och personliga 

frågor från andra, detta var de oförberedda på och fick dem att känna sig misslyckade 

och stämplade som handikappade. Det ledde till att de gjorde allt för att upplevas som 

friska och normala människor. På grund av detta valde informanterna fritidsaktiviteter 

som kunde utföras i hemmet där ingen såg dem. De undvek även aktiviteter som innebar 

att de var tvungna att blotta det amputerade benet; 

 

And it…it has probably a little bit to do with me not wanting to go swimming and such 

because...I just don´t like to walk about with it naked...If I am wearing trousers, then I 

can go to physical training without probl...then it doesn´t show...sort of...but to have it 

uncovered and to enter a swimmingpool, that...I wouldn´t do that... (Gard, et al. 2004, s. 

859). 

 

Önskan om att kunna återgå till livet som var innan amputationen 
 

Enligt Ferguson, et al. (2004) upplevde och beskrev informanterna sig själva som 

normala vilket personer i deras närhet även sa till dem. Flera av deltagarna i studien 

beskrev att normalitet för dem, var att kunna arbeta som innan, för att få möjlighet till 

en god ekonomi samt vara socialt integrerade;  

 

…Mentally I am ok and I can say that I have the support of my friends, I repeat, the 

support of my family, that is, I don´t need anything else but that I need to work in a 

regular job, to work like a normal person (s. 934). 

 

I must be productive, if I do not produce anything, why not? Am I a human being or 

not? If I am not productive, then what is the value to the society? (s. 934) 

 

Reed (2004) tar upp i sin studie att det även var viktigt för deltagarna i hennes studie att 

de kunde återgå till ett så normalt liv som möjligt. För dem låg fokus på 

jordbruksarbetet och de som inte kunde fortsätta arbeta på sin gård blev ofta 

deprimerade.   

 

I studien gjord av Bosman, et al. (2007) framkommer att det subjektiva välbefinnandet 

påverkas av en amputation. Vidare säger Bosman et al (2007) att den amputerade måste 

kunna återgå till ett normalt liv en tid efter operationen, dock är detta svårt för alla att 

uppnå då det beror på vilket stöd de får från omgivningen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Vi är nöjda med den analysgången vi valde, och att använda färgpennor samt olika 

papper för att hitta likheter var ett bra tillvägagångssätt för oss. Vi tyckte detta sättet 

gjorde det enkelt att urskilja våra teman och subteman. Artikelsökningen gav sex 

stycken kvalitativa artiklar som vi använde oss av då dessa var baserade på patientens 

upplevelse och svarade på vårt syfte. Tiden efter amputation till att artiklarnas intervjuer 

var genomförda, skiljde sig på mellan en månad upp till tio år. Den breda tidsskillnaden 

medför att resultatet blir väldigt spritt i fråga om hur personen anpassat sig till sin nya 

livsvärld. Vi anser att anpassningen till den nya livsvärlden har utvecklats avsevärt mer 

för en patient som genomgått amputationen för tio år sedan, jämfört med en person som 

gjort detsamma för en månad sen. Personen som genomgått amputation för tio år sedan 

har haft mer tid till att anpassa sig till det nya livet samt lärt sig hantera sin förlust. 

Personen som nyligen genomgått en amputation befinner sig snarare i en stor 

livsförändring och har ännu inte lärt sig att hantera sin förlust av en lem. Med detta 

menar vi att ett annat resultat troligtvis framkommit om studiernas intervjutillfälle 

infunnit sig omkring samma tidpunkt i informanternas liv efter amputationen.  Studierna 

är gjorda i följande länder; en från Sverige, två från Storbritannien, en från 

Nederländerna och två från USA. Detta talar för att resultatet i studierna representerar 

och är applicerbart i västvärlden. En av studierna var publicerad i en vårdvetenskaplig 

tidskrift. De andra fem artiklarna var publicerade i tidskrifter gällande rehabilitering och 

psykologi. Trots att de flesta artiklarna inte var publicerade i nursingtidskrifter, beslöt vi 

oss för att använda dem ändå eftersom de motsvarade syftet samt var studerade ur ett 

patientperspektiv. En annan anledning var att vi upptäckte att dessa artiklar var de enda 

som fanns som var kvalitativa. Att det fanns så få kvalitativa studier publicerade 

gällande detta fenomen motiverade oss ännu mer till att utföra denna studie. Vi anser att 

detta är ett fenomen som behöver forskas på empiriskt ur ett kvalitativt, 

vårdvetenskapligt perspektiv.   

 

Resultatdiskussion 
 

För personer som genomgår en förlust av en extremitet kommer den förändrade kroppen 

göra att de upplevs annorlunda av både sig själv och personer i sin omgivning (Almås, 

2002). Att uppfattas som normal av omgivningen var något som flertalet informanter 

kände starkt för (Ferguson, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001; Gard, et al. 

2004; Reed, 2004; Bosmans, et al. 2007). Den förändrade kroppen hos personen som 

genomgått amputationen, bidrog dock till att det var svårt att uppfattas som normal. 

Känslan av att vara onormal ökade då de till exempel var tvungna att visa det 

amputerade benet. En person som genomgår en amputation kan bli besatt med tankar på 

sin förändrade kropp, och personen vill att världen ska vara som den var innan och kan 

ha tendenser att avundas människor som inte har genomgått en lemförlust (Flennery & 

Faria, 1999). De amputerade var inte förberedda på de stirrande blickar de fick från 

omgivningen och kände sig därför stämplade som handikappade och misslyckade 
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(Gard, et al. 2004). En plötslig amputation leder till en störd kroppsbild och personen 

oroar sig över sitt fysiska utseende, detta verkar mestadels gälla yngre drabbade. Starka 

känslor av skam, självmedvetenhet och svårigheter med sociala kontakter blir vanliga 

(Alvaro & Wald, 2004). För att negativa känslor och tankar inte ska bli för tydliga för 

den drabbade använder sig personen enligt Alvaro och Wald (2004), flertalet 

undanflyktsbeteenden såsom att undvika att se på stumpen och dölja stumpen så att 

andra inte ser den. Enligt Breakey (1997) är en negativ kroppsbild hos en traumatiskt 

amputerad associerad med att personen är mindre nöjd med livet, vilket leder till att 

välbefinnandet påverkas. Skadans omfattning leder till psykiska och fysiska effekter för 

personen och kan ha förödande konsekvenser för arbetsliv, sociala livet och det 

personliga livet. Upplevelsen av en plötslig amputation kan leda till att personen gång 

på gång återupplever det som inträffat genom flashbacks, mardrömmar och minnen. En 

normal psykisk reaktion på en förlust är sorg och vid en amputation är inte förlusten 

bara en fysisk förändring av kroppen utan den leder även till flertalet andra typer av 

förluster. Exempel på detta kan vara roll- och identitesförlust, förändrad arbetssituation, 

fritidssysselsättningar och framtidsmål (Alvaro, Colotla & Cheung, 1998). En annan 

reaktion på amputationen är depression, vilket kan ta sitt uttryck i minskat intresse, 

nedsatt aptit och ork, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, känslor av att vara 

värdelös samt återkommande tankar på döden (Alvaro et al, 1998; Alvaro & Wald, 

2004). 

 

Att vara stämplad som exempelvis handikappad kan medföra att personen diskrimineras 

av samhället och/eller blir behandlad som en mindre värd människa (Crocker, Major & 

Steele, 1998). För de patienter som upplever utanförskap till följd av sin skada är det 

viktigt att sjuksköterskan inte ökar dessa känslor genom att agera oproffesionellt, 

uppträder eller behandlar patienten annorlunda. Istället bör sjuksköterskan erbjuda 

likvärdig vård till alla patienter. Handikappade personer stöter ofta på nedvärderande 

beteende från andra ute i samhället. Det är därför viktigt, att när dessa patienter kommer 

till sjukvården, inte behöver uppleva sig stämplade av sjukvårdspersonalen.  

 

Att inte kunna röra sig på samma sätt som innan amputationen ansåg flera av deltagarna 

vara både fysiskt och psykiskt utmanande. Detta ledde till att det var svårt för den som 

genomgått en amputation att finna sysselsättningar som gav dem en meningsfull vardag 

(Bosman et al, 2007). Det kan vara svårt för dem som inte upplevt en amputation att 

verkligen förstå känslorna denna innebär. Som sjuksköterskor kan vi endast föreställa 

oss vilka tankar och känslor detta genererar. Sjuksköterskan måste genom ett 

professionellt bemötande visa för patienten att hon/han vill och gör allt för att förstå. 

Cohen och Mundt (1999) menar att sjuksköterskan ska fungera som en partner till 

patienten, tillsammans ska de samarbeta mot ett uppsatt mål.  I samtalet med patienten 

som förlorat sina fysiska förmågor bör sjuksköterskan hjälpa patienten att finna nya 

sysselsättningar som är anpassade till personens nya förutsättningar. Sjuksköterskan kan 

även fungera som en länk till andra amputerade så att patienten kan bygga upp ett 

nätverk med andra som genomgått en amputation. Ett exempel på detta är att kunna 

erbjuda gruppsamtal där de som genomgått en amputation kan dela med sig av sina 

upplevelser och tankar kring detta. Enligt Cuddihy, et al. (2005); Freeman, MacBride, 

Rogers och Whylie (1990), var en viktig del i återhämtningen för den som upplevt en 

amputation att få utbyta information samt samtala och få stöd av andra amputerade som 

redan genomgått rehabilitering. Vi antar att det stöd den som genomgått en amputation 
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kände från den som upplevt samma sak, beror på att de tillsammans delar samma 

erfarenhet i livet, vilket gör att de kan förstå varandras livsvärld bättre. En person som 

inte genomgått en amputation kan också fungera som ett stöd, men kan aldrig riktigt 

sätta sig in och förstå vad den som upplevt en amputation går igenom.  

 

Många av deltagarna i flera studier jämförde sig själva med andra som hade det sämre, 

detta gjorde att de kunde se det positiva i vad de fortfarande hade och var tacksamma 

över att vara i livet (Gard, et al. 2004; Gallagher & Maclachlan, 2001; Cuddihy, et al. 

2005; Ferguson, et al. 2004). Enligt Folkman och Lazarus (1985) utvecklar människor 

vardagligen nya sätt att hantera saker och ting på. Att fokusera på det positiva är ett sätt 

att hantera oförutsedda händelser. Trots att flera av deltagarna antydde att positivt 

tänkande hjälpte dem i livet anser vi att patienter i krissituationer kan ha svårt att själva 

se positiva saker i sin situation. Sjuksköterskan kan då uppmärksamma det patienter 

fortfarande har, exempelvis nära och kära som ställer upp eller ett vackert hem. 

Sjuksköterskan kan även uppmuntra patienten till aktiviteter som positivt höjer 

stämningsläget, detta är dock en balansgång. Sjuksköterskan får aldrig bli för påstridig 

utan måste ibland även ta ett steg tillbaka och låta patientens känslor av sorg och ilska 

över förlusten få framträda och bearbetas.   

 

Enligt Ferguson, et al. (2004) är det viktigt med en välanpassad protes för att stärka 

informanternas psykiska hälsa. Samma resultat har Datta, Saradjian och Thompson 

(2007) presenterat i sin studie. De menar att en välanpassad protes bidrar till ökat 

självförtroende och en positiv självbild hos. Vårt resultat visar däremot att det generellt 

är svårt att få en protes välanpassad. Anledningen till detta kunde vara till exempel 

smärta i stumpen och att de kände sig konstlade. För att hjälpa den som genomgått en 

amputation, kan sjukvårdspersonalen förslagsvis erbjuda andra alternativ till 

protesanpassning. Sjukvårdspersonalen bör även inge hopp om att förändringar till 

något bättre kan ske och att de som genomgått en amputation inte ska ge upp tanken om 

en välanpassad protes.  

 

I resultatet framkommer att informanterna ansåg att den hjälp och det stöd de fick från 

sjukvården var bristfällig (Gallagher & Maclachlan, 2001). Sjuksköterskan bör ha 

förmågan att tala öppet med patienter och deras närstående om patientens tillstånd, 

kunna svara på frågor och utgöra ett stöd för dem. Detta möjliggör för sjuksköterskan 

att lära sig om patienten och närståendes sjukdomsinsikt och kunskap om sjukdomen 

(Novotny, 1986). Genom att skapa en öppen kontakt kan sjuksköterskan tidigt se om 

några problem och funderingar uppstår och på så sätt tidigt tillmötesgå dessa genom att 

till exempel kontakta psykiatriker vid tidiga tecken på depression. Reed (2004) tar upp i 

sin studie, att hennes deltagare som var jordbrukare, kände att den hjälp de fick i sin 

rehabiliteringsprocess inte var anpassad efter deras behov. Vårdarna anpassade alltså 

inte omsorgen till patienternas livsvärld. Jordbrukarnas livsvärld var till stor del 

uppfylld av deras arbete, när deras kropp så snabbt förändrats, och förutsättningarna för 

att klara arbetet blev annorlunda, blev det svårt för dem att finna nya meningar med 

livet. Vårdarna borde i detta fall ha anpassad vården mer individuellt efter 

jordbruksarbetarna för att på så sätt hjälpa dem att finna mening i livet igen. En 

individuellt anpassad vård är något som vi sjuksköterskor ska sträva efter i mötet med 

alla patienter.  
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SLUTSATS 
 

Denna studie visar på att livsvärlden förändras för en person som drabbats av en plötslig 

amputation. Dock tar inte resultatet upp alla områden som finns i en människas 

livsvärld. Vi menar på att människans livsvärld innefattar mycket mer än det vi 

presenterat i denna studie vilket gör att vi efterfrågar mer forskning gällande detta 

fenomen. Ett exempel på en forskningsfråga kan vara att studera mer utförligt hur 

familjelivet förändras för en person som drabbats av plötslig amputation. Hur reder 

familjen upp det med alla sysslor som innefattar barnskötsel? Hur klarar en 

immobilliserad person att sköta sina barn då dessa är väldigt aktiva och lekfulla, 

samtidigt som personen i fråga måste hantera sina egna känslor och rehabilitering? 

Slutligen hoppas vi att denna studie har genererat mer kunskap gällande hur livsvärlden 

förändras för en person som genomgått en plötslig amputation samt att den inspirerar 

sjuksköterskor till ny forskning där patientens livsvärld får en framträdande roll i 

hans/hennes evidensbaserade arbete.   
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deltagarna i USA 

intervjuades armé 

psykologer som 

använde sig av ett 

semistrukturerat 

formulär. Intervjuerna 

översattes och/eller 
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