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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige genomförs ungefär 2600 amputationer av nedre extremiteter 
årligen. Traumatiska och diabetesrelaterade amputationer belyses och kan genomföras 
som en livräddande åtgärd men genomförs med risk för komplikationer. Amputation 
innebär att genomgå en transitionsprocess där sjuksköterskan har en avgörande roll. 
Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser efter amputation av nedre 
extremiteter. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats där 12 vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ design inkluderades. Bearbetning av samtliga artiklar genomfördes utifrån 
Fribergs femstegsmodell. Artiklarna är kvalitetsgranskade och etiskt godkända.   
Resultat: Resultatet är sammanställt utifrån tre huvudkategorier: 
rehabiliteringsprocessen, förändrade förmågor och socialt samspel. Det beskriver att 
patienters upplevelser efter amputation är varierande samt att det finns flertalet 
faktorer som påverkar.  
Slutsats: Amputation innebär en fysisk förändring där personerna ställs inför 
utmaningar relaterat till självbild, förändrat utseende, samhällets ideal och skapandet 
av en ny normalitet i vardagen. Sjuksköterskan har en vital roll genom 
sjukhusförloppet och transitionsprocessen. God omvårdnad och ett positivt 
tillfrisknande främjas genom individanpassad information. 
 

Nyckelord: Amputation, nedre extremiteter, omvårdnad, transition, stöd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary - Daily life after amputation of lower limbs 

Background: Approximately 2600 lower limb amputations are carried out annually 
in Sweden. Traumatic and diabetes-related amputations can be implemented as a life-
saving treatment. There are also risks of complications when carrying out an 
amputation. The nurse has a crucial role in helping patients in the transition process 
after the amputation.   

Aim: The aim is to describe patients' experiences after amputation of lower extremities. 

Method: This literature overview with inductive approach includes twelve scientific 
articles with qualitative design. Processing of all articles are carried out on the basis of 
Friberg's five-step model. The articles are quality-reviewed and ethically approved. 
Results: The result is based on three main categories: the rehabilitation process, 
changing abilities and social interaction. The result describes patients' experiences 
after amputation as varied and that there are several factors that affectes the outcome.  
Conclusion: Amputation involves a physical change in which people face challenges 
related to self-image, change of appearance, the ideals of society and the construction 
of a new normality in everyday life. The nurse has a vital role through the hospital 
process and the transition process. A positive recovery is promoted through 
personalized information. 
 

Keywords: amputation, lower extremities, nursing, transition, support. 
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Inledning 

 

Många har säkert funderat över hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Hur 
det är att skilja sig från det normala i dagens samhälle. Den praktiska delen att 
amputera en kroppsdel är endast en liten del, men hur ter sig efterförloppet? Vad är 
det patienter som genomgått en amputation upplever och vad kan sjuksköterskan göra 
för att hjälpa till och göra situationen mer hanterbar. Att hantera en förlust är aldrig 
simpelt och genom att lyfta ämnet skapas en tydligare bild av patientens känslomässiga 
reaktion.  
 
Förmågan att kunna gå är en självklarhet för de flesta människor, men för personer 
som genomgått en amputation innebär det en livsstilsförändring (Geertzen et al., 2015) 
som kan medföra olika upplevelser och känslor (Foell, Bekrater-Bodmann, Flor & Cole, 
2011). Att genomgå en amputation är en krävande och lång process som påverkas av 
många faktorer och medför risker (Foell et al., 2011). Genom ökad kunskap hos 
vårdpersonal främjas förståelsen hos närstående och patienten som genomgått 
amputation. Antalet amputationer av nedre extremiteter kommer öka i framtiden 
(Foell et al., 2011) och därför är det relevant att öka förståelsen för att kunna ge bästa 
möjliga vård. 
 

  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=20&sid=e3954520-16a2-4781-9877-4f31c5bd3103%40sessionmgr105&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=20&sid=e3954520-16a2-4781-9877-4f31c5bd3103%40sessionmgr105&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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Bakgrund 

Amputation 

Amputation innebär en förlust av kroppsdel. I Sverige genomförs ungefär 2600 
amputationer av nedre extremiteter årligen (Henriksson & Sternving, 2017a). 
Amputationer genomförs då kroppsdelen inte har tillräckligt blodflöde, för att avlägsna 
maligna tumörer (Matthji & Sidransky, 2012) eller på grund av trauma (Matthji & 
Sidransky, 2012; Perkins, De’Ath, Sharp & Tai, 2011). Amputation genomförs även vid 
omfattande nekrosskador, smärta vid vaskulära sjukdomstillstånd (Geertzen et al., 
2015; Kayssi, de Mestral, Forbes & Roche- Nagle, 2015), eller svårläkta sår (Henriksson 
& Sternving, 2017a). Amputation av nedre extremiteter är i många fall en livräddande 
åtgärd (Henriksson & Sternving, 2017a) och genomförs därför också vid livshotande 
infektioner (Geertzen et al., 2015). Främst drabbas unga och aktiva individer av 
traumatiska benamputationer (Perkins et al., 2011; Butler et al., 2014). De vanligaste 
orsakerna till traumatisk benamputation hos unga individer är industriella olyckor, 
bilolyckor eller krig (Townsend, 2016). Trauma är huvudorsaken till benamputationer 
ur ett globalt perspektiv men i västvärlden är diabetes- och övriga kärlsjukdomar 
grundorsaken till förlust av nedre extremiteter (Grønsleth, Roa, Könøy & Almås, 2011).  
 

Diabetesrelaterade benamputationer är vanligare hos den äldre populationen och 
representerar ungefär 80 % av de benamputationer som utförs (Kayssi et al., 2015). På 
grund av att diabetes och hög ålder är riskfaktorer för amputation (Kayssi et al., 2015), 
har antalet amputationer i Sverige ökat då medianåldern hos diabetiker stiger 
(Eliasson & Boström, 2006). Den stigande åldern och diabetes är även riskfaktorer för 
den ökade dödligheten som förekommer i samband med amputation av nedre 
extremiteter (Butler et al., 2014; Schofield et al., 2006). Inför en eventuell amputation 
av nedre extremiteter genomförs undersökningar där vaskularisering av aktuell 
kroppsdel kontrolleras genom arteriella pulsationer (Geertzen et al., 2015; Cristian, 
2006), ischemigrad, samsjuklighet, syremätning, tryckmätning (Geertzen et al., 2015) 
och genomförs där läkningsmöjligheten är störst (Cristian, 2006; Henriksson & 
Sternving, 2017a). En erfaren kirurg fattar beslutet om amputation men det är 
interprofessionell teamsamverkan som är avgörande för patientens behandling av 
smärta, risker, samsjuklighet och amputationsnivå (Geertzen et al., 2015). Kirurgen 
strävar alltid efter att försöka rädda knät (Cristian, 2006) samt bevara maximal längd 
(Geertzen et al., 2015; Henriksson & Sternving, 2017a). Amputation av nedre 
extremiteter påverkar den fysiska förmågan markant (Giannoudis et al., 2009), vilket 
i sin tur har en påverkan på det upplevda välbefinnandet hos individer som genomgått 
en amputation (Cristian, 2006). Även postoperativ rörlighet (Cristian, 2006) och 
livskvalitet kan variera beroende på vilken typ av amputation som genomförs (Butler 
et al., 2014).  

Livet efter amputation 

Det kan uppstå komplikationer vid amputering av nedre extremiteter (Belmont et al., 
2011). Komplikationer efter amputation är re-amputation, sårinfektion, postoperativ 
sepsis, urinvägsinfektion och lunginflammation. Riskfaktorer för utveckling av de 
postoperativa komplikationerna är rökning (Cristian, 2006; Grønsleth et al., 2011), 
alkoholkonsumtion, steroidanvändning, hjärtproblematik, njurinsufficiens och 
sårinfektioner (Belmont et al., 2011). 



3 
 

 
Henriksson och Sternving (2017b) beskriver att det finns en skillnad mellan två olika 
fenomen, fantomkänsla respektive fantomsmärta. Fantomkänsla är när patienten 
upplever en kontinuerlig medvetenhet av en obefintlig kroppsdel (Henriksson & 
Sterving, 2017b; Richardson, 2010). Känslor som kan upplevas är klåda, värme och 
kyla (Richardson, 2010). Efter amputation är fantomsmärta ett vanligt fenomen som 
kan upplevas hos patienten (Foell et al., 2011). Det kan innebära kontinuerlig smärta i 
den amputerade kroppsdelen, smärtan är oftast långvarig och frekvent. Symtomen av 
fantomsmärtor varierar mellan personer och är växlande över tid. Fantomsmärtor är 
svåra att behandla då det saknas kunskap och förståelse varför de uppstår (Foell et al., 
2011). Lämplig preoperativ hantering och operationsteknik i kombination med lämplig 
rehabilitering och postoperativa uppföljningar kan förbättra behandlingsresultat och 
patienttillfredsställelse (Perkins et al., 2011). 
 
Patienter som genomgått en amputation av nedre extremitet lever i större utsträckning 
utan partner, förbrukar mer psykofarmaka och har en betydligt lägre yrkesstatus i 
samhället (Remes et al., 2010). Amputerade patienter har likvärdiga behov av socialt 
stöd och livskvalitet som övriga människor (Remes et al., 2010).  

Transitionsprocessen 

En förändring från en situation till en annan, där det sker en utveckling över tid, kallas 
transition (Zerwekh & Zerwekh Garneau, 2012). Beroende på situation och erfarenhet 
varierar betydelsen av förändringen hos personen som drabbas. Förändringen kan 
vara negativ, positiv eller mindre betydelsefull beroende på vad personen har för 
perspektiv och förväntningar. En transition i livet kan vara oönskad eller önskad och 
vara mer eller mindre realistisk. Om förändringen är väntad och personen är förberedd 
blir stressen och påverkan reducerad (Zerwekh & Zerwekh Garneau, 2012). 
 

Förändring i hälsa och ohälsa skapar en transitionsprocess (Meleis, Sawyer, Im, 
Messias & Schumacher, 2010; Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 2000). 
Upplevelsen av transitionsprocessen och hur personen tar sig igenom beror på olika 
faktorer (Meleis et al., 2000). Medvetenhet, engagemang, förändring och skillnad, 
tidsintervall samt avgörande händelser är egenskaper av transition. Medvetenhet är 
relaterat till kunskap och förståelse av transitionsprocessen. Graden av engagemang 
styrs av mängden medvetenhet som personen besitter (Meleis et al., 2000; Meleis et 
al., 2010). En patient som är medveten om fysiska, psykiska, emotionella och sociala 
förändringar kommer uppleva en större delaktighet i sin vård och vilket skapar ett 
engagemang hos personen. I en transition är det engagemanget som bidrar till 
förståelse, att söka ny information och eventuellt förbereda sig inför förändring (Meleis 
et al., 2010; Meleis et al., 2000). Förändringen i en transition är händelsen eller 
specifikt förändringen som inträffar medan transitionen är hela bilden, från början till 
slut. “Transitionen är både resultat av förändringen och resultatet i förändringen” 
(Meleis et al., 2000, s. 19) och för att få full förståelse är det viktigt att se meningen och 
effekten av förändringen (Meleis et al., 2000). Förändring innefattar nya roller, 
situationer och en acceptans till sjukdomstillståndet vilket medför ny mening med livet 
och en känsla av kontroll. Transitionsprocessen leder även till en förändrad världsbild 
och självbild samt ett förändrat perspektiv av människor i omgivningen, vilket 
resulterar i en ny normalitet (Meleis et al., 2010). Transitionsprocessen löper över ett 
visst tidsintervall, har en definierbar slutpunkt och en början av exempelvis förväntan, 
instabilitet eller förberedelse inför en förändring. Vid slutpunkten infaller stabilitet 
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eller början på något nytt. Hur långt tidsintervallet blir går inte och bör inte påverkas 
(Meleis et al., 2000). Avgörande händelser är de händelser som associeras med kritiska 
händelser eller genombrott under transitionsprocessen (Meleis et al., 2010). Målet för 
en hälsosam transitionsprocess är att bemästra beteende, känslor och indikationer 
associerade med nya roller och ny identitet (Meleis, 2012). 

Omvårdnad 

Efter en amputation är rehabilitering en nödvändig och tidskrävande procedur 
(Christian, 2006). Två fysiska faktorer som har en betydande inverkan på 
rehabiliteringsprocessen är patientens ålder och amputationsnivå (Kelly & Dowling, 
2008). Känslor har en inverkan på motivationen genom hela förloppet (Grønsleth et 
al., 2011). Patienter som blivit amputerade ska genomgå en noggrann uppföljning och 
aktiv rehabilitering (Perkins et al., 2011). Vid en funktionsnedsättning är målet att 
bibehålla eller återvinna funktionsförmåga genom att träna flexibilitet, styrka och 
uthållighet (Christian, 2006; SOSFS, 2007:10). Genom rehabilitering skapas 
förutsättningar till ett aktivt och självständigt liv i samhället (SOSFS, 2007:10). 
Patienten går igenom en förändringsprocess där hens liv och föreställningar om 
framtiden måste vara i fokus (Eide & Eide, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan ser 
till patientens resurser, är öppen för känslor och tankar samt visar ett genuint intresse. 
Sjuksköterskans uppgift är att bidra till att patienten genom sina prioriteringar och val 
hittar vägen till förändring (Eide & Eide, 2009). 
 

Vid allvarlig skada eller sjukdom sker en reaktion hos patienten (Eide & Eide, 2009). 
För att patienten ska kunna hantera sina känslor kring beskedet krävs det att 
sjuksköterskan lyssnar på patienten, förmedlar trygghet samt inger hopp (Eide & Eide, 
2009). Hen ska även bekräfta patientens upplevelser, tankar och behov. Bekräftelse 
kan underlätta vården och skapa ett positivt återhämtande trots den förändrade 
situationen. Interprofessionellt teamarbete har en positiv inverkan på återhämtning 
och rehabilitering samt minskar risken för komplikationer (Walker, 2012). 
Sjuksköterskan får både den subjektiva och objektiva bilden av patienten genom den 
postoperativa vården. Genom sjuksköterskans position till patienten kan planering av 
vård och rehabilitering underlättas (Kelly & Dowling, 2008).  
 

Faktorer som formning av amputationsstump, sårläkning, smärtlindring samt 
mobilisering (Geertzen et al., 2015) påverkar slutresultatet (Butler et al., 2014) och 
genomförs främst under det postoperativa skedet (Geertzen et al., 2015). Vid vård av 
patienter som genomgått en amputation av nedre extremitet har sjuksköterskan en 
viktig roll. Lindra och förebygga fördröjning av sårläkning men även vara observant på 
faktorer som kan påverka läkningsprocessen, svaghet, allmän ohälsa, smärta, 
depression, infektionsrisk och deformitet (Kelly & Dowling, 2008). Sjuksköterskor är 
även de primära vårdgivande personerna under en transitionsprocess (Meleis et al., 
2010). De har uppsikt över de förändringar och krav som processen ställer på patienten 
i det dagliga livet (Meleis et al., 2010) och främjar utveckling av nya förmågor 
relaterade till patientens hälso- och sjukdomstillstånd (Meleis et al., 2010; Meleis, 
2012). Hantering av kortsiktiga- och långsiktiga förändringar är förmågor 
sjuksköterskan ska främja (Meleis, 2012).  
 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i överföring av information. Sjuksköterskan ansvarar 
för användandet av andra professioner och den utbredda kunskapen som finns att 
tillhandahålla. Hen ska främja god kommunikation och därmed förmedla status på 
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patienten mellan sina medarbetare, andra professioner samt till närstående och den 
drabbade patienten (Kelly & Dowling, 2008). Patienten har rätt till information om sitt 
hälsotillstånd, metoder, vård och efterbehandling samt risker och komplikationer 
(SFS, 2016:658). Information skapar bättre möjligheter till en känslomässig kontroll 
(Eide & Eide, 2009) och ska vara anpassad efter patientens förmåga till egenvård 
(Henriksson & Sternving, 2017c). För att uppnå bästa möjliga resultat är förståelsen av 
egenvård avgörande. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar patienten om 
tvättning, smörjning och lindning av stumpen. Eftervård har inverkan på stumpens 
form, utseende och läkningsförmåga (Henriksson & Sternving, 2017c). Vid misskötsel 
kan hudproblem och djupare vävnadsskada uppstå vilket kan leda till minskad 
rörlighet och därigenom sänkt livskvalitet (Butler et al., 2014).    
 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan identifiera indikationer och processövergångar i 
transitionen eftersom det leder patienten i riktning mot ett hälsosamt slutresultat 
(Meleis et al., 2010). Att besitta kunskap om transitionsprocessen, förstå och använda 
sig av kunskapen är nyckeln till utveckling. Att applicera kunskapen i vården kommer 
leda till utveckling och förståelse till varje patient och anhörig som genomgår en 
transitionsprocess (Meleis et al., 2000). Då ingen transitionsprocess är likadan (Meleis 
et al., 2010) är det viktigt att sjuksköterskan anpassar omvårdnadsåtgärder utefter 
patientens förutsättningar, omvårdnadsbehov och miljö (Meleis, 2012).  
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Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser efter amputation av nedre extremiteter. 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturöversikt med kvalitativ design samt induktiv ansats. Vid 
kvalitativ design har forskaren ett holistiskt perspektiv (Henricson & Billhult, 2012; 
Polit & Beck, 2012) med avsikten att studera människors upplevelser (Henricson & 
Billhult, 2012). Induktiv ansats innebär att forskaren observerar fenomenet 
förutsättningslöst (Fridlund, 2012). Fenomen kan vara känslor hos en person, 
exempelvis lidande. Upplevelsen av känslan är unik för varje person, den kan vara 
abstrakt (Larsson & Knutsson Holmström, 2012) men aldrig rätt eller fel (Henricson 
och Billhult, 2012). Litteraturöversikt innebär bearbetning av befintlig forskning inom 
ett specifikt område för att få en översikt av resultaten av tidigare genomförda studier 
(Friberg, 2012a). Det är viktigt att främst hämta material från primärkällor vid 
genomförande av litteraturöversikter (Friberg, 2012a).  

Urval och datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna MedLine och Cinahl. Cinahl är en databas 
med omvårdnadsfokus och MedLine berör det biomedicinska området, medicin och 
omvårdnad (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). De exklusionskriterier som användes 
var övriga amputationer som organ och övre extremiteter samt alla under 16 år. För att 
påverka bredden på sökningarna användes trunkering, frassökning och booleska 
operatorer (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). Trunkering görs genom att ändelsen på 
sökordet ersätts med en *. Resultatet på sökningen blir då bredare genom att alla 
böjningar inkluderas. Frassökning används när det tydligt ska framgå i sökningen att 
två eller flera ord ska hålla ihop och vara sammankopplade till varandra. 
Genomförandet av frassökning sker genom att citationstecken placeras innan och efter 
de berörda orden. Booleska operatorer används för att avgränsa eller expandera 
sökningen. AND mellan två sökord avgränsar och OR expanderar. För att specificera 
sökningen ytterligare kan NOT användas, men enbart för ord som inte ska beskriva 
artikeln (Karlsson, 2012). För ytterligare avgränsning kan Peer Reviewed, tid och 
språk väljas. Peer-Reviewed används för att endast vetenskapliga artiklar ska visas och 
val av tidsperiod medför ökad giltighet och kvalitet (Östlundh, 2012). Tidsperioden 
som valdes var 2008-2017 och samtliga ovan nämnda avgränsningar brukades.  
 
Med hjälp av de olika sökkombinationerna hittades olika artiklar till resultatdelen. De 
artiklar som svarade mot syftet bearbetades och kvalitetsgranskades med hjälp av 
Hälsohögskolans granskningsprotokoll (Bilaga 1). Maxpoängen var 12 poäng, ett 
poäng/ja och inga artiklar under 10 poäng användes i resultatet. Kvalitetsgranskning 
är en process som garanterar god kvalitet och goda egenskaper i materialet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar vid datainsamling granskades med hänsyn 
till giltighet, implikationer, konsekvens, antaganden och betydelse (Backman, 2008). 
I tabell 1 visas en tydligare översikt av sökningarna i de olika databaserna, MedLine 
och Cinahl. Ytterligare fyra artiklar tillkom via sekundärsökning. Den här typen av 
sökning ger ofta goda resultat och bör användas vid informationssökning. Innebörden 
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av sekundärsökning är att referenslistor i relevanta artiklar granskas för att hitta 
ytterligare användbart material (Östlundh, 2012).  
 

Tabell 1. Sökmatris från databaserna MedLine och Cinahl.  

Datum  Databas Filter Sökord Totalt 
antal 

träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets-
granskade 

Inkluderade 
i resultatet 

27/3 MedLine  2008-
2017 

English 
Abstract 
available 

Peer 
review 

Amputation 
AND Lower 

extremity OR 
Lower limb 

390 
    

29/3 MedLine 2008-
2017 

English 
Abstract 
available 

Peer 
review 

Amputation 
AND 

experience or 
qualitative or 
interview or 
narrat* or 
phenom* 

AND patient 
or person 

56 56 16 0 0 

12/2 Cinahl 2008-
2017 

English 
Abstract 
available 

Peer 
review 

Amputation 
AND Lower 

extremity OR 
Lower limb 

730 
    

23/2 Cinahl 2008-
2017 

English 
Abstract 
available 

Peer 
review 

Experience* 
AND 

amputation 
AND (lower 
extrem* and 
lower limb*) 

23 23 8 5 4 

23/2 Cinahl 2008-
2017 

English 
Abstract 
available 

Peer 
review 

Amputation 
AND (lower 

limb* or 
lower 

extremity*) 
AND 

experience 

32 32 4 2 1 

27/3  Cinahl 2008-
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Dataanalys 

Dataanalysen gjordes enligt Fribergs-femstegsmodell. Friberg (2012b) beskriver 
tillvägagångssättet av analysarbetet vid kvalitativ ansats. Fokus ska ligga på att få fram 
en ny helhet, ett nytt resultat. Första steget innebär läsning och bearbetning av valda 
artiklar för att skapa sammanhang. Det är viktigt att fokus ligger på resultaten i 
respektive studie. Öppenhet och följsamhet är viktiga komponenter vid tolkning av 
resultat. Steg två går ut på att identifiera betydelsefulla delar i varje artikels resultat 
(Friberg, 2012b). Artiklarna lästes och post it-lappar användes för att skriva ner 
huvudfynd från respektive artikel. I steg tre ska nyckelfynden från varje studie 
sammanställas. Det är väsentligt för att skapa en god översikt och förenkla analysen av 
materialet (Friberg, 2012b). Post it-lapparna placerades på en vägg för att skapa en 
överblick av materialet. Vid det fjärde steget ska resultaten ställas i relation till 
varandra, likheter och skillnader ska lyftas fram. Då likheterna kategoriseras och 
analyseras är det lätt att glömma av syftet och vad som ska besvaras. Det är viktigt att 
alltid ha syftet i åtanke vid genomförande av analysarbete för att kunna ta ställning till 
relevansen av information (Friberg, 2012b). Syftet skrevs ner och placerades på väggen 
för att belysa relevant information när valt material granskades. Genom att studera 
post it-lapparna i relation till syftet kunde skillnader och likheter urskiljas. Genom 
sammankoppling av post it-lappar skapades huvudkategorier och underkategorier till 
den nya helheten, resultatet. Det femte och sista steget innebär att analysarbetet är 
över och att en ny helhet ska formas. Det nya resultatet grundas på analysarbetet och 
är en lång process. Det är viktigt att texten är tydlig och att det inte finns utrymme för 
tolkningsmöjligheter (Friberg, 2012b). Den nya helheten struktureras utifrån de 
framtagna huvud- och underkategorierna:  
 

 Rehabiliteringsprocess  
 Information från vårdpersonal 
 Rehabiliteringens betydelse för framtiden 

 

 Förändrade förmågor  
 Att anpassa sig till det dagliga livet 
 Att ersätta en förlorad kroppsdel 
 Att skapa en ny normalitet och framtid 

 

 Socialt samspel 
 Att leva upp till förväntningar 
 Familjen och närståendes betydelse för livet 

 

Forskningsetiska övervägande  

Vid kvalitetsgranskning (bilaga 1) finns en fråga om etiskt övervägande som besvarats. 
Kvalitetsgranskningen säkerställer att det etiska övervägandet hanterats i inkluderade 
artiklar. Samtliga artiklar som användes till litteraturöversikten är etiskt godkända. 
Det är högst väsentligt att bevara de deltagande personernas integritet, 
självbestämmande, lika värde (Kjellström, 2012) och trygghet (Polit & Beck, 2012). 
Från början till slut ska arbetet genomföras med de etiska aspekterna i åtanke 
(Kjellström, 2012). De forskningsetiska kraven är informations-, konfidentialitets-, 
samtyckes- och anonymitetprinciperna (Petersson & Lindskov, 2012). Med 
forskningsetik syftar Kjellström (2012) till att skribenterna måste ha kunskap om 
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principer, normer och värderingar som finns formulerade i riktlinjer av regering, 
forskarsamhället och riksdagen med flera. Finns kunskap om de etiska principerna är 
det lättare att utföra handlingar som följer principernas ideal (Kjellström, 2012). 
Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204), är till för att skydda individers personliga 
integritet. Personuppgifter får användas till forskning (SFS, 1998:204), om det är etiskt 
beprövat och godkänt enligt lag då etikprövning av forskning avser människor (SFS, 
2003:460).  
 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat beskriver patienters upplevelse efter amputation och 
påverkan som medföljer. Förändringar som sker och de faktorer som påverkar deras 
nya livssituation beskrivs i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 
Huvudkategorierna är; Rehabiliteringsprocess, Förändrade förmågor och Socialt 
samspel.  

Rehabiliteringsprocess  

Information från vårdpersonal 

Vid ett beslut om amputation upplevdes känsla av förlorad kontroll då beslutet inte 
uppfattades som ens eget och det generellt kom oväntat (Liu, Williams, Liu & Chien, 
2010). Personer som genomgått amputation av nedre extremiteter upplevde bristande 
information i samband med amputation (Livingstone, Van De Mortel & Taylor, 2011; 
Liu et al., 2010). Bristande information under sjukhusvistelsen från vårdpersonal 
orsakade minskat förtroende och tillit vilket resulterade i känslor av maktlöshet, 
försämrad konsultation (Livingstone et al., 2011) samt försämrad eftervård 
(Livingstone et al., 2011; Liu et al., 2010). Upplevelsen av bristande expertis och empati 
hos vårdpersonal orsakade misstro till hälso- och sjukvården (Livingstone et al., 2011). 
Efter genomförd amputation upplevdes känslor som hjälplöshet, hopplöshet och 
utmattning hos en del patienter som under en lång tid kämpat med en sårläkning och 
fått sina förväntningar krossade då amputation blev den enda lösningen (Liu et al., 
2010).  
 

Bristfällig information gällande protes- och rehabiliteringsprocessen medförde 
okunskap och därmed känslor av rädsla och osäkerhet inför framtiden (Liu et al., 2010; 
Ostler, Ellis- Hill & Donovan- Hall, 2013) och slutresultatet (Ostler et al., 2013). 
Upplevelsen av känslor som ångest, ilska, rädsla, sorg, depression, oacceptans till 
situationen och självmordstankar var inte ovanligt (Liu et al., 2010; Senra, Oliveira, 
Leal & Vieira, 2011; Livingstone et al., 2011 ). Information var avgörande för 
upplevelsen av en säker och trygg rehabiliteringsprocess (Ostler et al., 2013).  

Rehabiliteringens betydelse för framtiden 

Inför rehabiliteringsprocessen framkom det att krav samt innebörd av rehabilitering 
inte stämde överens med patientens förväntningar (Ostler et al., 2013). Kunskap om 
vilka professioner som skulle komma att vara inkopplade i processen saknades. 
Flertalet patienter såg på rehabilitering som en process där de skulle ha minskad 
kontroll och inverkan på situationen (Ostler et al., 2013).  
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Rehabilitering- och protesträning medförde möte med andra patienter i liknande 
situationer (Liu et al., 2010). Att dela erfarenhet upplevdes vara motiverande (Hamill, 
Carson & Dorahy, 2009) och trots svårigheter att acceptera amputationen infann sig 
ett nytt värde i livet (Liu et al., 2010). Genom rehabilitering och tillfrisknande hade 
flertalet patienter personliga mål som motiverade dem (Senra et al., 2011) och 
upplevelsen av hopp om en framtid förmedlades genom mötet med fysioterapeuten 
(Norlyk et al., 2013). De flesta som genomgått en amputation av nedre extremiteter 
upplevde att deras liv hade förändrats efter den pre-protesiska fasen (Liu et al., 2010) 
och att rehabiliteringen medfört tillfredsställelse och upplevelse av positiva känslor 
(Senra et al., 2011). 
 

Förändrade förmågor  

Att anpassa sig till det dagliga livet 

De flesta som genomgått en amputation av nedre extremiteter upplevde att problem 
med rörlighet och aktivitet i det dagliga livet uppstod direkt efter utskrivning från 
sjukhuset (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013).  De upplevde en låg funktionsnivå, stor 
frustration och minskat självförtroende (Liu et al., 2010). En förlorad kroppsdel 
innebär även förlust av frihet (Norlyk et al., 2013) och självständighet (Liu et al., 2010; 
Livingstone et al., 2011; Senra et al., 2011).  
 

Efter amputation var personerna tvungna att anpassa sina aktiviteter och rörelser 
utefter de begränsningar amputationen medfört för att uppnå maximal fysisk förmåga 
(Livingstone et al., 2011). Dock uppstod svårigheter vid anpassning av rörelseförmåga 
i det vardagliga livet (Liu et al., 2010). Genomförandet av sysslor som tidigare varit en 
självklarhet genomfördes nu med svårighet (Norlyk et al., 2013). Hushållet upplevdes 
som ett fängelse då anpassning till boendet var svår och orsakade isolering (Norlyk et 
al., 2013).  
 

Konstant medvetenhet och anpassning av kroppshållning och rörelse ledde till fysisk 
och psykisk trötthet samt ryggsmärtor hos patienterna. Även andra smärtor som 
fantomsmärta minskade rörligheten (Devan et al., 2015). Patienterna betonade vikten 
av att acceptera upplevelsen av fantomsmärtor och inte låta dem ta överhand (Norlyk 
et al., 2013). Många upplevde smärtor i stumpen och associerade det med minskad 
livskvalitet och sämre anpassning till den nya funktionsnedsättningen (Senra et al., 
2011). Känslomässiga besvär som ångest, sorg, sömnbesvär, smärta, depressivt humör 
och irritabilitet uppgav majoriteten av patienterna berodde på deras medicinering 
(Senra et al., 2011).  
 

Amputation av nedre extremiteter medförde en upplevelse av försämrad balans 
(Livingstone et al., 2011) och kompensatoriska rörelser (Devan et al., 2015). 
Bibehållning av balans kunde upplevas som skrämmande samtidigt som förlorad 
balans upplevdes som ett nederlag (Norlyk et al., 2013). Självständighet och frihet var 
upplevelser som var starkt kopplade till den fysiska förmågan att kunna förflytta sig 
(Norlyk et al., 2013). Upplevelse av säkerhet och trygghet stimulerade mod vilket 
resulterade i förmåga att testa på nya saker. Med rätt hjälpmedel kunde även 
patienternas livskvalitet förbättras. Specialbyggda bilar eller permobiler kunde 
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återställa en viss grad av frihet och handlingsutrymme i det dagliga livet (Norlyk et al., 
2013).  

Att ersätta en förlorad kroppsdel 

Att lära sig använda en protes upplevdes vara ansträngande, smärtsamt (Murray, 
2009; Senra et al., 2011) och en stressfull tid i livet (Senra et al., 2011). Därför var det 
viktigt att patienten hade motivation till träning och uppfattade den som meningsfull 
och viktig (Norlyk et al., 2013). Ett protesben ansågs ha stor betydelse och 
förknippades med mobilitet (Murray, 2009). Rehabilitering beskrevs som positivt och 
lärorikt inför protesanvändning eftersom protesen förbättrade anatomin och 
upplevdes som en del av den egna kroppen. Utan protes skulle förmågan att klara sig 
själv bli minimal (Senra et al., 2011). 
 

Användandet av protes medförde självständighet och upplevelse av framgång samt 
frihet gentemot upplevelsen av begränsning vid rullstolsanvändning (Schaffalitzky, 
Gallagher, Maclachlan & Ryall, 2011). Genom en god passform och längd samt en 
lättare protes effektiviserades genomförandet av dagliga aktiviteter. Protesen sågs som 
ett grundläggande verktyg i vardagen (Devan, Carman, Hendrick, Cury Ribeiro & Hale, 
2015). Patienter upplevde att förmågan att kunna utföra aktiviteter på egen hand 
övervägde utseendet av protesen. Möjligheten att kunna dölja protesen med hjälp av 
kläder gjorde att den fysiska nedsättningen inte uppmärksammades på samma sätt 
som vid användning av rullstol (Schaffalitzky et al., 2011), vilket förbättrade 
självkänslan i samband med protesprocessen (Verschuren, Geertzen, Enzlin, Dijkstra 
& Dekker, 2015). Åsikterna om kosmetiska proteser var varierande, en del patienter la 
stor vikt vid exempelvis matchande hudfärg medan andra ansåg att ett behov av 
kosmetiska proteser innebar ett icke accepterande av den förlorade kroppsdelen 
(Murray, 2009). 

Att skapa en ny normalitet och framtid 

Patienterna upplevde att amputation av nedre extremitet förändrade deras livsstil och 
livsbild drastiskt (Norlyk et al., 2013). Det var en transitionsprocess att övergå och 
acceptera förändringen från icke- amputerad till amputerad (Senra et al., 2011). Ett par 
dagar efter genomförd amputation upplevde patienter oro, rädsla och osäkerhet 
gällande hur livet skulle komma att fungera med funktionsnedsättning (Liu et al., 
2010) men lade vikt vid en positiv attityd (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013; Ostler 
et al., 2013) då det banade väg för frihet, självständighet och överkommande av 
personliga barriärer (Norlyk et al., 2013). De upplevde att det krävdes viljestyrka och 
kreativitet för att övervinna vardagliga hinder. Inställningen var viktig för att återfå 
maximal rörlighet samt att kunna acceptera sin funktionsnedsättning för att ha 
möjlighet att återgå till sitt tidigare liv (Norlyk et al., 2013). Efter amputation fanns en 
förståelse gällande restriktioner i relation till funktionsnedsättningen vilket påverkade 
upplevelsen av normalitet. Att komma underfund med en ny normalitet anpassad efter 
amputationen var viktigt (Ostler et al., 2013). Maximal beräknad funktion och rörlighet 
efter amputationen ansågs vara ett lyckat slutresultat (Senra et al., 2011). Patienter 
började efter amputationen omvärdera meningen med livet och upplevde anpassning 
till den nya situationen (Liu et al., 2010). Att associera amputationen med upplevelse 
av hopp var den enda utvägen ur en hopplös situation (Norlyk et al., 2013; Liu et al., 
2010). Positivt tänkande, anpassning till den nya situationen och acceptans var känslor 
som patienterna fokuserade på eftersom det medförde hoppfullhet (Livingstone et al., 
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2011) och uthållighet samt viljestyrka att fortsätta kämpa (Norlyk et al., 2013). Tanken 
att återgå till tidigare vanor, intressen, mål och drömmar om en framtid var 
betydelsefullt (Norlyk et al., 2013; Senra et al., 2011). 

Socialt samspel 

Att leva upp till förväntningar 

Upplevelsen av att umgås i sociala sammanhang varierade mellan kvinnor och män. 
Kvinnor fokuserade på hur andra uppfattade deras förändrade utseende och männens 
oro låg i tanken på att andra personer skulle se ner på dem (Liu et al., 2010). Även 
upplevelse av skam uppstod vid kontakt med vänner och grannar (Verschuren et al., 
2015). Omgivningens omdöme upplevdes som en betydande del, speciellt i den pre-
protetiska fasen (Liu et al., 2010). I sociala sammanhang upplevde personer som 
genomgått amputation av nedre extremiteter en stor medvetenhet gällande kläder. 
Korta kjolar eller shorts valdes ofta bort för att inte synliggöra amputationen eller 
protesen (Verschuren et al., 2015). Många kvinnor upplevde att det fanns svårigheter 
att leva upp till de ideal som existerade i samhället (Mathias & Harcourt, 2014). Rädsla 
för avvisning och att bli dömd resulterade i minskat självförtroende i mötet med 
potentiella partners. Vid sociala sammanhang upplevde de även att människor i 
omgivningen stirrade eller ställde olämpliga frågor vilket gav upphov till känslor av 
sårbarhet och oönskande gällande amputationen. Efter att ha överkommit de primära 
hindren från samhället uppstod svårigheter vid intimitet. Patienterna upplevde 
förvirring och oro över intima situationer samt över de fysiska och psykologiska 
begränsningar amputationen medförde i intima situationer (Mathias & Harcourt, 
2014). Efter amputation upplevde patienterna en förändrad sexualitet (Senra et al., 
2011; Verschuren et al., 2015). Sexuellt välmående och sexuell funktion upplevdes vara 
en viktig aspekt i en relation men upplevdes bli mindre väsentlig i samband med 
amputation (Verschuren et al., 2015). Det var grundläggande med tillit, acceptans och 
förståelse vid val av partner vid intima situationer (Mathias & Harcourt, 2014).  
 

Läkemedel mot fantomsmärtor kunde ge upphov till biverkningar vilket påverkade den 
sexuella funktionen. Läkemedelsbiverkningarna ledde till att patienterna upplevde att 
de tvingades att välja mellan smärta eller sexuell funktion. Även minskad rörlighet 
påverkade den sexuella funktionen negativt då det skapade en försämrad självbild, där 
de upplevde sig själva som oattraktiva samt att de, på grund av amputationen, inte 
kunde tillfredsställa sin partner. Andra upplevde amputationen som positiv eftersom 
den avvecklade smärta och invalidiserande symtom vilket resulterade i en förbättrad 
självkänsla (Verschuren et al., 2015). Amputation upplevdes många gånger som ett slut 
på ett långt lidande (Liu et al., 2010; Senra et al., 2011). Många upplevde även att det 
hade varit fördelaktigt att diskutera sexualitet under rehabiliteringen, även om det inte 
var det primära fokuset (Verschuren et al., 2015). Eftersom stöd var nödvändigt för att 
motverka isolering och underlätta vid intima situationer (Mathias & Harcourt, 2014). 

Familjen och närståendes betydelse för livet 

Föräldrar, syskon och livspartner värderades högt av patienter som genomgått en 
amputation (Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi & Hassankhani, 2014). Närstående 
upplevdes som en värdefull resurs för hanterbarhet, anpassning och inställning efter 
amputation (Senra et al., 2011). Genom närstående upplevde patienter respekt och 
tillhörighet till ett socialt nätverk (Valizadeh et al., 2014). De upplevde stöd i med- och 
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motgång, hjälp med problem- och ångesthantering och en känsla av hopp. Partnern 
ansågs vara mest värdefull för patienten och beskrevs som sympatisk och outtröttlig 
(Valizadeh et al., 2014). För att hantera den nya situationen tillsammans med sin 
partner var god kommunikation en grundläggande faktor. Partnerns reaktion till 
amputationen värderades högt och en positiv reaktion upplevdes hjälpsam vid 
acceptansen till amputationen (Verschuren et al., 2015). Partnern förstärkte 
självförtroendet, uppmuntrade, gav tröst och stöttade (Valizadeh et al., 2014).  
 

En del patienter upplevde att familjen inte fungerade som ett stöd (Valizadeh et al., 
2014) och andra upplevde stödet som kvävande (Hamill et al., 2009). De upplevde även 
att de blev nonchalerade (Valizadeh et al., 2014) och att familjen förminskade deras 
mentala förmåga på grund av den fysiska begränsningen (Hamill et al., 2009). Att inte 
bli förminskad, bevara integritet och att få vara densamma trots sin förlorade 
kroppsdel upplevdes betydelsefullt (Norlyk et al., 2013). Liu et al., (2010) studie visade 
att patienter upplevde att familj och vänner som inte delade deras erfarenhet inte 
kunde förstå deras situation, smärta och lidande. Patienterna upplevde därför sig 
själva som hjälplösa, isolerade och exkluderade. I och med amputationen påverkades 
hela livssituationen och därigenom upplevde patienter att de själva förändrats som 
personer (Senra et al., 2011). Genom förändrad personlighet upplever en del av 
patienterna att de blir övergivna av andra (Senra et al., 2011).  
 

Stödet från andra personer som genomgått en amputation var det viktigaste stödet och 
upplevdes positivt. Att umgås med människor som delar eller förstår problemen i ens 
vardag gav en positiv upplevelse i form av effektivt stöd till anpassning av den nya 
aktuella situationen (Valizadeh et al., 2014; Liu et al., 2010; Hamill et al., 2009). 
Genom att få tankar bekräftade och dela information minskade patienternas osäkerhet 
kring hur livet skulle komma att ta form (Ostler et al., 2013). 
 

Stödet från nära vänner var också högt värderat (Valizadeh et al., 2014; Liu et al., 
2010). Att stötta varandra tillförde upplevelse av tillhörighet. Att ge varandra råd i 
livets frågor, prata om gemensamma minnen, visa empati för den andra och dennes 
situation gav en positivare inställning och upplevelse till livet (Valizadeh et al., 2014).  
 

Med en tydlig försämrad fysisk förmåga upplevde patienterna sig själva som en börda 
för människorna runt omkring (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013). Ett ökat behov av 
hjälp och en minskad självständighet resulterade i frustration och förminskad 
självkänsla (Liu et al., 2010). Patienterna upplevde en kamp med självkänslan och att 
ha en värdighet i sina relationer till andra människor (Norlyk et al., 2013). Att 
förminska sina problem och undvika att be om hjälp gjordes då den amputerade inte 
ville framkalla negativa känslor och riskera att äventyra vänskapen (Hamill et al., 
2009). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att besvara syftet genomfördes litteraturöversikten med en kvalitativ design. En 
litteraturöversikt är en sammanställning och strukturerad översikt av redan 
publicerade forskningsresultat (Friberg, 2012a). Val av design var kvalitativ eftersom 
Dahlborg Lyckhage (2012) menar att fokus ligger på fenomenets egenskaper och 
deltagarnas upplevelser av lidande och ohälsa. För att hitta material till 
litteraturöversikten beslutades att söka artiklar i databaserna MedLine och Cinahl. 
Skillnad i innehåll i respektive databas ger upphov till ett bredare sökresultat 
(Karlsson, 2012). Först genomfördes en inledande sökning och sedan en huvudsaklig. 
Sökningarna uppfyllde inte förväntningarna eftersom inga artiklar hittades i MedLine 
som svarade mot syftet, vilket anses vara en nackdel. Trots svårigheter med önskat 
sökresultat gjordes inga ytterligare sökningar i andra databaser då antalet artiklar som 
svarade mot syftet hittade med hjälp av databasen Cinahl samt genom 
sekundärsökning. MedLine är en databas med biomedicinskt fokus (Karlsson, 2012; 
Östlundh, 2012), vilket är en trolig anledning till att databasens träffar inte var 
användbara för studiens syfte. Materialet som valdes ansågs vara tillräckligt för att 
genomföra litteraturöversikten. 
 
Booleska termer och trunkeringar som är urvalsavgränsningar bidrar till ökad 
precision i sökningen (Östlundh, 2012) och användes vid den huvudsakliga sökningen. 
Avgränsningarna tillsammans med inklusions- och exklusionskraven har använts då 
Friberg (2012a) beskriver att de avgränsar och inkluderar relevanta artiklar som 
besvarar syftet. Wallengren och Henricson (2012) anser att tydligt använda och 
redovisade inklusion- och exklusionskriterier ökar bekräftelsebarheten. Valda 
inklusion- och exklusionskriterier redovisas i sökmatriser (se tabell 1). Sökorden som 
användes var amputation, experience, lower extremity, lower limb, feelings, 
qualitative och interview. Ett flertal synonymer testades utöver ovannämnda ord men 
utan önskat resultat. Bristande förberedelser och utesluten konsultation med 
bibliotekarie inför litteratursökning resulterade i utdragen process. Rosén (2012) säger 
att en väl utformad sökstrategi samt rådfrågning med ämnesexpert ger optimalt 
sökresultat där relevanta artiklar inkluderas. Med hjälp från en ämnesexpert hade 
eventuellt sökresultatet sett annorlunda ut, då spridningen på sökresultatet i de olika 
databaserna hade kunnat öka och enligt Karlsson (2012) gett upphov till ett bredare 
sökresultat.   
 

Sekundärsökning användes och enligt Östlundh (2012) är det nödvändigt att tillämpa 
metoden vid artikelsökning eftersom det annars kan innebära att litteratur går förlorad 
och sökprocessen förlängs. Genom användning av sekundärkällor kan nya idéer och ny 
litteratur lyftas fram (Östlundh, 2012). Endast primärkällor användes i 
litteraturöversikten vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) bedöms vara av god 
kvalitet. Valda artiklar är kvalitetsgranskade med hjälp av hälsohögskolans protokoll 
för basala kvalitetskriterier (se bilaga 1). Friberg (2012c) beskriver 
kvalitetsgranskningprotokollets vitala roll i förståelsen av relevanta artiklar. Det är 
genom kvalitetsgranskningen ett ställningstagande tas om artiklarna besvarar syftet på 
den aktuella studien som genomförs samt om kvaliteten är tillräcklig (Friberg, 2012c). 
Kvaliteten i varje specifikt examensarbete styrks om följsamheten är ansenlig gentemot 
lärosätets riktlinjer och regler (Wallengren & Henricson, 2012). Endast artiklar som 
uppnådde minst 10 av 12 poäng i kvalitetsgranskningsprotokollet (se bilaga 1) 
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inkluderandes till litteraturöversikten eftersom det enligt Wallengren och Henricson 
(2012) garanterar en god vetenskaplig kvalitet. Samtliga artiklar utom en av de som 
valdes uppnådde 11 eller 12 av 12 poäng. Poäng tappades eftersom begreppen 
trovärdighet och pålitlighet inte benämndes i artiklarnas diskussion. Det anses inte 
påverka trovärdighet och kvalitet i litteraturöversikten då alla artiklar svarar mot syftet 
och är peer reviewed vilket enligt Östlundh (2012) ökar giltighet och kvalitet i arbetet. 
Artikeln “Living with clipped wings - Patients’ experience of losing a leg”, fick 10 av 12 
poäng, svarade mot syftet samt uppfyllde poängkriterierna och inkluderades där av i 
översikten.  
 

I kvalitetsgranskningsprotokollet belyses även etiska aspekter och etiskt godkännande. 
Noga övervägande av forskningsetiska aspekter stärker kvalitet och trovärdighet i 
forskningen som bedrivs (Patel & Davidson, 2011). De vetenskapliga värdet styrks då 
inkluderade artiklar genomgått etiskt övervägande och godkännande (Wallengren & 
Henricson, 2012). Inga tidigare erfarenheter av genomförande av litteraturöversikter 
fanns, vilket kan påverka kvalitet och trovärdighet eftersom Wallengren och Henricson 
(2012) säger att avsaknad av kunskap gällande forskningsmetoder kan ge upphov till 
varierad eller bristande kvalitet på litteraturöversikter. Det här anses vara bekräftat då 
upplevelsen av ökad kunskap infinner sig och på grund av det, hade genomförandet av 
ny litteraturöversikt skett med större säkerhet, mer tidseffektivt och med högre 
kvalitet.  
 

Litteraturöversikten gjordes utifrån valt ämne då upplevelsen efter amputation var en 
situation som var svår att sätta sig in i. Ämnet var nytt och spännande vilket medförde 
en förutsättningslös startpunkt. Wallengren och Henricson (2012) beskriver dock att 
tidigare kunskap påverkar kvalitet och trovärdighet på dataanalys och resultat. När 
artiklar bearbetas dras uppmärksamheten mot information som är bekant och därav 
blir resultatet missvisande. I översikten studerades upplevelser efter amputation av 
nedre extremiteter och enligt Wallengren och Henricson (2012) är det viktigt att syftet 
som studeras är tydligt. Att anteckna syfte på pappersark och använda arket som 
utgångspunkt för belysning av fynd i forskningsartiklar som stämmer överens med valt 
syfte är viktigt för trovärdigheten och pålitligheten i genomförd litteraturöversikt. 
Samma metod användes vid framtagning av valda kategorier och underkategorier. 
Wallengren och Henricson (2012) säger även att överföring av forskningsartiklarnas 
resultat till grupper eller kategorier, genom användning av nedskriven information 
som svarar till syftet, underlättar arbetsprocessen och stärker noggrannheten i 
analysprocessen. Kvaliteten i litteraturöversikten stärks även genom att dataanalysen 
genomfördes av två personer samt att slutprodukten granskades av externa personer. 
Svårigheter uppstod vid framtagning av tydliga kategorier och underkategorier då 
resultat från valda artiklar delvis täckte information som var sammanhängande. 
Exempelvis var upplevelser av känslor svårplacerade till respektive huvud- och 
underkategori. Hindret reddes ut genom användning av post it-lappar vilket medförde 
att informationen blev mer överskådlig och lätthanterlig.   
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Resultatdiskussion 

Diskussionen utgår från följande huvudfynd i resultatet: Informationens påverkan 
genom förloppet, upplevelsen av rehabiliteringsprocessen, användandet av protes, 
att få stöd från närstående och individer med likande erfarenhet, att hitta en ny 
normalitet, leva upp till samhällets ideal och upplevelsen av sexuellt samspel. 
Huvudfynden diskuteras i relation till sjuksköterskans profession och vald 
omvårdnadsteori, transitionsprocessen.  
 
Information som är grundläggande för en känslomässig kontroll (Eide & Eide, 2009) 
beskrivs som bristande i samband med amputation av nedre extremiteter (Livingstone 
et al., 2011; Liu et al., 2010). Resultatet beskriver de negativa aspekter av bristande 
information och vårdpersonalens påverkan vilket styrks av Sjodahl, Gard och Jarnlos 
(2008) studie som beskriver vikten av information för att uppleva ett gott bemötande, 
en god process och känsla av framtidshopp. Sjodahl et al., (2008) menar att bristerna 
beror på komplicerad och oförståelig information från vårdpersonal, rädsla för att 
ställa frågor samt återfå svar som patienterna inte kan hantera. Om rätt information 
förmedlas, ges möjligheten till personen att förstå vad som har hänt och vad som kan 
komma att ske. Det är av stor vikt att ansvarig sjuksköterska tar sig tid att prata med 
patienten innan genomförande av amputation. Att ställa frågor som ger patienten 
möjlighet att återberätta tidigare given information anses vara väsentligt då de ger 
bekräftelse på om patienten är medveten och införstådd i situationen. Genom att inte 
ställa ja- och nej frågor gör sjuksköterskan patienten delaktig och engagerad i sitt 
vårdförlopp. Genom engagemang i transitionsprocessen skapas vilja till förståelse och 
förberedelse inför förändring (Meleis et al., 2010; Meleis et al., 2000).  
 
Sjuksköterskan har även ansvaret att inkludera andra professioner där användbar 
kunskap finns (Kelly & Dowling, 2008). Kvaliteten på vården kan dock påverkas då 
många professioner är inblandade, då det interprofessionella teamet ofta förändras 
samt eftersom olika professioner roterar mellan olika arbetsplatser (Disch, 2013). 
Enligt Sherwood (2013) krävs även god interdisciplinär kommunikation i samordning 
av interprofessionella team för att bibehålla en säker vård för patienten. Uppfattningen 
av dagens hälso- och sjukvård är att främja säker vård genom att specificera 
arbetsuppgifter utifrån profession och därigenom minska belastning hos vårdpersonal. 
Därigenom får inte glömmas att delad kunskap är ökad kunskap och att 
interprofessionella team är grundläggande för en säker vård.  
 

Rehabiliteringsprocessen är tidskrävande samt nödvändig (Christian, 2006) och 
beroende på amputationsnivå och ålder fortlöper processen varierande (Kelly & 
Dowling, 2008). Vincent, Horodyski, Vincent, Brisbane och Sadasivan (2015) lyfter 
fram relationen mellan ålder och amputation. Vid hög ålder är förväntningarna på 
återhämtning lägre än hos yngre patienter vilket ger upphov till att äldre personer löper 
större risk att drabbas av depression. Ytterligare faktorer till hur personen påverkas 
depressivt är placeringen på skadan, den akuta postoperativa vården och resurser till 
rehabilitering (Vincent et al., 2015). Majoriteten av benamputationer som utförs är 
diabetesrelaterade och drabbar den äldre populationen (Kayssi et al., 2015). 
Amputerade patienter lever i större utsträckning utan partner och förbrukar mer 
psykofarmaka (Remes et al., 2010). Funderingar kring om det finns ett samband 
mellan diabetesrelaterad amputation som oftast drabbar äldre och användningen av 
psykofarmaka förs då äldre personer löper större risk att drabbas av ensamhet och 
depression. Upplevs ensamhet och avsaknad av stöd efter amputation påverkas 
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upplevelse samt efterförlopp och därigenom skapas negativa förväntningar på 
återhämtningen. Även medicinering efter amputation upplevs medföra känslomässiga 
besvär som depression, sömnbesvär och ångest hos majoriteten av patienterna (Senra 
et al., 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om olika faktorer som 
påverkar det psykologiska tillståndet hos de patienter som genomgått amputation samt 
att deras upplevelse kan variera beroende på anamnes som psykosocial status, ålder 
och aktuella läkemedel. Sjuksköterska och vårdpersonal kan förebygga psykisk 
påverkan i relation till livsförändrande händelser om kunskap finns. Därigenom bör 
vikten av tillräcklig utbildning och kunskap markeras för att främja en vård där psykisk 
och fysisk hälsa uppmärksammas i lika stor utsträckning för maximalt tillfrisknande.    
 

Många personer upplever under rehabiliteringsprocessen att det är motiverande att 
möta människor med liknande erfarenhet (Hamill et al., 2009). Vilket även styrks i 
Vincent et al., (2015) och Stutts, Bills, Erwin och Good (2015) studier som betonar 
vikten av att få förståelse från personer som besitter liknande erfarenhet.  Liu et al., 
(2010) studie uppmärksammar bristen på förståelse från närstående som inte besitter 
samma erfarenhet och känslor som situationen medför. Känslor som ångest och oro 
relaterat till självuppfattning, det nya utseendet, brist på stöd, återhämtning, social 
isolering och de förändrade rollerna i yrkeslivet nämner Vincent et al., (2015) som ett 
område där vidare forskning krävs. Upplevelsen av bristande förståelse från 
människor som inte genomgått amputation tolkas som en av anledningarna till bristen 
på forskning kring negativa känslor och funderingar. Utifrån ytterligare reflektion 
anses det att sjuksköterskan har en viktig roll under sjukhusvistelsen postoperativt 
genom att bidra till goda förutsättningar genom transitionsprocessen. Patientens 
känslor, resurser och tankar ska främjas och bemötas med öppenhet av sjuksköterska 
och vårdpersonal. Sjuksköterskan ska stötta patienten till förändring (Eide & Eide, 
2009) och genom acceptans av känslor, reaktioner och ny identitet främjas en sund 
transitionsprocess (Meleis, 2012). I resultatet utläses även vikten av positiv inställning 
till rehabilitering (Ostler et al., 2013; Liu et al., 2010) och där personliga mål ökade 
motivationen (Senra et al., 2011) samt upplevelse av framtidstro (Norlyk et al., 2013). 
För en optimal återhämtning krävs bekräftelse på känslor, stöd från personer med 
liknande erfarenhet och en positiv inställning till framtiden. Utifrån patienternas 
upplevelse gällande förståelse från närstående vill här uppmärksammas att närstående 
inte får glömmas bort under det postoperativa skedet och rehabiliteringsprocessen. 
Sjuksköterskan bör erbjuda stöd av exempelvis kurator om behovet finns. Om 
patienten samtycker anses det även vara viktigt att involvera närstående under 
rehabiliteringsprocessen för ökad förståelse mellan parterna. Det är grundläggande 
med stöd från familjemedlemmar, partners, vänner och sjuksköterskor (Schumacher 
& Meleis, 2010). Enligt Stutts et al., (2015) leder bristande stöd till en svårhanterlig 
amputationsprocess.  
 

Resultatet påvisar hoppfullhet som ett resultat av positivt tänkande, anpassning och 
acceptans efter amputation (Livingstone et al., 2011). Genom de faktorerna skapas 
grunden till ett självständigt och rörligare liv vid protesanvändning (Stutts et al., 2015; 
Devan et al., 2015). I Murray och Forshaw (2013) och Murray (2009) beskrivs protesen 
som grundläggande för att återfå identitet och normalitet i livet. Resultatet lyfte även 
fram upplevelse av isolering i hemmet (Norlyk et al., 2013) och därigenom styrks det 
ytterligare hur avgörande protesen är för anpassning till den nya situationen. 
Sjuksköterskans roll för att förebygga upplevelse av isolering i hemmet är att påbörja 
uppbygganden av ett kontaktnät inför hemgång. Exempelvis kontaktas arbetsterapeut 
och fysioterapeuten för vidare uppföljning och stöd. Det anses att om tidig kontakt tas 
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med berörda professioner minskar risken för upplevelse av ensamhet och utelämning 
hos patienten. Genom stöd från andra blir upplevelsen positiv och hoppfull vilket enligt 
Norlyk et al., (2013) oftast sker i mötet med fysioterapeuten.  
 

Murray & Forshaw (2013) beskriver även vikten av protesens betydelse för delaktighet 
i samhället samt att de stärker resultatets delar gällande patienters upplevelser av att 
vistas i sociala sammanhang (Murray & Forshaw, 2013; Mathias & Harcourt, 2014). 
Kläder används för att dölja protesen (Schaffalitzky et al., 2011) vilket resulterar i 
bättre självkänsla (Verschuren et al., 2015). Samhället kan ha svårt att acceptera 
funktionsnedsättningen och det utmärkande utseendet då det avviker från samhällets 
ideal. I resultatet beskrivs kvinnors kamp mot samhällets ideal som svår (Mathias & 
Harcourt, 2014). Stutts et al., (2015) styrker svårigheterna med att det förändrade 
utseendet inte accepteras i samhället från andra kvinnor. Ribban för hur patienter 
upplever att andra individer bemöter dem, läggs redan under sjukhusvistelsen. Det är 
viktigt att vårdpersonalen ser personen bakom amputationen och lyfter fram de 
resurser personen besitter. Sjuksköterskans första möte med patienten har stor 
inverkan på återhämtningen. Att bekräfta upplevelser och känslor har en positiv 
inverkan (Walker, 2012). Det finns en markant skillnad mellan att vara innanför 
sjukhusets trygga sfär och att ta steget ut i samhället. Empati, förståelse och ett icke 
dömande bemötande är grundläggande för vårdpersonal, men existerar inte i samma 
utsträckning i samhället. Forskningen är otillräcklig angående samhällets påverkan 
och vad vårdpersonalen kan bidra med för att underlätta en bra transition ut i 
samhället. Vidare forskning krävs kring hur vårdpersonal kan underlätta personens 
hantering av psykisk belastning och vad det innebär att vara annorlunda med rådande 
samhällsideal.  
 

Sexualitet upplevs som viktigt hos personer som genomgått amputation (Verschuren 
et al., 2015). I Verschuren et al., (2013a) lyfts partnerns perspektiv fram. Partnern 
beskriver de sexuella samlivet som något förändrat då den fysiska förmågan till 
rörlighet har minskat. Den sexuella funktionen hos den amputerade personen upplever 
inte partnern har påverkats negativt. De upplever att förändring i det sexuella 
samspelet inte huvudsakligen beror på amputationen utan på tidigare problem som 
hälsa och ålder (Verschuren et al., 2013a). Kring det här resoneras det gällande yngre 
personers upplevelse av sexualitet och sexuell påverkan. Finns det andra orsaker som 
inverkar på det sexuella välbefinnandet när hög ålder inte är en faktor som påverkar.  
Att vara amputerad innebär förändrat utseende och medvetenhet om att vara 
annorlunda i relation till samhället. Trots lyckad rehabilitering- och protesprocess 
upplevs ändå minskat självförtroende då idealen är svåra att leva upp till. Samhällets 
skönhetsideal och social media tros påverka yngre människor och därigenom deras 
upplevelse av sexualitet. Utöver samhällsidealen lyfter Verschuren et al., (2015) att 
unga personer tvingas välja mellan sexuell funktion och smärtlindring. Här vill betonas 
att ytterligare forskning är högst relevant då det här är ett val som inte ska behöva tas 
i en redan svårhanterlig situation och för att främja en normalitet.  
 

Det diskuteras även kring vikten av information för en god upplevelse av sexualitet 
efter amputation. Majoriteten av vårdpersonalen diskuterar inte sexualitet med 
patienterna trots medvetenhet om ansvaret till ämnet (Verschuren, Enzlin, Geertzen, 
Dijkstra & Dekker, 2013b). Vårdpersonalen beskriver att frågor från patienter rörande 
sexualitet inte förekommer (Verschuren et al., 2013b) men många patienter upplever 
att det hade varit gynnsamt att diskutera sexuell hälsa och funktion (Verschuren et al., 
2015) för upplevelse av stöd vid intima situationer (Mathias & Harcourt, 2014). 
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Erbjudande om kurator där samtal kan föras och patienten kan få utlopp för känslor 
tros vara ett alternativ till acceptans och ett förbättrat sexuellt välmående.     
 

Stöd och kommunikation med vårdpersonal är viktig för en god upplevelse genom 
transitionsprocessen (Schumacher & Meleis, 2010). Information från vårdpersonal i 
det tidiga stadiet i transitionsprocessen är vitalt. Information till patient och 
närstående är avgörande för hur förloppet och anpassning till den nya situationen 
kommer fortskrida. Sjuksköterskans kunskap och utövande av transitionsprocessen är 
bärande för att främja en effektiv vård och en god transitionsprocess (Chick & Meleis, 
2010).  
 

Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat bidrar till ökad förståelse kring amputationer och en 
möjlighet för vidare forskning. Utöver den fysiska förändringen är det en kamp att 
uppleva en acceptans till sig själv och skapa en ny normalitet. Sjuksköterskans roll 
genom sjukhusförloppet och transitionsprocessen är att förmedla korrekt information, 
ge stöd och fungera som länk mellan patienter och övriga professioner. 
Individanpassad information från vårdpersonal och stöd från närstående samt 
personer med delad erfarenhet är huvudsakliga faktorer för ett gott tillfrisknande. 
Resultatdiskussionen belyser behovet av vidare forskning kring 
läkemedelsbiverkningar, sexualitet, påverkan från samhällsideal samt 
vårdpersonalens förmåga att påverka och ge rätt stöd till personer som genomgått 
amputation av nedre extremiteter.  
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extremity 
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erfarenheter av 
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extremiteter.  

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
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studien. 
 
Etiskt godkänd. 
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beskriver ett psykiskt och 
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frågor samt utveckla 
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11 p 

Livingstone, 
W,. Van De 
Mortel, T F., & 
Taylor, B. 2014. 
Australien.  

A path of perpetual 
resilience: 
Exploring the 
experience of a 
diabetes-related 
amputation 
through grounded 
theory. 

Syftet med den här studien 
är att låta patienter som 
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för att hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få 
en ökad förståelse av hur 
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Kvalitativ studie 
som analyserats 
med hjälp av 
Grounded theory. I 
studien deltog 1 
kvinna och 4 män.  
 
Etiskt godkänd.  
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deltagarna upplevde 
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Mathias, Z & 
Harcourt, D. 
2014. 
Storbritannien.  

Dating and 
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relationships of 
women with below-
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an exploratory 
study. 

Syftet med studien är att 
undersöka erfarenheter 
gällande dating och intima 
relationer hos kvinnor 
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Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats. 4 kvinnor 
deltog i studien. 
 
Etiskt godkänd. 

Resultatet visar fem 
huvudteman; Att bli 
blottad och exponerad, att 
döma och bli dömd, tro och 
acceptans, att gå vidare 
samt insikt. 

11 p 

Murray, C D. 
2009. 
Storbritannien.  

Being like 
everybody else: the 
personal meanings 
of being a 
prosthesis user.   

Syftet med studien är att 
förstå upplevelsen av att 
använda protes.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
35 deltagande. 14 
genomförde face-to-
face intervjuer, 21 
genom mail. 16 
män, 19 kvinnor. 
Mellan 16-75 år. 
 
Etiskt godkänd. 

Resultatet resulterade i tre 
teman:  
-Dröm och verklighet.  
-Att vara som alla andra, 
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11 p 
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Huvudfynd Kvalitet 

Norlyk, A., 
Martinsen, B., 
& Kjaer-
Petersen, K. 
2013. Danmark.  

Living with clipped 
wings - Patients’ 
experience of losing 
a leg 

 

Syftet med studien är att 
undersöka patienters 
upplevelser efter en 
amputation.  

Kvalitativ studie 
genomförd med 
hjälp av intervjuer.  
12 stycken deltog i 
studien, 8 män och 
4 kvinnor och totalt 
genomfördes 
tjugofyra intervjuer.  
 
Etisk godkänd. 

Resultaten visar att 
förlusten av ett ben samt 
begränsad rörlighet orsakar 
en existentiell upplevelse 
av att friheten har tagits 
ifrån dem. 
 

10 p 

Ostler, C., Ellis-
Hill, C., & 
Donovan-Hall, 
M. 2013. 
Storbritannien.  

Expectations of 
rehabilitation 
following lower 
limb amputation: a 
qualitative study. 

Att undersöka patienters 
förväntningar vid 
genomgång av 
protesrehabilitering efter 
en amputation av nedre 
extremiteter.  
 

En kvalitativ studie. 
Intervjuer 
genomfördes på två 
olika sjukhus där 
deltagarna var 
inskrivna.  
8 deltagande, 6 män 
och 2 kvinnor. 
 
Etiskt godkänd. 
 

Det framkom fem 
huvudfynd; Osäkerhet, 
förväntningar i samband 
med rehabilitering, 
personliga utmaningar, 
protesen och att återgå till 
det normala. Fynden visar 
hur deltagarna ställs inför 
osäkerhet, både före och 
efter operation, och att de 
vänder sig till andra 
personer som genomgått 
amputation av nedre 
extremiteter för korrekt 
information. 

11 p  
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Schaffalitzky, 
E., Gallagher, 
P., Maclachlan, 
M., & Ryall, N. 
2011. 
Storbritannien.  

Understanding the 
benefits of 
prosthetic 
prescription: 
exploring the 
experience of 
practitoners and 
lower limb 
prosthetic users  

Syftet är att betona de 
psykosociala faktorerna 
som påverkar resultatet 
vid protes förskrivning.  

Kvalitativ studie. 10 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. Sex 
fokusgrupper och 
totalt 24 deltagande 
med minst ett års 
erfarenhet av att 
vara amputerad. 
 
Etisk godkänd.   

Fem kategorier framkom:  
-Självständighet.  
-Att inte vara 
rullstolsbunden.  
-Balans och säkerhet.  
-Förbättrad livskvalitet.  
- Nå potential. 
 

11 p 

Senra, H., 
Araga˜o 
Oliveira, R., 
Leal1,. & Vieira, 
C. 2012. 
Portugal.  

Beyond the body 
image: a qualitative 
study on how 
adults experience 
lower limb 
amputation. 
 

Syftet är att utforska 
vuxnas erfarenheter från 
amputation av nedre 
extremiteter med fokus på 
självidentitet i relation till 
funktionsnedsättningen.  

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 42 
deltagande. 
 
Etiskt godkänd.  
 

Självidentiteten förändras 
på grund av amputationen 
och den kroppsliga samt 
funktionella förändringen. 
Personen medvetenhet om 
funktionsnedsättningen 
påverkar eventuella 
framtidsplaner.  

11 p 
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Författare, 
Land 

Titel Syfte Design och 
metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Valizadeh, S., 
Dadkhah1, B., 
Mohammadi, 
E., & 
Hassankhani, 
H. 2014. Iran. 

The Perception of 
Trauma Patients 
from Social 
Support in 
Adjustment to 
Lower-Limb 
Amputation: A 
Qualitative Study. 

Syftet med studien är att 
skapa en ökad förståelse 
för det trauma samt de 
källor för stöd patienten 
upplever vid 
anpassningsprocessen vid 
amputation av nedre 
extremiteter.  

En kvalitativ 
innehållsanalys. 
Ostrukturerade 
intervjuer användes 
som den 
huvudsakliga 
metoden för 
datainsamling.  
20 deltagande. 
 
Etiskt godkänd. 

Med tanke på det stora 
antalet fysiska, psykiska 
och sociala svårigheterna 
hos traumapatienter är det 
viktigt identifiera 
och stärka stödkällor.  
Det ökar 
anpassningsförmågan och 
ger en förbättrad 
livskvalitet hos patienter 
som genomgått amputation 
av nedre extremiteter.  
 

11 p 

Verschuren, J. 
E., Geertzen, J. 
H., Enzlin, P., 
Dijkstra, P. U., 
& Dekker, R. 
Storbritannien. 

People with lower 
limb amputation 
and their sexual 
functioning and 
sexual well-being  

Syftet är att beskriva hur 
personer med amputation 
av nedre extremitet/er 
upplever förändringar i 
det sexuella 
välbefinnandet och den 
sexuella funktionen.   

En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
26 personer deltog i 
studien. 
 
Etiskt godkänd.  

Personerna som deltog i 
studien upplevde problem 
med den sexuella 
funktionen och/eller de 
sexuella välbefinnandet. 
Upplevelser såsom brist på 
information angående hur 
de sexuella problemen 
borde hanteras praktiskt.  
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