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Sammanfattning 

 

Syfte: Att beskriva hälsorelaterad livskvalitet efter amputation av extremitet utifrån 
ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Metod: En litteraturöversikt med mixad 
metod och deduktiv ansats användes. Syftet undersöktes utifrån fysiska, psykiska och 
sociala faktorer. 11 Artiklar användes till tolkningen av resultatet. Resultat: Smärta 
orsakade problem i hantering av sin livssituation, detta satte hinder för sociala 
sammanhang, fysisk aktivitet och skapade också sömnsvårigheter, ångest och 
depression.  Förmågan att utföra vardagsaktiviteter och att jobba förlorades hos 
många, och det skapade en känsla av hjälplöshet och att vara mindre värd. 
Protesanvändning underlättade för vissa, och för andra orsakade det smärta och 
obehag. Ångest- och depressionskänslor kom till följd av amputationen, och hade även 
ett samband, med dålig självkänsla, självbild och en förlorad identitet. Socialt stöd 
hade en positiv effekt efter amputationen. Dock skapade sociala sammanhang oro, 
ångest, dålig självkänsla och självbild. Sexuella relationer minskade på grund utav 
smärta, minskad mobilitet och en känsla av skam över sin kropp. Slutsatser: Fysiska, 
psykiska och sociala faktorer påverkade varandra. Smärta var den faktor som bidrog 
till mest negativa upplevelser av livskvalitet, socialt stöd visade sig vara ytterst viktigt. 
Även sexuella relationer och intimitet visade sig ha en positiv effekt på livskvalitet.   
 
Nyckelord: Amputation, livskvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, hälsa.  
 

  



 

 

Summary 
 
Title: Health-Related quality of life after amputation of an extremity based on a 
physical, psychological and social perspective. Purpose: The purpose of the study was 
to describe health-related quality of life after amputation of an extremity based on 
physical, psychological and social perspectives. Method: A literature study with a 
mixed method and a deductive approach were applied. The purpose was investigated 
and answered through physical, psychological and social factors in a persons’ life that 
got affected due to an amputation. 11 articles were used to create the result. Results: 
Pain caused difficulties with coping strategies used in different situations in life and 
became an obstacle and a problem in social contexts, physical activities, sleep and 
could be a reason for anxiety and depression. The ability to perform everyday activities 
and go to work were lost in some people, which caused a feeling of being worthless. 
The use of prosthesis helped some people to feel more independent and facilitated the 
everyday life, but for others the prosthesis was just a factor for pain and discomfort. 
Feelings of anxiety and depression appeared as consequences due to amputation and 
had a connection with poor self-esteem, self-image and lost identity. Social support 
from family and friends had a positive effect on people whom lost a limb. The sexual 
well-being got affected because of the amputation, which led to a decreased sexual 
activity and a lower quality of life because of the importance of sexual activity and 
intimacy. Conclusion: Physical, psychological and social factors had an impact on 
each other. The experienced quality of life was affected in a negative way by pain, social 
support was shown to be utterly important for a good quality of life. Sexual relations 
and intimacy appeared to also have a positive effect on the quality of life.  
 
Keywords: Amputation, Quality of life, health-related quality of life, health. 
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Inledning 

Amputation av en extremitet kan innebära trauma samt förändring av livet. Fysiska, 
psykiska samt sociala perspektiv av livet kan påverkas till följd av amputation, vilket 
kan leda till bland annat depression, isolering och upplevelsen av att inte vara värd 
något hos de drabbade personerna (Singh, Ripley, Pentland, Iain, Hunter, Hutton, & 
Philip., 2007). Samtidigt finns det personer som lär sig att leva med amputationen och 
kämpar för att bland annat behålla vardagen, förmågan till aktivitet, känslan av att vara 
värdefull och uppleva en god livskvalitet. Hur värt det är att leva samt vilken kvalitet 
livet upplevs ha är livskvalitet, denna upplevelse kan påverkas och ändras av olika 
faktorer och situationer som uppstår under livets gång (Brülde,2009). Upplevelsen 
samt hantering av att förlora en extremitet är väldigt individuell vilket gör att det inte 
finns ett generellt eller konkret svar på hur det känns att genomgå en amputation 
(Gallagher, O'Donnovan, Doyle, & Desmond, 2011). Sjuksköterskan som möter 
personer som blivit amputerade behöver kunskap om hur livet förändras för att bistå 
dem i omvårdnaden på bästa sätt, därför kommer denna uppsatsen undersöka detta. 
 

Bakgrund 

Amputation 

Amputation är ett medicinskt ingrepp, där en kroppsdel eller en del av en kroppsdel 
opereras bort. Det kan ses som en åtgärd som främjar att förhindra rörelsehinder och 
att återställa förmågor som personen i fråga tidigare haft (Kirup, 2007). Genom 
socialstyrelsens statistikdatabas undersöks hur många amputationer som sker varje år. 
I Sverige år 2015 amputerades 12 armar och 1874 ben (Socialstyrelsen, 2018). 
Orsak till amputationer kan vara allt från traumatiska situationer, så som bilolyckor 
eller skada i militären, till en konsekvens av diverse sjukdomar, som till exempel 
diabetes då blodcirkulationen inte är tillfredsställande (Nunes, De barros, Fausto, & 
Baptista-Silva, 2012).  Vid omfattande nekrosskador och vid vaskulära 
sjukdomstillstånd som orsakar smärta är amputation ett ingrepp som genomförs. 
Infektioner som uppstår i samband med exempelvis sår som orsakats om icke-
tillfredställande blodcirkulation kräver amputation (Geertzen, o.a., 2015). I dessa fall 
blir amputation ett ingrepp som är livräddande (Henriksson & Sternving, 2017). 
Amputation görs där möjligheten för läkning är störst (Christian , 2006). För att ta 
reda på detta görs undersökningar som kontrollerar arteriella pulsationer, 
ischemigrad, samsjuklighet, syremätning och tryckmätning (Geertzen, o.a., 2015). 
Kirurgen som genomför amputationen har som mål att rädda knät om amputation sker 
av nedre extremitet (Christian , 2006) samt at bevara maximal längd av benet 
(Geertzen, o.a., 2015). Även om det är kirurgen som genomför amputationen sker en 
samverkan mellan professioner före ingreppet gällande patientens behandling, 
smärta, risker och amputationsnivå (Geertzen, o.a., 2015). 
 
Även om en kroppsdel eller en del av en kroppsdel tas bort vid en amputation så kan 
det ändå uppstå komplikationer i samband med läkningsprocessen. Komplikationer 
som kan uppstå efter en amputation är bland annat blödningar, infektioner, svullnad i 
operationsområdet, komplikationer efter anestesi, samt stump- och fantomsmärta 
(Matthijs & Sidransky, 2012). Fantomsmärta är en av de vanligare och möjliga 
konsekvenserna av en amputation. Fantomsmärta innebär en smärta som upplevs 
komma från en amputerad del av kroppen. Smärtan kan komma redan första dagen 
efter operationen och komma i intervaller upp till flera veckor. Smärtan som uppstår 
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beror på en felaktig lokalisering av smärta till en kroppsdel som inte längre finns kvar. 
Det centrala nervsystemet uppfattar signalerna från de kvarvarande nerverna från de 
amputerade delarna (Wolff, et al., 2011). Efter amputation krävs sjukhusvistelse och 
omvårdnad, där personen i fråga kommer vara i kontakt med sjuksköterskan i strävan 
efter en god återhämtning efter amputationen (Swenurse, 2016). Sjuksköterskan har 
omvårdnaden med en holistisk människosyn som sin specifika kompetens. 
Sjuksköterskan ska ansvara för de kliniska beslut som tas och erbjuda människor 
möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, även hjälpa individen att få 
bästa möjliga livskvalitet fram till döden. Den legitimerade sjuksköterskan ska arbeta 
utifrån ett etiskt förhållningssätt, som präglas av respekt för mänskliga rättigheter, att 
ta hänsyn till människors integritet, självbestämmande, vanor och tro (Swenurse, 
2017). 

Hälsa. 

Hälsa är ett begrepp som kan beskrivas som bland annat en status, en process och ett 
mål (Willman, 2011). Det kopplas ofta till ordet ”frisk’’ och motsatserna som ”ohälsa’’ 
samt ”sjukdom’’. Hälsa som helhet är ett av de viktigaste värdena i ett människoliv och 
handlar inte endast om frånvaro av sjukdom, och är alltså inte endast ekvivalent med 
att vara frisk från sjukdom (World health organization, 2018) . Hälsa kan upplevas som 
både positiv och negativ beroende på situation eller tillstånd som personen befinner 
sig, och kan påverkas av diverse livsfaktorer som bland annat miljö, ekonomi, sociala 
sammanhang, fysisk hälsa, sjukdom (Nutbeam, 2008). Begreppet hälsa omfattar 
individers hälsa ur ett analytiskt samt ett holistiskt perspektiv. I det analytiska 
perspektivet uppmärksammas funktion och struktur av den mänskliga organismen, 
alltså är sjukdomen i fokus (Nordenfelt, 2004). Till det analytiska perspektivet tillhör 
framförallt biologiska, kemiska eller statistiska begrepp där det görs undersökningar 
av enskilda organ och vävnader i kroppen, deras funktion samt struktur. En central del 
i det analytiska perspektivet, som även utgör ursprunget för perspektivet, är 
läkekonsten samt den medicinska vetenskapen, att lindra samt bota sjukdom för att 
kunna återställa hälsan hos dem vårdsökande. Här innebär hälsa motsatsen till 
sjukdom, alltså att vara frisk (Nordenfelt, 2004). I det holistiska perspektivet studeras 
däremot en mer subjektiv sida av hälsan, där begrepp som välbefinnande, lidande, 
anpassning, handlingsförmåga, smärta, ångest och handikapp är inkluderade. Här är 
det inte en sjukdom, missbildning eller en diagnos som avgör om personen i fråga 
upplever hälsa eller ohälsa, utan hur tillståndet som livsförändringen bidrar med 
hanteras av personen (Boyd, 2000). Hälsa inom det holistiska perspektivet 
kännetecknas av känslor samt förmågor, som har en stor betydelse i hälsa. Med känslor 
menas känslan av välbefinnande i personens hälsa, samt känslan av lidande vid ohälsa. 
Till förmågor räknas förmåga eller oförmåga till handling. Faktorer som kan orsaka 
nedsatt handlingsförmåga är smärta och andra former av lidande, däremot behöver 
inte personen i fråga uppleva smärta, lidande eller ohälsa vid exempelvis 
invalidisering. Här är hälsa en känsla av säkerhet i livet och definieras som personens 
tillstånd av den optimala handlingsförmågan för att kunna utföra uppgifter samt 
kunna fylla roller i sociala sammanhang (Nordenfelt.,2004;Boyd, 2000) Däremot 
utesluter inte dessa två olika perspektiven varandra. De båda behövs för att förstå 
helheten hos människors hälsa och ohälsa (Willman, 2011). 

Livskvalitet 
Livskvalitet är ett begrepp som har flera diverse definitioner men som till stor del har 
likadan innebörd, där kvaliteten på en persons liv är det intressanta. (World health 
organization, 2018) definierar begreppet som ett mått på en persons inre upplevelser 
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och uppfattningar om ställningen i livet eller livssituation, i anknytning till personens 
mål, kultur – och värdesystem, och i förhållande till förväntningar, normer samt 
bekymmer (World health organization, 2018).  

Livskvalitet beskriver värdet av att leva, kvaliteten på livet samt hur bra livet upplevs 
vara. Detta påverkas av hur en person värderar sitt liv beroende på diverse faktorer 
samt hur betydelsefulla situationer hanteras av personen (Brülde, 2009). Det har en 
stor betydelse i det omfattande hälsobegreppet. Det är personers känsla av 
välbefinnande, som upplevs beroende på om personen har uppfattat ett 
tillfredsställande respektive missnöje med situationer som har uppstått i livet som är 
viktiga för personen i fråga (Ferrans, Zerwick, Willbur, & Larsson, 2005).  
Livskvaliteten påverkas av livsrelaterade faktorer, som hälsostatus, fysisk och psykisk 
hälsa, sociala relationer, jobb, ekonomi, samhället, kultur och en persons värderingar. 
Här betonas personers förmåga och kapacitet att utöva vardagsaktiviteter och är inte 
likadan för alla människor. Livskvalitetsbegreppet är individuellt och upplevelsen av 
livskvalitet är olika för varje person (Lindau, Laumann, Levinson, & Waite , 2003; 
Callahan, 200) 

Hälsorelaterad livskvalitet – Teoretisk referensram 
Hälsorelaterad livskvalitet är en del av begreppet livskvalitet som fokuserar på 
livskvalitet i koppling till hur livet påverkas av ett hälsotillstånd. Det är en subjektiv 
beskrivning av välmående och fungerande i livet och är ett individuellt begrepp som 
visar på att personer med likadan sjukdom eller tillstånd uppskattar sin 
hälsorelaterade livskvalitet på olika sätt (Lindau, Laumann, Levinson, & Waite , 2003; 
Callahan, 2000; Ferrans, Zerwick, Willbur, & Larsson, 2005). Här utesluts livsaspekter 
som kultur, värderingar och politiska åsikter och inkluderar tre stora perspektiven; 
fysisk, psykisk samt social livskvalitet som tillsammans utformar en helhetsbild av 
begreppet (WHOQOL Group, 1995). Den använda teorietiska referensramen är den 
Hälsorelaterad livskvalitet som innefattar tre perspektiv; fysisk, psykisk och social 
livskvalitet. Den fysiska livskvaliteten inkluderar kapacitet till fysisk aktivitet där 
exempelvis sport samt hobbys beskrivs, eller begränsning till vardagsaktiviteter som 
att kunna gå, böja sig ner och gå upp för trappor. Fysiska symtom inkluderar bland 
annat smärta, samt upplevelsen av den egna kroppen. Andra symtom kopplade till 
akuta samt kroniska sjukdomar är också faktorer som ingår i den fysiska livskvaliteten. 
Till den psykiska livskvaliteten tillhör faktorer som negativa känslor som nedstämdhet 
och positiva känslor som lycka samt tankar gentemot den egna kroppen, självkänsla, 
självförtroende, kroppsbild, beteende, kognitivt tänkande som koncentration samt 
uppmärksamhetsförmåga och vardagligt beteende. I den sociala livskvaliteten ingår 
kopplingen till aktiviteter, familj, vänner, skola, jobb och upplevelsen kring hur livet i 
samhället fungerar. Dessa tre perspektiv ingår även i helhets begreppet livskvalitet.  
 
Den teoretiska referensramen är hälsorelaterad livskvalitet användas, de 
huvudkategorier som ingår i denna teori är fysiska, psykiska och sociala perspektiv. 
Underkategorierna till fysiskt perspektiv är fysiska förmågor och smärta, psykiskt 
perspektiv beskrivs med underkategorin känsloliv och socialt perspektiv med 
underkategorin Socialt liv och socialt stöd (Rajmil, et al., 2004; Ferrans, Zerwick, 
Willbur, & Larsson, 2005). 

Problemformulering 

Att förlora en extremitet kan innebära att personens hälsa och liv påverkas, då 
personer måste anpassa sig till den nya situationen som amputationen medför. Till 
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följd av amputation kan fysiska, psykiska samt sociala svårigheter, som till exempel att 
gå, sköta sin personliga hygien och att umgås med familjen uppstå. Detta kan leda till 
en känsla av att vara mindre värd. För att kunna främja god hälsa och livskvalitet är 
det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur livet påverkas efter amputation. 
Referens borttagen 
 

Syfte 

Att beskriva hälsorelateradlivskvalitet efter amputation av extremitet utifrån ett 
fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 
 

Material och metod 

Design 

En mixad metod med deduktiv ansats har använts. Mixad metod innebär att både 
artiklar av kvalitativ och kvantitativ design har använts till resultatet i 
litteraturöversikten. De använda artiklarna granskas och sedan sammanfattas till en 
generell översikt om hur det är att bli amputerad. Avsikten med att använda en mixad 
metod är för att stärka forskningsresultatets trovärdighet (Borglin, 2012). En deduktiv 
ansats innebär att en teori ligger som grund till utformningen av resultatet (Priebe & 
Landström, 2012). Toerin som arbetet präglas utav är den hälsorelaterade 
livskvaliteten, som är en del av livskvaliteten som helhet. Det syftar på att beskriva 
livskvaliteten ur ett hälsoperspektiv, utifrån social, fysisk och psykisk hälsa, och hur 
hälsan inom dessa områden upplevs utav de berörda. 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier för urvalet i denna litteraturstudie var att deltagarna var män eller 
kvinnor som är över 18 år. Studierna som användes är etiskt godkända (Kjellström, 
2012). Artiklarna som lästes och användes till resultatet för att besvara syftet ska vara 
skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var barn upp till 18 år samt ett tidsspann på 
artiklarna. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PsychINFO eftersom dessa 
innehåller artiklar med inriktning på omvårdnad, medicin och psykologi. Sökorden 
som användes var amput (*), experience, Quality of life, well being och well-being. 
Trunkering användes efter amput för att få en bredare sökning. Sökningen använde då 
amput, amputation och amputee, vilket resulterar i att sökningen inkluderar alla 
artiklar med ordet amput och alla ordets böjningar. De booleska termerna som 
användes till sökningen var OR och AND för att få mer specifika och relevanta träffar 
kopplat till syftet (Karlsson, 2012) . För att samla in data lästes titlarna på artiklarna 
som i sin tur resulterade i bortfall av artiklar vars titel inte var relevant till detta 
arbetets syfte. På de artiklar som var relevanta till arbetes syfte lästes abstracten. 
Utifrån det valdes de mest relevanta artiklarna ut för vidare granskning och analys av 
hela artikeln. Granskningen gjordes med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning för 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar, som är framtaget utav Hälsohögskolan, JU 
(Se bilaga 1 och 2) För att resultatet ska vara så pålitligt och korrekt som möjligt 
kommer det endast att användas artiklar som är peer-reviewed. Detta garanterar att 
genomförandet och resultatet är av hög standard (Ware, 2008).  
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Tabell 1: Visar vilka databaser, inklusionskriterier och sökord som har använts för att 
komma fram till använda artiklar till resultatet.  

Datum Databas Filter Sökord Totalt 

antal 

träffar 

Lästa 

Titlar 

Lästa 

Abstract 

Kvalitets-

granskade 

till 

resultat 

15/2 CINAHL Abstract 

available, Peer-

Reviewed, 

Age-groups: All 

Adult. 

Amput* 

AND 

quality of 

life OR 

wellbeing 

OR well-

Being. 

235 235 33 12 9 

15/2 PsychINFO Peer reviewed, 

Age group: 6 

types searched; 

Adulthood 18 yrs 

& Older, Aged 65 

yrs & Older, 

Middle age (40-

64 yrs), Thirties 

(30-39 yrs), Very 

Old (85 yrs & 

Older), Young 

adulthood (18-

29yrs) 

Amput* 

AND 

quality of 

life OR 

well being 

OR well-

being 

87 87 8 4 2 
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Dataanalys 

Analysen av artiklarna utfördes enligt Fribergs femstegsmodell, med den använda 
deduktiva ansatsen i åtanke. En deduktiv analysform innebär att erfarenheter och 
upplevelser från informanter sammanställs till en så korrekt beskrivning av fenomenet 
som möjligt (Priebe & Landström, 2012), fenomenet i detta fall är hur den 
hälsorelaterade livskvaliteten påverkas efter amputation utifrån de tre perspektiven. 
Det första steget i analysen tillämpades på samma sätt för de kvantitativa och 
kvalitativa artiklarna genom att skapa sig förståelse och få en känsla om vad respektive 
artikel handlade om. Det gjordes genom att artiklarna lästes igenom mer än en gång 
individuellt, där resultatet var i fokus.  Resultatet i de kvantitativa artiklarna beskrevs 
med hjälp av tabeller och beskrivande text, därför var det viktigt att få förståelse av 
tabellernas innehåll och koppla det till den beskrivande texten. De kvalitativa 
artiklarnas resultat beskrev upplevelser och erfarenheter i text, där låg fokus på att få 
förståelse för de olika upplevelserna.  Det andra steget i analysen var att identifiera 
nyckelfynd i varje studie, vilket gjordes likadant för de kvantitativa och kvalitativa 
artiklarna. Varje artikel lästes individuellt först, där den beskrivande texten och/eller 
tabellerna bestämde vilken av de tre perspektiven som resultatet skulle hamna under. 
Efter individuell identifiering fördes en gemensam diskussion kring resultat och 
nyckelfynden för att tillsammans besluta om den beskrivande texten och tabellerna 
uppfattades likadant. Det tredje steget i Fribergs femstegsmodell innebar att skapa en 
sammanställning av de artiklar som användes till resultatet, detta gjordes genom att 
skapa en artikelmatris, där en beskrivning av varje artikels resultat presenterades var 
för sig. (se bilaga 3). Matrisen underlättade för att urskilja vilken eller vilka kategorier 
artiklarnas resultat skulle hamna under. Sammanfattningen av resultatet genomfördes 
på likadant sätt för både de kvantitativa och de kvalitativa artiklarna. Det fjärde steget 
handlade om att relatera artiklarna till varandra, att se likheter och skillnader. Det 
gjordes också genom att artiklarna skrevs ut och lästes individuellt. För att komma 
fram till likheterna och skillnaderna användes överstrykningspennor för att markera 
de utmärkande delarna i artiklarna, detta gjordes på både de kvantitativa och de 
kvalitativa artiklarna. Efter individuell genomgång fördes diskussion kring fynden. 
Detta gjordes för att försäkras om att den beskrivande texten om upplevelserna hade 
uppfattats på samma sätt för att undvika olika tolkningar av resultatet. I Fribergs femte 
steg presenterades analysen i form av resultat, genom att beskriva såväl de kvalitativa 
som kvantitativa resultaten i en tabell. Då en deduktiv ansats tillämpades användes en 
teori vid utformning av resultat. Den valda teorin hade förbestämda kategorier vilket 
gjorde att resultatanalysen innehåll delades upp efter dessa huvudkategorier; fysiskt, 
psykiskt och socialt perspektiv (Friberg, 2012).  

 
Etiska överväganden 

Artiklar används endast om de har uppfyllt kriterierna som nämns i urvalet och om 
studierna har hanterat deltagarna med respekt och värdighet (Matthew, Huberman, 
& Saldana, 2014). Det krävs att forskningen görs med ett etiskt förhållningssätt, där 
olika kriterier behöver uppnås för att arbetet ska godkännas. Vid intervjuer eller 
forskningar där personer, deras tankar och upplevelser undersöks, krävs ett 
informerat samtycke och att personen lämnar ett frivilligt medgivande. Används 
artiklar i ett arbete krävs det att artiklarna är etiskt godkända för att dem ska få 
användas (Helsingforsdeklarationen, 2014). 
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Resultat 

Resultatet bygger på fyra kvalitativa artiklar och sju kvantitativa artiklar. Alla artiklar 
är kvalitetsgranskade och vetenskapliga. Det totala antalet deltagare i de kvalitativa 
artiklarna, som avslutade studien, var 222 stycken. Dessa studier gjordes i 
Nederländerna, Portugal och USA. I de kvantitativa artiklarna var det totala antalet 
deltagare som avslutade studien 881 stycken, dessa artiklar gjordes i England, Irland, 
Wales, Canada, USA, Frankrike och Finland. 
 
Det kvantitativa resultatet beskrivs först i text, sedan följer en tabell där pilar visar om 
amputationen haft en positiv eller negativ effekt efter amputationen, upp respektive 
ner. I tabellen 2 är även det kvalitativa resultatet beskrivet kortfattat. Tabellen visar 
varje enskild artikels resultat. 
 

Kvantitativt resultat 

Fysiskt perspektiv. 

Fysiska förmågor 

Fysiska förmågor var något som, efter amputationen, påverkades väldigt drastiskt och 
hade mest påverkan på livet efter amputationen (Zidarov et al., 2009). Deltagarna i 
studierna skattade sin fysiska förmåga till att ha försämrats, därav sämre livskvalitet 
(Demet et al., 2009; Davidson et al., 2010). Trots att detta område hade fått en negativ 
konsekvens efter amputationen, var varje utförd fysisk aktivitet en känsla av ett bra liv 
(Remes et al., 2009). De amputerade som använde sig utav protes kände också att 
deras fysiska förmågor hade försämrats, dock hade protesen i sig en positiv inverkan 
(Gallagher et al., 2004).  

 
Smärta 

Amputationen orsakade smärta i form av fantom-smärta och smärta i stumpen. 
Smärta var en faktor som påverkade mycket och det som konsekvens gav en sämre 
upplevd livskvalitet (Walters et al., 1998; Demet et al., 2009; Davidsson et al., 2010; 
Gallagher et al., 2004).) Uppstod en frånvaro av den smärta som tillkommit efter 
amputationen fick personerna en mer positiv känsla, dock var denna känsla oftast bara 
temporär (Gallagher et al., 2004). 

Psykiskt perspektiv 

Känsloliv 

Känslolivet påverkades efter amputationen, känslor som uppstod var ångest, 
depression, känsla av att vara värdelös och hjälplöshet. Amputationen i sig gav 
nödvändigtvis inte dessa känslor, utan de kom till följd av andra situationer (Remes et 
al., 2009; Artherton et al., 2009). Detta i sig gjorde att de fungerade sämre och hade 
svårare att kontrollera sina känslor och tankar efter amputationen. Sociala 
sammanhang och utseende var något som bidrog till denna minskningen (Artherton et 
al., 2009). Att inte vara nöjd med sitt utseende och/eller ha svårt att anpassa sig till 
sociala sammanhang återspeglade sig i dessa känslor (Demet et al., 2009; Davidson et 
al., 2010). 
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Socialt perspektiv 

Socialliv/ Socialt stöd 

Att vara social efter amputationen blev ett problem, många uppgav sig ha problem med 
att anpassa sig socialt, och personer som genomgått amputation fungerade generellt 
sämre än personer som inte genom gått en amputation (Davidson et al., 2010; 
Artherton et al., 2009). Som nämnt ovan gick sociala sammanhang och känslolivet 
hand i hand, de påverkade varandra negativt, vilket ledde till en känsla av att det 
sociala livet påverkats negativt efter operationen (Demet et al., 2009). Trots att de 
blivit drabbade i deras sociala liv var stöd från familj, vänner, arbetskamrater och 
grannar viktigt. Av detta fick de en mer positiv känsla av livet (Zidarov et al., 2009; 
Remes et al., 2009). Att vara social trots svårigheterna gav en positiv känsla Gallagher 
et al., 2004). 

Sexuella relationer 

Samlag efter amputationen var viktigt och ökade deltagarnas välmående (Walters., 
1998). Dock blev det lidande till följd av amputationen och skattades till att ha drabbats 
negativt trots att det var viktigt (Zidarov et al., 2009).
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Fysiskt perspektiv Psykiskt perspektiv Socialt Perspektiv 

Kvantitativa Artiklar Fysiska förmågor Smärta Känsloliv Socialliv och 
stöd 

Sexuella 
relationer 

Walters, Williamson, 1998. 

     

 
Demmet , et al, 2009. 

     

Zidarov et al, 2009. 

     

Remes et al, 2009. 

     

Atherton, Robertson, 2009. 

     

Davidson et al, 2010. 

      

Gallagher, Maclachlan 2004. 

     

Kvalitativa artiklar Fysiskt Perspektiv Psykiskt perspektiv Socialt Perspektiv 

 Fysiska förmågor Smärta Känsloliv Socialliv och 
stöd 

Sexuella 
relationer 

Dunn, 1996.   Depressiva symtom 
kopplat till Avsaknad 
känsla av optimism och 
meningsfullhet. 

Acceptans av sin 
situation. Nytt jobb 
och syn på livet. 

 

Bosman et al, 2007. Saknar att gå, cykla och 
köra bil. Vissa fick byta 
eller sluta med en hobby  

Deltagarna fick ett 
sämre välmående av 
fantomsmärtor. 

Svårt att få dagarna 
meningsfyllda.  

Stärkte kontakten 
med närstående och 
vänner. Mer 
beroende av andra.  

 

Verschuren, et al, 2014. Användandet av protes 
istället för rullstol gjorde 
situationen bättre.  

Amputationen tog 
bort smärtan, gav en 
positiv effekt.  

Kände sig mindre 
attraktiva. Svårt att se sig 
själva i spegeln.  

Sociala sammanhang 
där närstående var 
närvarande var 

Sex ansågs vara 
viktigt. Deltagarna 
tog avstånd från 

Tabell 2: Tabellen visar om amputationen haft en positiv eller negativ effekt med hjälp utav pilar, upp respektive ner.  Även 
det kvalitativa resultatet beskrivs kortfattat. Vid presentation utav de kvantitativa artiklarna i tabellen nedan, har endast de 
signifikanta skillnaderna i de analyserade artiklarna tagits med. Eftersom att olika mätinstrument använts i de olika 
artiklarnas framtagande av resultat, har ingen hänsyn till de förändringar som inte är signifikanta tagits. 



 

10 
 

svårare än 
sammanhang med 
främlingar.  Behövde 
tänka på val av kläder 
för att dölja 
stumpen/protesen.  

sex, på grund utav 
skam och 
begränsad 
mobilitet. 

Senra et al, 2011. Problem med vardagliga 
aktiviteter, hobbys och 
arbete uppstod efter 
amputation. Protes 
underlättade vardagen.  

Amputation tog bort 
smärta. Protes 
orsakade smärta hos 
vissa. Smärta var 
kopplat till sämre 
livskvalitet.  

Amputationen orsakade 
ilska, depressiva tankar, 
sorg, känslan av att inte 
klara sig själv, 
övergivenhet, svårt att 
sova. 

Fick stöd och hjälp 
från vänner och 
närstående, det 
gjorde det lättare att 
anpassa sig. Andra 
upplevde motsatsen 
och hade inget stöd.   

Avsaknad Sexuella 
relationer med sin 
partner. 
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Kvalitativt resultat 

I det kvalitativa resultatet har sexuella relationer ingen egen underrubrik, det 
påverkades utav alla de olika perspektiven på något sätt. Därför valdes sexuella 
relationer att vävas in under samtliga rubriker.  

Fysiskt perspektiv 

Fysiska förmågor och smärta 

Smärta, speciellt i form av fantomsmärta var en av de faktorer som påverkade 
hanteringen av livssituationer samt vardagsaktiviteter. Fantomsmärtan upplevdes 
påverkade synen på möjligheter till att återgå till det som räknades som det normala 
livet hos personen i fråga (Bosman et al., 2007; Senra et al., 2011). Det fanns en 
association mellan smärta i stumpen eller fantomsmärta och sämre hantering av 
anpassning till den nya situationen. Smärtan som upplevdes gällde frekvens, intensitet 
samt varaktighet och varierade från person till person, där smärtan upplevdes som 
outhärdlig eller mild. Däremot kunde en smärtminskning eller ingen smärta alls 
upplevas till följd av amputation, på grund av de smärtsamma komplikationerna som 
fanns innan amputationen, detta resulterade i en positiv effekt av ingreppet. Dessa 
personer som inte upplevde smärta i stumpen eller fantomsmärta var inte fria från 
besvär. De upplevde istället sömnsvårigheter, ångest och irritation. Smärta påverkade 
även den sexuella hälsan, då de slutade vara sexuellt aktiva. Många uttryckte att samlag 
var en viktig aspekt för en ökad livskvalitet. En närvaro av smärta sänkte dock denna 
känslan av livskvalitet (Bosman et al., 2007; Senra et al., 2011; Verschuren et al., 2014). 
Grundläggande vardagsaktiviteter som att gå, köra bil, cykla, sexuell aktivitet och jobba 
var de saker som saknades mest efter amputationen. En följd till de bristande 
funktionerna i dessa aktiviteter var känslan av att inte vara självständig, otillräcklig 
och att känna sig beroende av andra. Vid bristande mobilitet var det viktigt med 
målsättning under rehabilitering för att en förbättring av det fysiska tillståndet skulle 
kunna ske. Förbättringar i mobiliteten var att fullkomna påtagandet och användning 
av protes samt klara av dagliga aktiviteter för att uppleva en ökad känsla av 
självständighet och livskvalitet. Protesen var ett hjälpmedel som förenklade vardagen 
för vissa, och som resulterade i känslan av att inte klara sig utan den. Med protes 
klarade personer av att göra nästan allt som gjorts innan. Däremot var protesen ett 
problem för andra, då smärta var en av konsekvenserna vid protesanvändning. Även 
känslan av att vara i behov av hjälpmedel var svårt att acceptera för de som inte hade 
accepterat den nya situationen. De fysiska restriktioner gjorde att många upplevde 
problem även sexuellt, då de kände att dem inte längre kunde prestera och klara av lika 
mycket längre, amputationen skapade ett obehag vid intima situationer. Det gjorde att 
många tog avstånd från sexuella relationer, på grund utav sin funktionsnedsättning 
(Senra et al., 2011; Verschuren et al., 2014; Dunn, 1996; Bosmans et al, 2007). 

Psykiskt perspektiv 

Känsloliv 

Depressiva symtom hade en association till en avsaknadkänsla av optimism, 
meningsfullhet samt kontroll över tillståndet som personen i fråga befann sig i. Andra 
känslor och klagomål som uttrycktes till följd av amputation var ledsamhet, ångest och 
irritation. Även synen på sin egen kropp hade en koppling till ångest och depression, 
resulterande i en lägre självkänsla och en känsla av att förlora sitt värde som människa. 
(Dunn, 1996; Senra et al., 2011). 
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I de situationer där amputation ledde till en positiv effekt, på grund av de smärtsamma 
komplikationerna som extremiteten medförde innan amputation, upplevdes en mer 
ökad självkänsla. Känslan av att vara smärtbefriad och acceptans till användning av 
hjälpmedel som protes uttrycktes, även innebörden av sexuell hälsa ändrades. 
Protesanvändning var en faktor som höjde självkänslan och självförtroendet då ingen 
rullstol längre behövdes. Det resulterade i en ökad självständighet och ökad livsvilja. 
Även mer uppskattning till livet, tacksamhet, mindre själviskhet och ökad ödmjukhet 
uttrycktes. Amputationens negativa konsekvenser i form av fysisk 
funktionsnedsättning resulterade i en förändrad innebörd av sex, då samlag inte längre 
kunde utföras på samma sätt. Efter operationen blev smekning och närhet väldigt 
viktigt för den sexuella relationen. Detta gjorde att avsaknaden av samlag inte längre 
fanns på samma sätt, och många behöll sin sexuella hälsa och upplevde ett ökat 
känsloliv (Verschuren et al., 2014; Senra et al, 2011). En av de största förändringarna 
till följd av amputation var angående självständighet, självkänsla och identitet. 
Känslan av att inte vara en hel person eller att klara av lika mycket i vardagen ledde till 
en försämrad självbild. Att vara omkring personer som inte tillhörde familj, nära 
vänner eller personer som är vana vid amputationer, påverkade inte självbilden lika 
mycket som att vara kring människor i ens närhet och/eller att se sig själv i spegeln. 
Att behöva tänka på val av kläder blev något som påverkade självkänslan negativt i 
sociala sammanhang som inte involverade närstående. Kläder som kjolar och shorts 
valdes bort för att inte synliggöra sin protes eller stumpen, detta gjorde vissa sociala 
sammanhang obekväma och ångestfyllda (Verschuren et al., 2014; Senra et al, 2011). 

Socialt perspektiv 

Socialliv och socialt stöd 

I social livskvalitet ingick personens familj, vänner, hem, jobb. För de personer som 
bodde hemma, vilket var mest uppskattat, var hemmet anpassat efter deras situation 
samt behov för att kunna ta sig fram i hemmet med eller utan hjälpmedel som protes 
eller rullstol, vilket gav känslan av mer självständighet. Socialt stöd i form av god 
kontakt med familj och vänner var faktorer som hjälpte återhämtningen av 
amputationen eller förenkling av anpassning till den nya situationen. Barn och familj 
besökte personen i fråga mer frekvent efter amputation, det resulterade i ett större stöd 
och känsla av värdefullhet. Utan något socialt stöd var det svårare att acceptera det nya 
tillståndet och fortsätta med livet då en känsla av värdelöshet upplevdes. Andra 
personers eller partnerns syn på stumpen skapade även en känsla av otillräcklighet och 
en känsla av att vara oattraktiv hos den amputerade (Verschuren et al., 2014; Senra et 
al., 2011; Bosmans et al., 2007). En brist i självständigheten kunde leda till en närmare 
kontakt med sin partner eller familj och vänner, då beroendet av andra var större. Det 
upplevdes som något positivt då familj och vänner behövdes för en ett bättre 
välbefinnande, men även negativt på grund av att personen i fråga upplevde sig vara 
beroende av andra och saknade känslan av självständighet. Personlighet samt attityd 
till hobbys och till att börja jobba igen varierade. Om det fanns en acceptans kring den 
nya situationen så hade personen i fråga någon form av målsättning. Målen var att 
börja jobba igen eller att bli mer självständig och klara av vardagsaktiviteter. Livet efter 
amputationen förändrades, däremot tog inte livet slut för de som upplevt en känsla av 
acceptans. En strävan till förbättring och anpassning till den nya situationen, där jobb, 
hobbys samt relationer var inräknade fanns kvar. Amputationen ledde till byte, 
uppsägning eller ett mer framgångsrikt jobb. Det kunde även leda till att hobbys lades 
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åt sidan på grund av brist i mobilitet eller fysisk aktivitet och mindre självständighet 
samt ett mer beroende av andra (Senra et al., 2011; Dunn, 1996; Bosmans et al., 2007). 
 

 

Metoddiskussion 

De artiklar som användes var kvalitativa såväl som kvantitativa. De kvalitativa 
artiklarna sammanställdes till en generell beskrivning utifrån den valda teorin. Genom 
att integrera både kvalitativa och kvantitativa artiklar, kan respektive metoder styrkas 
av varandra. En mixad metod förstärker även resultatets trovärdighet. De kvalitativa 
studierna har färre deltagare och ett mer subjektivt och individuellt svar, de 
kvantitativa studierna som använts har fler deltagare, mer konkreta svar och en 
generell beskrivning, dessa artiklar användes för att stärka och bekräfta det kvalitativa 
studiernas resultat (Borglin, 2012). Den deduktiva ansatsen applicerades då 
hälsorelaterad livskvalitet användes som en bakomliggande teori i arbetet. Däremot 
var inte teorin genomgående genom hela arbetet då hälsorelaterad livskvalitet inte 
nämner sexualitet. Det var även en utmaning att urskilja och tolka resultatet från de 
använda artiklarna och placera dem i den valda teorins perspektiv, eftersom att det 
inte finns tydliga riktlinjer för vad som tillhör de olika perspektiven. Detta kan ses som 
en svaghet i arbetet då det kan skapa problem vid replikering av studien. Däremot har 
detta inte påverkat studiens resultat (Priebe & Landström, 2012). 
 
Sökningarna gjordes i CINAHL och PsychINFO. CINAHL innehåller artiklar som är 
skriva utifrån ett omvårdnadsperspektiv, eftersom att omvårdnaden är grunden i 
arbetet ansågs denna databas att vara mest kvalificerad. För att få fram ytterligare 
artiklar som speglade syftet valdes även PsychINFO. Denna databas innehåller artiklar 
med fokus på psykologi och psykisk hälsa, eftersom det psykologiska perspektivet 
ansågs viktigt för att besvara studiens syfte. Att använda artiklar från mer än en 
databas är en styrka då fler artiklar som svarar på syftet framkommer (Henricson, 
2012). Eftersom en upplevelse av hur livskvalitet påverkas använde vi oss utav 
ovanstående sökord i samband med de booelska operatorerna AND och OR. Detta ger 
en sökning som är mer sensitiv och specifik, vilket leder till en mer filtrerad sökning 
med ett hanterbart och relevanta träffar i sökningen (Karlsson, 2012). För att få ett 
resultat som besvarade vårt syfte användes endast filter peer-reviewed och 
åldersgrupper från 18+. Ett tidsspann valdes att inte användas för att inte gå miste om 
relevanta artiklar, dock kan en svaghet i detta kan vara att även äldre studier ingår i 
tolkningen av resultat. Denna studie har med två studier som är äldre, dock har båda 
kommit fram till likvärdigt resultat som de nyare artiklarna. Detta kan då istället anses 
som en styrka, eftersom att det äldre resultatet fortfarande är relevant och stämmer 
överens med nyare forskning. Hade ett tidsspann använts skulle det resulterat i att 
endast nyare forskning användes till resultatet, dock hade då inte styrkan från den 
äldre forskningen varit tillgängligt för att visa kontinuitet i den upplevda erfarenheten. 
(Östlundh, 2012).  
 
Till resultatet blev nio respektive två artiklar kvar ur respektive databas. 
Kvalitetsgranskningen gjordes gemensamt och skapade en styrka i valda artiklar då 
båda uppfattade artiklarna som relevanta och att de svarade på syftet som valts samt 
att alla valda artiklar innehöll relevant resultat. Efter att ha kvalitetsgranskat artiklarna 
gick dessa igenom en analys som utfördes enskilt. Sedan diskuterades fynden för att 
minimera risken för bortfall av viktig information. Att enskilt granska, och sedan 
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sammanställa relevant fakta tillsammans ökar pålitligheten i studiens resultat. 
(Lincoln & Guba, 1985; Danielson, 2012). Utav de fyra kvalitativa artiklarna uppnådde 
alla artiklar 12 poäng av 12 möjliga i kvalitetsgranskningen, vilket ger de använda 
artiklarna en mycket god kvalitet och anses därför vara pålitliga och trovärdiga för att 
tolka till resultatet. Utav de sju använda kvantitativa artiklarna uppnådde fem artiklar 
11 poäng av 11 möjliga, två stycken uppnådde 10 av 11. En artikel diskuterade inte sin 
validitet eller reliabilitet, den andra tog inte upp nyare forskning i sin studie. Trots 
detta ansågs dessa artiklar vara av god kvalitet för att tolka till vår studies resultat 
(protokoll för kvalitetsbedömning, Hälsohögskolan, JU). Artikeln som inte tog upp 
nyare forskning var en av de äldre artiklarna. Denna artikel valdes att tas med för att 
styrka resultatets reliabilitet då resultatet var likvärdigt med de nyare (Wallgren & 
Henricson, 2012). 
 
Utmaningen med tolkningen av de kvantitativa artiklarna i denna studie har varit att 
sammanställa statistik och data från de olika artiklarna till en generell beskrivning och 
analys. Eftersom att de använda artiklarna till det kvantitativa resultatet har använt sig 
av olika mätinstrument har detta skapat en svaghet i tolkningen. Data kunde ej tolkas 
med signifikans och eller procent. De använda mätinstrument mäter på olika sätt, 
vilket gör att signifikans och procent har olika innebörd i de olika artiklarna. Därför 
gjordes ingen tabell med siffror. Istället användes en tabell där upplevelsen av de olika 
perspektiven visas med pilar, upp eller ner. Detta gör det lätt att se om en positiv eller 
negativ upplevelse har uppstått. För att svarar bättre på syftet ansågs detta vara den 
mest användbara metod för att presentera resultatet. De båda resultaten styrker och 
komplimenterar varandra, eftersom att olika metoder har genomförts och fått 
likvärdiga resultat (Borglin, 2012).    
 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet vad att beskriva hälsorelaterad livskvalitet efter amputation av 
extremitet utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Smärta var den största 
faktorn som påverkade personers förmåga till handling och hantering av 
livssituationen efter amputation på ett negativt sätt. Hinder för sociala sammanhang 
och vardagsaktiviteter, ångest- och depressionskänslor uppstod till följd av smärtan. 
Socialt stöd visade sig vara en viktigt för återhämtning.  
 

Amputationens påverkan hos de berörda var både negativa och positiva. Beroende på 
inställningen hos individen om sin situation, kunde det antingen skapa en känsla av 
ännu en chans i livet och känslan av att kunna se en ljusare framtid, men även att 
personen i fråga inte upplevde sig kunna bidra med lika mycket i vardagen, därav 
känslan av värdelöshet. Smärta, nedsatt mobilitet och sämre socialt liv bidrog till 
sämre livskvalitet och skapade en situation som var svår att hantera. Många upplevde 
en försämring av den subjektiva hälsan, detta på grund av smärta och psykiskt lidande, 
vilket skapade en försämrad självbild och självkänsla. Det många upplevde påverkade 
livskvaliteten var förmågan att inte längre vara självständig och /eller fylla en roll i 
sociala sammanhang. Smärta i olika former skapade restriktioner i vad individerna 
klarade av, men även sviktande psykisk hälsa. Känslor som depression visade sig var 
vanligt efter amputation, och ofta kom dessa känslor i samband med smärta, självbild 
och sociala sammanhang där människors syn på personen i fråga påverkar 
självkänslan. Enligt Nordenfelt (2004) är detta faktorer som påverkar hur en individ 
upplever sin hälsa och/eller livskvalitet.  
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Smärta efter amputation upplevdes av majoriteten av de amputerade, smärtan bidrog 
till ett sämre känsloliv och en sämre fysisk förmåga, detta ledde till att livskvaliteten 
sjönk ännu mer och skapade en känsla av att inte kunna gå vidare med sitt liv (De 
godoy, Braile, Buzatto, Longo, & Fontes, 2002). 
Smärta har inte jämförts i studien som gjorts, utan all smärta oberoende av 
amputations lokalisation har sammanställts till en beskrivning. Enligt Kearns, 
Jackson, Elliott, & Ryan (2018) finns det en skillnad I smärtupplevelse mellan övre och 
nedre extremitets amputationer, där personer med amputation av övre extremitet 
hade större risk att få smärtor. Om amputationen sker längre ner på de övre 
extremiteterna, ökar risken att istället få emotionella problem för smärtproblem. 
 
Studiens resultat har inte tagit upp jämförelse mellan akuta och planerade 
amputationer. En akut amputation orsakade mer smärta vid användning av protes än 
vad en planerad amputation gjorde (Gallagher & Maclachlan.,2010). Dock ska det tas 
i beräkning att Gallagher & Maclachlan (2010) endast studerat protesanvändning, 
vilket denna studie inte har tagit med som en variabel. Anledning till att detta inte 
framkommit i tolkningen av denna studies resultat är just därför. 
 
Enligt Nordenfelt (2004) är ett bra känsloliv viktigt för att uppleva god livskvalitet. Det 
har genomgående framkommit att depression, ångest och en försämrad självbild är 
vanligt efter amputation. (Oaksford, Frude, & Cuddihy, 2005) styrker denna 
tolkningen av värdet av att ett bra känsloliv stärker livskvaliteten, då amputerade 
personer påvisade en höjd nivå av depressiva och ångest och/eller oroskänslor (Saraf, 
Cupta, Prakash, & Prakash, 2013). Att använda humor och kunna hålla sig positiv till 
situationen underlättade för att kunna gå vidare och hantera situationen (Egan, 
Harcourt, & Rumsey, 2011). 
 
Denna studie har, oavsiktligt, en större antal deltagare med amputerad nedre 
extremitet med i tolkningen. Detta kan skapa en skev bild av hur livskvaliteten ser ut 
efter en amputation, således, kan inte en generell översikt riktigt göras. Å andra sidan 
kan tolkningen av detta resultat även styrkas av (Saradjian, Thompson, & Datta, 2008) 
undersökning av personer med amputerade armar och/eller delar av armar. Dessa 
deltagare uttryckte att de är oroade över anpassningsförmåga till jobb, socialt och har 
även svårt att återfå en god självbild. Trots att självbilden hos dessa individen var 
relativt låg, var den fortfarande överraskande hög för en övre extremitets amputering. 
 
Den sexuella hälsan var viktig, och inte enbart handlade om sexuell aktivitet i form av 
samlag, utan även om närhet med sin partner. Det gav en ökad självkänsla när partnern 
såg bortom amputationen och sökte närhet på samma sätt som tiden innan 
amputationen. I teorin om hälsorelaterad livskvalitet nämns det inte om den sexuella 
hälsan, men i resultatet framgår det att det är en faktor som påverkar livskvaliteten, 
mestadels har det en korrelation med den psykiska aspekten inom hälsorelaterad 
livskvalitet (Watanabe & Toyonaga, 2002; Woods, Hevey, Ryall, & O’Keeffe, 2018). 
 
Socialt stöd och ett gott socialt liv har genomgående skapat en känsla av sammanhang 
och mening med livet, dock påverkades det sociala livet mestadels negativt efter 
amputationen. Ett stöd från nära och kära skapar inte bara en underlättande 
livssituation utan ger även hopp. Att inte behandlas annorlunda på grund utav sin 
amputation var hjälpsamt, då detta skapade en starkare känsla av självständighet. Att 
inte bry sig om vad andra tänker om protesen, och istället visa protes för att täcka för 
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den, minskade känslan av skam. (Egan, Harcourt, & Rumsey, 2011; Unwin, Kacperek, 
& Clarke, 2009; Rydén & Stenström, 2000) 
Stöttning, hjälp samt acceptans i det nya tillståndet krävdes för att den amputerade ska 
känna sig värdefull och tänka positivt, att livet går vidare och att personen fortfarande 
är omtyckt. Däremot kunde upplevelsen av att vara en börda och beroende av andra 
också kännas vid hjälp av familj och vänner. Personer som hade familj och vänner var 
inte lika oroliga över amputationen som personer som inte hade någon partner, då 
åsikter kring hur personen i fråga kommer att hitta någon som accepterar 
amputationen uttryckte (Unwin, Kacperek, & Clarke, 2009). 
Samtidigt som det förekom mycket socialt stöd, kände sig även många mindre värda 
och förbisedda och förlorade stöd efter amputeringen (Saraf, Cupta, Prakash, & 
Prakash, 2013). 
 
Vid analys av resultatet framgick det att resultatet var mer fokuserat på amputation av 
ben. Detta kan bero på att den vanligaste amputationen utförs på nedre extremitet, 
vilket i sin tur har lett till mer forskning på det området och artiklar med mest fokus 
på benamputation (Järhult & Offenbart, 2002). Amputation av ben sker oftare än 
armar till följd av sjukdomar, som ateroskleros i kärlen eller diabetes som leder till 
försämrad blodcirkulation i benen. Personer som genomgått amputation av övre 
extremitet har i de flesta fallen varit med om någon olycka, och inte ofta till följd av 
sjukdom. Då inte orsaken till amputation har tagits hänsyn till vid studien, kan 
resultatet inte vara generellt för alla personer med en amputerad extremitet. Personer 
som har förberett sig för amputationen har hunnit bearbeta och inse att livet kommer 
att ändras, medan amputationen för personer som varit med om en olycka har kommit 
som en chock, utan varning eller tid till tänkande samt bearbetning. Dessa personerna 
kan då ha upplevt den hälsorelaterade livskvaliteten på olika sätt än vad som 
presenteras i resultatet i denna studie (Queiroz et al., 2016; Pedras, Carvalho, & 
Pereira, 2016) 
 

Slutsatser 

En hälsorelaterad livskvalitet minskar hos personer som genomgått amputation. Det 
som bidrog mest till negativa livsupplevelser var smärta och kroppsbild, samtidigt som 
socialt stöd var till stor hjälp vid bearbetning, återhämtning och acceptans av den nya 
situationen. De olika kategorierna påverkade varandra. Ett mindre socialt stöd samt 
sämre fysiska förmågor bidrog till sämre psykisk livskvalitet, samtidigt som den 
psykiska hälsan hade en negativ inverkan på den sociala livskvaliteten. Den största 
gemensamma faktorn hos alla kategorierna som bidrog till minskad livskvalitet var 
smärta.  
 

Kliniska implikationer 

För att kunna främja hälsa och hjälpa personer efter en livsförändrande situation är 
det viktigt som sjuksköterska att skapa en god relation med personen i fråga. Det här 
arbetet kan ligga som en grund till en bredare förståelse för innebörden av amputation. 
En bredare kompetens hos vårdpersonal om amputation, samt de livsförändringar som 
uppstår till följd av ingreppet kan i sin tur leda till en bättre vård för personer. 
Information om vad för hjälp som finns att få i samband med amputation bör ges till 
personen i fråga och anhöriga innan och efter ingreppet. Kommunikation med andra 
involverade professioner kan behövas för att få en så individanpassad vård som 
möjligt. Som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på vad personen värdesätter i livet 
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för att sedan tillsammans med patienten försöka jobba för att bibehålla vardagen i det 
nya livstillståndet. Genom att använda personcentrerad omvårdnad som arbetssätt och 
se till personens helhet, kan en relation mellan personal och patient skapas. Detta kan 
leda till en mer trygghet hos personen och ha lättare till att acceptera hjälp.  Trots att 
denna studie inriktar sig på amputation och livsförändringar i samband med det, är 
det viktigt att ha i åtanke att alla livsförändringar kräver individanpassad omvårdnad 
och omhändertagande.  
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ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?

     Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?      

     Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja   Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
  
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…män:…………..   
 
 
Granskare sign: ………………………………………
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Bilaga 3 

 
 

År, Författare, 
Land 

Titel Syfte Design Och Metod Huvudfynd Kvalitet 

J.B, Veruschuren, 
J.H, Geertzen, 
P, Enzlin, 
P.U Dijkstra och R
, Dekker. 2014 

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

To describe how 
people with lower 
limb amputation 
experience changes in 
their sexual 
functioning and 
sexual well-being.  

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerad 
Intervjuer  
 
26 Deltagare. 

Sex och sexualitet var viktigt för 
deltagarna, dock blir det inte lika 
viktigt vid sjukdom/handikapp. Vissa 
upplevde både positiva och negativa 
förändringar, såsom skam inför sin 
partner. Endel njuter mer av sex, för 
vissa är det tvärt om. Självkänslan blir 
sämre då de känner sig mindre 
attraktiva. Medans andra tyckte 
amputationen var positiv, eftersom 
de blev av med sina problem, såsom 
smärta och tumörer.  

Del1: 4/4  
Del 2: 8/8 

J.C, Bosmans, 
T.P.B.M. Suurmeij
er, M. Hulsink, 
C.P. 
Van der Schans, 
J.H.B, Geertzen oc
h P.U, Djikstra.  
2007 

Amputation, phantom 
pain and subjective  
well-being: 
a qualitative study.  

To explore the impact 
of an amputation and 
phantom pain on the 
subjective well-being 
of amputees.  

En kvalitativ studie 
med semi-
strukturerade 
Intervjuer och två 
VAS instrument.  
 
16 Deltagare 

Deltagarna uppgav att de kände 
någon form av fantomsmärta, alla 
deltagare uppgav att de skedde 
någon förändring i relation till 
familjen, vänner, hobby och jobb. 
Det subjektiva välmående hos 
deltagarna varierade och alla kunde 
inte återgå till sitt vardagliga liv.  

Del 1:4/4 
Del 2: 8/8 

H. Senra, R. A, 
Oliveira, I.Leal och
 C.Viera. 1996 

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

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

En kvalitativ studie 
med tvärsnittsstudie 
och 
semistrukturerade  
intervjuer  
 
42 Deltagare 

Smärta, problem med vardagliga 
aktiviteter, minskad självständighet.  
Negativa konsekvenser angående 
välmående, yrke, identitet, sexualitet 
och en känsla av att bli övergiven var 
saker som deltagarna uttryckte sig 
uppleva efter amputationen. 

Del 1: 4/4 
Del 2:8/8 
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År, Författare,  Titel Syfte Design och 
Metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Dana S. Dunn. 2011 Well-being 
following 
amputation: 
Salutary effects of 
positive meaning, 
optimism and 
control. 

To examine the salutary 
effects of finding 
positive meaning in a 
disabling experience.  

Kvalitativ. Enkät 
med öppna 
frågor skickades 
till 138 personer. 
 
138 Deltagare 

Majoriteten av deltagarna upplevde 
att något positivt hände efter deras 
amputation. Deltagarna hittade 
fördelar och glömde det negativa, 
uppskattade livet mer, och jämförde 
sig med andra och var glada att dem 
fortfarande levde. 
 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

L.Remes, R. Isoaho,  
T.Vahlberg, M.Viitanen, 
M. Koskenvuo och 
P. Rautava. 2009 

Quality of life three 
years after major 
lower extremity 
amputation due to 
peripheral arterial 
disease. 

To asses the quality of 
life of peripheral 
arterial disease 
amputees. 

Kvantitativ. 
Patienter var 
intervjuade och 
en kontrollgrupp 
svarade på en 
Enkät.   
 
59 deltagare 

Amputerade har sämre livskvalitet, 
än deras kontrollgrupp. Områdena 
som skiljer sig är rörlighet och 
Sexuell aktivitet. Livskvaliteten av de 
som både hemma var samma som 
kontrollgruppen. Symtom av 
depression fanns hos amputerade. 
De kände sig inte heller lika 
värdefulla.  
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 

D. Zidarov, B. Swaine 
och C. Cauthier-
Gagnon. 2009 

Quality of life of 
persons with 
lower-limb 
amputation during 
rehabilitation and 
at 3 months follow 
up. 

To describe and 
compare quality of life 
of persons with lower 
limb amputation at 
admission, discharge 
and 3 months after 
rehabilitation. 

Kvantitativ. 
Långtidsstudie.  
 
19 Deltagare. 

Livskvalitet var relativt högt, dock 
inte relaterad till fysiska förmågor. 
Det var ingen stor skillnad i 
förändrad livskvalitet förutom i 
förmågan att kunna gå ut. 
Livskvalitet var relaterad till smärta 
och sociala faktorer.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/7 
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År, Författare,  Titel Syfte Design och Metod Huvudfynd Kvalitet 

K. Demet, N. 
Martinet, F. 
Guillemin, J. Paysant 
och J-M. Andre. 
2009 

Health related quality 
of life and related 
factors in 539 persons 
with amputation of 
upper and lower limb. 

To assess the nature 
of factors related to 
health-related quality 
of life of persons with 
limb amputation.  

Kvantitativt. 
Nottingham Health 
Profile. 
 
539 Deltagare. 

Livskvaliteten påverkades negativt av 
faktorer gällande funktionsnedsättning 
och smärta. Emotionellt och socialt var 
fortfarande relativt bra efter 
amputation.  

Del 1:4/4 
Del 2:7/7 

A.S, Walters och G.M, 
Williamson. 1998. 

Sexual satisfaction 
predicts quality of 
life: A study of adult 
amputees. 

How satisfactions 
with one´s sexual 
relationships with 
others predicts 
overall quality of life. 

Kvantitativ. Intervjuer 
och enkäter som var 
formade efter 
intervjun.  
 
77 deltagare 

Att vara tillfredsställd med sitt sexuella 
liv höjde känslan av livskvalitet.  
Närvaro av smärta var relaterat till 
lägre sexuell tillfredställelse, samt lägre 
livskvalitet. Det påverkade även 
livskvaliteten individuellt. 

Del 1:4/4 
Del 2: 6/7 

J.H, Davidson, K.E, 
Khor och L.E, Jones. 
2010 

A cross sectional 
study of post 
amputation pain in 
upper and lower limb 
amputees, experience 
of a tertiary referral 
amputee clinic. 

To determine the pain 
characteristics and 
health-related quality 
of life of upper and 
lower limb amputees. 

Kvantitativ. 
Enkätundersökning. 
 
57 Deltagare 
 
 

Majoriteten av deltagarna upplevde 
lång ihållande smärta efter amputation. 
De som amputerat nedre extremitet 
visade sig fungera bättre fysiskt än Övre 
extremitets. De fungerade även bättre 
socialt, mentalt, hade mindre smärta 
och bättre fysiska förmågor.  

Del 1:4/4 
Del 2:6/7 
 

R. Artherton och N. 
Robertson. 2009 

Psychological 
adjustment to lower 
limb amputation 
amongst prosthesis 
users.  

To determine the 
prevalence of 
psychological 
morbidity in an 
amputee population 
and identify variables 
associated with 
increased distress 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
 
67 deltagare. 

Ångest och depression visades hos 
deltagarna. Depression var inte lika 
vanligt. Vissa deltagare hade problem 
med att anpassa sig till sina 
begränsningar. Ångest och depression 
var kopplat till utseende, självkänsla 
och självmedvetenhet. 

Del 1:4/4 
Del 2:7/7 

P. Gallagher och M, 
Maclachlan. 2004 

The trinity 
amputation and 
prosthesis experience 
scales and quality of 
life in people with 
lower-limb 
amputation 

To undertake 
preliminary research 
into quality of life for 
a group of people 
with lower limb 
amputation 

Kvantitativt. 
Tvärsnittsstudie. 
 
63 Deltagare. 

Mindre fysiska restriktioner, och smärta 
var relaterat till bättre Fysisk 
livskvalitet. Bättre förmåga att anpassa 
sig, nöjd utseende med utseende och 
bättre fysisk förmåga gav bättre psykisk 
livskvalitet. Mer användning av protes 
gav bättre social livskvalitet. 

Del 1:4/4 
Del 2:7/7 
 


