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Sammanfattning 
Bakgrund: I dagsläget finns det begränsat med studier utförda på hur anhöriga till amputerade på 
nedre extremitet upplever sin delaktighet i rehabiliteringsprocessen efter en amputation. Då anhöriga 
ofta antas hjälpa till med vardagslivet för amputerade patienter, är det viktigt att lämplig information 
angående anhörighetsstöd tillämpas korrekt utifrån deras situation.  
 
Syfte: Syftet med denna studie var att utforska om potentiella brister fanns hos den information och 
hjälp anhöriga fått i situationen som uppstått efter en amputation. 
 
Hypotes: Brister kring anhörigas information och deras möjligheter till hjälp i vardagen förväntas att 
identifieras. 
 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys utfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Öppet ställda 
frågor konstruerades för att samla upplevde erfarenheter av deltagarnas aspekter angående 
informationsutbytet i samband med sin partners amputation.  Utförandet av intervjuerna skedde på 
Hälsohögskolan i Jönköping och på den ortopedtekniska avdelningen i Borås. Inspelning skedde med 
hjälp av diktafon, där inspelningarna sedan fördes över till undersökarnas datorer för transkribering 
och en kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: Tre kvinnor i 56-70 års åldern deltog i studien. Alla närstående var män med 
knädisartikulation som högsta amputationsnivån. Genom analysen av meningsenheter framkom sju 
kategorier: information, rehabilitering, tillgänglighet, belastning, tillvaro, relationer och känslor.   
 
Konklusion:  Deltagarna uttryckte ett visst missnöje med den information angående den hjälp de är 
berättigade till som anhöriga. Speciellt handlade detta om praktiska ting som hade kunnat underlätta 
anpassning till den nya livssituationen, så som handikapptillstånd vid parkering eller 
boendeanpassning. Överlag tycktes deltagarna ändå vara relativt nöjda med hjälpen och den 
information de fått på sin ortopedtekniska avdelning.  
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Summary  
Background: Today there are limitations to studies executed on how next-of-kin to amputees with a 
lower extremity amputation experience their involvement in the rehabilitation process after an 
amputation. Since the relatives are often assumed to help in everyday living for amputated patients, is 
it important that adequate information about relative support applies correct from without their 
situation.  
 
Aim: The aim of this study was to explore if potential inadequacies existed among the information and 
help relatives got in the situation that emerged after an amputation.  
 
Hypothesis: Inadequacies among information given to the next-of-kin and their possibilities to get 
help in everyday living was expected to be identified.   
 
Method: A qualitative content analysis was executed by semi-structured interviews. Openly asked 
questions was constructed to gather perceived experiences of the participants aspects regarding 
information exchange associated with their partners amputation. The execution of the interviews was 
conducted at the School of Health and Welfare in Jönköping and at the orthopaedic workshop in Borås. 
The recordings were conducted with the help of a Dictaphone, whereat the recordings was later 
transferred to the investigators computers for transcription and a qualitative content analysis.  
 
Result: three women ages 56-70 participated in the study. All the relatives were men with knee 
disarticulation as the highest level of amputation. By the analysation of the meaning units emerged seven 
categories: information, rehabilitation, availability, strain, subsistence, relationship and emotions. 
 
Conclusion: The participants expressed some dissatisfaction about the information regarding the help 
they are intitled to as next-of-kin. Especially it was about practical things that could have eased the 
adjustment to the new living situation, such as disability permissions regarding parking or home 
adaption. Over all seemed the participants relatively happy about the help and the information they got 
at their orthopaedic workshop.  
 
  

https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/inadequacies#translationsdetails1
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/perceived
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/information-exchange
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/subsistence#translationsdetails1
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/dissatisfaction#translationsdetails1
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Terminologi 
Nomenklaturen för vad som menas med anhörig beskriver socialtjänsten som: ”Med anhöriga menas 
personer som vårdar eller stödjer närstående” (Socialtjänsten, 2018). 

Bakgrund 
“The amputation of a limb is a truly life-altering event, affecting the physical, functional, and 
psychological dimensions of a person’s world” (Lusardi & Pepe, 2013, s. 498). 
 
I dagsläget finns det begränsat med studier utförda på hur anhöriga till amputerade på nedre extremitet 
upplever sin delaktighet i rehabiliteringsprocessen efter en amputation. Då anhöriga ofta antas hjälpa 
till med vardagslivet för amputerade patienter, är det viktigt att lämplig information och hjälp tillämpas 
korrekt utifrån deras situation.  
 
Kiessling och Kjellgren (2004) utförde en kvalitativ studie i Sverige med fokus på Patienters upplevelse 
av delaktighet i vården. Med en fenomenologisk ansats fångades patientens egna erfarenheter och 
upplevelser av deras delaktighet. Man fann positiva hälsoeffekter när patienten kände sig delaktig i sina 
vårdbeslut. Informationsutbytet mellan vårdpersonal och patient presenterades enligt tre teman: behov 
av samtal, behov av kontinuitet i kontakten med hälso-och sjukvårdspersonal samt behovet av kontroll. 
Detta skapar en interaktiv process med deltagarmöjligheter. 
 
Gallagher och Maclachlan (2001) fann i sin studie att de amputerade själva uppfattade situationen som 
mer tärande för deras nära och kära än vad som redovisades av de anhöriga. Tidigare studier har även 
visat att den mentala bördan hos anhöriga påverkas negativt av en längre rehabiliteringsprocess, samt 
så påverkas de anhöriga av den anatomiska funktionsnedsättningens grad (Magliano & Politano, 2016; 
Alves & Pereira, 2017). Desto lägre funktionsnivå desto högre påfrestning.  
 
Trots den negativa aspekten upplevde de flesta anhöriga enligt Magliano och Politano (2016) en vilja 
och glädje över att få vårda sina närstående. Konflikten mellan involvering och förväntningar inverkade 
på de anhörigas fritid. En upplevelse av brist på uppföljning, samt givandet och tagandet av information 
när det kommer till omvårdnad av äldre rapporterades av Hjelle, Alvsvåg och Förland (2017). 
  
Rochette et.al. (2014) granskade de etiska aspekter när anhöriga involverades i vårdprocessen efter 
stroke. De anhöriga antogs ta en omhändertagande roll, men var inte berättigande till information som 
en vårdpersonal har tillgång till. Det blev således en fråga om patientsäkerhet då kommunikationen kan 
komma att ske mellan närstående och anhörig, istället för att informationen fås direkt ifrån 
vårdpersonalen.  
 
Enligt 5 kap. 10§ socialtjänstlagen (SFS 2017:809) ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta 
för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Dock finns ingen motsvarighet till detta i hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Men det är viktigt att komma ihåg att anhörigas insatser bygger på 
frivillighet (Socialstyrelsen, 2016).   
 
De anhörigas upplevelser och erfarenheter studerades kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer 
med grund ur Socialstyrelsens ”stöd till anhöriga, vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 
kap. 10§ socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 2016) och” Anhörigstöd – Information till anhörig-, 
brukar- och patientorganisationer” (Socialstyrelsen, 2015). Dessa kompendier nämner viktiga 
infallsvinklar ur vilket anhöriga kan tänkas påverkas av den nya situation de befinner sig i, samt vilken 
rätt till hjälp de har. Vissa av de aspekter så som fritidsbelastning, informationsbehov m.m. återfinns 
även som påverkade situationer i de ovannämnda artiklarna.   
 
Med grund i de ovanstående artiklar och kompendier syns en trend hur närstående i olika 
patientgrupper påverkas av den nya livssituationen. Detta inkluderar anhöriga till amputerade på nedre 
extremiteter. Således är det av intresse att undersöka hur deras upplevelse av deras nya livssituation är. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att utforska om potentiella brister fanns hos den information och hjälp 
anhöriga fått i situationen som uppstått efter en amputation. Detta kan ge grund för möjliga 
förbättringsarbeten inom den specifika yrkesprocessen som ortopedingenjörer genomgår.  
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Hypotes 
Brister kring anhörigas information och deras möjligheter till hjälp i vardagen förväntades att 
identifieras.  

Metod 
Design  
Semi-strukturerade individuella intervjuer användes för att samla in data kring känsliga ämnen på 
personlig nivå. Den kvalitativa ansatsen fokuserade på att beskriva variationer genom identifikation av 
skillnader och likheter i textinnehåll. Den kvalitativa innehållsanalysen lät oss analysera människors 
berättelser om hur det är att vara anhörig till en nedre extremitetamputerad (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Arbetsmetodiken för datainsamling antogs vara av deduktiv karaktär då 
undersökarna använde sig av redan befintlig forskning som grund för formulering av syfte och hypotes 
(Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Etiska överväganden 
Studien föll under benämningen studentarbete på grundnivå och det fanns således inget krav på etisk 
granskning hos den regionala etikprövningsnämnden (Etikprövningsnämnden [EPN], 2018). Då de 
etiska förhållandena alltid bör undersökas efterföljdes etikprövningslagen (SFS 2003:460) 
rekomendationer. 
 

Deltagare 
Insamling av deltagare skedde med hjälp av de ortopedtekniska verkstäderna (OTA) i Jönköping och 
Borås, som förmedlade information vidare till relevanta patienter. Information gavs även till kontakter 
som etablerats i samband med utbildningen. Avdelningarna tog emot en informationsblankett (se bilaga 
1) att ge till patienter med aktuella anhöriga. Patienterna informerade sedan sina anhöriga om studien 
och uppmanades att ta kontakt med undersökarna via mejl eller telefon.  

 
En efterfrågan på sju deltagare till studien gjordes. Två stycken skulle användas i en pilotstudie som 
grund för vidare utveckling av formulering och tolkning av frågorna som ställdes. De fem återstående 
deltagarnas semi-strukturerade intervjuer skulle utföras med modifierade frågor utifrån pilotstudien, 
för att få varians mellan svaren. Den insamlade datan från de tänkta fem intervjuerna planerades att 
användas för den slutgiltiga kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 
För att delta i studien behövde intervjupersonen och den närstående haft samboförhållande innan 
partnerns amputation, så att de kan reflektera över eventuella skillnader i vardagslivet. Det krävdes att 
det hade gått minst ett och halvt år sedan amputationen så att den nya livssituationen blivit mer av ett 
vardagsliv. Intervjupersonerna behövde också ha möjlighet att själva kunna ta sig till antingen 
Hälsohögskolan i Jönköping eller OTAn i Borås för utförandet av intervjuerna. För adekvat 
kommunikation och analys av intervjuerna behövde intervjupersonerna kunna samtala på svenska eller 
engelska.  
 

Material 
Intervjuerna genomfördes i avskilda rum med karaktär av grupprum eller konferensrum (se Bild 1).  
Rummen var neutrala för minskandet av yttre stimuli, för att ge alla deltagande liknande 
förutsättningar.  
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Bild  1. Exempel på utformningen av intervjulokal. 

En diktafon (Olympus VN-541PC) användes för inspelning av intervjuerna. De inspelade intervjuerna 
fördes sedan över till undersökarnas datorer för transkribering. Transkribering skedde i slutet rum där 
enbart undersökarna närvarade.  
 

Datainsamling  
Domänerna som intervjuarna ville belysa baserades på socialstyrelsens ”stöd till anhöriga, vägledning 
till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 2016) och” 
Anhörigstöd – Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer” (Socialstyrelsen, 2015) 
och tidigare forskning. Följande domäner valdes; närstående, delaktighet, relation, information och 
övrigt (se Bilaga 2). Dessa har använts som indelning vid frågeställningarnas olika kategorier för att 
underlätta flödet under intervjuerna. Utifrån dessa domäner utformades det öppet ställda 
intervjufrågor.  

 

Information, samtycke och kvantitativt  
Vid ankomst till intervjurummet fick deltagarna en kort information kring de tre dokumenten (se Bilaga 
1, 3 och 4). Demografisk data för den anhörige och dess närstående samlades in av samtliga deltagare 
innan intervjun genomfördes. Detta skedde genom en kvantitativ enkät (se Bilaga 3) som deltagarna 
fyllde i, utan närvaro av undersökarna för att undvika onödig stresspåtryckning. Demografisk data 
valdes att samlas in för att kunna värdera generaliseringen i undersökningen. När undersökarna 
återvände till rummet frågades deltagarna om otydligheter eller om frågor kring dokumenten fanns.  
 

Semi-strukturerade individuella intervjuer  
Båda undersökarna befann sig i undersökningsrummet, men endast en ställde frågor och den andra 
hjälpte till med kompletterande följdfrågor eller eventuella förtydliganden, men ansvarade också för 
diktafonen och anteckningar för att säkerställa att så mycket som möjligt noterades för att ge bättre 
tillförlitlighet (Guest , Mack, MacQueen, Namey , & Woodsong, 2005 ). Intervjuerna genomfördes under 
veckorna 17-19, år 2018 och varade mellan 30-60min.  

 

Pilotstudie 
Pilotstudien hölls vecka 16 år 2018. Den genomfördes enligt beskrivning för de semi-strukturerade 
intervjuerna. Revidering av frågorna skedde utefter pilotstudien som resulterade i de slutgiltiga frågorna 
(se Bilaga 2).  
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Analysmetod 
Den kvalitativa innehållsanalysen på de insamlade intervjuerna gjordes i form av induktiv ansats enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) för att förutsättningslöst analysera transkriberingarna. 

 
För att identifiera skillnader och likheter mellan deltagarnas upplevelser diskuterades 
transkriberingarnas innehåll mellan undersökarna.  Intressanta samt relevanta meningsenheter valdes 
ut därefter. Tillsammans kondenserades de valda meningsenheterna till sammanfattande meningar för 
att underlätta kodningen. Undersökarna valde koderna utefter subjektiva tolkningar av det väsentliga i 
meningsenheterna. För att skapa konsensus sammanställdes de koder som kunde likställas med 
varandra till en kategori (se Tabell 1). Undersökarna valde sedan ut representativa meningsenheter för 
resultatpresentation av intervjuerna.  

 
Tabell 1 
Exempel på användandet av den induktiva ansatsen vid analysering av transkriberingarna 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori  

“It is totally changed from what white to 
black. Is really, really, I, I don’t know about 
other people, but for me is 100% change 
and it’s not in a good way”. 

My life has totally changed 
for the worst. 
 

  

”Men så är det mycket sådär med 
påverkan på mig då. Ska jag åka bort till 
jobbet eller vara borta i tre dar, amen då 
måste jag ju planera och se till så att det 
funkar så att han klarar sig själv och så. 
Eehh.. det är inte självklart att han klarar 
sig själv i duschen, att han ska hoppa från 
rullstol till duschstol och såvidare”. 

Jag kan inte åka bort utan 
att planera så att min man 
klarar sig själv när jag är 
iväg. 

Livet ändras  
 
 
 
Tillvaro 

“On weekdays all my friend working. So I 
have no chance to meet them because they 
working. In the evening they have to 
attend to the family, so weekday you cut it 
out. They have no time for you, but I have 
time everyday when [namn på man] go to 
work”. 

I have no chance to meet 
my friends, they have no 
time when I have time.   

Kan inte 
träffa vänner 

 

 
 

Resultat 
Deltagare 
Undersökarna hade totalt kontakt med sju möjliga deltagare för studien.  Utav dessa kunde endast fem 
fullfölja intervjuerna. Orsakerna till att de resterande två inte deltog i intervjuerna var på grund av 
sjukdom och kommunikationsbrist då kontakt ej etablerades under tidsspannet för planerad utförande 
av intervju.  Utav de fem som genomförde intervjuerna exkluderades en person som föll under 
exkluderingskriteriet samboskap före amputation.  
 
Det uppkom svårigheter vid etablering av kontakt till eventuella deltagare, som resulterade i förlängd 
datainsamlingsperiod. Osäkerheter angående deltagarantal grundade beslutet i att enbart använda den 
första intervjun som pilotstudie.  
 
Detta resulterade i tre användbara intervjuer för analysering. Demografisk data för deltagarna och deras 
närstående presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2 
Demografisk data för deltagarna och deras närstående 

Deltagare:  

Kön  3 kvinnor 
Ålder 56-70år 
Boendesituation  3st i hus, vara av alla har trappor i bostaden och bara 1st 

som har tillgång till hiss 
Sjukdomar Inga 

Närstående:  

Kön 3 män 
Ålder 61-85år 
Sjukdomar  Inga 
Amputationsorsak 2st trauma, 1st annat 
Amputationsnivå 2st transtibialt, 1st knädisartikulation  
Amputationssida 2st höger, 1st vänster  

 

Analys av de semi-strukturerade individuella intervjuerna 
Domänerna utgjorde ordningen för uppställningen av den kvalitativa innehållsanalysen. Utifrån 
analyseringen framkom flertalet kategorier som efter diskussion sållades ned till totalt sju: information, 
rehabilitering, tillgänglighet, belastning, tillvaro, relationer och känslor. Ordningen gjordes således 
om från domänernas ordning så att tillhörande kategorier sammanstrålar. Dessa kategorier används för 
presentation av relevanta meningsenheter. 
 

Kategori: Information 
Genom att undersöka studiens syfte ställdes frågor angående information som de anhöriga är 
berättigade enligt socialstyrelsen (2015; 2016). Således belystes de anhörigas uppfattning kring 
rehabiliteringsprocessen och deras upplevelse kring den information de har erfarit.  
 
Till att börja med nämnde deltagarna i studien sina behov och upplevelser om att närvara vid de 
närståendes möte med ortopedingenjör. Mycket av den information som de anhöriga ansåg vara mest 
väsentlig tyckte de att de fick vid deras närståendes första möten med ortopedingenjör. Då ansåg de 
anhöriga att detta gällde saker som hur man tar hand om stumpen eller hur man rengör och sköter 
protesen. Succesivt hade två av deltagarna för det mesta slutat att följa med på mötena med 
ortopedingenjören. De förlitade sig istället på att de fick den information de behövde av sin närstående 
när hen kom hem från ortopedtekniska verkstaden. Genom att protesbrukarna antingen berättade för 
sina partners eller att de anhöriga frågade vad som tagits upp vid besöket. En av deltagarna följer dock 
fortfarande alltid med till ortopedingenjören och får såldes alltid samma information som sin 
närstående. Vidare ansåg samtliga deltagare att de hade en god kommunikation och kontinuerlig 
kontakt med samma ortopedingenjör. De anhöriga såg inga problem med att ställa frågor till 
ortopedingenjören om de skulle ha behov av detta. Överlag var alla deltagarna väldigt nöjda med det 
omhändertagande både dess närstående och dem själva hade och fortfarande får ifrån sina 
ortopedingenjörer.  
 

“I ask everytime he come back home how is it, how is going. And he told me who he met, 
who he talk, but how to clean the protes i talk with [namn på ortopedingenjören], [namn 
på ortopedingenjören] was the one to tell me how to do this”.  -Person 1  

 
Under intervjuerna återkom enhetliga citat angående kravet på anhöriga och närstående att själva 
behöva söka upp väsentlig information. Deltagarna i studien ansåg att information kring vilken hjälp 
man har rätt att få var bristfällig inom rehabiliteringsprocessen i det hela. Det var ingen som frågade de 
anhöriga om de var i behov av varken hjälp eller någon annan väsentlig information.  De anhöriga ansåg 
att det ofta var deras närstående som sökte upp information på nätet eller inom 
organisationer/föreningar. Mycket av den information som söktes handlade om komponenter eller 
kring själva protesbrukandet och inte så mycket om vilken hjälp de anhöriga och närstående är 
berättigade till i den situation som de befann sig i. Deltagarna kände, oavsett hur de upplevde behovet 
av att närvara under mötena med ortopedingenjören, att de inte fick tillräcklig information från den 
ortopedtekniska avdelningen gällande komponentinformation kring proteserna, utan det var något de 
själva fick söka. Samtliga deltagare i denna studie kunde inte komma ihåg att de tidigare hade fått någon 
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information kring till exempel anhörighetsstöd, trots att socialnämnden ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående med funktionshinder enligt 5 kap. §10 (SFS 
2017:809, 2009). Deltagarna uttryckte en önskan om att ha tillgetts denna information i samband med 
deras närståendes sjukhusvistelse. Vidare betonades upplevelsen av kommunikation angående praktisk 
information. Deltagarna hade önskat bättre information om hur man får hjälp kring den praktiska 
anpassningen i vardagen, så som parkeringstillstånd. Detta var något samtliga deltagare tryckte på. De 
två deltagarna ifrån Jönköping hade under intervjuerna fortfarande inte fått något parkeringstillstånd, 
medan deltagaren ifrån Borås hade efter hjälp ifrån en förening fått rätt till handikapparkering.  
 

”Där upplever jag väl som att man inte alltid informeras speciellt mycket om att det finns 
olika fabrikat, olika, vad ska man säga hårdhetsgrader, mjukheter, asså det är, är olika 
konstruktioner helt enkelt, för olika kroppsformer, kroppsvikt, rörelsesätt kräver ju olika 
utrustning. Där måste man söka information, det är inte självklart”. -Person 2 

 

Kategori: Rehabilitering 
Hur de anhöriga har uppfattat sin delaktighet angående information kan ha betydelse i deras 
uppfattning av omhändertagandet under rehabiliteringsprocessen. Detta kan ha påverkat deras 
inställning jämtemot hälso- och sjukvården. Det var således av intresse att ställa frågor kring både de 
anhörigas och deras närståendes upplevelser under rehabiliteringen.  
 
Under intervjuerna framkom det hur deltagarna upplevde rehabiliteringsprocessen för sin egen del. En 
av deltagarna tog upp faktorn ”tid” för patienterna inom rehabiliteringsprocessen. Hon hade fått ett 
intryck av att rehabiliteringen hade många patienter att ta hand om, så därav hade personalen inte så 
mycket tid att spendera på dem. Hur de anhöriga blev bemötta inom rehabiliteringsprocessen generellt 
ansåg de anhöriga var mycket viktigt. Om en läkare tillexempel uttryckte sig oprofessionellt upplevdes 
vad som kan tolkas som en arrogans ifrån läkarnas sida. Deltagarna uttryckte att ett bra bemötande ifrån 
rehabiliteringsprocessen var när de upplevde att man fick bra förklarat vad som skulle hända och vilka 
alternativ som fanns. Men även om de blev bra bemötta så var rehabiliteringsprocessen en jobbig tid för 
alla deltagarna. Dels för att de fick vittna om allt dess närstående gick igenom, men också för hur mycket 
både fysisk, men kanske mest mental belastning de själva erfarit.  

 
“Some doctors said: ”AH… maybe you have to cut more” and I said NO! We are not gonna 
do that again! Because if you cut more we have to börja everything all over again!””                 
-Person 1 

 
Utöver den hjälp de fått under rehabiliteringsprocessen nämnde samtliga deltagare i undersökningen 
hur hjälpen utanför rehabiliteringen upplevdes. Generellt ansåg de anhöriga att det var ingen som gjorde 
någon form av uppföljning på deras närstående. Vem de ansåg skulle åligga detta ansvar var otydligt. 
Men det uttrycktes en önskan om bättre samordning ifrån rehabiliteringsprocessen, där någon i vart fall 
frågade dem om de behövde hjälp eller information om något inför anpassningen till den nya 
livssituationen.  
 

”Som liksom kollade av ”jaha behöver du sjukgymnast eller behöver du eehhm…pfff… p-
tillstånd eller behöver du hjälp med att komma till frisören eller?” Jag menar det finns ju 
1000 praktiska saker som någon borde hjälpa till med i, och likadant i 
rehabiliteringsprocessen, jaha jag har inte kommit längre här då ska jag söka hjälp 
någon annanstans eller ska jag? Ja hur gör man? Det finns ingen som, man är helt 
utlämnad till vad man råkar få för kontakter”. -Person 2 

 

Kategori: Tillgänglighet 
För att så långt som möjligt återvända till sina vanliga rutiner kan tillgången till assisterande hjälpmedel 
påverka upplevelsen av tillgänglighet. Undersökarna önskade således veta hur de anhöriga upplevde den 
information de fått om möjlighet till stöd och hjälp.  
 
Hur tillgången till bistånd och hjälp för tillgänglighet var i olika situationer framhävdes av samtliga 
deltagare. Dock skiljde det sig åt hur deltagarna hade upplevt tillgången till bistånd. De var eniga om att 
det generellt verkade som att så fort deras närstående fått en protes så antogs det att dem i princip skulle 
räknas som fullt friska medborgare igen, vilket självklart inte var fallet. De anhöriga berättade även om 
hur deras närstående hade problem med stumpen, och hade svårt för att ha protesen på sig under längre 
tider, vilket kunde leda till att deras närstående blev tvungen att sitta i rullstol. Kvinnan från Borås hade 
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haft en biståndsbedömare från kommunen hemma hos sig innan hennes närståendes hemkomst. De 
hade därigenom fått huset anpassat till deras nya livssituation i form av tillexempel större badrum eller 
trapphiss. Detta par hade även fått hjälp ifrån en förening gentemot amputerade med hur de skulle gå 
tillväga för att få handikapparkeringstillstånd. Medan deltagarna ifrån Jönköpings län upplevde en 
mycket större svårighet till möjligheten att få hjälp. Speciellt hade de och har fortfarande problem med 
anpassning till boendet eller rätten att få anpassat parkeringstillstånd.  
 

”Nej det var väl att dem var väl på vad heter det hembesök innan han skulle hem då från 
rehab så om det var vi eller dem som gjorde det… nej det var nog dem tror jag... för det 
var då även med från kommunen, vad heter dem? Biståndsbedömare! ja så att de fick vi 
och likadant hiss”. -Person 3 
 
“We asked for the ramp and the kommun said: ”no if you can jump, you jump”. So okey 
we have to live with that and we asked for the paring disable parking, because sometime 
when we go shopping [namn på make] cannot walk all through the mall so even though 
he have protes, but he cannot walk long so he need to use the rullstol and it need a space 
if you park in the normal you cannot bring the rullstol with you. The kommun doesn’t 
want to give us”. -Person 1 
 

Intervjupersonerna pratade också en del om hur tillgängligheten påverkat deras fritid. Deltagarna tar 
upp hur samhället generellt inte är handikappanpassat, vilket gör det svårt för deras närstående att ta 
sig fram överallt. Hur väl de anhörigas närstående fortfarande kan utöva sina fritidsintressen tycks 
påverka huruvida de anhöriga anser att deras egna fritidsintressen blir påverkade. De anhöriga säger att 
man nu måste anpassa och planera sin vardag på ett helt annat sätt jämfört med hur det var innan 
amputationen. De måste prioritera vilka evenemang och tillställningar de ska gå på. Samt så uttrycker 
de anhöriga hur deras närstående själva har fått anpassa sina intressen utefter deras tillstånd. För någon 
närstående har det drabbat honom till den grad att de inte längre kan göra de saker som de brukade 
göra. En annan närstående har istället hittat sätt att anpassa situationen omkring honom så att han kan 
utöva sina fritidsintressen trots amputationen. Desto mer den närstående själv anser att han klarar av 
desto mer tycks det som att den anhöriga och närstående klarar av att göra saker tillsammans.  

 
”Neeej….det är ingenting som är sig likt…direkt….nej… haha (försiktigt skratt), nej…det 
är…det är…går inte att säga: ”nu ska vi åka till Gotland” utan nu är det liksom frågan 
haa…: ”om vi ska ta oss dit, så måste man åka färja, hur ser det ut med toalettsituationen 
på fäjan, finns det ordentligt med handtag och grejer är det trappor som man måste gå: 
neej då fungerar det inte” man måste se till att ha hiss helatiden, kunna parkera 
tillräckligt nära för ingen av oss klarar av att gå speciellt långt, eeehh… vilka evenemang 
man ska gå på…eeehh… ska jag gå på konserthuset, ja men då måste jag se till att få plats 
som inte är längst upp för det klarar man inte ut att ta sig upp dit, det klarar man inte. 
Eehh…evenemang som kräver som man tänker sig inne i stan, gå Jönköpings marknad 
eller sånt där funkar ju inte alls. Det går inte att parkera så himla långt ifrån och gå en 
hel bit för att ta sig någonstans. Eehh... så allt är frågan om vilka evenemang kan man 
gå på för att klara av det praktiska runt om, det är inte frågan om vilka evenemang man 
vill gå på”. -Person 2 
 
”Nej men så vi trodde väl att livet skulle bli, ja det har ju blivit annorlunda, men vi har ju 
åkt utomlands och vi tänkte nu är det slut på det. Men det är det inte, utan det gör vi”.            
-Person 3 
 

 

Kategori: Belastning 
En amputation kan komma att ändra livssituationen för både den drabbade och dess anhöriga. Detta 
kan tvinga till sig etablerandet av nya vanor för de inblandade, vilket kan medföra en ökad belastning 
på de som står närmast. Detta skulle kunna påverka hur de anhöriga är i behov av information om hjälp 
och stöd som kan underlätta vardagen. Huruvida stort detta behov är kan i sin tur påverka hur de upplevt 
tillgången till stöd och information. 
 
Med anledning i ovanstående påstående undrade undersökarna hur de anhörigas hemförhållanden har 
påverkats av den nya livssituationen. De anhöriga tog upp hur den nya situationen har gjort att det krävts 
mer städning i hemmet, som då har fallit på dem som anhöriga. Det har även krävts en ökad belastning 
på dem när det kommer till trädgårdsskötsel, då deras närstående inte längre klarar av att hantera det. 
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Hur de anhöriga finner sig i detta skiljer sig lite åt, någon accepterar den nya situationen bättre än den 
andra. Men det framkommer även att det går bra medan de orkar att ta hand om detta, men en oro finns 
för hur det kommer bli om de anhöriga skulle bli sjuka eller så gamla så att de inte orkar sköta detta 
längre.  

 
”Så länge jag är pigg och frisk så kan jag göra det, men, men är man inte det så funkar 
ju inte det. Så det är tufft”. -Person 2 

 
Utöver detta togs det även upp hur de anhöriga ansåg att de hjälper till med proteshanteringen. De 
anhöriga anger att deras närstående klarar av proteshanteringen själva relativt bra. Någon av deltagarna 
tar upp vikten av att den närstående är fullt medveten mentalt och om hen inte varit det så skulle 
belastningen ha blivit mycket större för den anhörige. Dock tar samtliga deltagare upp att det de främst 
hjälper till med är rengöring av protesen.  

 
”För när han tvättar den på kvällen när han går och lägger sig så har han sådana här 
våtservetter…som han…, men jag tvättar ju riktigt noga med tvål och vatten”. -Person 3 

 

Kategori: Tillvaro 
Med tillvaro menar undersökarna hur det gemensamma livet ser ut för anhöriga och närstående i 
nuläget. Huruvida förändringarna upplevdes som positiva eller negativa kan ha påverkat inställningen 
till livssituationen. Undersökarna hoppades genom att fråga om deltagarnas vardagliga tillvaro 
eventuellt kunna identifiera flera aspektrar angående informationsutbytet.   
 
Det nämndes av de deltagande hur vardagslivets tillvaro ändrats utifrån den nya situationen med 
protesbrukandet. Det tas upp att en anpassning krävs rent hanteringsmässigt eftersom man ska tvätta 
linern och att ta av och på protesen. Även problem som att stumpen svullnar och att skavsår kan bildas 
som gör det svårt för deras närstående att bruka protesen nämns. Dessa saker bidrar till att de anhöriga 
känner att deras närstående blir mer stillasittandes, vilket har lett till att de anhöriga inte heller gör 
saker i den utsträckning som de gjorde innan amputationen. De anhöriga måste anpassa sin vardag så 
att de kan hjälpa sin närstående och får således åsidosätta vissa av de aktiviteter de själva hade velat 
utföra.  Alla deltagarna anger att tillvaron har ändrats sedan innan amputationen, men hur tufft de har 
tyckt att det har varit varierade något. Trots det var de överens om att deras situation inte har blivit 
bättre efter amputationen på deras närstående. Något som några av deltagarna i studien även tog upp 
var hur deras arbetssituation har påverkats av händelsen. En av deltagarna berättar om hur hon i och 
med den framförallt mentala påfrestningen som amputationen innebar gjorde att hon inte orkade jobba 
i den utsträckning som hon hade gjort innan. Hon hade därför blivit tvungen att gå ner i arbetstid och 
sjukskriva sig på resterande tid. Hon hade även fått hjälp av en psykolog för att hantera den mentala 
påfrestningen. En annan deltagare tog upp hur det krävdes av henne att hon slutade jobba helt och hållet 
då hennes närstående inte klarade av att hantera situationen som amputerad på egen hand.  
 

”Rent hanteringsmässigt det vardagliga man ska tvätta linern, den ska torkas, det ska på 
i viss ordning… eehmm… den delen, nej men det är inga problem det är mer det här andra 
att du får svullnad, du får skav, eee han måste ju ta av den flera gånger om dan för att 
byta såna iläggsstrumpor eftersom benet, att stumpen då är i olika storlekar beroende 
på när på dan man befinner sig, eee… om man missat det där kanske man inte kan gå ut 
om man åkt iväg någonstans, då får man kanske sitta still för det går inte gå med fel 
passning så att aahh..nej, det är, den delen är tuff”. -Person 2 

 
“I work before, but as an extra cleaning the hotel or something when they need a call, but 
[namn på make] told me to stop working, because, he don’t do anything, he don’t cook he 
don’t do anything, so he want me to be home to take care of him”.  -Person 1 

 
Hur de upplevde att andra såg på deras nya livssituation samt hur deras närstående jämförde sig med 
andra i liknande situation beskrevs av deltagarna. De nämnde hur omgivningen verkade tro att bara 
deras närstående har fått en protes så skulle det göra så att allt blev som vanligt igen. Det uttalades 
speciellt av en person hur det skiljer sig åt mellan de amputerade beroende på vilken nivå amputationen 
hade skett. Hon nämner att detta gör så att några kan gå och röra sig mer fritt, men i deras fall hade 
amputationen gjorts genom knäleden vilket försvårade hennes närståendes möjlighet till rörelse. De 
anhöriga nämner att det är en ny situation som de själva och de runtomkring dem måste acceptera och 
finna sig i. 
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”Sedan är det en tillvänjningsprocess så man får juu, juuu... både den drabbade och 
omgivningen får liksom vänja sig vid att så här är det, vi har inget att välja på”.                        
-Person 2 

 

Kategori: Relationer 
Hur personerna förhåller sig till varandra kan ha påverkat både den närståendes och den anhörigas 
upplevelse av situationen de befann sig i. I socialstyrelsen (2015; 2016) poängteras vikten av att 
anhörigas ansvar kring omvårdnad av sin närstående bygger på frivillighet. Det var således 
intresseväckande att undersöka om de anhöriga uppfattade sin delaktighet som en självklarhet eller inte.  
 
De anhöriga uppgav hur de anser att deras relation med sin partner har påverkats av amputationen, 
samt så tog de upp vikten av möjligheten att finnas där och stötta sin partner. Alla deltagarna ansåg att 
de ville vara där för sin närstående och hjälpa dem igenom den situation de har hamnat i. Utav de tre 
deltagarna i denna studie var det en som uppgav att deras relation gentemot varandra hade förändrats 
i och med amputationen. Hon ansåg att hon nu mer tar hand om sin partner på ett vårdande sätt och 
oroar sig för honom. Hon tycker synd om sin partner och detta har påverkat så att hon inte älskar honom 
på samma sätt som innan amputationen.  
 

“I love him, but since we were together for 11 years I feel like the love was disappear, now 
it just only the, the carings, worring and I just pity him, I, I always think that if this 
happen to me how I gonna do it how I manage how can I live with this, how can I, I put 
his heart in my heart that if it happened to me how I’m gonna do.. I really pity him. So I 
do it because of what you call, the human feelings you have the kindness”. -Person 1 

 

Kategori: Känslor 
I de öppet ställda frågorna fanns ingen separat fråga med avsikt att efterfråga upplevda känslor av både 
anhöriga och närstående. Men att förhålla sig till en amputation kan vara känslosamt för både den som 
blir amputerad och dess omgivning. Deras affektioner kan komma att spela roll i deras erfarenheter av 
hälso- och sjukvården, vilket är något som de deltagande yttrade sig om.  
 
Deltagarna tog upp hur de tror att deras närstående upplevde situationen. Utöver den uppenbara sorgen 
av att förlora en kroppsdel nämnde en av deltagarna hur hon upplever att hennes närstående inte vill 
visa sig svag inför andra och gömmer mycket av sina känslor inom sig. Hon nämnde även att han har 
haft problem med att han trillar med sitt protesben och att hon tror att detta får honom att må dåligt. 
En annan tar upp hur hon ville skydda sin partner från att bli deprimerad genom att se till att han fick 
komma hem så fort som möjligt ifrån sjukhuset efter amputationen.  

 
”Men det visste jag skulle han komma dit till [namn på rehabiliteringsboende] då skulle 
han bli jättedeprimerad så det satte jag stopp för, ”aldrig” sa jag. Då tar jag hand om det 
själv”. -Person 3 

 
De anhöriga tog även upp hur de själva mår och känner. Dels nämndes det att det finns en viss 
sorg över att en kroppsdel är borta, men speciellt jobbigt var det att behöva anpassa sig till sin 
partners nya funktionsnedsättningar. En av deltagarna tog avstånd från sina känslor under den 
intensiva perioden som uppkom i samband med amputationen och lyckades på så sätt hålla sig 
stark för att kunna stötta sin partner. Hon berättar även att det inte gick att hålla distans till sina 
känslor när hennes närstående kom hem och att allt blev för verkligt. Hon uttrycker att det blev 
för mycket att ta in så att hon blev tvungen att söka professionell hjälp för att kunna handskas 
med den nya livsförändringen som amputationen innebar för dem. Att vilja hålla sig stark var 
även något som nämndes av en till deltagare i studien. Hon ansåg att det inte är hon som lider 
utan, huvudpersonen i situationen är hennes närstående. Hon uttrycker i och med detta att om 
ingen kan hjälpa honom, vem ska då kunna hjälpa henne. 

 
“At first i feel like I want to talk to someone, but when I realised that my husband is the 
main problem and noone can, not much people can, can help him out, sort out the 
problem, so how about me? I’m the minor, not the major like him. Who gonna help me? 
If I talk and noone can help me I better keep silent”.  -Person 1 
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Diskussion 
Metoddiskussion  
Som ursprunglig analyseringsmetod antogs den fenomenologiska ansatsen. En fenomenologisk analys 
kräver en större förståelse av fenomenet man studerar och används ofta på högre forskarnivå. Då detta 
arbete går under benämningen studentarbete på grundnivå antogs den kvalitativa innehållsanalysen 
som en mer passande analysmetod. Ändrandet av analysmetod påverkade ej datainsamlingsmetoden, 
då det var analyseringsprocessen som påverkades i detta avseende. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2008) beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett användbart redskap inom hälso-och sjukvården då 
den är applicerbar på olika texter samt tillåter tolkning av olika nivåer. Metoden används bland annat 
för att granska och tolka texter från inspelade intervjuer. Den kvalitativa innehållsanalysen tillät en 
deduktiv arbetsgång, vilket var en förutsättning för en kvalitativ undersökning, ty granskning av tidigare 
forskning krävdes vid utförandet av en projektplan. Den deduktiva ansatsen utgjorde inget hinder att 
förutsättningslöst analysera innehållet i meningsenheterna med en induktiv ansats. Dessa ansatser 
användes som redskap för på ett metodiskt och strukturerat sätt bygga upp och analysera studien. Detta 
bidrog till att de mest intresseväckande meningsenheterna framhävdes oavsett undersökarnas 
förutfattande meningar. En risk med den valda analysmetoden var att undersökarna färgade resultatet, 
det var således viktigt att tänka på att försöka ha en neutralitet vid utförandet av de semi-strukturerade 
individuella intervjuerna samt vid tolkningen av den insamlade data (Hsieh & Shannon, 2005). 
 
Vid kvalitativ innehållsanalys mäts resultatets trovärdighet med hjälp av giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet som är motsvarigheter till de kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Giltighet 
Undersökningens lokalisation var begränsad till Jönköpings och Borås kommun. Om rekrytering samt 
intervjuer hade skett under ett längre tidsspann finns möjligheten för ett vidare deltagarspektrum. 
Begränsningar i tid och rum valdes för att göra undersökningen greppbar under den tidsperiod som 
blivit tilldelad. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) rekommenderar uppemot 30 deltagare i en 
kvalitativ innehållsanalys för att möjliggöra ett bredare perspektiv av upplevda erfarenheter.  
 
Frågor kring deltagarnas generella vardag kan ge en skildring av olika aspektrar kring området av 
intresse som i studiens fall är uppfattandet av information. Möjligheten att vid behov använda sig av 
dialogisk validering säkerställde att intervjupersonerna förstod de ställda frågorna. Vid oklarheter 
förtydligades frågorna av undersökarna så att deltagarna greppade vad de ansågs respondera på.  
 
Transkribering och analysering genomfördes gemensamt av de båda undersökarna.  Enligt Lundman 
och Hällgren Graneheim (2008) bidrar detta arbetssätt till ökad trovärdighet och giltighet. 
Undersökarna kunde tillsammans säkerställa att ord och tolkningar uppfattades likt för att undgå att 
intervjuernas innehåll misstolkades. Detta säkerställde även att koder och kategorier överensstämde 
med textens innehåll så att benämningarna verkade rimliga och tolkningarna trovärdiga.     

 

Tillförlitlighet 
Författarna till studien är ortopedingenjörsstudenter. Som sådana kan författarna ha egna upplevda 
erfarenheter på hur anhörigas involvering ser ut i kommande yrkesprocess. Tillsammans med 
författarnas egna uppfattning, tidigare undersökningar och socialstyrelsens vägledning angående ämnet 
grundades en hypotes om utfallet för studien, samt intervjufrågor. Valet av öppet ställda frågor med 
eventuella följdfrågor i form av semi-strukturerade intervjuer bidrog till god följsamhet och förståelse 
av deltagarna. På detta sätt kunde deltagarna svara med egna ord och bidra med meningsfull respons 
som var relevant för studiens syfte. Metodiken är effektiv för att få människor att prata om personliga 
känslor, åsikter och upplevelser. Detta ger en insyn om individens perspektiv att tolka och förstå sin 
omgivning (Guest et.al., 2005 ). 
 
Diktafonen Olympus VN-541PC användes som teknisk utrustning och gav en bra ljudkvalité i och med 
sin brusreducerande funktion. Inspelningarna skedde i separata rum med tyst miljö för bidragande av 
bästa möjliga ljudkvalité. Detta gav en ökad tillförlitlighet i transkriberingsprocessen då det var 
väsentligt att alla ord uppfattades korrekt.  
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Överförbarhet  
Utifrån den kvantitativa datainsamlingen som presenteras i tabell 2 ses en dominans av kvinnliga 
deltagare med åldern 50 och uppåt. Den högsta registrerade amputationsnivån av deras närstående är 
knädisartikulation och ingen är bilateralt amputerad. Stumpens längd och volym är viktiga 
determinanter för när träning med protes kan påbörjas, hur protesen ska konstrueras och vilka 
komponenter som ska användas (Lusardi, 2013). En närvaro av högre amputationsnivå kan således 
påverka rehabiliteringsprocessens utfall och bidra till en mer komplicerad livssituation.  
 
Huruvida kommuner hanterar rehabiliteringsprocessen samt den information och hjälp anhöriga får i 
samband med en amputation kan variera. Det kan spekuleras om hur upplevda erfarenheter hade skilt 
sig åt om en större deltagarbredd infunnits.  
 
Trots att studien huvudsakligen riktar sig till yrkesprocessen som ortopedingenjörer, berör många 
frågor med tillhörande respons andra yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården. Författarna 
diskuterar därför om generalisering gentemot rehabiliteringsprocessen kan vara applicerbar.  
 

Resultat diskussion 
Från de meningsenheter som författarna har studerat konstateras det att den fysiska belastningen till 
viss del ökar, men även att den mentala ansträngningen påverkas. Copingstrategierna som användes vid 
hantering av den mentala påfrestningen varierade. En höll de jobbiga känslorna inom sig, men uttryckte 
tydligt under intervjun att det var väldigt krävande. En annan fick istället söka professionell hjälp för att 
lära sig hantera sin nya livssituation. Att en amputation skulle påverka anhöriga mentalt stöds från 
tidigare forskning angående anhörigas upplevelser i samband med vårdprocessen (Magliano & Politano, 
2016; Alves & Pereira, 2017). I Gallagher och Maclachlan studie från (2001) framkommer det att de 
amputerade själv uppfattar situationen som mer tärande för deras nära och kära jämfört med vad som 
redovisas av de anhöriga. I författarnas studie som har fokus på de anhörigas perspektiv nämns inget 
om att de anhöriga själva uppfattar sin situation som mer tärande än deras närståendes. De trycker 
istället mer på att det är en anpassningsprocess som både den drabbade och omgivningen får acceptera, 
trots att det är tufft.  
 
Magliano och Politano (2016) nämner även i deras undersökning att de flesta anhöriga upplever en vilja 
och en glädje över att få vårda sin närstående. I undersökarnas studie pratades det som en självklarhet 
att man vårdar sin partner, mestadels för att man vill underlätta situationen som dess närstående 
befinner sig i. De pratade om att de döljer sina riktiga känslor för att fokuset befinner sig på deras 
närstående som är den drabbade i situationen. Det togs även upp om en viss anpassning i sin tillvaro 
och fritid för att kunna ta hand om och underlätta vardagsituationen för sin partner. Huruvida detta kan 
kopplas till att fåtalet deltagare enbart var kvinnor på över 50år är oklart. Det hade varit av intresse att 
se om meningsskiljaktigheter i detta område hade uppstått om några av deltagarna var av yngre karaktär 
eller av motsatta könet.  
 
Som undersökarna förväntade sig enligt hypotesen upplevde deltagarna en viss brist på 
informationsutbytet ifrån hälso- och sjukvården, men också ifrån den informationsplikt kommunerna 
har att förmedla beträffande rätten till anhörighetsstöd. Hjelle, Alvsvåg och Förland (2017) fann i sin 
studie angående omvårdnad av äldre att de anhöriga upplevde en brist på kommunikation inom vården. 
Hjelle, Alvsvåg och Förland upptäckte även en ofullkomlig upplevelse av uppföljning av dess närstående 
hos de anhöriga. Detta är något som även togs upp av deltagarna i författarnas studie som ett problem, 
speciellt när det kom till praktiska ting så som handikapptillstånd och boendeanpassning. 
 
En av de intervjuade i undersökningen nämnde att det inte fanns någon informationsplikt hos hälso- 
och sjukvården gentemot en anhörig. Enligt 3 kap. 2§ hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)  så ska 
hälso- och sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa. Dock till skillnad ifrån 5 kap. 10§ socialtjänstlagen 
(SFS 2017:809), som säger att Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder, så har inte hälso- och sjukvården någon sådan förpliktelse. Rochette et.al. (2014) tar 
upp problematiken med att anhöriga antas ta en omhändertagande roll till sin närstående, men att de 
inte är berättigade den relevanta information som vårdpersonalen besitter. Deltagarna i undersökarnas 
studie upplever att mycket ansvar istället ligger på att dem själva att söka väsentlig information. Det 
nämns även att så länge som man är frisk så går det bra, men det framkommer en oro för hur det ska bli 
om hälsan sviktar. Kiessling och Kjellgren (2004) beskriver i sin studie hur överlämnandet av ansvaret 
och belastningen av informationssökande upplevs. Denna kraftansträngning påverkar det privata 
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välbefinnandet negativt och tar allt för stor energi. Det uttrycks även en uppfattning ifrån de yngre och 
piggare äldre deltagarna om att hög ålder och svaghet ej gynnar i frågan om delaktighet. Då de 
intervjuade i författarnas undersökning ej är i åldrar över 70 och inte lider av några sjukdomar, påverkas 
inte deras förmåga och engagemang att söka information om sin partners tillstånd enligt dem själva. 
Kanske hade ett äldre åldersspann och eventuell hindrande sjukdomar gett en annan insyn i hur kravet 
att själv söka information påverkar den anhörige.  
 
Kontinuitet i kontakten med ortopedingenjörer där den närstående vid största möjlighet möter samma 
personal under omhändertagandet tycks uppskattas och efterföljs väl på de ortopedtekniska 
avdelningarna i Jönköping och Borås. Det enda som togs upp som bristande var kunskapen om de olika 
komponentvalen som finns till en protes och hur de olika komponenterna inverkar på brukarpersonen. 
Dock upplevde deltagarna att kontakten med annan hälso-och sjukvårdspersonal ofta varierade, med 
mycket personal i omlopp. Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) undersökning leder en bristande 
kontinuitet till minskad delaktighet eftersom patienten upplever att olika besked ges och att personalen 
inte alltid besitter all kunskap om patienten. En följsamhet av samma personal möjliggör en närmre 
vårdkontakt och ett ökat förtroende till sina vårdare. Ortopedingenjörernas yrkesprocess är något som 
författarna tycker borde fortgå för att skapa en trygg miljö med en fast punkt av informationsflödet. Ett 
kontinuerligt informationsutbyte med återkommande personal skapar en kvalitativ patientcentrerad 
vård med fokus i patientsäkerhet. Kiessling & Kjellgren nämner även upplevelser av tidsbrist inom 
vården som ett hinder för patienters möjlighet till deltagande i sin egna vård i form av samtal med 
ansvarig vårdgivare. Förståelsen att personalen har mycket att göra och känslan att man ej vill störa 
hälso- och sjukvårdspersonalen medför ett hinder för att ställa frågor och be om samtal. Denna aspekt 
nämndes även av en anhörig i författarnas studie, att tiden inte tycktes räcka till i 
rehabiliteringsprocessen då det var många som behövde hjälp och stöd.  

Konklusion   
Syftet med denna studie var att utforska om potentiella brister fanns hos den information och hjälp 
anhöriga fått i situationen som uppstått efter en amputation. Detta kan ge grund för möjliga 
förbättringsarbeten inom den specifika yrkesprocessen som ortopedingenjörer genomgår.  
 
Undersökarna hade i utförandet av studien en tes om att det skulle identifieras brister kring anhörigas 
information och deras möjligheter till hjälp i vardagen.  
 
Deltagarna uttryckte ett visst missnöje med den information angående den hjälp de är berättigade till 
som anhöriga. Speciellt handlade detta om praktiska ting som hade kunnat underlätta anpassning till 
den nya livssituationen, så som handikapptillstånd vid parkering eller boendeanpassning. Det väcktes 
frågor om vem som bär ansvaret att förmedla information till anhöriga och deras närstående. I vissa fall 
behövde de berörda själva söka upp väsentlig information. Det uttrycktes även en önskan om bättre 
samordning under rehabiliteringsprocessen från hälso- och sjukvårdspersonal, där någon bär ett 
informationsansvar angående saker man behöver veta inför hemkomst efter amputationen samt 
uppföljning.  
 
Hur deltagarna upplevde sitt behov av delaktighet och information ifrån ortopedingenjörsmöten 
varierade.  Överlag tycktes deltagarna vara relativt nöjda med hjälpen och den information de fått på sin 
OTA. Det som nämndes som eventuellt informationsbrist var kunskapen om de olika komponentvalen 
som finns till en protes, samt hur de olika komponenterna inverkar på brukarpersonen.  
 
Slutsatsenligt vill författarna förmedla att det finns möjlighet till vidare förbättringsarbeten inom 
hantering av anhöriga inom rehabiliteringsprocessen. Speciellt hur man väljer att inkludera de anhöriga 
informationsmässigt. För ortopedingenjörer som ofta möter patienterna i slutet av 
rehabiliteringsprocessen efter en amputation kan det vara av stor hjälp för patienten och dess anhörig 
om man tar sig tid att försäkra att väsentlig information har delats. Om så behövs kan det vara till hjälp 
att man hänvisar patienten med dess anhörig till lämplig avdelning. Vidare forskning på hur utökad 
inkludering av anhöriga i vårdprocessen påverkar följsamheten hos patienten rekommenderas. Det hade 
även varit intressant om vidare forskning på hur den upplevda tidsbristen inte bara påverkar den 
närståendes behandling utan även de anhörigas delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Undersökarna 
tycktes identifiera en antydan till skillnad angående deltagarnas upplevelse av vårdomhändertagandet 
mellan de två olika ortopedtekniska avdelningarna. Där av hade det varit av intresse att utforska om 
dessa skillnader faktiskt existerar i strävan efter jämställd vård.   
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Bilaga 1 

Skriftligt information angående ”Anhörigas involvering vid 

återambulering efter amputation av nedre extremitet, deras 

synvinkel; en kvalitativ studie”. 
 

C-uppsats av Camilla Dahl Öberg och Mimmi Olofsson 

 

Enskilda intervjuer kommer genomföras på Hälsohögskolan Jönköping av 

ortopedingenjörsstudenterna Camilla Dahl Öberg och Mimmi Olofsson.  

 

Vi söker partners till amputerade på nedre extremitet. Inklusionskriterier innefattar samboskap 

före och efter amputationen, samt att det ska ha gått minst 1,5 år sedan amputationen 

genomfördes.  

 

Du som väljer att delta i undersökningen kommer att få skriva på ett skriftligt samtycke om 

anonymitet av både dig och din partner. Materialet som samlas in kommer användas i 

utbildningssyfte i form av c-uppsatsarbete, samt kommer rapporten endast publiceras på 

DiVA portalen (http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1699).  

 

Intervjuerna måste kunna utföras under perioden 2018-04-16 till 2018-05-04. 

Om ni vill ställa upp på intervjun eller har frågor går det bra att kontakta oss 

 

Camilla tel: 073-6734860 mejl: obca13da@student.ju.se 

Mimmi tel: 073-8007320 mejl: olmi1494@student.ju.se 

  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1699
mailto:obca13da@student.ju.se
mailto:olmi1494@student.ju.se
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Bilaga 2 

(A) Närstående 
1. Hur tror du att din partner har upplevt amputationen? 

2. Hur tror du att din partner har upplevt omhändertagandet i 

rehabiliteringsprocessen? 

3. Hur upplever du att din partner rent praktiskt hanterar protesbrukandet? 

4. Hur förmedlar din partner information till dig angående proteshanteringen, och vad 

är det för information du får då? 

(C)Delaktighet 
1. Hur upplevde du rehabiliteringsprocessen?  

2. Vilka saker anser du att du hjälper till med kring proteshanteringen?  

3. Hur har du upplevt bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal för din egen del 

under din partners rehabiliteringsprocess? 

4. Hur upplever du din delaktighet och kontakt under möten med 

ortopedingenjörerna? 

5. I Socialstyrelsens anhörighetsstöd som innehåller information om 

socialtjänstlagen 5kap §10 står det: ” Anhöriga kan ha stor betydelse för 

hjälpmedlets funktion och nytta. Därför är det viktigt att anhöriga får information 

om hur hjälpmedlet används och vart man vänder sig ifall det inte fungerar. 

Anhöriga bör vara delaktiga i processen när hjälpmedel förskrivs. Det handlar om 

att prova ut, välja lämplig produkt, få instruktion om hur det används, träna och 

följa upp” (2016, s. 27). Hur upplever du att detta har efterföljts?   

 (D) Relation 
1. På vilket sett upplever du att erat liv ändrats efter amputationen?  

2. Hur upplever du att amputationen har påverkat ditt liv?   

(E) Information 
1.  Upplever du att du har fått information angående möjligheten att få 

anhörighetsstöd? Och varifrån har du fått den informationen? 

2.  Vad hade du önskat att få stöd, hjälp och information om ifrån hälso- och 

sjukvården? 

3. Hur har du upplevt tillgängligheten till information utanför hälso- och sjukvården? 

 (F) Övrigt 
1. Är det något mer du själv vill tillägga?  
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Bilaga 3 

Kvantitativt  
Anhörig: 

Kön:  Kvinna Man   Vill ej uppge 

 

Ålder: 

 

Eventuella sjukdomar:  

 

Boendesituation: Hus Lägenhet Särskilt boende 

 

- Finns det trappor i bostaden?  Ja  Nej  

- Tillgång till hiss  Ja Nej 

 

Partner: 

Partners Kön:  Kvinna Man  Vill ej uppge 

 

Partners ålder: 

 

Eventuella sjukdomar: 

 

Amputationsorsak: Kärlsjuk Diabetes Trauma  Annat 

 

Amputationsnivå:  Underben Lårben Genom knät  Annat 

 

Amputationssida: Höger Vänster Bilateralt  
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Bilaga 4 

Samtycke  
Anhörigas involvering vid återambulering efter amputation 

av nedre extremitet, deras synvinkel; en kvalitativ studie 
 

Studiens syfte är att utforska om potentiella brister finns hos den information och hjälp 

anhöriga får i situationen som uppstår efter en amputation, ges en grund för möjliga 

förbättringsarbeten inom den specifika yrkesprocessen som ortopedingenjörer genomgår. 

 

Datainsamlingen kommer att ske via enskilda semi-strukturerade intervjuer som spelas in med 

diktafon på Hälsohögskolan i Jönköping.  

 

Materialet som samlas in kommer användas i utbildningssyfte i form av c-uppsatsarbete, samt 

kommer rapporten endast publiceras på DiVA portalen (http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=1699). 

 

Alla personuppgifter som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och anonymt på ett sätt 

så att obehöriga ej har tillgång till informationen!  

 

Du som deltar i studien har själv rätt att bestämma över din medverkan.  

Du har rätt att inte vilja svara på en fråga eller avsluta intervjun om så behagar. 
 

Genom signering av detta dokument har jag tagit del av informationen ovan och godkänner 

användandet av materialet som samlas in under intervjuerna.   

 

 
 
 
Datum  Namnförtydligande  Signatur 
 
 
 

 
 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1699
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=1699

