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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Vanligaste orsaken till amputation i Sverige är att rädda liv. Det är 
vanligt att komplikationer uppstår i samband med en amputation. Protesen är en 
viktig del ur behandlingssynpunkt. Information och stöd hjälper både psykologiskt 
och känslomässigt.  
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation av 
nedre extremitet. 
Metod: En litteraturstudie med 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 
Fribergs femstegs modell användes under dataanalysen.  
Resultat: Resultatet beskriver fem kategorier, att vara begränsad, protesen - en 
möjlighet till frihet, förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap, oro för 
intima situationer samt förändrade roller och relationer. Upplevelsen efter 
amputation av nedre extremitet är att livet påverkas på många olika sätt. Bland annat 
beskrivs, att det innebär en förlorad självbild och sämre självkänsla, minskad frihet, 
isolering och att sociala relationer är betydelsefullt även att de haft svårt att behålla  
relationer och upplever utanförskap.  
Slutsats: Resultatet beskriver att de som genomgått en amputation av nedre 
extremitet har en sämre upplevd livskvalité, lycka och hälsa. Det är viktigt som 
sjuksköterska att stötta personerna och ge möjlighet att återgå till sitt tidigare liv 
samt involvera närstående då dem beskrivs vara ett betydelsefullt stöd. 
 
Nyckelord: Förlust, påverkan, subjektivt, livskvalité och litteraturstudie. 
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Summary 
To live without a part of body, a persons experience of life with a lower limb 
amputation. 
 
Background: The most common cause of amputations in Sweden is to save lives. It 
is not unusual that complications arise as a result of an amputation. The prosthesis is 
an important part of the treatment process. Information and support will help both 
psychologically and emotionally. 
Purpose: The purpose was to describe people's experience of life after amputation of 
the lower limb. 
Method: A literature study of 13 scientific articles with qualitative design. Friberg's 
five-step model was used to analyze data. 
Results: The results describe five categories, to be limited, prosthesis - an 
opportunity to freedom, altered perception of self and feeling of alienation, anxiety 
about intimate situations and changed roles and relationships. The experience after 
an amputation of lower limb is that life is affected in many different ways. For 
instance, it means a loss of self-image and poor self-esteem, loss of freedom, isolation 
and that social relations are important also that they had trouble maintaining 
relationships and experiencing alienation. 
Conclusion: Based on these results, conclusions can be drawn that those who have 
undergone an amputation of lower limb has a lower perceived quality of life, 
happiness and health. It is important as a nurse to support the people and provide the 
opportunity to return to their former life and also involve relatives, which are 
described to be an important support. 
 
Keywords: Loss, influence, subjective, quality of life and literature study. 
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Inledning 

Många har säkert förundrat över hur personer med amputerade kroppsdelar klarar 
av att göra olika häpnadsväckande prestationer inom exempelvis sport, allt från att 
springa marathon till att bli bodybuilders. Bakom de här prestationerna gömmer sig 
många gånger fysisk och psykiskt lidande vilket kan vara svårt att se i sociala medier. 
För att synliggöra detta var syftet med denna litteraturstudie att beskriva personers 
upplevelse av livet efter en amputation av nedre extremitet. 
Amputation innebär många gånger ett slut på lång tid av lidande och beroende av 
sjukvård och vårdpersonal men även en omfattande livsstilsomställning (Larsson, 
2013). Denna livsförändring kan jämföras med att förlora en närstående (Murray 
Parkes & Maguire, 1998). Att förlora en kroppsdel kan innebära att personen förlorar 
sin sociala roll, upplever begränsningar av sin rörlighet, smärta (Henriksson & 
Sternving, 2013 a) och en förändring av sin kroppsbild (Taleporos & P McCabe, 
2002). 
 

Bakgrund 

Amputation 
I Sverige sker varje år ca 2600 benamputationer (Henriksson & Sternving, 2013a) 
varav 80 % beror på dålig cirkulation, även skador, olyckor, medfödda missbildningar 
eller infektioner är vanliga orsaker till varför en person måste amputera en 
kroppsdel. Orsaken till cirkulationsstörningen är ofta ateroskleros (Lindén, Hagstedt, 
& Mohammed, 2011). Ateroskleros är åderförkalkning, ett plack av fett, kalk och 
bindväv som bildas på kärlets innersta lager och bildar förträngningar (Strömberg, 
2013) 

I Sverige är den vanligaste anledningen till amputation att rädda liv. Den kan även 
vara en åtgärd för att minska eller ta bort outhärdlig smärta, förbättra gångfunktion 
genom att möjliggöra användandet av protes samt av hygieniska skäl, till exempel om 
personen har svåra sår (Lindén et al. 2011) 

Det finns olika nivåer på benamputationer. En amputation ska göras på lägsta 
möjliga nivå med hänsyn till en frisk och fungerande vävnad (Köhler, 2001). Så lite 
som möjligt av kroppsdelen ska amputeras. För att det ska finnas god möjlighet till en 
bra läkning ska hänsyn tas till hudens tillstånd och cirkulation i vävnaden. De olika 
amputationsnivåerna på nedre extremitet är: underbensamputation, 
knäledsamputation, lårbensamputation, höftledsamputation och hemipelvektomi 
(Henriksson & Sternving, 2013a). 

Omvårdnad och behandling i samband med en amputation 
Att genomgå en amputation kan vara ett planerat eller akut ingrepp. Om det finns tid 
innan operationen är det viktigt att förbereda personen inför amputationen. När 
personen fått besked om att amputation ska ske är det viktigt som sjuksköterska att 
finnas där och lyssna på personens känslor och tankar (Grønsleth, Roa, könøy, & 
Almås, 2010). Att få information förre en operation har visat sig hjälpa personerna 
psykologiskt och känslomässigt. Genom att få information har det minskat oron inför 
operation, givit en bättre sömn och minskad risk för depression (Pedlow et al. 2014). 
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Att förlora en kroppsdel kan innebära en stor påverkan och framtiden kan ändras 
snabbt. Efter amputation finns det en ökad risk för trycksår och minskad 
muskelstyrka. Efter operationen är personen i behov träning samt att lära känna sin 
nya kropp relativt fort för att återigen kunna i bästa mån klara sig själv (Grønsleth et 
al. 2010), En amputation av nedre extremitet innebär ofta komplikationer till 
exempel minskad känsel och försämrad balans vilket orsakar en försämrad 
gångförmåga och långsammare förflyttning (Rusawa, Hagberg, Nolan, & Ramstrand, 
2012). 
 
En protes är betydelsefull i behandlingen, den ger möjlighet till att klara sig själv och 
inte behöva vara beroende av andra (Diaz, 2001). En protes kan ersätta den förlorade 
kroppsdelen fysiskt och är individuellt anpassad efter varje enskild individ. Valet av 
protes styrs efter behov och förutsättningar. Det kan vara allt från kosmetiska 
proteser till proteser där den huvudsakliga anledningen är att förbättra en vanlig 
funktion, exempelvis för att underlätta en gångförmåga och göra personen mer 
självständig (Rusawa et al. 2012). För att kunna använda och ha glädje av en protes är 
det viktigt med träning och rehabilitering så fort personen har erhållit den. Även om 
personen trivs med sin protes och använder den frekvent så är det betydelsefullt att 
lära sig förflytta sig utan den. Detta för att personen ska kunna förflytta sig kortare 
sträckor utan protesen (Henriksson & Sternving, 2013b). 

Komplikationer efter amputation  
Komplikationer som kan uppstå efter en amputation kan vara fantomkänsla, stump- 
och fantomsmärta. Fantomkänsla innebär att personen känner den borttagna 
kroppsdelen och har känslan av att fortfarande kunna röra den. Stumpsmärta är en 
upplevelse av smärta i stumpen. Det kan bero på att ett amputationsneurom har 
bildats (Lindén et al. 2011). Amputationsneurom innebär att nerverna som skars av i 
samband med amputationen har bildat en stor nybildning av nerver. Tryck eller 
beröring på neuromet kan skapa en huggande smärta (Henriksson & Sternving, 
2013c). Andra saker som kan orsaka stumpsmärta är infektion och dålig sårläkning. 
Fantomsmärta är en upplevelse av smärta i den borttagna kroppsdelen. Den kan 
upplevas som brännande, svidande, molande eller dov, huggande eller krampartad. 
Smärtan kommer till och från och kan pågå under olika lång tid. Fantomsmärta är 
svårt att behandla men brukar försvinna eller mildras med tiden (Lindén et al. 2011). 
Att förlora en kroppsdel innebär mer än fysisk smärta och kroppsliga upplevelser. Att 
amputera leder till en stor livsstilsomställning. Det kan vara svårt att upprätthålla 
samma fysiskt aktiva liv som tidigare men med gott stöd från omgivning och vård och 
en god fysisk och mental förmåga, finns det goda möjligheter till en bra funktionsnivå 
(Larsson, 2013). 

 

”Livskvalité, lycka och hälsa” 
World health organization (WHO) (1997) definierar livskvalité som en uppfattning av 
hur en person ser på sin situation och sin tillvaro. Livskvalité innebär att kunna se till 
sina personliga mål, förväntningar, normer och intressen utifrån det kulturella och 
den värdesammanhängande tillvaron som personen befinner sig i. Utifrån WHO:s 
definition så spelar även den fysiska hälsan, det psykologiska tillståndet och den 
sociala situationen som förhållanden och relationer en stor roll (World health 
organization (WHO), 1997).  
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Lycka, välbefinnande och livskvalitet kan användas för att beskriva hälsa (Willman, 
2009). En persons upplevelse av hälsa är beroende av klinisk status, hur stor en 
persons prestationsförmåga är, basala förmågor, hälsorelaterade stämningslägen och 
hur en persons hälsorelaterade kroppsupplevelser och känslor är (Brülde och 
Tengland, 2003). Det finns olika teorier som beskriver vad lycka och livskvalité 
innebär. Den rena lyckoteorins beskrivning av livskvalité är att det styrs helt av hur 
lycklig en person är. Andra teorier menar att livskvalité inte bara påverkas av hur 
lycklig en person är utan är beroende av hur bra en persons önskningar är 
tillgodosedda, eller hur bra relationen är beskaffad (Brülde, 2007). 
 
Livskvalité är beroende av, hur en person mår och hur en person anser, att han eller 
hon har det liv som är önskat. För att uppleva livskvalité krävs det, att en person är 
lycklig av rätt skäl eller av rätt grunder, att vara ”äkta lycklig”.  Det finns olika 
faktorer som påverkar graden av lycka. Dessa är yttre livsvillkor, objektiva 
egenskaper och psykologiska faktorer. De yttre faktorerna delas in i vilket slags 
samhälle personen lever i samt omedelbara livsvillkor. Saker som kan vara avgörande 
för lyckonivåer kan bland annat bero på hur ens yttre situation är beskaffad. 
Exempelvis kan detta handla om sjukdom, förlust och emotionella trauman samt hur 
personen upplever tillhörighet och gemenskap och bemötande från omgivningen. 
Vad som även påverkar graden av lycka är objektiva faktorer, som innebär 
omfattning och tillfredställelsen av sitt sociala nätverk, sina fritidsaktiviteter, 
upplevelsen av ens egen hälsa samt hur mål och förväntningar är uppfyllda (Brülde, 
2007).  
 
Psykologiska faktorer som påverkar lyckan är till stor del beroende av en persons 
självbild. Detta innefattar självtillit, självuppfattning, självkänsla och självförtroende. 
Sambandet mellan självkänsla och upplevelsen av lycka är stark. Självkänsla är hur 
en person värderar sig själv, hur han/hon upplever sig duga för den man är, och hur 
bra en person accepterar sig själv. En dålig självkänsla kan innebära upplevelsen av 
att känna sig värdelös, misslyckad och oälskad. En bra självkänsla innebär större 
chans att uppleva lycka (Brülde, 2007). 
 
Motiv för studien 
Att ge stöd i form av tröst är känt att vara en väsentlig del för att underlätta 
stressfulla situationer och ger en ökad möjlighet att uppnå välbefinnande och hälsa 
(Santamärki & Dahlqvist, 2013). Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ge hopp 
till den vårdsökande personen (Skärsäter, 2013). Detta kan främja att personen 
upplever att förändringar känns rimliga, ge känslan av att det kommer en morgondag 
och föreställning om en framtid. Upplevelsen hopp är en viktig förutsättning för att 
kunna uppleva hälsa (Willman, 2009). Vid sjukdom och trauma är människor i behov 
av tröst. Tröst kan lindra lidande, ge trygghet, skapa lättnad och ge möjlighet till att 
uppleva hälsa även i en tuff situation (Santamärki & Dahlqvist, 2013). Genom en 
beskrivning av hur människor som förlorat en kroppsdel upplever förändringen kan 
det öka möjligheten för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att ge en bättre vård 
(Rosén, 2012). 
Som sjuksköterska har vi en plikt att arbeta evidensbaserat. Evidensbaserad vård 
bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap, beprövad erfarenhet och en 
medvetenhet om vårdsökande personers situation och upplevelser. Att arbeta 
evidensbaserat ökar personers livskvalité och främjar hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). En viktig utgångspunkt för att utöva en vård som är 
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evidensbaserad är att öka sjuksköterskans kunskap om aktuellt forskningsläge 
(Rosén, 2012). 

 

Syftet 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation av nedre 
extremitet. 
 

Material och metod 

Design 
Designen som har valts är en litteraturstudie, detta för att få en fördjupad kunskap 
över hur det är att leva efter en amputation. En litteraturstudie innebär att analysera 
forskning, som redan är framtagen. Det kan vara både kvalitativ och kvantitativ 
forskning (Friberg, 2012; Beckman,2008). Då syftet med denna litteraturstudie var 
att studera upplevelsen lämpar sig en kvalitativ design. En kvalitativ design grundar 
sig på personers erfarenheter och upplevelser. Datainsamling i kvalitativa studier 
sker via berättelser, intervjuer och observationer (Henricson & Billhult, 2012). Denna 
litteraturstudie är gjord efter en induktiv ansats. Detta innebär att tidigare forskning 
ska observeras och analyseras så förutsättningslöst som möjligt för att sedan 
redogöras korrekt (Priebe & Landström, 2012) 

Urval och datainsamling 
Artiklar har sökts fram och granskats från databaserna Cinahl, Medline och 
PsykINFO samt manuella sökningar. Den manuella sökningen gjordes via sökmotorn 
Diva. Kandidat uppsatser med ämnet amputation söktes upp och utifrån deras 
referenslistor togs relevanta artiklar fram. Databaserna som använts är Cinahl 
(Cumulative Index to the Nursing and Allied Health Literature) vilket är en databas 
som inriktar sig på bland annat omvårdnad i hälso-sjukvården. Artiklar som 
användes söktes även fram i databasen Medline, som innehåller medicinska 
tidskrifter, som publicerats från hela världen. Dessa artiklar är bland annat inriktade 
på omvårdnad, medicin och hälso-sjukvårds administration. Den tredje databasen 
som användes är PsykInfo. Den innehåller bland annat vetenskapliga artiklar inom 
psykologi och beteendevetenskap.  
 
 Sökorden var amputation, experience, qualitative, focus group, interview, 
observation, phenomenal, grounded theory, narrative, review, lower limb och 
feelings. Dessa sökord kombinerades på olika sätt i databaserna för att få en bredare 
sökning och relevanta artiklar. I sökningen inkluderades booleska termer AND, OR 
och NOT. AND är till för att koppla ihop sökorden som valts ut, OR har använts då 
olika ord haft samma betydelse och NOT användes då något specifikt ord inte är 
intressant för syftet. Trunkeringar användes för att få olika böjningar av ordet.  
Avgränsningar som gjordes i artikelsökningen var Peer reviewed, detta för att få 
artiklar som endast är från vetenskapliga tidskrifter. Abstract available användes för 
att kunna läsa en sammanfattning av artikeln, innan kvalitetsgranskningen skedde 
(Östlundh, 2012). Det gjordes även avgränsning till fulltext för att kunna läsa 
artiklarna utan kostnad och med engelsk text. Ett tidsintervall användes från 2006 
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till 2016 (se bilaga 1). Ett undantag gjordes i en manuell sökning då en artikel var från 
2004. Denna inkluderades då den hade ett syfte som matchade med denna 
litteraturstudie. Inklusionskriterierna var att personerna ska ha genomgått en 
amputation av nedre extremitet.  
 
Studierna som valdes har varit från personens perspektiv då de beskrivit sina 
upplevelser, erfarenhet och förändringarna efter amputationen. När sökningen var 
gjord lästes alla titlar och de som passade till syftet valdes ut. Totalt gick 23 artiklar 
vidare, 19 stycken artiklar från sökning i de olika databaserna och fyra stycken i den 
manuella sökningen gick vidare till kvalitetsgranskningen. Därefter lästes abstract 
och de artiklar som var relevanta och fick fyra av fyra poäng på beskrivningen av 
studien utifrån Hälsohögskolans granskningsprotokoll gick vidare till 
kvalitetsgranskningen (se bilaga 2). Artiklarna skulle ha minst sju av åtta poäng på 
kvalitetsfrågorna enligt Hälsohögskolans granskningsprotokoll för att användas i 
resultatet. I andra sökningen i Cinahl, Medline och PsykINFO uppkom det dubbletter 
från tidigare sökning. Vissa artiklar har varit om både övre och nedre extremitet 
inkluderades. Då har endast upplevelser från personer med amputation av nedre 
extremitet inkluderats. Syftet i artiklarna ska vara relevant för denna litteraturstudies 
syfte. Personerna som deltagit är 16 år eller äldre och studierna ska ha uppfyllt etiska 
krav. I alla de artiklar som inkluderats är det blandat män och kvinnor. Totalt gick 13 
artiklar vidare till dataanalysen och användes i resultatet ( se bilaga 3). 
 

Dataanalys 
Dataanalysen skedde utifrån Fribergs femstegs modell. Detta är en vanlig metod för 
att analysera kvalitativt (Friberg, 2012). I första steget lästes de 13 utvalda artiklar 
igenom flera gånger för att få en överblick om vad artiklarna handlar om och för att få 
en känsla av hur studierna är uppbyggda. I detta steg läste båda igenom samtliga 
artiklars resultat för att få en inblick. I det andra steget togs ställning om artiklarnas 
resultat matchar med det valda syftet. Artiklarnas resultat lästes igenom enskilt och 
nyckelfynden markerades med olika färgpennor. För att komma överens om vilka 
nyckelfynd som passar till litteraturstudiens syfte diskuterades dessa. De nyckelfynd 
som framkom var fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. I det tredje steget gjordes en 
sammanställning av artiklarnas resultat och kategorier skapades utav nyckelfynden. I 
steg fyra togs likheter och skillnader fram från artiklarnas resultat först enskilt och 
sedan gemensamt. I det sista steget i Fribergs femstegs modell placerades nyckelfynd, 
skillnader och likheterna under kategorier som sedan formulerades till ett så tydligt 
och läsbart resultat som möjligt utifrån alla de 13 artiklarnas resultat. Under arbetets 
gång har kategorierna ändrats som medfört att även delar av resultatet ändrat plats. 
De fem kategorier som skapades var ”att vara begränsad”, ”protesen- en möjlighet till 
frihet”, ”förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap”, ”oro för intima 
situationer” och ”förändrade roller och relationer” 
 

Etiska överväganden 
För att människor som deltar i forskningsstudier inte ska behöva riskera att bli 
skadade, sårade eller utnyttjade bör alltid etiska överväganden göras. (Kjellström, 
2012).  
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En studie ska ha väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalité och genomföras på ett 
etiskt sätt för att anses som en etisk studie. För att öka kvalitén i en litteraturstudie 
ska forskning som använts ha tillstånd av en etisk kommitté eller tydligt visa att 
forskarna gjort etiska överväganden (Wallengren & Henricsson, 2012). Alla de 13 
artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har innehållit väl beskrivna etiska 
överväganden eller blivit godkända av etiska kommittéer. Båda författarna har valt 
ut, granskat, tolkat och översatt alla artiklarna. Inget material som matchar syftet har 
utelämnats från artiklarna. 

 

Resultat 

Resultatet kommer att beskrivas från 13 analyserade artiklar med syftet att beskriva 
personers upplevelse av livet efter en amputation av nedre extremitet. Dataanalysen 
kom fram till fem kategorier. Dessa är: att vara begränsad, protesen- en möjlighet till 
frihet, förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap, oro för intima situationer 
och förändrade roller och relationer. 

Att vara begränsad 
Att förlora ett ben är en radikal, existentiell förändring (Norlyk, Martinsen och Kjaer-
Petersen, 2013). Denna förändring beskrivs påverka både deras egna liv och deras 
relationer (Senra, Rui, Leal, & Vieria, 2012). Att inte klara av samma saker fysiskt har 
gjort att personerna ständigt är beroende av andra människor (Norlyk et al. 2013). Då 
de inte längre klarar av att utföra samma saker beskrivs det att anhöriga tar över 
deras vardagssysslor, vilket har gjort att de känner sig handikappade och får en 
minskad självständighet (Livingstone, Van De Mortel, & Taylor, 2011; Bosmans et al. 
2007). Att ha människor runt omkring sig som försöker hjälpa till skapar upplevelser 
av både fysiskt- och intellektuellt handikapp (Hamill, Carson, & Dorathy, 2010) 
 
De beskriver att det var skönt att återkomma hem efter amputationen men att det 
innebar problem och gav upplevelsen av att vara begränsad samt en minskad frihet 
(Norlyk et al. 2013). Bara att ta sig an trapporna eller trösklar var ett problem 
(Sjödahl, Gard, & Jarnlo, 2004; Norlyk et al. 2013). Att från ena dagen kunna gå 
obehindrat på toaletten till att den andra dagen vara beroende av rullstol beskrivs 
svårt att förstå och acceptera. Omställningen som de genomgår beskrivs som tuff 
både psykiskt och fysiskt (Sjödahl et al. 2004). Fantomsmärta är något som också 
kan orsaka hinder och begränsningar. Det beskrivs att den kan göra det svårt att klara 
av ett jobb eller att utföra fysiska aktiviteter, vilket orsakar psykisk stress för många. 
Att inte längre klara av specifika färdigheter innebär en negativ påverkan på 
personernas liv (Bosmans et al. 2007). Samt att det bidrar till svårigheter att 
acceptera sin nya livssituation (Hamill et al. 2010). 
 
Upplevelsen av att exempelvis inte klara av att ta sig ut ur huset själv beskrivs som 
svår. Att fysiskt inte klara av saker har visat sig leda till passivitet och personerna 
beskriver att de isolerar sig från samhället. En del beskriver att de inte kunnat ta upp 
det tidigare livet med sina sociala aktiviteter, intressen och jobb (Norlyk et al. 2013). 
Upplevelse av att andra människor stirrar bidrog till att de istället väljer att göra 
aktiviteter hemma. På grund av social isolation upplever personer att det varit svår 
psykiskt och mentalt (Sjödahl et al. 2004; Hamill et al. 2010).  
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Protesen – en möjlighet till frihet 
Protesen har givit personer en ökad rörlighet (Murray, 2009; Schaffalitzky, 
Gallangher, Maclachlan och Ryall, 2010; Senra et al. 2012). Protesen ger en ökad 
fysisk funktion, frihet och ett minskat beroende av andra hjälpmedel. Därför väljs 
protes framför rullstol. Dock ersätter inte protesen den förlorade kroppsdelen 
(Schaffalitzky et al. 2010). Protesen har gjort att de upplever sig bli behandlade som 
alla andra, att den ingår i deras identitet och att de fått möjligheten att få tillbaka sitt 
liv samt att de mår psykiskt bättre. De har kunnat leva ett mer aktivt liv, kunnat 
springa runt med sina barn, dansa och komma tillbaka till sitt jobb men även fått 
möjligheten att kunna köra bil (Murray, 2009). Genom att fysiskt klara av mer med 
hjälp av protesen öppnar de sig för sociala och psykosociala känslorna som i sin tur 
ger självkänsla (Schaffalitzky et al. 2010).  
 
Negativa känslor som stress och att de inte uppskattar sin protes beskrivs av flera  
(Murray, 2009; Senre et al, 2012). Personerna känner även sorg över att inte kunna 
springa utan en speciell protes och att de har svårigheter med balansen (Cater, 2012). 
Problem med protesen har även nämnt i samband när de ska gå längre sträckor, 
terräng eller i uppför- och nedförsbacke (Livingstone et al. 2011). När amputationen 
så småningom hade accepterats, kände de sig mer säkra sin protes (Mathias och 
Harcourt, 2014).  
 

Förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap 
Personerna beskriver att de upplever en varierad grad av hopp, beroende på vilken 
anledning amputationen gjordes för (Norlyk et al. 2013).  Efter amputationen 
beskrivs känslor och upplevelser av att vara frustrerad, oönskad, lätt irriterad, sårbar, 
förtvivlad och problem med att inse vad de gått igenom samt att folk ifrågasätter dem 
(Sjödahl et al. 2004; Mathias och Harcourt, 2014). Varje dag beskrevs vara en kamp 
(Cater, 2012). Många kände en sorg och att de påverkade deras humör, vissa blev 
deprimerade på grund av sin sorg (Sjödahl et al. 2004). De upplever även att deras 
kropp är annorlunda och obekant som orsakat en förändrad självbild efter 
amputationen (Sjödahl et al. 2004; Norlyk et al. 2013). Dock upplevde vissa att de 
fått en bättre självbild efter amputationen (Verschuren, Geertzen, Enzlin, Dijkstra  
och Dekker, 2015)  
 
Det värsta med amputationen var att förlora sin självständighet, inte att förlora benet 
(Schaffalitzky et al. 2010). Det beskrevs även att de fått ett sämre självförtroende och 
minskad rörlighet samt att de känner skam och rädsla i sociala situationer 
(Livingstone et al. 2011). En känsla av utanförskap upplevdes när de var bland vänner 
och släkt men inte av familj eller bland främlingar (Verschuren et al. 2015; Sjödahl et 
al. 2004; Norlyk et al. 2013).   Personer beskriver att de känner sig mindre 
betydelsefulla, då de känner att de inte har samma värdighet som personer med två 
ben. Det beskrivs även att de känner en frustration då de inte klarar av att göra något 
(Sjödahl et al.2004). Det har även fått dem att känna sig som en börda (Norlyk et al. 
2013). 
  
Fysiska och känslomässiga upplevelser som smärta, nedstämdhet, depression, rädsla, 
oro, irritation och självmordstankar beskrivs (Senre et al. 2012; Livingstone et al. 
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2011). Även problem med att acceptera sin nya situation och förlust av sin kroppsdel 
(Senre et al. 2012; Cater, 2012). Personer ansåg även att de känner en rädsla av att bli 
nedsprungna i rusningstider och att de på grund av balanssvårigheter känner rädsla 
för att trilla. Denna oro gör att de undviker dessa situationer (Cater, 2012). 
 
Om komplikationer uppstod efter amputationen blev det svårare att ha hopp och 
viljan att bli bättre (Norlyk et al. 2013). Fantomsmärtan gjort att livskvalitén och 
välmåendet försämrats. Detta bidrar till att det blev svårare att acceptera sin nya 
situation (Senre et al. 2012). Dock beskrev vissa att fantomsmärtan var positiv. Den 
gav dem möjlighet att fortfarande ha anknytning till den förlorade kroppsdelen 
(Norlyk et al. 2013). Flera hade fortfarande känslan av att benet var kvar och vissa 
hade till och med glömt bort att benet amputerats bort (Bosmans et al. 2007).  
 
En del beskriver, att nya mål och aktiveter har hjälpt dem att hitta en mening, medan 
andra beskriver, att nya mål och aktiviteter inte kan kompensera upp deras förlust 
(Dunne, Coffey, Gallagher, & Desmond, 2014). Genom protesen har de fått en 
självbild då de inte i samma grad är beroende av hjälp eller andra hjälpmedel och kan 
dölja sin amputation (Verschuren et al. 2015). 
 Flertal hade anpassat sig till sin situation och lärt sig leva med det. Vissa hade även 
accepterat den nya situationen och lät inte amputationen hindra dem från att leva det 
liv de vill leva (Sjödahl et al. 2004; Livingstone et al. 2011). Dock var det några som 
inte kunde acceptera sin nya situation (Sjödahl et al. 2004). 
 

Oro för intima situationer  
Personer som förlorat en nedre extremitet beskriver att det sker förändringar i deras 
sexuella välmående. Denna förändring kan vara både negativ och positiv. Exempelvis 
beskrivs det att det sexuella välmående och den sexuella hälsan inte har påverkats 
och blivit ett problem efter amputationen och att sexlivet är bättre nu än innan. Dock 
beskrivs negativa upplevelser om att de skäms över att bara ha ett ben, att de mår 
dåligt över att behöva se sig själv i spegeln och att de fått en sämre självbild. Den 
dåliga självbilden orsakas av att deras kroppar inte längre känns kompletta. Detta 
bidrar till att de fått ett sämre sexliv och att de känner sig mindre attraktiva. Den 
dåliga självbilden upplevs av en kvinna endast i sexuella sammanhang. Anledningen 
till det är att det bara är då hon känner sig handikappad. Andra negativa förändringar 
som uppstått är upplevelsen av begränsningar i sexuella sammanhang på grund av 
deras minskade fysiska funktion. Exempelvis upplever de att deras minskade 
rörlighet bidrar till svårigheter att hitta passande ställningar, att hålla balansen i 
intima sammanhang och att det är svårt att vara spontan (Verschuren et al. 2015).  
 
Den fysiska funktionen upplevs som ett problem efter amputationen och att det ofta 
uppstår osäkerhet och förvirring i intima situationer (Mathias & Harcourt, 2014). Det 
finns en oro över att partnern inte anser dem som attraktiva (Sjödahl et al. 2004). De 
upplever även rädsla att ingen annan än den nuvarande partnern vill vara med dem 
(Verschuren et al. 2015). Dessutom beskrivs rädslan över att bli avvisad på grund av 
deras nedsatta funktion och utseende vilket har gjort att de inte vågar ta första steget 
i mötet med nya partners. Antalet tänkbara partners har blivit mindre efter 
amputationen på grund av att de upplever att personer inte accepterar deras 
kroppsliga funktion, utseende och att de blir behandlade annorlunda på grund av 
deras amputation. Det beskrivs att det är högt önskvärt att partnern visar förståelse 
och acceptans angående deras amputation (Mathias & Harcourt, 2014). 
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Att möta samhällets normer om att vara perfekt beskrivs som svårt. Då de inte 
upplever sig själva som perfekta känner de, att de måste kompensera upp deras 
utseende genom att alltid vara välklädda och ha perfekt frisyr. Dock beskrivs oro och 
rädsla över vad ens partner ska tycka om dem är onödig, då erfarenheterna är, att få 
reagerar negativt angående deras kroppsliga funktion och utseende. Dock uppges att 
de oroar sig för, hur det kommer bli i framtiden, hur det kommer att bli att få barn 
och kunna uppfostra dem samt att de kan bli beroende av andra i tidigare ålder 
(Mathias & Harcourt, 2014).  
 

Förändrade roller och relationer 
Socialt stöd är något, som beskrivs vara betydelsefullt, då personerna med en 
amputerad nedre extremitet beskriver, att det bidragit till, att de klarar av sin nya 
situation och sitt liv bättre (Dunne et al. 2014). Det sägs även vara den främsta 
faktorn, som bidrar till att de lättare kan acceptera sin amputation. Det sociala stödet 
som är mest betydelsefullt är från familj, vänner men även från andra amputerade. 
Att få stöd från familj får demcal att känna sig mer respekterade och älskade. 
Vännerna anses ge dem en känsla av trygghet och tillhörighet. Stöd från båda dessa 
ger dem uppmuntring och en mer positiv syn på livet (Valizadeh, Dadkhad, 
Mohammadi, & Hassankhani, 2014). Det ger även personerna upplevelsen av ett 
bättre välbefinnande (Bosmans et al. 2007). Genom att prata med någon som 
genomgått samma sak ger känslan av att inte vara ensam med sin upplevelse. 
Tillsammans med dem kan de diskutera sina problem och tillgångar (Valizadeh et al. 
2014; Cater, 2012).  
 
Flertal ansåg att relationen till familjen blivit bättre, då de har kommit sin partner 
närmare, och att deras barn har börjat bry sig mer om dem, dock har relationen till 
deras vänner har försämrats (Bosmans et al. 2007). Att den sociala möjligheten har 
förändrats är något som beskrivs (Livingstone et al. (2011); Bosmans et al. (2007); 
Norlyk et al. 2013). Flera upplever att de har fått kämpa hårt för att komma tillbaka 
till sitt tidigare liv och för att kunna upprätthålla sina relationer. Samt att de känner 
en förändring i relationen till sin partner, och att rollerna i hemmet har förändrats. 
En anledning till den förändrade sociala situationen beskrivs bero på minskad 
rörlighet, som bidrar till, att de i vissa sociala sammanhang skäms (Livingstone et al. 
2011). Det beskrivs även att det är lättare att behålla sina vänner och att skaffa nya 
när de döljer sitt funktionshinder (Hamill et al. 2010). Även smärta är något som 
bidrar till att det är svårt att ha kontakt med vänner och släkt (Bosmans et al. 2007). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur personer upplever livet efter en 
benamputation. Då erfarenhet, upplevelser och perspektiv på situationen ska 
beskrivas har en kvalitativ ansats valts (Friberg, 2012). Detta har bidragit till en 
större förståelse för hur de har upplevt sin förändring. Då inte kvantitativ data 
inkluderats kan information ha missats vilket kan sänka trovärdigheten. Under 
studiens gång har reflektion och diskussion med andra skett för att få utomståendes 
idéer och åsikter. För att öka trovärdigheten och förståelsen för resultatet har även 
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diskussion med handledare skett (Henricson & Billhult, 2012). Dock diskuterades 
inte studien med flera författare eller forskare vilket kan innebära en svaghet. Då 
författarna i denna studien tidigare inte skrivit någon litteraturstudie och inte har 
erfarenhet kan det innebära att forskningsprocessen blivit begränsad. Detta kan göra 
att trovärdigheten och reliabiliteten i arbetet sänks då det arbetet kan ha blivit 
begränsat.  
 
Val av metod för litteraturstudie är en induktiv ansats. Detta innebär att på ett så 
förutsättningslöst sätt som möjligt observera de artiklarna som inkluderats och 
förklara de olika observationerna på ett så likvärdigt sätt som möjligt (Priebe & 
Landström, 2012). Genom att ha valt en induktiv ansats har slutsatser dragits efter 
erfarenhet. En induktiv ansats vara mest passande för syftet. Eftersom denna studie 
är en litteraturstudie har inte alla artiklar inom detta område tagits med utan endast 
de som passade bäst till studiens syfte. Det kan ha gjort att resultatet inte är komplett 
då all forskning inom området inte inkluderats. Dock har alla artiklar som godkändes 
i kvalitetsgranskningen inkluderats vilket styrker resultat. 
 
Totalt togs 13 artiklar fram, nio av artiklarna var från tre olika databaser och fyra 
artiklar togs fram genom manuella sökningar. De databaserna som användes var 
Cinahl, Medline och PsychINFO, dessa databaser anses som relevanta till syftet. De 
första sökorden som valdes resulterades i en för bred sökning. För att få fram en mer 
exakt och begränsad sökning togs det hjälp av en bibliotekarie från Jönköpings 
universitet. Bibliotekarien hjälpte även till med de booleska termer och trunkeringar 
som bör användas för att få både en begränsad och bredare sökning på rätt sökord 
(Karlsson, 2012). Ett tidsintervall inom 2006 till 2016 användes under sökningen, 
detta för att få den senaste forskningen, äldre artiklar kan vara ointressanta för denna 
studien (Östlundh, 2012). Dock gjordes ett undantag i en av de manuella 
sökningarna, där en artikel från 2004 ansågs ha intressant och relevant information. 
Dock kan det begränsade tidsintervallet gjort att relevanta artiklar innan 2006 har 
missats och därför sänkt trovärdigheten med studien. Artiklarna som tog fram genom 
den manuella sökningen var från referenslistor i kandidat uppsatser från sökmotorn 
Diva. Genom att göra sökningar i tre olika databaser och att göra manuell sökning ges 
ett brett utbud av artiklar, vilket ökar trovärdigheten i denna studie. Att använda 
artiklar som har en kvalitativ metod kan innebära att studien får högre validitet 
(Henricson, 2012) 
  
Inklusionskriterierna var att personerna ska ha gjort en amputation av nedre 
extremitet. I sökningarna har det uppkommit artiklar med både amputation av övre- 
och nedre extremitet. Dessa artiklar ansågs relevanta till syftet, därför inkluderades 
dessa men upplevelser från personer med amputation av övre extremitet 
exkluderades. Detta gör att viktigt resultat som passar syftet inte missas. Artiklar som 
valdes kvalitetsgranskades med hjälp av Hälsohögskolans granskningsprotokoll 
(bilaga 2). Granskningen genomfördes för att få fram artiklar som matchar studiens 
syfte, totalt godkändes 13 artiklar. Det är viktigt att artiklarna anses trovärdiga, 
pålitliga, bekräftelsebara och överförbar. Detta för att artikeln ska ha en bra kvalité 
(Wallengren & Henricsson, 2012). Artiklar där deltagarna i studien har 
tillhandahållits information om studien och givit samtycke om deltagande har 
inkluderats. Artiklarna ska även vara accepterade av en etisk kommitté för att 
godkännas i denna litteraturstudie. Undantag gjordes på två studier då det inte 
framkom att de blivit godkända av en etisk kommitté. Deltagarna hade dock fått 
information om studien och deras rättigheter. Genom att endast använda artiklar 
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som blivit godkända av etiska kommittéer eller på något sätt visat att artiklarna gjort 
etiska överväganden ökar det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricsson, 2012).  
 
Under dataanalysen användes Fribergs femstegs modell. Artiklarna har analyserats 
upprepade gånger och diskuterats, tillsammans försökt hitta likheter och skillnader i 
resultaten och utifrån detta fått fram nyckelfynd. Genom att använda Fribergs 
femstegs modell där det tydligt står hur tillvägagångsättet ska gå till under en 
dataanalys har det varit enkelt att följa för att få möjlighet till en så bra dataanalys 
som möjligt. Genom att använda en redan framtagen analysmodell på ett korrekt sätt 
stärker det reliabiliteten och trovärdigheten av resultatet (Henricson, 2012) 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar hur personer som har genomgått en amputation av nedre extremitet 
upplever livet. Av de fem kategorier som framkom i resultatet kommer tre kategorier 
att diskuteras. Förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap, att vara 
begränsad samt förändrade roller och relationer. 
 

Förändrad syn på sig själv och känsla av utanförskap 

	
Resultatet i studien visar att personer som genomgått en amputation av nedre 
extremitet upplever en förändrad syn på sig själv och att de känner sig osäkra. De 
beskriver att de känner utanförskap och att de upplever sig mer sårbara, oönskade 
och en känsla av skam i sociala situationer. Upplevelser av att känna sig mindre 
betydelsefull och att ha minskad värdighet beskrivs också. Resultatet visar även att de 
upplever en förlorad självbild, ett sämre självförtroende och självkänsla. De upplever 
kroppen som obekant, och att de inte längre känner sig som en komplett människa 
och att de har svårt att acceptera sin förlust. En sämre självbild, känslan av skam och 
att vara mer sårbar är även något som beskrivs av andra som genomgått en 
amputation (Saradjian, Thompson och Datta, 2008). Upplevelserna som beskrivs i 
resultatet kan innebära en minskad lycka och en sämre upplevd hälsa. Psykologiska 
faktorer har en betydande roll för att uppleva lycka. En faktor som även är av 
betydelse för att vara lycklig och uppleva hälsa är människans självbild som i sin tur 
innebär självtillit, självuppfattning, självkänsla och självförtroende. Självtillit innebär 
hur trygg en person är i sig själv och självkänsla innebär hur personer accepterar sig 
själva och hur de upplever sig duga för den de är. Att känna sig värdelös, misslyckad 
och oälskad innebär att de har en dålig självbild (Brülde, 2007). Att ha en dålig 
självkänsla har i tidigare forskning visat sig påverka välmående, lycka och psykiska 
välmående (Mann, Hosman, Schaalma och de Vries, 2004). Hälsa är även beroende 
av människans hälsorelaterade kroppsupplevelser, emotioner och stämningslägen 
(Brülde & Tengland, 2003). 
 

Att vara begränsad 

	
En persons fysiska funktion har en betydande roll för att uppnå livskvalité (World 
health organization (WHO), 1997). I resultatet beskrivs upplevelser om att vara 
begränsad och att inte klara av samma saker som tidigare. Att få en förändrad 
förmåga efter en amputation är något som även beskrivs av andra som genom gått en 
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amputation (Saradjian et al. 2008). Att inte klara av samma saker som tidigare 
beskrivs i resultatet bidra till begränsningar och minskad frihet. Det beskrivs även 
orsaka en minskad känsla av självständighet och att de isolerar sig från samhället. 
Resultatet visar även att de upplever att folk stirrar vilket orsakar isolering och 
minskad social aktivitet tillsammans med andra. Den minskade fysiska funktionen 
har gjort att anhöriga tagit över deras sysslor. Detta ger dem en minskad 
självständighet och ökad känsla av att vara handikappad. Att inte klara av specifika 
färdigheter påverkar livet negativt. Det framkommer även upplevelser att de har 
blivit deprimerade. Dessa faktorer som beskrivs i resultatet tyder på att personerna 
har en sämre hälsa och sämre upplevd lycka. Funktionsnedsättning innebär 
begränsningar av funktion vilket kan innebära att personer inte kan leva det liv de 
önskar på grund av att de måste ge upp värdefulla sysselsättningar. Objektiva 
faktorer påverkar graden av lycka då lycka, fysiskt och socialt aktivt liv har ett stort 
samband. Att vara aktiv tillsammans med andra främjar en god hälsa och upplevelsen 
av att vara lycklig. Personer som isolerar sig kan vara mindre lyckliga. Att ha en aktiv 
fritid, känna känsla av att vara duktig samt klara av saker ger tillfredställelse för 
människan. En persons hälsa är beroende av och påverkas av klinisk status, 
prestations- och basala förmågor. Att kunna utöva fysisk aktivitet som idrott och 
motion ger en ökad självkänsla. Ett handikapp kan innebära ett hot mot ens självbild 
och det kan leda till känslor av meningslöshet. Att ha en försämrad självbild innebär 
ett hot mot upplevd lycka (Brülde, 2007). Det finns även beskrivet i tidigare forskning 
att ett dåligt socialt deltagande, isolering är kopplat till sämre hälsa och minskad 
tilltro till sig själv (Lindström, 2006). Om personer får mer assistans än vad de 
behöver ökar känslan av beroende och hjälplöshet (Grønsleth et al. 2010). 
 

Förändrade roller och relationer 

	
I resultatet beskrivs det att relationer har förändrats. Resultatet har visat att stöd från 
vänner och partnern beskrivs bidra till välbefinnande. Att få stöd innebär att de har 
klarat av den nya situationen och sitt nya liv bättre. Det beskrivs att de har fått kämpa 
hårt för att upprätthålla relationer och komma tillbaka till tidigare livet. Flertal 
upplever att deras sociala möjligheter har förändrats och att de känner utanförskap 
och illa till mods i sociala sammanhang. De känner en förändrad relation till sin 
partner och sina vänner. Anledning till att relationerna har förändrats kan bland 
annat bero på smärta och att de skäms i sociala sammanhang. De beskriver också att 
det är lättare att behålla vänner och skaffa nya när de döljer sitt funktionshinder. 
Dessa upplevelser som beskrivs kan innebära att de har en sämre hälsa och upplevd 
lycka. Även att de har en sämre upplevd livskvalité. Livskvalité beskrivs vara 
beroende av hur lycklig en person är och baseras på att personen är lycklig av rätt 
skäl och att han eller hon anser att de har det liv de önskat samt hur personen mår 
(Brülde, 2007). En persons livskvalité påverkas även av hur ens sociala situation som 
förhållanden och relationer ser ut (World health organization (WHO), 1997). 
Även graden av lycka är beroende av hur personens sociala situation ser ut och 
äktenskap och vänner är en viktig källa till lycka. Ett gott socialt stöd har positiva 
effekter på upplevelsen av lycka och påverkar hälsan positivt. Brist på socialt stöd 
innebär ofta ensamhet vilket har negativa effekter på upplevelsen av lycka som kan 
skapa olycka och depression. Människor har ett behov av tillhörighet, gemenskap, 
och att få ett gott bemötande från omgivningen samt att bli accepterade. Om en 
person inte upplever detta finns det en ökad risk för depression (Brülde, 2007). En 
sämre livskvalité och hälsa relaterat till smärta och förändrade roller är något som 
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även beskrivs av andra som genomgått en ampuatation (Østlie, Magnus, Skjeldal, 
Garfelt, & Tambs, (2011). Det finns även beskrivet i tidigare forskning att ett litet 
socialt umgänge är kopplat till sämre hälsa (Lindström, 2006). 
 

Slutsatser och vidrare forskning 

I denna litteraturstudie har det framkommit att en amputation av nedre extremitet 
upplevs vara en stor förändring. Livet påverkas på många olika sätt, det skapar 
begräsningar som inte tidigare funnits. Personerna upplever att de blir isolerade på 
grund av att de inte klarar sig själva och att de ständigt är beroende av andra. För att 
må bättre och kunna se en framtid är det sociala stödet betydelsefullt. Vänner skapar 
en trygghet och tillhörighet. Familjen är ett viktigt stöd genom att de visar respekt 
och ger kärlek. Flera uppger att de känner skam över hur de ser ut och att de är rädda 
för hur ens partner ska se på en. Personer som har genomgått en benamputation 
upplever att ens självbild ändras och självkänslan försämras. Att se annorlunda ut 
och att folk tittar på en beskrivs som ett problem och gör dem mer sårbara. En protes 
har givit möjlighet att återgå till ett mer självständigt liv. Genom protesen får de inte 
bara en möjlighet att klara av mer saker utan även en möjlighet att se ut som alla 
andra. Detta har givit ett bättre självförtroende och en känsla av att vara som andra. 
Att ha en positiv syn på situationen har hjälpt dem att ta sig vidare och det blir lättare 
att se en mening med livet, dock har många svårt att acceptera sin nya situation. 
 
Vidare forskning bör ske, då det beskrivs att personer som genomgått en amputation 
av nedre extremitet har en signifikant minskad livskvalité och sämre fysisk, psykisk 
och social hälsa bör det ske forskning om vad omgivningen kan göra för dessa 
personer, för att de ska uppnå ett bättre välbefinnande och uppleva ett så bra liv som 
möjligt även efter förändringen. I denna studie har det framkommit att socialt stöd är 
viktigt. Därför bör vidare forskning ske om hur det kan hjälpa och om det finns andra 
alternativ för att en person ska må bättre både fysiskt, psykiskt och socialt. Mer 
forskning inom detta område är nödvändigt för att kunna se om mängden 
information gör skillnad i samband med en amputation. Utifrån resultatet i denna 
studie framkom att det sociala livet förändras, studier på hur närstående upplever 
situationen när ens anhörig genomgår en amputation.  

 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan och vården är betydelsefull för en person som ska genomgå eller har 
genomgått en amputation. Det är viktigt att vårdpersonal har en medvetenhet och 
kunskap om hur personerna upplever denna situation. Att kunna ge vård och 
information ingår i en sjuksköterskas kompetens. Som sjuksköterska är det viktigt att 
finnas där för personen och lyssna. En sjuksköterska eller annan vårdpersonal ska 
kunna informera vårdsökande person om möjligheter och kunna erbjuda hjälp från 
andra professioner. De ska även kunna ge stöd och öka möjligheten till en bra 
livskvalité och en positiv syn på livet.  
 
Det är även viktigt att anhöriga känner att de får information om vad som händer och 
kommer att hända. Även att göra anhöriga delaktiga är viktigt då de ofta är 
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inblandade och kan behöva stöd och tröst. Genom att anhöriga har information och 
känner sig stöttade av sjukvården kan de sedan stötta upp vårdsökande person. 
Under kommunikationen med vårdsökande person och anhöriga är det viktigt att 
använda ett språk som de förstår sig på och inte använder medicinska termer. 
 
För att kunna ge en kvalitativ omvårdnad anpassad för individen och att göra 
personen delaktig i sin vård är det viktigt som sjuksköterska att ha en 
kommunikation med personen. Genom att personerna får vara delaktiga och ha en 
kontakt med vårdpersonal finns det möjlighet för individen att utvecklas och kunna 
gå vidare samt acceptera sin situation.  
 
Tröst är något som kan behövas under hela livet i alla möjliga situationer. Det kan 
behövas tröst när hälsan påverkas negativt eller förmågan att leva ett normalt liv 
försämras. Även när en person förlorar ett socialt och aktivt liv (Santamärki & 
Dahlqvist, 2013). Som sjuksköterska är det viktigt att ge tröst och förklara för 
vårdtagaren att det är okej att sörja. Se människan i helhet, kroppsligt, själsligt och 
andligt. För att kunna ge tröst är det viktigt som sjuksköterska att vara empatisk, 
lyhörd, visa mod och praktisk visdom. Genom att personen får tröst innebär det att 
de upplever en starkare självkänsla och identitet vilket många i denna studie upplever 
att de har förlorat efter amputationen. Personer upplever även att tröst ger livet en 
mening och bejakat sexualiteten (Santamärki & Dahlqvist, 2013). I denna studie har 
det visats att flera haft problem på med det sexuellt välmående och förlorad självbild. 
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personal meaning 
of being a 
prosthesis user 
 
Murray 
 
2008 

Denna studies syfte 
var att få en 
uppfattning om den 
levda erfarenheten 
av protes 
användning för 
amputerade och 
personer med 
medfödd lem brist. 
 

Kvalitativ multi-metod 
användes med semi-
strukturerade 
intervjuer.  
 
Intervjuerna gjordes 
på mail och ansikte 
mot ansikte. Totalt 
deltog 34 personer i 
undersökningen 15 var 
män och 19 kvinnor. 
24 av dessa var 
amputation av nedre 
extremitet.  
Information har tagit i 
denna studie ifrån de 
amputerade av nedre 
extremitet. 
 
Tolkningsfenomenolog
iskt analys användes i 
data analysen. 
 

Tre teman uppkom:  
-Drömmar och 
verklighet, aktivera 
proteser 
- Att vara som alla 
andra, innebörden 
av utanpåverk 
- Passning, berätta 
och komma undan 
med den, dölja 
protes användning. 

Understanding the  
benefits of 
prosthetic 
prescription: 
exploring the  
experience of 
practitoners and 
lower limb 
prosthetic users  
 
Schaffalitzky, 
Gallagher, 
Maclachlan och 
Ryall 
 
2010 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka och 
identifiera 
resultaten av protes 
förskrivning genom 
kvalitativ 
undersökning. 

Kvalitativ studie 
24 deltog och blev 
indelade i sex fokus 
grupper.  
 
Tio intervjuer, två av 
dessa genomfördes via 
telefon och resterande 
åtta ansikte mot 
ansikte. 
Intervjuerna som 
gjordes var 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Resultat blev på fem 
teman: 
- Självständigt / 
Oberoende 
-Att inte använda 
rullstol 
- Balans och 
säkerhet 
- Livskvalité 
-Att nå potential 



	

	
	

Coping after trans-
femoral amputation 
due to trauma or 
tumour- a 
phenemenological 
approach 
 
Sjödahl, Gard och 
Jarnol  
 
2004 

Syftet med denna 
studien var att 
beskriva, genom 
användning av en 
Fenomenologisk 
metod, hur relativt 
unga överbensbens 
amputerade 
upplevde sin 
amputation och 
deras coping-
strategier i den 
akuta fasen och över 
tid. 
 

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
metod.  
 
11 deltagare  
 
Halvstrukturerade 
intervjuer med endast 
öppna frågor. 
 
Fenomenologisk 
analys 
 

Resultatet blev 
slutligen två teman:  
-Erfarenhet av 
amputation  
-Coping- strategier 
för att möta en ny 
norm 

A path of perpetual 
resilience: exploring 
the experience of a 
diabetes-related 
amputation through 
grounded theory. 
 
Livingstone, Van De 
Mortel, Taylor, 
Beverly 
 
2011 

 

Syftet med studien 
var att låta personer 
beskriva sina 
erfarenheter av livet 
efter amputationen 

Ostrukturerade 
intervjuer 
genomfördes och 
analyseras med hjälp 
av grounded theory 
metoder.  
(Ostrukturerade 
intervjuer.  
Kvalitativ metod.  
Analysmetod: 
periodisk metod ) 
 
Fem deltagare. 
Författaren fick en lista 
på 30 potentiella 
deltagare, amputation 
och diabetes var 
gemensamt. Efter 
inbjudan till studien 
var det fem personer 
som deltog.  
 

Resultatet 
presenterades i tre 
kategorier som 
beskriver 
deltagarnas 
upplevelser av 
amputationen 
- "Maktlöshet", 
- "anpassning till 
funktion” 
- "uthållighet",  
 

If i can do it i will 
do it, if i can´t, I 
can´t: a study of 
adaptive self-
regulatory 
strategies following 
lower limp 
amputation 
 
Dunne, Coffey, 
Gallagher, 
Desmond, Deirdre 
 
2014 

Att undersöka 
målrelaterade 
strategier som 
personer med en 
nedre extremitet 
amputation 
använder.   

Kvalitativ med semi-
strukturerade 
intervjuer. (Kvalitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer som 
innehöll öppna frågor.  
 
30 deltagare, alla över 
18 år  
 

Resultatet bygger på 
olika strategier som 
deltagarna använder 
rehabiliteringen. 
Vissa ansågs av 
deltagarna vara 
viktigare än andra. 
De viktigaste 
strategierna innebar 
att inte jämföra sig 
med andra och att 
sträva efter 
självständighet. 
Strategier som: 



	

	
	

”acceptera 
begränsning”, 
”positiv syn” och 
”sinne för humor” 
ansågs också 
viktiga. 

Experiences of 
psychosocial 
adjustment within 
18 months of 
amputation: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis 
 
Hamill, Carson, 
Dorahy,  
 
2010 
  

Att undersöka den 
psykosociala 
omställningen för 
personer som 
genomgått en 
amputation inom 18 
månader. 

Åtta semi-
structurerade 
intervjuer analyserades 
(Interpretative 
Phenomenological 
Analysis) ANALYS = 
IPA 
 
Åtta deltagare. Tre 
kvinnor och Fem män. 
Alls utom en hade  
nedre extremitet amp. 
Alla över 18 år 

Tre teman framkom 
från analysen 
- före amputation 
beslutsprocessen 
och kontroll 
- omförhandling av 
självidentitet och 
kampen för att ta 
emot en ny " 
handikappade " 
identitet , och 
- anpassning som en 
social process  
 

Traumatic 
amputation: 
psychosocial 
adjustment of six 
Army women to loss 
of one or more 
limbs 
 
Cater,  
 
2012 

Syftet var att få en 
djupare förståelse av 
kvinnornas 
upplevelse av livet.  
De delade med sig 
av de anpassningar 
de gjort efter 
förlusten av 
kroppsdelen. 

en fenomenologisk 
metod/ analys/ 
undersökning, med 
Djupgåendeintervjuer  
 
Sex kvinnor i åldern 
20-36 

Tre huvudkategorier 
togs fram i 
resultatet. 
fysisk 
rörelsehindrad 
problematik",  
"psykosocial 
ändring och coping"  
"uppstånden av ny 
självbild och 
livsmening" 
 

Dating and intimate 
relationships of 
women with below-
knee amputation: 
an exploratory 
study  
 
Mathias, Harcourt 
 
2014 

Syftet med studien 
var att undersöka 
vilka erfarenheter av 
dejting och intima 
relationer kvinnor 
som använder en 
under – knäprotes 
har 

Semi-strukturerade 
online intervjuer. 
interpretative 
phenomenological 
analys  
 
Fyra kvinnor 

Fem teman 
identifierades:  
- avslöjande och 
avslöjar (Avslöjande 
av sin amputation 
och protes) 
- Att döma och 
dömda och att bli 
dömd (skräck och 
självtvivel på sig 
själv)   
- Tillförlitlig och att 
bli accepterad av 
partnern 
- Ta förhållandet  
vidare 
- Insikt (Accepterad 
och att känna sig  



	

	
	

accepterad)  
 

People with lower 
limb amputation 
and their sexual 
functioning and 
sexual well-being  
 
Verschuren, 
Geertzen, Enzlin, 
Dijkstra, Dekker 
 
2015 
 

Syftet med studien 
var att beskriva vad 
människor med en 
nedre 
extremiteterna 
amputation erfarar 
för förändringar i 
deras sexuella 
funktion och 
sexuellt 
välbefinnande 

En kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer användes, 
Tematisk analys 
 
26 deltagare från 18 år 
och över. varav 17 män 
och nio kvinnor, 

Åtta teman  
- "vikten och 
beskrivning av 
sexualitet", 
- "förändring i 
sexuell funktion",  
- "förändring i 
sexuellt välmående", 
- "praktiska problem 
gällande sexualitet", 
- "självbild",  
- "känslor av skam", 
- "partnerns roll" 
och  
- "kommunikation 
om sexualitet med 
vårdpersonal". 

Beyond the body 
image: a qualitative 
study on how adults 
experience lower 
limb amputation 
 
Senra, Aragão, Leal, 
Vieira,  
 
2012 
 

Att undersöka 
upplevelser efter en 
nedre 
extremiteterna 
amputation, med 
fokus på 
förändringar i 
självidentitet 

Semi - strukturerade 
intervjuer. intervjuer 
var transkriberas, 
kodas och analyseras 
av två oberoende 
forskare induktiv, 
kategoriserad analys,  
Kvalitativ studie med 
etnografisk inriktning 
Analysmetod: Bardin’s 
tematiska och 
kategoriska analys 
metod  
 
42 deltagare, 35 män 
och sju kvinnor 

Reaktioner och 
känslor om att bli 
amputerad. 
Förändringar i livet, 
självuppfattningar i 
relation till 
amputationen, 
relation till 
protesen, mål med 
rehabilitering och 
framtida planer, 
problem med 
välmående, 
upplevelser av 
rehabiliteringen, 
upplevelse av socialt 
stöd, rehabilitering 
och erfarenhet av 
förlusten av 
kroppsdelen. 

 
 
 
 


