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Bakgrund: I Sverige utförs det cirka 2300 amputationer per år. Att ha genomgått en 

amputation i de nedre eller övre extremiteterna kan skapa många olika känslor som rädslan 

för att förlora kontrollen över sitt liv samt rädslan för förändrad kroppsbild. Syfte: Syftet 

var att beskriva hur patienter upplever livet efter en amputation i nedre eller övre 

extremiteterna. Metod: En litteraturöversikt där elva artiklar har granskats med Fribergs 

(2012) metod. Resultat: Tre teman med tio subteman framkom. De olika temana belyser 

att patienterna upplever sig mer friare med en protes. Protesen har väldigt stor betydelse 

för att patienten ska kunna ha ett aktivt liv samt få en positiv självbild igen. Däremot kan 

inte enbart protesen ge ett bra liv utan det behövs mycket stöd med den psykiska hälsan 

som framkommer att många patienter får problem med efter en amputation. Diskussion: 

Många patienter upplevde psykisk ohälsa och fysiska smärtor efter amputationen. Under 

rehabiliteringen läggs det för stort fokus på enbart fysiska besvär och den psykiska ohälsan 

glöms bort. Författarna anser att detta var av vikt att lyfta eftersom den psykiska ohälsan är 

ett stort lidande för patienten och sjuksköterskors kompetens brister inom detta område och 

de behöver mer kunskap.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: To live without a body part – life after an amputation – a literature review. 
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Examiner: Brovall, Maria. 
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Keywords: amputation, health, patients experience, prosthesis and suffering.  

Background: About 2300 amputations are performed in Sweden per year. To undergo an 

amputation of the lower or upper extremities can generate many different emotions such as 

fear of losing the control over the life and a fear of changed body image. Aim: The aim of 

this study was to describe how the patient experiences life after an amputation in lower or 

upper extremities. Method: A literature review in which eleven articles have been 

reviewed with Fribergs (2012) method. Results: Three themes with ten subthemes 

emerged. The themes illustrate that patients experience more unbounded with prosthesis. 

The prosthesis is important for the patient to have an active life and have a positive self-

image again. However, only the prosthesis cannot provide a better life, the patients also 

need support with mental health because it’s a huge problem within patients after an 

amputation. Discussion: Many patients experienced mental illness and physical pain after 

amputation. During rehabilitation, it’s too much focus only on physical ailments and 

mental illness is forgotten. The authors believe that this was important to highlight because 

mental illness is a great suffering for the patient and the nurses' skills gaps in this area, and 

they need more knowledge.  

 

 



 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ......................................................................................................................... 1 

Amputation ........................................................................................................................ 1 

Känslan vid förlust av kroppsdel ....................................................................................... 1 

Förändrad kroppsbild och självkänsla ........................................................................... 2 

Lidande .............................................................................................................................. 2 

Fysiskt lidande ............................................................................................................... 3 

Psykiskt lidande ............................................................................................................. 3 

Socialt lidande ................................................................................................................ 4 

Hälsa trots förlorad kroppsdel ............................................................................................ 4 

Coping ................................................................................................................................ 5 

Sjuksköterskans roll och ansvar vid vård av amputerade patienter ................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 6 

SYFTE ................................................................................................................................... 7 

METOD ................................................................................................................................. 7 

Datainsamling och urval .................................................................................................... 8 

Tabell 1 .............................................................................................................................. 8 

ANALYS ............................................................................................................................... 9 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................................... 9 

Konfidentialitet ................................................................................................................ 10 

Anonymitet ...................................................................................................................... 10 

Samtycke .......................................................................................................................... 10 

Nyttjandekrav ................................................................................................................... 10 

RESULTAT ......................................................................................................................... 11 

Möjligheter och hinder i livet med protes ........................................................................ 11 

Reaktioner som framkom på grund av protes .............................................................. 11 

Protes - en möjlighet till frihet ..................................................................................... 12 



 

 

 

Begränsningar i det dagliga livet ................................................................................. 12 

Lidanden som skapar hinder i det dagliga livet ............................................................... 13 

Fysisk smärta och brist på information kring orsaken till smärtan .............................. 14 

Psykiskt lidande ........................................................................................................... 14 

Rädslan för andras reaktioner ...................................................................................... 15 

Faktorer för att kunna uppleva hälsa igen ........................................................................ 15 

Positiv attityd och framtida mål ................................................................................... 16 

Att jämföra sig med andra ........................................................................................... 16 

Rehabiliteringstiden och betydelsen av fritidsaktiviteter ............................................. 16 

Hopp och stöd – en hjälp till ett fortsatt liv ................................................................. 17 

Sammanfattning ............................................................................................................... 17 

DISKUSSION ...................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 19 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 21 

Konklusion ....................................................................................................................... 24 

Kliniska implikationer ..................................................................................................... 24 

REFERENSER .................................................................................................................... 25 

Bilaga 1, artikelöversikt. 

Bilaga 2, Mall för granskning av vetenskapliga artiklar



1 

 

INLEDNING 
Personer som genomgår en amputation i de nedre eller övre extremiteterna drabbas inte 

enbart av fysiska besvär utan drabbas även av psykiska problem som depression och 

isolation (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). Sjuksköterskor träffar på patienter som 

genomgått amputationer överallt i vården och kan därför behöva mer kunskap om hur en 

patient kan påverkas både fysiskt och psykiskt. Detta för att sjuksköterskan ska kunna vara 

uppmärksam och försöka motverka de hälsorisker som finns och eventuellt förhindra att 

det uppstår lidande för patienten.    

Med denna uppsats vill författarna lyfta olika aspekter som kan påverka patientens liv både 

negativt och positivt efter en amputation. Om sjuksköterskan är medveten om dessa 

aspekter kan det ha en positiv inverkan på omvårdanden för dessa patienter.  

BAKGRUND 

Amputation 
En amputation innebär att en person har opererat bort en kroppsdel, oftast en arm eller ett 

ben. De vanligaste orsakerna till amputation är trauma, diabetes, perifer vaskulär sjukdom, 

medfödd missbildning eller malignitet (Kelly & Dowling, 2008). Forskning som har gjorts 

i USA och Europa visar på att amputationer i de lägre extremiteterna står för 87 % av alla 

amputationer som görs. Av dessa amputationer som görs är 75 % av patienterna över 65 år 

(Larsson & Apelqvist 1995, Bryant 2001, Rashbaum, Walker & Glassman 2001). I Sverige 

utförs cirka 2300 amputationer per år. Statistiken visar på att amputationer i Sverige 

genomförs på fler män (60 %) än kvinnor (40 %). Medelåldern för när amputation 

genomförs är 70 år i Sverige (Swedeamp, 2014).  

Amputation skapar oftast en lång vårdkedja där patienten först går igenom en 

sårläkningsprocess under rehabiliteringstiden och därefter prova ut en protes. Protesen i sig 

skapar också en ny process där patienten behöver lära sig hur protesen ska användas och 

hur patienten kan använda sig av protesen för att skapa sig ett aktivt liv. 

Rehabiliteringsstiden kan vara olika lång beroende av orsaken till amputationen men tar 

oftast lång tid då patienten ska anpassa sig till ett nytt liv utan en kroppsdel (Swedeamp, 

2014).  

Känslan vid förlust av kroppsdel 
Att ha genomgått en amputation påverkar patienten fysiskt eftersom patienten kan bli mer 

rörelseförhindrad. Det påverkar även patientens psykiska hälsa och sociala funktion på 

grund av att patienten ofta får en förändrad kroppsuppfattning eller kroppskänsla (Sjödahl, 

Gard & Jarnlo 2004, Davidson, Jones, Cornet & Cittarelli 2002). Känslor som kan uppstå 

inför amputation och efter amputation är ilska, depression, ångest, rädsla och sorg (Singh, 

Ripley, Pentland, Todd, Hunter, Hutton & Philip, 2009). Forskning som Liu, Williams, Liu 

och Chien (2010) har gjort visar på att känslor som många patienter kunde uppleva inför 

och efter en amputation är en stor rädsla och osäkerhet inför sitt framtida liv. En känsla 

över att inte ha kontroll över sitt liv. En förlorad kontroll över situationen, en känsla av 

hjälplöshet och förlorat hopp när den sista utvägen var amputation. Många patienter som 

måste amputera en kroppsdel har ofta en bakomliggande sjukdom som ger andra 

handikapp. Att dessutom göra en amputation kan skapa en större oro och en känsla av 
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förlorad kontroll över sitt liv, att få ytterligare ett handikapp. Känslor som uppstod hos 

patienterna vid amputation var rädsla för en förlorad funktion, att vara mindre aktiv eller 

bli inaktiv samt en känsla över att inte vara hel som människa. 

 

Förändrad kroppsbild och självkänsla 

I Sjödahl, Gard och Jarnlo (2004) studie framkommer det att patienter upplever en 

förändring av sin kroppsbild efter en amputation. Den förändringen kan vara svår att 

hantera och det kan vara svårt att se sig själv i spegeln efter amputationen. Efter en 

amputation kan både självförtroendet och självkänslan sjunka. Det kan vara svårt att visa 

sig i samhället men också att umgås med sina vänner. Studien visar också att efter en 

amputation kan det skapas en begränsning för patienten, att inte kunna röra sig i samma 

utsträckning som innan amputationen, vilket kan skapa frustration. Cater (2012) beskriver 

också att amputationen kunde ge patienterna låg självkänsla. Den förändrade kroppsbilden 

skapade hinder i att träffa nya människor då rädslan fanns för att andra skulle se dem som 

missfoster eller fula. En del patienter upplevde också att de kände sig tvungna att dölja den 

amputerade kroppsdelen då de inte bar protes för att känna sig normala.  

Vidare beskriver Davidson, Jones, Cornet & Cittarelli (2002) att den förändrade 

kroppsbilden kunde förhindra rehabiliteringen. För många patienter blev det en stor 

chockupplevelse genom att kroppsbilden förändrades. Genom rehabiliteringen försökte 

patienterna acceptera sin förändring och genom det accepterade de även den förändrade 

kroppsuppfattningen.  

Patienter som kommer hem efter sjukhusvården upplever att det är svårt att klara sig själva 

och behöver mycket hjälp. Detta skapar känslor som frustration och dålig självkänsla. Att 

delta i sociala sammanhang var svårt för många patienter innan de hade hittat en bra protes, 

de uttryckte en oro för vad andra människor skulle tycka om deras amputation (Liu, 

Williams, Liu & Chien, 2010).  

Lidande 
Lidande är ett av de bärande begreppen i denna uppsats och det kommer att betonas i 

diskussionen.  

Wiklund (2003) beskriver att lidandet kan definieras som något som berör hela människan 

och kan inte härledas till en viss dimension. Lidandet är också något som berör människans 

upplevelse av sig själv i världen. Lidandet är en del av det mänskliga livet och hör samman 

med livsprocessen, att lidande är något som pekar mot att det finns ett behov av förändring. 

Lidandet hör ihop med begreppet hälsa genom att vissa lidanden kan vara outhärdliga och 

då kan det vara svårt att uppleva hälsa. Ett lidande som är outhärdligt begränsar individen 

från att utvecklas och fortsätta leva.  

Eriksson (1994) beskriver tre olika typer av lidanden, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande relateras till lidande som uppstår på grund av ett 

sjukdomstillstånd. Sjukdomslidande kan mynna ut i till exempel smärta men även ett 

psykiskt lidande som uppkommer på grund av upplevelsen av sjukdomen eller tillståndet. 

Vårdlidande relateras till lidande som kan uppstå i en specifik vårdsituation. Den typen av 

lidande kan uppkomma då patienten känner sig kränkt eller att vård till patienten uteblivit. 

Livslidande relateras till hur lidandet påverkar individens liv. Personens livssituation är 



3 

 

påverkad både när det gäller ohälsa och sjukdom. Ett livslidande innefattar hela livet och 

hur personen upplever att vara människa.  

Enligt Eriksson (1994) kan lidandet också ha en mening. Människan söker ofta svaret på 

meningen med lidandet. När en patient kommer till ett stadie då sjukdomen eller tillståndet 

inte kan botas, vid till exempel smärtproblematik, kan patienten välja att fortsätta lida eller 

acceptera lidandet och på det sättet sluta lida. När patienten accepterar lidandet och förlikas 

med det, kan meningen med lidandet förstås ur ett annat perspektiv, patienten ser 

möjligheter inte motgångar i sin situation.  

Fysiskt lidande 

En amputation kan betyda stort lidande för patienten, bland annat när det gäller smärta. 

Nervsmärtor uppstår vanligen efter en amputation och kan vara svårhanterliga (Liu, 

Williams, Liu & Chien, 2010). I en studie av Gallagher, Allen & Maclachlan (2001) 

beskrivs det att olika typer av smärta är något som amputerade blir lidande av. Både 

smärtor i stumpen som blir kvar efter amputationen samt nervsmärtor också kallat 

fantomsmärtor. Fantomsmärtor har visat sig vara associerade med bland annat ålder, kön 

och amputationsställe. Smärtan är inte konstant men de flesta amputerade har smärta 

dagligen. Det är också mer smärtsamt att amputera ovanför knäet än nedanför. Demond & 

MacLachlan (2006) påvisar att problematik med både fanomsmärta och andra typer av 

smärta förekommer med 87 % av en total av 582 studerade patienter.  

Utöver problem med nervsmärtor kan det ibland vara svårt för patienten att kontrollera sin 

stump. Patienten kan uppleva detta som att inte ha kontroll över sin egen kropp, att inte 

själv bestämma över sina egna rörelser kan uppfattas som lidande för patienten (Davidson, 

Jones, Cornet & Cittarelli 2002). 

Lidandet kan också arta sig i ett livslångt lidande där patienten känner att livet aldrig blir 

som förut efter amputationen. Dessutom upplever patienter som har erfarenheter av lidande 

vid en amputation att det kan vara svårt för utomstående att förstå deras lidande. (Liu, 

Williams, Liu & Chien, 2010).  

Psykiskt lidande 

Efter en amputation påverkas en person på många olika psykiska plan. Det är mycket 

tankar om vårdtiden innan amputationen och om tiden efter att ha förlorat kroppsdelen. 

Dessa tankar kan skapa mycket psykiskt lidande för patienten och den värsta tiden är under 

de första månaderna när patienten fortfarande försöker anpassa sig till sin nya situation. En 

studie av Demond & MacLachlan (2006) visar att depression, posttraumatiskt stress 

syndrom samt ångest förkommer efter en amputation. Av 582 deltagare upplevde 24 % 

posttraumatiskt stress syndrom, 34 % ångestsymtom och 32 % depressionssymtom. I en 

studie av Liu, Williams, Liu & Chien (2010) beskrivs det att många patienter som 

amputerades hade genomgått en lång sårläkning innan den sista utvägen var att amputera. 

Känslor som uppstod då var att patienterna var mycket arga på sig själva och hatade sig 

själva för att det hade blivit så här. Att de inte hade fått den vård som de behövde att det 

kanske hade blivit bättre om de hade bytt läkare. Många patienter upplevde att ha förlorat 

en kroppsdel var ett oändligt lidande, de sörjde över den förlorade kroppsdelen. Tankarna 

om att kroppsdelen var borta skapade psykiskt lidande och det kändes outhärdligt. En 

rädsla och känsla av att aldrig känna sig som sig själva igen fanns ständigt i deras tankar.  
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Socialt lidande 

I en studie av Cater (2012) beskrivs det att som amputerad kan en patient stöta på olika 

hinder i samhället som begränsar dem att leva ett lika aktivt socialt liv som de gjorde innan 

amputationen. Deltagarna i studien upplevde sig bekymrade och nervösa över att ta sig ut i 

olika samhällen som inte var lika handikappsanpassade. Som amputerad kunde de stöta på 

olika svårigheter att ta sig fram i samhället till exempel att inte ha tillgång till offentliga 

byggnader, att inte kunna transportera sig med fordon och få tillgång till tillgängliga 

hotellrum. Detta skapade ett hinder i livet för deltagarna, att inte kunna resa vart de ville. 

Andra svårigheter som de amputerade kvinnorna kände var att de inte ville gå ut när det 

var rusningstider, då var deltagarna oroliga över att bli nedknuffade och att de kunde göra 

sig illa.  

Andra svårigheter som kan uppkomma i patientens vardag som skapar lidande kan vara att 

patienten inte kan skriva med den hand de tidigare gjort. Att ställa om sig från högerhänt 

till vänsterhänt är en process som tar tid och den tiden kan vara krävande för patienten. 

Andra hinder patienten kan få är svårigheter att köra bil och detta får många patienter att 

inte känna sig självständiga (Davidson, Jones, Cornet & Cittarelli 2002). 

Hälsa trots förlorad kroppsdel 

Hälsa är det andra bärande begreppet i denna uppsats och kommer att betonas i 

diskussionen.  

Hälsa innebär ett tillstånd då individen har ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Hälsa behöver inte bara innebära avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Hälsa ska 

vara en rättighet för alla människor oavsett religiösa och politiska åsikter. Rättigheten till 

hälsa ska heller inte påverkas av olika sociala förhållanden som till exempel ekonomi eller 

vad personen arbetar med (World health organization, 1948). 

Enligt Eriksson (1986) kan hälsa upplevas på olika sätt, hälsa är inte enbart ett tillstånd vid 

frånvaro av sjukdom. Eriksson presenterar en teori om hur en individ kan uppleva hälsa i 

olika positioner, detta redovisas i form av ett hälsokors. I del A av hälsokorset innebär det 

att individen upplever hälsa trots tecken på fysisk sjukdom. I del B upplever individen 

hälsa och har inga fysiska eller psykiska tecken på ohälsa. I del C upplever individen 

ohälsa men har inga tecken på fysisk ohälsa. I del D så upplever individen ohälsa och har 

tecken på fysisk ohälsa. 
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Figur 1, Hälsokorset efter Eriksson 1986, s.33.  

När en individ förlorar en kroppsdel kan det vara svårt att uppleva hälsa. Livet förändras 

och individens liv påverkas. En studie av Liu, Williams, Liu och Chien (2010) visar att 

patienter som genomgått en amputation kan få svårigheter med att uppleva hälsa. De tänker 

mycket på livet innan amputationen och hur det såg ut då. Studien visar på att det är viktigt 

vilket tankesätt patienten har efter en amputation att detta påverkar om patienten kan uppnå 

hälsa. Till exempel fanns det patienter i studien som valde att se amputationen som något 

positivt, som en början på ett nytt liv eftersom de kanske inte levde ett hälsosamt liv innan 

amputationen. De fick en ny syn på livet och såg livet ur ett annat perspektiv. För att 

deltagarna skulle kunna uppnå en känsla av hälsa uppgav de att de måste förändra sig 

själva för att livet kommer inte förändras.  

I en amerikansk studie där kvinnor har fått genomgå en amputation på grund av sitt arbete 

inom det militära, framkommer olika faktorer som var viktiga för att uppleva hälsa. Dessa 

faktorer var att det var viktigt att ha en positiv attityd, socialt stöd från vänner och familj, 

finna en mening i sin förlust, kunna se saker humoristiskt att kunna skämta om sin 

situation, att inse att situationen kunde varit värre samt psykologisk resiliens. Det absolut 

viktigaste för deltagarna var att kunna ha en positiv attityd för att kunna uppleva hälsa. 

Deltagarna fick också träffa veteraner som hade varit med om amputationer och det ingav 

hopp till många, att det fanns ett bra liv efter amputationen (Cater, 2012). 

Coping 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras coping som ständiga kognitiva beteende 

insatser som en individ använder för att hantera olika inre och yttre krav, som individen 

kan ställas inför. Dessa inre och yttre krav kan till exempel vara olika stressiga och 

känslomässiga situationer vid ett trauma.   

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att coping används för att minska spänningar som 

har utlösts av stressfulla situationer. För att göra detta finns det olika strategier som 

fokuserar på att patienten ska tala ut om sin situation, bearbetar bort onödig energi, tänka 

igenom situationen, ha självkontroll, humor, gråta, svära och få eller ge sig själv beröm. 

Copingprocessen har tre huvudsteg som är att i första steget observeras och bedöms 

personen som ska genomgå coping. Nästa steg är vad personen faktiskt gör, detta 

undersöks via en speciell mall som är utarbetad för coping. Tredje steget är att prata om 

copingprocessen att personen pratar om förändring, hur förändringen planeras att kunna 

ske utefter copingprocessen.   

I en studie av Sjödahl, Gard och Jarnlo (2004) används coping av patienter som genomgått 

en amputation. Deltagarna fick lära sig att tänka på ett nytt sätt. De hade olika 

jämförelsestrategier där de fick jämföra sig själva med de som hade det värre. Genom detta 

kunde de sedan hantera sin egen situation genom att tänka att deras egen situation kanske 

inte var lika svårhanterlig som någon annans. Deltagarna jämförde sig själva med andra 

patienter som hade drabbats av svåra brännskador och insåg att ett förlorat ben var lättare 

att leva med än en svår brännskada. Deltagarna tyckte då att det var svårt att tycka synd om 

sig själva när andra hade det värre. På det sättet förlikade sig patienterna med sin situation, 

att vara amputerad.  

En studie av Oaksford, Frude och Cuddihy (2005) visar att det är viktigt för patienterna att 

de tror på sig själva, att de kommer klara av copingprocessen och göra en förändring. 
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Patienterna upplevde även att coping var bra och effektivt för att de skulle hitta en inre 

känsla av kontroll. En annan viktig aspekt var att deltagarna kunde använda sin humor för 

att anpassa sig till sin nya situation, att vara amputerad.   

Sjuksköterskans roll och ansvar vid vård av amputerade patienter 
Sjuksköterskan ska kunna identifiera det friska hos patienten. Sjuksköterskan ska även visa 

patienten lyhördhet samt prata på ett respektfullt och ett empatiskt sätt. Dessutom vara 

förvissad om att patienten förstått den information som patienten fått. Sjuksköterskan ska 

kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov både när det gäller fysiska och psykiska 

behov samt möjlighet till egenvård. Identifiera patientens fysiska och psykiska lidande och 

på ett lämpligt sätt införa åtgärder för att undvika lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

När en patient ska genomgå en amputation är det viktigt att sjuksköterskan informerar 

patienten om hur amputationen ska gå till, men också vad det finns för hjälpmedel att ta till 

efter amputationen, såsom proteser och vikten av rehabilitering. En studie av Liu, 

Williams, Liu och Chien, (2010) visar på att om sjuksköterskan inte informerar patienten 

om vad det finns för valmöjligheter att kunna leva ett bra och självständigt liv med 

hjälpmedel finns det risk att patienten förlorar hoppet om livet. Patienten lämnas i sin oro 

om framtiden och har svårt att få ett hopp om ett fortsatt liv. Sjödahl, Gard & Jarnlo, 

(2008) beskriver att när sjuksköterskan inger hopp hos patienten känner sig patienten trygg 

och säker i sin vård och rehabilitering. Att det är viktigt att patienten får stöd inför sin nya 

situation, att leva utan en kroppsdel. Om sjuksköterskan inte bemöter patienten på det här 

viset finns risk för att patienten inte känner sig respekterad, sedd och hörd. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har sjuksköterskan skyldighet att informera patienten 

om den behandling och vård som patienten har möjlighet att få. Sjuksköterskan bör också i 

möjligaste mån göra patienten delaktig i sin vård och behandling. Sjuksköterskan kan göra 

det genom att patienten får möjlighet att välja behandling eller respektera om patienten vill 

avstå sin vård. Sjuksköterskan ska också se till att den informationen som ges till patienten 

ska hon/han försäkra sig om att innehåll och betydelsen av det ska patienten ha förstått.   

Det är viktigt att sjuksköteskan ger information under rätt tillfälle till patienten och 

kontrollerar att patienten har förstått den information som hon har gett gällande dennes 

tillstånd. Dessutom att sjuksköterskan följer upp att patienten har förstått informationen vid 

olika vårdtillfällen till exempel i den akuta fasen och i rehabiliteringsfasen. Det kan i annat 

fall finnas risk för att patienten känner sig otrygg och osäker inför sin situation, hur 

framtiden kommer att se ut (Sjödahl, Gard & Jarnlo, 2008). 

Det är viktigt att sjuksköterskan visar patienten empati och ger emotionellt stöd, detta kan 

inge en trygghet hos patienter som genomgått en amputation. Att sjuksköterskan tar sig tid 

att prata med patienten samt använder ett språk som patienten förstår, till exempel inte 

använder sig av ett medicinskt språk (Sjödahl, Gard & Jarnlo, 2008). Stödet och 

informationen som patienten får kan hjälpa patienten att uppleva mindre postoperativ 

smärta och mindre problem med fantomsmärtor (Gallagher, Allen & Maclachlan, 2001). 

PROBLEMFORMULERING 
Patienter som genomgår en amputation i de nedre eller övre extremiteterna genomgår ett 

stort trauma. Att förlora en kroppsdel förändrar hela patientens livssituation och därför är 
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det viktigt att undersöka det här området ytterligare. Om sjuksköterskor får mer 

information om patientens upplevelse om livet efter en amputation kan han/hon få redskap 

för att kunna stötta patienterna vidare och främja deras hälsa. Patienter upplever att det 

uppstår smärtproblematik efter amputationen som kan vara svår att hantera både fysiskt 

och psykiskt. Den psykiska hälsan påverkas också genom att de som har amputerats sörjer 

den förlorade kroppsdelen och har svårt att acceptera sin nya situation. Strategier som 

visats sig vara framgångsrika i rehabilitering för patienter som genomgått en amputation är 

copingstrategier. Coping bygger på att patienten ändrar sitt tankesätt till något positivt och 

lär sig hantera sin situation. Patienter upplever att de behöver mycket stöd från 

sjuksköterskan för att kunna göra detta. Patienter som genomgått amputation upplever att 

det är svårt att se en framtid och upplever att livet aldrig blir som det varit och längtar ofta 

tillbaka till tiden innan amputationen. Patienterna hamnar i en sorts livskris och kan behöva 

mycket psykiskt stöttning i hur de ska hantera situationen och uppnå känslan av att ha 

hälsa.     

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur patienter upplever livet efter en amputation i nedre eller övre 

extremiteterna.  

METOD 
Författarna har valt att genomföra en litteraturöversikt på kvalitativa studier för att få en 

överblick av hur patienter upplever livet efter en amputation. Friberg (2012) beskriver att 

genom att göra en litteraturöversikt kan området studeras och översikten kan också ge ett 

perspektiv på vad som finns studerat inom det valda området. Översikten kan också utgöra 

en grund för kritisk granskning av det valda området.  

När författarna sökte artiklar utgick de ifrån ett helikopterperspektiv som är det första 

steget i en litteraturöversikt som beskrivs i Friberg (2012). Genom att arbeta utifrån det 

perspektivet undersökte författarna först titel sedan abstract. Titlarna lästes först för att 

undersöka om de hade relevans till studiens syfte. Hade titlarna det lästes även deras 

abstract innan granskningen påbörjades. Dessutom undersökte författarna om det var en 

kvalitativ studie. Perspektivet gav författarna en överblick över det som fanns inom 

området. Helikopterperspektivet kunde hjälpa författarna att sålla bort artiklar från 

sökningarna som inte kunde besvara studiens syfte. I det andra steget valde författarna ut 

artiklar att granska. Utförlig information om sökningarna och dess resultat återfinns i tabell 

1. Totalt genomfördes tio olika sökningar där elva vetenskapliga artiklar ansågs 

användbara i relation till syftet. Dessa elva artiklar stämde överens med de angivna 

inklusionskriterna som beskrivs under datainsamling och urval. Överensstämde artiklarnas 

innehåll med samtliga inklusionskriterier granskades artiklarnas kvalité med hjälp av Röda 

korsets högskolas granskningsmall för vetenskapliga artiklar (Röda korsets högskola, 

2005). Författarna valde denna granskningsmall istället för Friberg (2012) eftersom 

författarna upplevde att denna mall var mer djupgående i granskningen (se bilaga 2). De 

artiklarna som valdes ut ansågs ha hög vetenskaplig kvalité efter granskningen eftersom 

det stämde överrens med kriterierna i mallen.  
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Datainsamling och urval 
Insamling av data gjordes genom att genomföra sökningar i databaserna Cinahl och 

Medline, både Medline ebesco och Medline pubmed. Författarna valde dessa databaser då 

de har ett omfattande urval av vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. 

Inklusionskriterier för sökningarna var att artiklarna skulle vara peer rewied. Artiklarna 

skulle också vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Deltagarna skulle vara över arton 

år. Artiklarna som söktes skulle vara publicerade efter år 2000. Artiklarna skulle innehålla 

ett etiskt övervägande. Dessa kriterier ställdes in genom en avgränsning i varje sökning. 

Inklusionskriterierna valdes av den anledningen att författarna önskade att få insikt i hur en 

vuxen person, som genomgått en amputation, upplevde livet. Författarna sökte efter 

forskning som skett under de senaste åren, därav avgränsningen med årtalen. För att nå ett 

trovärdigt resultat valdes avgränsningarna kring per rewied och att artiklarna skulle vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Författarna sökte även efter studier där det fanns 

etiska överväganden, där deltagarna i studierna hade behandlats utifrån ett etiskt 

förhållningssätt. De exklusionskriterirer som fanns med i urvalet var att utesluta de studier 

där deltagare var under arton år. Alla amputationer som inte hade med nedre eller övre 

extremitet att göra uteslöts. Författarna uteslöt alla personer som genomgått dessa 

amputationer på grund av att det var ett för brett område att undersöka.  

Följande sökord användes i sökningarna Amputation, Patients experiences, Nursing, 

Suffering, Coping och Health. Författarna valde dessa sökord eftersom sökorden innefattar 

delar av det som framkom i bakgrunden. Under sökningens gång ändrades sökorden för att 

få fram fler artiklar eftersom det till en början i sökningen inte hittades tillräckligt med 

artiklar. Författarna lade då till sökordet qualitative studies i en av sökningarna. Författarna 

upptäckte att detta sökord gav fler träffar på artiklar som var relevanta för resultatet.      

 

Tabell 1 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

2015-09-01 

((MH "Amputation+") OR amputat*) AND 
patient* AND (live* OR living* OR life* OR 

experience* OR feel* OR emotion* OR psych* OR 

phenomeno* OR perce*) AND (PT (research OR 
review) OR PY 2014-2015) 

539 347 30 1 

Cinahl  

2015-09-03 

((MH "Amputation+") OR amputat*) AND 
patient* AND (cope* OR coping*) 

18 15 3 2 

Cinahl  

2015-09-03 

((MH "Amputation+") OR amputat* OR amputee*) 

AND suffering 

22 18 1 0 

Medline 
(EBSCO) 

2015-09-03 

((MH "Amputation+") OR amputat* OR amputee*) 
AND suffering 

214 185 7 0 

Medline 

(Pubmed) 

2015-09-03 

("Amputation"[Mesh] OR amputat*) AND (patient 

OR patients) AND (cope* OR coping*) 

85 61 6 1 
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Medline 

(Pubmed) 

2015-09-03 

(("Amputation"[Mesh] OR amputat* OR 

amputee*) AND suffering AND (patient OR 
patients)) NOT (child* OR infant* OR adolescen* 

OR teenager* OR young* OR youth*) 

150 93 1 0 

Cinahl  

2015-09-03 

((MH "Amputation+") OR amputat*) AND 
patient* AND health AND (PT (research OR 

review) OR PY 2014-2015) 

283 194 7 0 

Cinahl 

2015-09-06 

Amputation AND qualitative studies 43 36 12 4 

Cinahl 

2015-09-14 

((MH "Amputation+") OR amput*) AND patient* 

AND (live* OR living* OR life* OR (MH 
"Activities of Daily Living+") OR (MH "Quality of 

Life+") OR (MH "Attitude to Life")) AND 

(experience* OR feel* OR emotion* OR psych* 

OR phenomeno* OR perce*) AND (PT (research 

OR review) OR PY 2015-2016) 

130 85 10 2 

Medline 

(Pubmed) 

2015-09-14 

("Amputation"[Mesh] OR "Amputees"[Mesh] OR 

amput* OR amputation) AND ("Adaptation, 
Psychological"[Mesh] OR cope* OR coping*) 

192 176 19 1 

 

ANALYS 
Artiklarna som söktes fram analyserades utifrån Friberg (2012) där följande steg arbetades 

igenom i analysprocessen. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att ge författarna 

förståelse för innehåll och sammanhang. Därefter studerades likheter och skillnader i 

artiklarna. Till sist gjordes en sammanställning av artiklarna i form av en beskrivning av de 

olika likheterna och skillnaderna.  

Författarna har läst alla valda artiklar. Under analysprocessen delades artiklarna upp 

mellan författarna. En av författarna analyserade sex artiklar och en författare analyserade 

fem artiklar. Därefter läste varje författare igenom alla artiklar ytterligare en gång. Detta 

för att båda författarna skulle ha en övergripande bild när likheter och olikheter skulle 

diskuteras fram samt när teman till resultatet skulle diskuteras fram. Artiklarna har lästs 

flera gånger för att förstå helheten och för att undersöka om nya perspektiv på artiklarnas 

resultat kunde upptäckas. Därefter sammanfattades artiklarna i en tabell för att få en 

översikt och som ett stöd i den fortsatta analysen. I bilaga 1 finns översikten över 

artiklarna.  

Efter att ha analyserat likheter och skillnader i artiklarnas resultat diskuterades detta och 

delades in i olika teman. Utifrån det som kom fram skrevs de mest synbara temana fram 

från artiklarna. Därefter har varje tema för sig diskuterats av författarna kring likheter och 

skillnader och det har gjorts anteckningar. Sedan lästes alla artiklar igen av författarna för 

att säkerställa att författarna tolkat data likvärdigt. För att sedan kunna skriva ihop ett 

resultat användes de anteckningar som gjorts under diskussion och analys. Resultatet 

mynnades ut i tre teman och tio subteman.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
De olika etiska överväganden som har gjorts i denna uppsats berör begreppen 

konfidentialitet, anonymitet, samtycke och nyttjandekrav. Begreppen har legat till grund 

för att inkludera artiklar till resultatet. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren följa en 
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god forskningsed och inte avsiktligt vilseleda information. Forskningen ska också vara i 

enlighet med vetenskaplig praxis och forskaren ska även vara insatt i vetenskaplig litteratur 

som ska studeras.  

I studien kommer författarna granska och kontrollera att artiklarna till resultatet innehåller 

etiska överväganden. Författarna överväger att välja artiklar som har en beskrivning av sin 

studies etiska övervägande där deltagare som studerats har respekterats med hänsyn till de 

nedan nämnda etiska begrepp. 

Konfidentialitet 
Innebär att personuppgifter inom en studie inte ska vara åtkomliga för obehöriga. Även att 

uppgifterna ej ska kunna spåras till deltagarna i studien för obehöriga. Konfidentialitet 

innebär att deltagaren i studien ska ha möjlighet att få sin integritet bevarad och att 

känsliga uppgifter ska respekteras. Begreppet handlar också om att data som samlas in 

förvaras på ett säkert sätt. Det innebär också att när data redovisas ska den inte kunna 

kopplas till en specifik deltagare. Studien ska presenteras på ett sådant sätt att individernas 

integritet respekteras. Forskaren bör också informera deltagaren om att insamlade uppgifter 

kan granskas av andra forskare, lärare eller studenter. Det är en valmöjlighet för deltagarna 

att offentliggöra sin identitet eller inte (Kjellström, 2012). 

Anonymitet 
Innebär att deltagarens identitet i studien hålls helt anonym för obehöriga men också för 

forskaren i studien. I en studie av denna typ måste materialet avidentifieras för att 

anonymitet ska uppstå (Kjellström, 2012).  

Samtycke 
Innebär att forskaren har en skyldighet att hämta in ett samtycke från deltagaren som ska 

vara med i studien. Deltagaren ska få information om att han eller hon kan bestämma själv 

över sitt deltagande och att det när som helst går att avbryta sin medverkan i studien utan 

negativa påföljder. Forskaren ska inte vara beroende av deltagaren på det viset att ifall 

deltagaren väljer att avsluta studien ska det inte uppstå en beroendesituation, att forskaren 

ej kan fortsätta sin studie (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekrav 
Innebär att data som har samlats in i en studie bara får användas för forskningsändamål. 

Informationen får inte användas eller säljas inom områden för kommersiellt bruk eller icke 

vetenskaplig forskning, innehållet är enbart för vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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RESULTAT 
Resultatet grundar sig i elva artiklar där tre teman och tio subteman framkommer. Dessa 

teman och subteman presenteras i tabellen nedan.  

Teman Subteman 

Möjligheter och hinder i livet med 

protes. 

Reaktioner som framkom på grund av protes.  

Protes – en möjlighet till frihet.   

Begränsningar i det dagliga livet. 

Lidanden som skapar hinder i det 

dagliga livet. 

Fysisk smärta och brist på information kring orsaken till 

smärtan 

Psykiskt lidande 

Rädslan för andras reaktioner. 

Faktorer för att kunna uppleva hälsa 

igen. 

 

 

Positiv attityd och framtida mål. 

Att jämföra sig med andra.  

Rehabiliterings tiden och betydelsen av 

fritidsaktiviteter.   

Hopp och stöd– en hjälp till ett fortsatt liv. 

 

Möjligheter och hinder i livet med protes 
Det här temat handlar om hur patienterna upplever livet med protes, hur protesen kan 

skapa möjligheter för patienterna att kunna ha ett aktivt liv. Dessutom hur protesen får dem 

att må och påverkar deras självbild. Temat handlar även om hur patienterna beskriver att 

passformen på protesen är viktig för självkänslan, upplevelsen av att känna trygghet och 

för att kunna vara aktiv.   

Reaktioner som framkom på grund av protes 

Reaktioner som framkom från vissa av patienterna när de fick se sin protes efter 

amputationen var att det blev en traumatisk upplevelse. De blev återigen påminda om att 

de hade förlorat en kroppsdel och det blev en chock på nytt, vilket resulterade att en del av 

dem började gråta. De amputerade upplevde att de hade velat har mer information ifrån 

vårdpersonalen innan amputationen om att det fanns en risk att de kunde reagera på det här 

sättet, att det kunde bli en traumatisk upplevelse. En del av patienterna upplevde att 

protesen kändes främmande och som en besvikelse, det var inte en del av dem och de ville 

inte använda protesen till en början (Gallagher & Maclachlan, 2001). När patienterna sedan 

väl började prova protesen och insåg att de var uppe på benen igen och gick, bortsåg de 

från hur protesen såg ut. Protesen gjorde att en del började få bättre självförtroende och 

kände sig mer självständiga, vissa kunde till exempel gå på toaletten igen, utan att behöva 
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hjälp, vilket sågs som ett framsteg (Gallagher & Maclachlan, 2001; Schaffalitzky, 

Gallagher, Maclachlan & Ryall, 2011).  

Att berätta för andra i sin omgivning att de hade genomgått en amputation och bar protes 

upplevde många patienter som nervöst och jobbigt. Dock upplevde en del patienter att det 

kändes bättre om folk i omgivningen ändå visste om det. Orsaker till varför det var svårt att 

berätta för andra var för att de aldrig visste vilken reaktion de skulle mötas av. En del 

patienter upplevde att det ofta kändes konstigt, att när de berättat om protesen och 

amputationen blev folk rädda, speciellt för ordet amputation. En del av patienterna 

upplevde att när de gick med kläder som visade att de hade protes stirrade människor mer 

på protesen än på deras ansikte (Gallagher & Maclachlan, 2001).  

Protes - en möjlighet till frihet 

Protesen skapade en frihetskänsla för många som genomgått en amputation. Med protesen 

kunde vissa av patienterna köra bil igen, detta upplevdes som ökad självständighet. Dessa 

patienter upplevde också det var positivt att kunna köra en vanlig bil istället för en 

handikappanpassad bil (Saradjian, Thompson & Datta, 2008; Senra, Oleviera, Leal & 

Viera 2011). Protesen kunde även skapa en frihetskänsla när många av patienterna kunde 

cykla och dansa igen. Protesen gav dem en möjlighet att ta kontroll över sitt liv igen, utan 

protesen kände de sig handikappade.  (Lundberg, Hagberg & Bullington, 2011). Protesen 

hjälpte även en del amputerade att kunna återgå till sitt arbete. Protesen blev en hjälp till att 

kunna utföra uppgifter i det arbete de hade. Även om patienterna inte kunde utföra alla de 

uppgifter de tidigare utfört tyckte de att protesen blev en hjälp till anpassning i deras 

arbete, det var betydelsefullt för patienterna att kunna återgå till sitt arbete (Saradjian, 

Thompson & Datta, 2008; Senra, Oleviera, Leal & Viera, 2011).  

Couture, Caron & Desrosiers (2010) beskriver att genom att ha protes upplevde många 

patienter som genomgått en amputation att de kunde delta i fritidsaktiviteter nästan på 

samma sätt som de tidigare gjort. En fritidsaktivitet som en del patienter ägnade sig åt 

innan och efter amputationen var golf. Den skillnad som uppstod med att spela golf med 

protes var att det tog längre tid. Det brydde sig inte dessa deltagare mycket om utan de var 

lyckliga över att kunna genomföra de aktiviteter de gjort innan. 

En stor del av patienterna beskrev att protesen gav dem deras kroppsbild tillbaka. Många 

upplevde att protesen gjorde deras kropp hel igen, de kände sig mer ”normala”. Med 

protesen upplevde dessa patienter att de kunde närma sig andra individer för att ge dem en 

kram, det kändes mer normalt än att kramas utan armprotes (Lundberg, Hagberg & 

Bullington, 2011; Saradjian, Thompson & Datta, 2008). Det fanns också patienter som 

liknade protesen vid att bära glasögon och såg det inte som något konstigt utan som ett 

hjälpmedel i vardagen (Saradjian, Thompson & Datta, 2008). 

Begränsningar i det dagliga livet    

Protesen kunde också skapa begränsningar i olika aktiviteter. Till skillnad från Couture, 

Caron & Desrosiers (2010) studie, där många patienter upplevde protesen som en fördel 

vid till exempel golfspel kan protesen upplevas negativt av andra patienter vid denna 

fritidsaktivitet. Saradjian, Thompson & Datta (2008) beskriver att en patient som hade 

genomgått en amputation i de övre extremiteterna och bar en armprotes, upplevde att det 

var svårt att spela golf. Patienten fick svår ryggsmärta efter sin golfrunda och valde därför 

att inte fortsätta med golfen, detta blev en begränsning i denna patients liv. 
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Andra begränsningar som kunde uppstå gällande fritidsaktiviteter för en amputerad person 

var att många patienter upplevde att stora delar av deras tid gick åt till olika vårdbesök, det 

gjorde att de hade svårt att känna någon ork till fritidsaktiviteter. Ibland krävde vissa 

aktiviteter material som gjorde det mer handikappanpassat och det fanns inte alltid, vilket 

blev en begränsning för vissa patienter för att kunna utföra aktiviteten (Couture, Caron & 

Desrosiers, 2010). Ekonomin spelade stor roll och skapade begränsningar för många 

amputerade. Proteser och hjälpmedel som krävs för att ha ett aktivt liv fick de betala själva. 

Det borde ses som en självklarhet att i alla fall få protesen betald upplevde många av 

patienterna (Couture, Caron & Desrosiers, 2010; Gallagher & Maclachlan, 2001). Vädret 

kunde också skapa begränsningar vid användandet av protes. Vid varmt klimat upplevde 

en del patienter att protesen gav ökade svettningar, vilket ledde till att protesen till slut 

började lukta svett. Detta upplevde dessa patienter som pinsamt. Det fanns också patienter 

som valde att inte använda sin protes på sommaren då det blev för obekvämt och varmt att 

bära den (Saradjian, Thompson & Datta, 2008). Vid höst och vinter skapades det också 

problem för att kunna gå utomhus och röra sig med protes eftersom det fanns stor risk för 

halka. På hösten var det mycket blöta löv som gjorde att det blev halt och på vintern var 

det snö och is som skapade problem. (Couture, Caron & Desrosiers, 2010; Gallagher & 

Maclachlan, 2001).  

Begränsningar för användning av protesen i form av smärta och sjukdom uppkom också. 

Smärta i amputationsstumpen gjorde att det var svårt att använda protesen vissa dagar 

(Senra, Oleviera, Leal, & Viera 2011; Gallagher & Maclachlan, 2001). Sjukdomar som 

artrit gav smärta i stumpen och gjorde det svårt att använda sig av protesen (Gallagher & 

Maclachlan, 2001).  

Det var många patienter som upplevde att det var svårt att hitta en protes som passade bra 

och var bekväm. Passformen berodde i vissa fall på hur benet var amputerat. Patienter som 

hade amputerat benet nedanför knät upplevde att det gick att använda protes och det 

fungerade bra. De patienter som hade amputerat benet ovanför knät upplevde det betydligt 

svårare att använda protes eftersom knät är borttaget och då var det svårt att ha balans samt 

att det gjorde mer ont (Gallagher & Maclachlan, 2001). Vissa patienter beskrev att det var 

viktigt med en bekväm passform vid användandet av protes, att passformen skulle vara 

tillförlitlig och inte ändrade läge på grund av till exempel en kroppsrörelse (Lundberg, 

Hagberg & Bullington, 2011). Det var viktigt för många av de amputerade att protesen 

kändes säker och var av bra kvalité att den håller bra och inte går sönder lätt. Om protesen 

satt bra och kändes stabil kände patienterna en trygghet och kände sig mer självsäkra. Om 

den inte satt bra försvann självförtroendet fort (Gallagher & Maclachlan, 2001; 

Schaffalitzky, Gallagher, Maclachlan & Ryall, 2011). Om protesen gick sönder eller 

lossnade blev många av patienterna imobiliserade och var tvungna att få hjälp av andra 

människor runt omkring dem (Gallagher & Maclachlan, 2001). Känslor som framkom vid 

användandet av protes var att vissa av patienter kände en rädsla för att falla speciellt om 

passformen kändes osäker. De gick därför väldigt nära väggar och skyltfönster för att ha 

något att ta tag i för att de skulle kunna dra eller trycka sig uppåt om de föll (Schaffalitzky, 

Gallagher, Maclachlan & Ryall, 2011).  

Lidanden som skapar hinder i det dagliga livet 

Detta tema handlar om vilka lidanden samt hinder som patienterna upplever att de stöter på 

efter en amputation. Patienterna berättar om lidande i form av fantomsmärta och psykiskt 
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lidande som leder till att de blir deprimerade. Samt hur patienterna påverkas i sin självbild 

och hur de ser på sig själva relaterat till könsroller.  

Fysisk smärta och brist på information kring orsaken till smärtan 

Fantomsmärtor eller fantomförnimmelser är vanligt att många patienter drabbas av efter en 

amputation. Patienter beskriver den här smärtan som chockerande, stickande, huggande, 

brännande, klämmande, ryckande och skjutande (Mortimer, Steedman, McMillan, Martin 

& Ravey, 2002; Gallagher & Maclachlan, 2001). Andra smärtor som inte var 

fantomsmärta, som smärta i själva stumpen förekom också. Klimatet påverkade 

smärtgraden i stumpen, speciellt varmt väder.  Detta upplever många patienter som 

problem vid rörelser och det känns obekvämt (Mortimer, Steedman, McMillan, Martin & 

Ravey, 2002). En del patienter uppgav även sömnproblem relaterat till deras smärta i 

stumpen. Detta upplevde de som en orsak till minskad livskvalité. Eftersom smärtan 

påverkade patienternas liv upplevde de också att det var svårare att anpassa sig till 

situationen, att vara amputerad (Senra, Oleviera, Leal & Viera, 2011). Många av 

patienterna upplevde att fantomsmärtan kommer i intervaller och att smärtan i sig kunde 

upplevas olika från gång till gång. Vissa gånger var intensiteten av smärtan värre och 

karaktären av smärtan skiftade också (Mortimer, Steedman, McMillan, Martin, & Ravey, 

2002). Andra patienter beskrev att fantomsmärtan blev värre om de var trötta, ängsliga 

eller hade någon typ av influensa (Gallagher & Maclachlan, 2001).  

Mortimer, Steedman, McMillan, Martin & Ravey (2002) beskriver att information 

angående vad fantomsmärta var och vad det innebar upplevdes olika av patienterna. En del 

patienter upplevde att de fick information från bland annat kirurger och sjuksköterskor om 

vad fantomsmärta var och att det var normalt att drabbas av det efter en amputation. 

Däremot upplevde många av patienterna att majoriteten av vårdpersonalen hade bristande 

kunskap, eftersom personalen sa att fantomsmärtan var inbillning och att det inte fanns 

mycket att göra åt smärtan. Vissa patienter upplevde att en del läkare skrattade när 

patienterna uppgav att de hade fantomsmärta och sa att den var väntad. Vissa patienter 

upplevde att informationen inte alltid kom från vårdpersonalen utan den kunde också 

komma från närstående. Det fanns en stor önskan om att få samtala med andra patienter 

som hade fantomsmärta, detta hade personalen svårt att ordna. Patienter uppgav att om de 

hade fått mer information både innan och efter amputationen hade de varit mer förbereda 

och även haft möjligheten att handskats bättre med smärtan. 

Psykiskt lidande  

Efter en amputation upplever många att de blir deprimerade (Senra, Oleviera, Leal & 

Viera, 2011; Livingstone, Mortel & Taylor, 2011; Ferguson, Richie & Gomez, 2004; 

Gallagher & Maclachlan, 2001). En del patienter upplever att det som fick dem att känna 

sig deprimerade var att inte kunna gå och klara sig själva i det dagliga livet. Många känner 

också en känsla av hjälplöshet och isolation. Känslan av att vara isolerad fick dem att 

känna sig deprimerade (Ferguson, Richie & Gomez, 2004). Det finns också patienter som 

upplever att gamla känslor rivs upp i samband med amputationen. Dessa gamla känslor 

kunde till exempel vara känslor vid ett dödsfall inom familjen, vilket kunde förstärka det 

psykiska lidandet (Senra, Oleviera, Leal & Viera, 2011). En del patienter blir deprimerade 

efter amputationen på grund av att de upplever att de genomgår en slags dödsprocess. Att 

amputera en extremitet känns som att förlora något som står dig nära, ungefär som när en 

person som står dig nära avlidit. Amputationen påverkar hur patienterna ser på sig själva 

och tankar som uppkommer var att de undrade var extremiteten som hade tagits bort tog 
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vägen (Gallagher & Maclachlan, 2001). Vid en amputation kan depressionen tillslut leda 

till självmordstankar. Amputationen i sig kan ge upphov till känslor som upprördhet och 

ledsamhet. När patienten inte klarar av att hantera dessa känslor kan det leda till att 

patienten överväger att ta sitt liv. Känslan av att vara beroende av andra gör att vissa 

patienter upplever sig hjälplösa och mer deprimerade. Självmordstankarna gick så långt att 

en del patienter försökte ta sitt liv (Hamill, Carson & Dorahy, 2010; Senra, Oleviera, Leal 

& Viera, 2011).  

Många patienter som genomgått en amputation upplever att de mister sin självständighet, 

detta gör att de känner sig obekväma och generade (Hamill, Carson & Dorahy, 2010; 

Schaffalitzky, Gallagher, Maclachlan & Ryall, 2011). Folk i patienters närhet hjälpte gärna 

till vid olika vardagssysslor för att vara snälla men detta resulterade dock i att en del 

patienter upplevde sig ännu mer handikappade. Att närstående inte lät dem göra 

vardagssysslor själva resulterade i att de kände sig irriterade och mindre kompetenta, både 

fysiskt och psykiskt. Det var viktigt för många av patienterna som genomgått en 

amputation att få vara självständiga, att närstående insåg att de är fortfarande samma 

person som innan (Hamill, Carson & Dorahy, 2010).  

Rädslan för andras reaktioner  

Många patienter som hade genomgått en amputation undvek olika sociala sammanhang 

efter amputationen eftersom de var oroliga för vad andra personer skulle tycka om dem. De 

var rädda att de skulle se dem som något slags missfoster, väcka uppmärksamhet, att 

människor runt omkring skulle stirra och se dem som onormala (Hamill, Carson & Dorahy, 

2010; Saradjian, A. Thompson  & Datta, D, 2008). Det fanns också patienter som upplevde 

att de kände en oro för vad deras familjemedlemmar skulle tycka och tänka om dem, efter 

amputationen. De var oroliga för att familjemedlemmarna skulle se dem som motbjudande 

och onormala (Ferguson, Richie & Gomez, 2004).  

Efter en amputation upplevde en del patienter att deras könsroller påverkades till det 
negativa. En del män upplevde att genom att ha blivit handikappade upplevde de att 
de inte var lika fysiskt starka som innan amputationen. Genom handikappet behövde 
de leva på ekonomiska bidrag och det gjorde att de kände sig mindre manliga 
eftersom deras synsätt var att det ofta var mannen som drog in huvudinkomsten i 
familjen. Många kände sig inte lika attraktiva längre. När de tittade på film eller olika 
sociala medier kände de att de inte uppfyllde det typiska mansidealet (Hamill, Carson 

& Dorahy, 2010). Livingstone, Mortel & Taylor (2011) beskriver i sin studie att det inte 

förekom några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller att försörja familjen. 

Patienterna i studien upplevde att det var besvärligt att inte kunna försörja familjen på det 

sättet de gjort innan amputationen. 

Faktorer för att kunna uppleva hälsa igen 

Detta tema beskriver hur patienter belyser olika faktorer för att uppnå hälsa och känna sig 

motiverade i sin rehabilitering. Några viktiga faktorer som framkom var vilken attityd 

patienterna hade till sin nya situation samt om de var villiga att acceptera situationen. 

Temat beskriver även vilka olika typer av stöd som patienterna upplevde hjälpte dem i sin 

rehabilitering.    
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Positiv attityd och framtida mål 

Många patienter upplevde att det var viktigt att ha en målsättning att arbeta med i 

återhämtningsprocessen efter amputationen. Att ha mål att arbeta mot fick en del att känna 

sig mer självständiga och stolta över att de klarade av fler uppgifter med tiden (Hamill, 

Carson & Dorahy, 2010; Dunne, Coffey, Gallahager & Desmond, 2014). För att 

patienterna skulle nå målen uppgav många att det var viktigt att ha en positiv och 

optimistisk syn på uppgiften de ställdes inför. De upplevde också att det var viktigt att inte 

se uppgiften som ett hinder och omöjlig att lösa. Genom den positiva synen var det också 

viktigt att inte se bakåt utan att i sin rehabilitering se framåt (Dunne, Coffey, Gallahager & 

Desmond, 2014; Livingstone, Mortel & Taylor, 2011). En del patienter använde sig också 

av olika copingstrategier i sin rehabilitering för att skapa förutsättningar att acceptera 

situationen och uppleva hälsa. Tankesättet som förekom hos dessa patienter var att de 

tänkte att andra hade det värre än dem själva. På det sättet blev det lättare att fortsätta 

kämpa med sina egna mål och sitt eget liv (Saradjian, Thompson & Datta, 2008; Gallagher 

& Maclachlan, 2001).  

Att jämföra sig med andra  

Under rehabiliteringen jämförde sig vissa patienter med andra amputerade patienter och 

det gav dem motivation till att fortsätta kämpa. De tyckte inte lika synd om sig själva när 

de fick se andra som hade det värre efter amputationen (Hamill, Carson & Dorahy, 2010; 

Dunne, Coffey, Gallahager & Desmond, 2014). Dock fanns det en del patienter som 

upplevde ökad självkänsla när de minimerade skillnaden i jämförelsen med andra patienter. 

De som jämförde sig med en människa som inte hade blivit amputerad såg endast protesen 

som den enda skillnaden. På det sättet ökade självkänslan och en känsla av normalitet för 

dessa patienter (Saradjian, Thompson & Datta, 2008). Det fanns också patienter som 

upplevde att det var viktigt att i sitt eget tänkande säga ”jag kan” till sig själv, för att lyckas 

lösa en uppgift. Genom att de tänkte på det sättet upplevde de ett större framsteg i 

rehabiliteringen (Dunne, Coffey, Gallahager & Desmond, 2014; Saradjian, Thompson & 

Datta, 2008). En del patienter upplevde det också gynnsamt att utföra rehabiliteringen på 

sitt eget sätt. Att skapa individuella strategier för att bli mer självständiga och mindre 

beroende av andras hjälp (Dunne, Coffey, Gallahager & Desmond, 2014). Det förekom 

också andra strategier för att skapa framgångar i rehabiliteringen. En del patienter valde att 

prata med sig själva för att motivera sig till rehabilitering. De tänkte “detta klarar jag” och 

sedan fick uppgiften ta den tid som den tog att utföra. Det viktigaste var att de hade klarat 

av att utföra den (Livingstone, Mortel & Taylor, 2011).  

Rehabiliteringstiden och betydelsen av fritidsaktiviteter  

Rehabiliteringen upplevdes olika av patienterna. För en del sågs rehabiliteringen som en 

viktig resurs där personalen var ett stöd för dem. Rehabiliteringen hjälpte dem att lära sig 

gå igen och de upplevde att de blev en ny person (Senra, Oleviera, Leal & Viera, 2011). 

Dock upplevde en del patienter att personalen hade olika förväntningar på deras 

rehabilitering. Personalen förväntade sig att om patienterna var unga eller hade genomgått 

en amputation på grund av trauma skulle de rehabilitera sig snabbare och bättre 

(Schaffalitzky, Gallagher, Maclachlan, Ryall, 2011).  

Olika aktiviteter i vardagen kunde hjälpa patienter som blivit amputerade att motverka 

depression. Att ha något att göra på dagarna spelade roll för en del patienter som annars 

bara var hemma. Dessa patienter upplevde att de blev fångar i sitt eget hem. De upplevde 

en större livsglädje när de fick komma ut i samhället och träffa andra människor som de 
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kunde samtala och umgås med. Genom sådana aktiviteter minskade också deras känsla av 

att vara handikappade (Dunne, Coffey, Gallahager & Desmond, 2014; Ferguson, Richie & 
Gomez, 2004). Att delta i fritidsaktiviteter upplevde många patienter som 
uppmuntrande. Fritidsaktiviteterna hjälpte vissa patienter att fylla de psykologiska 
behov som existerade. Att kunna delta i en del aktiviteter som de hade innan 
amputationen upplevde många som positivt och de kände en stolthet, att de klarade 
av det och att de överlevt situationen (Couture, Caron & Desrosiers, 2010).  

Hopp och stöd – en hjälp till ett fortsatt liv 

Många patienter upplevde att stöd från familj och vänner var en viktig del för att känna 

välbefinnande och uppleva hälsa. Familjen var för många en trygghet i situationen, en 

trygghet att luta sig mot när det var svårt med till exempel rehabiliteringen. Många såg 

familjen som den största anledningen till att de orkat kämpa på och anpassa sig till 

situationen, att vara amputerad. Dessa patienter upplevde att utan familj och vänner hade 

de känt en större oro kring hela situationen (Ferguson, Richie & Gomez, 2004; Senra, 

Oleviera, Leal & Viera, 2011). Att få råd och stöd i form av samtal från vårdpersonal 

upplevde många patienter som positivt. Dock kände de att tiden de fick med personalen var 

för liten. De upplevde att de ville ha mer samtal eller någon kontaktperson av något slag 

som de kunde vända sig till (Gallagher & Maclachlan 2001).  

För att inte amputationen skulle skapa en begränsning eller ha allt för stor påverkan i livet 

upplevde många patienter att det var viktigt att känna hopp och glädje till framtiden. Dessa 

patienter försökte använda sin humor för att göra anpassningen till att leva som amputerad 

lättare. De försökte hela tiden göra det bästa av situationen. Att inte fokusera på sorgen och 

förlusten av den amputerade extremiteten utan genom hopp se framåt och fortsätta sin 

livsresa (Livingstone, Mortel & Taylor, 2011; Saradjian, Thompson & Datta, 2008). Vissa 

patienter beskrev också upplevelsen av att ha förmågan att skratta åt sig själva för att i 

stunden bortse från sorg och förlustkänslan efter amputationen (Dunne, Coffe, Gallahager 

& Desmond, 2014). Hoppkänslan var också viktig för att klara av olika fysiska 

anpassningar och utmaningar. För de som varken hade familj eller vänner i sin närhet var 

egen uppmuntran och eget hopp viktigt för att de skulle orka med vardagen (Ferguson, 
Richie & Gomez, 2004). 

Sammanfattning 
Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att patienter upplever att protesen inte bara är 

ett hjälpmedel utan den ger trygghet och möjlighet till ett aktivt liv. Protesen gör att 

patienterna känner sig hela igen, att de får en positiv kroppsbild tillbaka och ett ökat 

självförtroende. Protesens passform hade stor betydelse för om patienten skulle känna sig 

trygg och bekväm. I resultatet framkommer att patienter upplever en del lidande efter 

amputationen. Detta lidande kunde vara fantomsmärtor men också lidande i form av 

psykisk ohälsa, som depression. Patienter upplevde att när de kommit hem från sjukhuset 

var de i behov av mycket stöd, både fysiskt och psykiskt från närstående och sjukvården, 

vilket de upplevde att de inte alltid fick, framförallt det psykiska stödet. Det framkommer 

att psykisk ohälsa som depression, förändrad kroppsbild och rädsla för andras reaktioner 

var en stor del av lidandet i det vardagliga livet efter amputationen. Sjuksköterskor 

uppmärksammade inte detta och lade mer fokus på den fysiska hälsan och glömde bort att 

den psykiska hälsan hade lika stor betydelse. Faktorer som framkom som gjorde att 

patienterna upplevde hälsa och hjälp i rehabiliteringen var att de hade positiv attityd till 

situationen och satte upp framtida mål i sitt liv. Att jämföra sig med andra var viktigt för 
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att patienterna skulle nå framgång i sin rehabilitering. Stöd från närstående var ett viktigt 

stöd för att orka ta sig igenom rehabiliteringen och se ett hopp inför framtiden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna anser att den metod som valts är relevant i relation till översiktens storlek. En 

litteraturöversikt är användbar för att besvara syftet. Om studien hade gjorts inom en större 

tidsram anser författarna att det hade varit intressant att genomföra intervjuer inom det 

valda området. Fribergs (2012) beskrivning av hur en litteraturöversikt kan genomföras 

finner författarna gav bra stöd i metodarbetet. Att använda sig av ett helikopterperspektiv 

ger ett perspektiv över hur mycket fakta det finns inom detta område. 

Helikopterperspektivet var en hjälp till att hitta artiklar som var relevanta och hjälpte även 

till att sålla bort irrelevanta artiklar. Författarna valde att fördjupa sig i kvalitativa studier 

eftersom i kvalitativa studier beskrivs patienters upplevelser. Dessa upplevelser 

framkommer genom att göra intervjuer med patienterna. Enligt Henricson och Billhult 

(2012) innebär kvalitativ metod att data samlas in via intervjuer med personer eller 

fokusgrupper där intervjuaren fokuserar på en upplevelse eller ett fenomen av ett 

problemområde. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) innebär kvantitativ metod att 

strukturerade mätningar eller observationer används för att samla in data i en studie som 

sedan presenteras i form av siffror eller diagram.   

Författarna anser att de data som samlats in är delvis tillräckliga för att besvara syftet. Fler 

artiklar hade kunnat användas för att ge ett trovärdigare resultat. Artiklarna som sökts fram 

speglar flera patienters perspektiv från olika länder, vilket författarna anser är viktigt för att 

inte begränsa sig inom ett land. Patienters synsätt om hur livet är och upplevelser av livet 

kan vara annorlunda beroende på vilket land patienten kommer ifrån. Faktorer som kan 

påverka hur en patient upplever och uttrycker en upplevelse eller situation kan vara kultur 

eller religion. Författarna anser att för att få fram kulturella skillnader i upplevelserna var 

det självklart att söka artiklar från andra länder än Sverige. Författarna anser också det inte 

hade varit genomförbart att svara på syftet via enbart svenska studier eftersom det fanns för 

få svenska studier.     

Artiklarna som valts anser författarna svarar på syftet. Avgränsningen kring årtalen valdes 

för att endast undersöka studier från de senaste femton åren eftersom det var intressant hur 

uppsatsens studieområde såg ut under dessa år. Avgränsningen att enbart undersöka studier 

mellan årtalen 2000 till 2015 kan vara för kort, avgränsningen kunde gjorts på fler år för att 

möjligtvis få ett bredare perspektiv på uppsatsens studieområde, anser författarna.  

Fribergs (2012) analysmodell är ett bra hjälpmedel för att analysera artiklarnas resultat och 

skapa teman på ett effektivt sätt. Genom att använda denna analysmodell var det lätt att 

identifiera likheter och skillnader i de olika artiklarna som var relevant till uppsatsens 

syfte. Analysmodellen skapade en struktur i arbetet med att analysera materialet som sökts 

fram. Författarna inser att genom att dela upp antalet artiklar mellan varandra i 

analysprocessen kan det påverka resultatet. Eftersom författarna kan tolka betydelser ur 

olika perspektiv kan det vara fördelaktigt att båda författarna analyserar alla artiklar för att 

kontrollera om författarna tolkar data på likadant sätt. Författarna bedömer att tiden för att 

genomföra detta eventuellt inte var möjlig inom den tidsramen som fanns för 

uppsatsskrivandet.  
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Författarna har kliniska erfarenheter av att vårda patienter som genomgått en amputation 

innan studien påbörjades. Reflektioner kring hur författarnas förförståelse kan ha påverkat 

resultatet och de övriga delarna i uppsatsen har gjorts. Författarna har även erfarenheter av 

att vårda patienter efter en amputation samt av vårdbesök som uppkommer senare efter 

amputationen. Förförståelsen har författarna i den möjligaste mån försökt vara medvetna 

om under uppsatsens arbete för att de inte skulle påverka tolkningen av data och därmed 

studiens resultat. Enligt Priebe och Landström (2012) betyder förförståelse att forskaren 

har erfarenheter och kunskaper innan studien genomförs som kan påverka studien. 

Erfarenheterna gäller också områden förutom själva studieområdet som kan innebära 

privata värderingar och erfarenheter som forskaren har.  

Gällande validiteten i den här uppsatsen har författarna undersökt det som de upplever 

svarar på syftet. Författarna har sökt artiklar som handlar om patienters upplevelser av livet 

efter en amputation i de nedre eller övre extremiteterna. De artiklar som funnits innehåller 

patienters olika upplevelser av livet efter en amputation, vad som hindrar respektive 

främjar livet med ett handikapp. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär begreppet 

validitet om författarna har studerat det område de avsett att studera. Validitet i en 

kvalitativ studie syftar inte endast till att undersöka om den datainsamlingsmetod som valts 

är relevant utan undersöker alla delar i studien. När det gäller resultatets validitet handlar 

det om hur författarna framhävt bilden av likheter och olikheter. Författarnas tolkningar av 

resultatet spelar roll för huruvida någon ny kunskap uppkommit i det studerade området 

Beträffande reliabiliteten anser författarna att Fribergs (2012) beskrivning av hur en 

litteraturöversikt kan genomföras är tydlig. Andra författare som skulle vilja göra den här 

litteraturöversikten kan använda Fribergs (2012) metod för att på likadana premisser 

möjligen komma fram till ett liknande resultat. Patel och Davidson (2003) beskriver att 

reliabilitet innebär att ta reda på om det som studerats har studerats på ett trovärdigt sätt. 

Reliabilitet handlar om att metoden som har använts har varit relevant för den studie som 

gjorts. Gunnarsson och Billhult (2012) beskriver även att reliabilitet kan relateras till en 

mätning då studien ska kunna göras om igen och få liknande resultat.  

Angående trovärdigheten bedömer författarna att resultatet är rimligt. Det svarar på 

litteraturöversiktens syfte. Det beskrivs hur patienter upplever olika delar av livet efter en 

amputation i de nedre eller övre extremiteterna. Författarna har analyserat artiklarnas 

resultat flera gånger för att se om andra perspektiv kunde uppkomma. Genom denna analys 

finner författarna att resultatet gjorts mer trovärdigt. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012) handlar trovärdighet om att författarna ska bevisa att resultatet och de fakta som 

framkommit är rimligt. Trovärdigheten kan stärkas om författarna ser syftet för studien ur 

olika perspektiv och synvinklar till exempel om studiens syfte har haft ett 

omvårdnadsperspektiv eller ett medicinskt perspektiv.  

Författarna anser att denna litteraturöversikt hade kunnat bli mer överförbar ifall 

författarna hade valt att göra en empirisk studie med till exempel intervjuer istället. 

Eftersom författarna har sammanställt data som tolkats av andra författare finns det risk att 

patienternas upplevelser tolkas fel. Om författarna gjort en empirisk studie med intervjuer 

hade tolkningen av data endast gjorts i ett steg och då anser författarna att misstolkning 

inte lika lätt uppstår och studien blir mer trovärdig. Studien kan dock vara överförbar som 

ett stöd i utbildningssyfte. Studien kanske kan hjälpa sjuksköterskor att få en inblick i hur 

patienter upplever livet efter en amputation av de nedre eller övre extremiteterna. Enligt 
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Wallengren och Henricson (2012) innebär överförbarhet att det resultat som framkommit i 

studien går att implementera i andra situationer eller kontexter. Överförbarhet kan bedömas 

när trovärdigheten i arbetet är säkerställd.  

Resultatdiskussion   
I litteraturöversiktens resultat framgår det att patienter upplever att det har betydelse för 

den psykiska och fysiska hälsan att ha en välfungerande protes. Att kunna använda en 

protes ger patienterna frihet, de kan vara mer aktiva och utföra olika aktiviteter utan någon 

annans hjälp. De upplever att de blir mer självständiga och kan delta mer i sociala 

aktiviteter. Protesen ger också en känsla av helhet, att se sig själva med en protes hjälper 

dem att hantera känslan av att ha förlorat en kroppsdel. Patienter upplever att psykiska 

behov kan uppfyllas genom deltagande i fritidsaktiviteter. För att patienter ska kunna ha ett 

aktivt och socialt liv är det viktigt att de kan få en protes och på det viset ha möjlighet att 

delta i fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang. Detta överensstämmer med Liu, 

Williams, Liu & Chiens (2010) forskning som visar på att patienter upplever att det är svårt 

att delta i olika sociala aktiviteter innan de hade provat ut en bra protes. Att ha en protes 

som inte passade bra gjorde att patienterna blev osäkra i sig själva, undvek sociala 

aktiviteter och hade en oro för vad andra skulle tycka om dem.  

Det framkommer i litteraturöversikten att protesens passform och kvalité är viktig för 

patienterna. När protesen passar och håller bra upplever patienterna en trygghet och en 

positiv självkänsla. När protesen har dålig passform och känns otrygg upplever patienterna 

ingen självkänsla och trygghet. Protesen spelar med andra ord en mycket viktig roll för 

patienternas självkänsla. Enligt Lundberg, Hagberg & Bullington (2011) beskriver 

patienter att genom att ha en protes kan de vara friare i livet och mer aktiva. Dessutom 

framkommer det att de återfår en förmåga att kunna ta kontroll över sitt liv igen. Detta 

styrks av Liu, Williams, Liu & Chiens (2010) studie som också betonar vikten av ha en 

protes och få möjlighet att kunna gå igen efter amputationen. Detta är något som skapar 

ökad självständighet. Känslan av att känna sig beroende av andra försvinner också, vilket 

skapar en möjlighet för dem att ta kontroll över sitt liv igen.  

I översikten framgår det att många patienter upplever depression efter amputation och en 

del får självmordstankar. Det framgår också att olika faktorer har betydelse för om 

patienten utvecklar depression. Dessa faktorer är känslan av hjälplöshet, att inte kunna 

klara sig själv i livet och att ständigt vara beroende av andra. Även att förlora det sociala 

livet som till exempel att träffa kompisar och att fortsätta med att arbeta upplevs negativt. 

De patienter som inte har denna möjlighet känner sig isolerade och utvecklade därefter 

depression. Dessa faktorer är något som författarna anser behöver uppmärksammas för 

sjuksköterskor. Eftersom litteraturöversikten visar på att patienter upplever att de får för 

lite stöd med den psykiska hälsan av vårdpersonal efter amputationen. De upplever att när 

det fick komma hem till sin bostad fick de insatser och hjälp med det fysiska men sällan 

uppmärksammade vårdpersonalen den psykiska hälsan. Sjuksköterskan bör 

uppmärksamma den psykiska ohälsan som kan uppstå för att kunna hjälpa patienten och 

för att kunna främja hälsan. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna stödja patienten både fysiskt och psykiskt. 

Sjuksköterskan ska kunna försöka förhindra att patienten drabbas av psykiskt lidande. 

Omvårdnadsåtgärder ska sättas in för att patienten ska känna både fysiskt men också 

psykiskt välmående. Detta stöds av Kelly och Dowling (2008) som beskriver att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga depression. Sjuksköterskan ska i sitt 
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arbetssätt vara lugnande, uppmuntrande och skapa en stödjande miljö för patienten samt 

vara ett stöd i att hantera den nya situationen.  

I resultatet av översikten framgår det att patienter upplever att majoriteten av 

sjuksköterskor har dålig kunskap om vad fantomsmärta innebär. Författarna vill lyfta detta 

eftersom det är viktigt att sjuksköterskor känner till att fantomsmärta är en nervsmärta som 

är vanlig att patienter får efter en amputation, att det är inget som bara patienten inbillar 

sig. Precis som Virani, Green och Turin (2014) belyser, är fantomsmärta en neuropatisk 

smärta som uppkommer hos patienter som amputerat en extremitet. Fantomsmärta är något 

som patienter upplever som skrämmande och de kan känna att det är obekvämt att berätta 

om detta till vårdpersonal. Vidare belyser Virani, Green och Turin (2014) att 

sjuksköterskor bör undersöka om patienter har den typen av smärta och berätta att det är 

normalt att få fantomsmärta.   

Det framgår också i översikten att patienter upplever att det betyder mycket om personalen 

informerar om att fantomsmärta är normalt att få efter en amputation. Patienterna upplever 

en del av personalen som kränkande eftersom de tror att patienterna inbillar sig smärtan. 

En del som vet vad fantomsmärta är bemöter inte patienterna med empati. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver att lidande kan upplevas som en kränkning av 

patienten. Patienten kan uppleva lidande när vårdpersonalen har ett kränkande bemötande. 

Vårdpersonalen har uppgiften att lindra lidande och inte orsaka patienten lidande. 

Vårdpersonalen ska därför bekräfta lidandet hos patienten och ge stöd och hjälpa patienten 

att kunna acceptera sitt lidande och acceptera sin situation.  Ny forskning av Virani, Green 

och Turin (2014) belyser vikten av att sjuksköterskor visar tilltro till patienterna när de 

berättar att de har fantomsmärtor och att sjuksköterskan inte dömer patienten på något sätt. 

Att sjuksköterskan har en icke-dömande attityd och ger smärtlindring i god tid. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i vårdandet av patienten med fantomsmärtor. Det är 

viktigt att sjuksköterskan gör en bedömning av fantomsmärtan. Om sjuksköterskan gör en 

felaktig eller inte ordentlig bedömning kan det resultera i att patienten inte får en adekvat 

smärtbehandling. Det är viktigt att sjuksköterskan visar stöd till patienten, att patienten 

känner en trygghet i att informera sjuksköterskan om sina fantomsmärtor. Risken finns 

annars att patienter väljer att inte informera om sin smärta eftersom de upplever att hälso- 

och sjukvårdspersonalen inte ger tillräckligt med stöd. Virani, Green och Turin (2014) 

lyfter också att det finns brister i kunskap om fantomsmärta som ges till sjuksköterskor. 

Det behövs mer forskning och utbildning till sjuksköterskor. Författarna anser att 

Gallagher, Allen och Maclachlan (2001) också beskriver en intressant faktor inom detta 

ämne. Förekomsten av fantomsmärta har visat sig öka för de patienter som inte fått stöd 

innan amputationen. De patienter som fick stöd upplevde inte lika stor problematik med 

fantomsmärta. I litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienter upplever att det 

är viktigt att ha en positiv attityd för att arbeta sig igenom rehabiliteringen och för att sedan 

kunna uppleva hälsa. Det är viktigt att patienterna sätter upp individuella mål för sin 

rehabilitering. Att de har något att arbeta mot och något som gör att de känner sig 

motiverade. När de har uppnått målen känner de även en ökad självkänsla och det är viktigt 

att på ett konkret sätt kunna se vad de åstadkommit i rehabiliteringen. Patienterna beskriver 

också vikten av att acceptera sin nya situation. Om de inte accepterar den är det också 

svårare att göra framsteg i sin rehabilitering och svårare att uppleva hälsa. Detta styrks av 

studier av Oaksford, Cuddihy och Frude (2005) och Cater (2012) som också beskriver att 

patienterna tycker att det är viktigt att ha en positiv attityd och förhålla sig optimistiskt till 

livet för att kunna acceptera sin nya situation och gå framåt i rehabiliteringen. Att vara 
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optimistisk är en av de viktigaste faktorerna för att kunna ändra sitt liv till det positiva och 

återfå hälsa. Oaksford, Cuddihy och Frude (2005) beskriver att viktiga copingstrategier för 

patienterna är att sätta upp mål, fokusera på förmågor och arbeta för att återfå psykologisk 

kontroll.  

Författarna anser att Erikssons (1986) omvårdnadsteori där hälsa beskrivs i ett hälsokors 

stämmer in på hur patienter som genomgått en amputation beskriver upplevelsen av hälsa 

respektive ohälsa. Cater (2012) beskriver att patienter upplever att ha en positiv attityd och 

att få socialt stöd från vänner och familj är viktiga faktorer som gör att de kan uppleva 

hälsa, trots sin förlorade kroppsdel. Detta kan jämföras med del A i Erikssons (1986) 

hälsokors, där hälsa beskrivs som ett tillstånd där patienten kan uppleva hälsa trots fysisk 

ohälsa. I litteraturöversikten framkommer det hur patienter upplever hälsa på olika sätt. En 

del upplever hälsa trots sin fysiska åkomma som kan ge fysiska besvär, alltså 

amputationen. Faktorer som hjälper dem att uppleva hälsa är att sätta upp mål för 

framtiden för att känna sig mer självständiga och kunna se resultat i rehabiliteringen. Att 

ha en positiv attityd och inte se målen som omöjliga. Andra viktiga faktorer för att uppleva 

hälsa som patienterna beskriver är att acceptera sin situation för att kunna uppleva hälsa 

och att inte förlora hoppet under sin rehabilitering eller hoppet om att det finns ett framtida 

liv. Vidare framgår det i översikten att patienter upplever psykisk ohälsa och har fysisk 

ohälsa efter amputationen. En del patienter blir deprimerade efter amputation och har svårt 

att uppleva hälsa. Detta kan jämföras med del D i Erikssons (1986) hälsokors där det 

beskrivs att patienten upplever ohälsa och har fysisk ohälsa.  

Litteraturöversikten visar att patienter upplever att de saknar psykiskt stöd från 

vårdpersonalen. Det framkommer att patienterna upplever en saknad av fler samtal med 

sjuksköterskor. Det finns en önskan om att få mer psykisk stöttning genom samtal efter 

sjukhusvistelsen. Patienter upplever att när de kommer hem från sjukhuset stöttar 

sjuksköterskan dem mest med fysiska besvär. Detta i sig gjorde att patienterna upplever 

ytterligare psykisk ohälsa eftersom de känner att de inte får det stöd de var i behov av. 

Detta stämmer överens med vad Singh et al (2009) beskriver i sin studie. De beskriver att 

patienterna känner trygghet på sjukhus och när de kommer hem är det viktigt att ha en 

kontaktsjuksköterska för att få stöd och hjälp för att fortsätta uppleva den tryggheten. 

Känner de inte denna trygghet upplever patienterna att de utvecklar ångest och depression. 

Oaksford, Cuddihy och Frude (2005) beskriver att det är viktigt för patienterna att få stöd 

under det första året efter amputationen.  

Det framkommer att för många patienter är det också viktigt att känna hopp inför 

framtiden. De som känner hopp inför sin framtid har lättare att nå de mål de satt upp i sin 

rehabilitering. Känslan av hopp skapar också förutsättningar för att orka fortsätta kämpa 

sig igenom sin nya situation. Patienterna upplever också att det är viktigt att använda 

humor i rehabiliteringen för att kunna gå vidare i sin situation. Författarna anser att detta är 

av vikt att lyfta eftersom sjuksköterskan även här har en viktig roll. Sjuksköterskan kan 

stödja patienten och inge hopp om framtiden och på det sättet hjälpa patienten att uppleva 

hälsa. Forskning av McCreaddie och Payne (2011) visar att patienter eftersöker mer humor 

i kommunikationen med sjuksköterskor. Dock upplever sjuksköterskor att de inte alltid 

vågar använda sin humor i sitt arbete då de är rädda för att det inte skulle kännas 

professionellt. Sjuksköterskorna menar att de inte vill att humorn ska skapa någon dålig 

stämning och att situationen ska uppfattas som obekväm av patienten. Patienterna däremot 

menar att sjuksköterskor bör ta risken att initiera humor i kommunikationen. Humorn 
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kunde skapa ett socialt stöd för dem och vara ett hjälpmedel att nå de mål som patienterna 

satt upp. 

Konklusion  
I den här litteraturöversikten framkommer det att många av de patienter som genomgått en 

amputation i de nedre eller övre extremisterna lever ett friare liv med hjälp av protes. 

Protesen får dem att känna sig hela igen som människor. Samtidigt framkommer det att 

depression är något som många drabbas av efter amputationen. Faktorer som är viktiga för 

att motverka depressionen och få hjälp med för att kunna gå vidare i sitt liv är att ha en 

positiv attityd, ha hopp om framtiden och planera sin framtid genom att sätta upp framtida 

mål. Kunskap och information om fantomsmärta är något som patienterna upplever 

bristande i sin vård, att en del sjuksköterskor inte förstod deras upplevelse av 

fantomsmärta.  

Det framkommer också att många patienter upplever att amputationen leder till en stor 

omställning i livet och skapar många negativa känslor i början. Upplevelser som 

patienterna har efter amputationen är viktiga att lyfta för sjuksköterskor för att de ska 

kunna främja patienternas hälsa och motverka den psykiska ohälsan som kan uppstå.     

Kliniska implikationer  
Denna litteraturöversikts resultat kan ha betydelse för sjuksköterskans arbete med patienter 

som genomgått en amputation i de nedre eller övre extremiteterna. Författarna anser att det 

är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om vilken betydelse en protes efter en amputation 

har för patienterna. Detta för att kunna informera patienter att det finns möjlighet till ett 

aktivt och socialt liv och för att möjligtvis kunna hjälpa dem att bli mer positiva till livet 

trots förlorad extremitet. 

I litteraturöversikten framkommer faktorer som gör det lättare för patienterna att genomgå 

sin rehabilitering och för att i slutändan kunna uppleva hälsa. Författarna menar att 

sjuksköterskor har nytta av att veta vilka faktorer patienter upplever hjälper dem i sin 

rehabilitering och som får dem att uppleva hälsa. Detta för att det kan hjälpa patienter i 

liknande situationer, som också genomgått en amputation. 
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Bilaga 1, artikelöversikt  
 
 Persp

ektiv 

Problem/Syfte Metod Resultat Diskussion 

Författare: 

Senra, H. 

Oleviera, R-A. 

Leal, I & Viera, 

C. 

 

Titel:  

Beyond the body 

image: a 

qualitative study 

how adults 

experience lower 

limb amputation. 

 

Tidskrift: 

Clinical 

Rehabilitation. 

 

Årtal: 

2011. 

Patien

tpersp

ektiv. 

Att utforska vuxnas 

upplevelse av en 

amputation av en 

nedre extremitet med 

fokus på 

självidentitet relaterat 

till ett 

funktionshinder.  

Kvalitativ metod. 

42 deltagare, alla 

över 18 år. Både 

män och kvinnor. 

Deltagarna erhöll 

frågeformulär med 

slutna frågor. 

Sedan genomfördes 

semi-strukturerade 

intervjuer 

innefattande öppna 

frågor. Etiska 

övervägande, 

samtycke från 

deltagarna 

inhämtades.  

Resultatet mynnade 

ut i 8 olika teman. 

”Reaktioner och 

känslor av att bli 

amputerad”, 

”förändringar i 

livet”, 

”uppfattningar i 

relation till 

amputationen”, 

”relationen med 

protesen”, ”syftet 

med rehabilitation 

och framtida 

planer”, ”hinder för 

välbefinnande” och 

”upplevt socialt 

stöd”.  

De kvalitativa 

fynden visar på ny 

fakta kring 

upplevelsen av att bli 

amputerad i de nedre 

extremiteterna. 

Bland annat hur 

patienten upplever 

att sin identitet 

förändras. Fynden 

kan vara användbara 

för att arbeta med 

psykoterapi för 

patienten. Samt för 

uppföljningen av 

vården för patienten.  

Författare: 

Livingstone, W. 

Mortel, T-F & 

Taylor, B. 

 

Titel: 

A path of 

perpetual 

resilience: 

Exploring the 

experience of a 

diabetes-related 

amputation 

through 

grounded theory. 

 

Tidskrift: 

Contemporary 

Nurse. 

Patien

tpersp

ektiv 

och 

geno

m 

groun

ded 

theory 

skapa 

en ny 

teori 

som 

kan 

gynna 

omvår

dnade

n.  

Syftet med studien 

var att låta 

amputerade beskriva 

sina erfarenheter av 

amputation och 

genom att generera 

grounded theory, 

leda hälso- och 

sjukvårdspersonalen 

mot en mer 

omfattande förståelse 

av verkligheten av 

livet efter en 

amputation. 

Kvalitativ metod 

(grounded theory). 

Totalt 5 deltagare 

som bestod av både 

män och kvinnor. 

Alla över 18 år.  

Studien blev 

godkänd av en 

etisk kommitté. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

tillämpades. 

Intervjuerna 

analyserades och 

jämfördes med 

grunddata för att 

sedan fokusera på 

teorin. Memos 

användes också 

under studien.  

Resultatet består av 

tre teman som 

beskriver 

deltagarnas 

upplevelser av 

amputationen. 

Temana är ”Införd 

maktlöshed”, 

”anpassad 

funktionalitet” och 

”uthållighet”. De 

tre temana bildar 

tillsammans 

författarnas teori 

kring amputation. 

Teorin kallas ”En 

väg av evig 

motståndskraft”.  

Resultatet av studien 

visar på olika 

problem som de 

amputerade får efter 

sin amputation. 

Amputationen 

påverkar deras 

emotionella hälsa. 

Känslan av kontroll 

över situationen 

försvann. Deltagarna 

i studien försökte 

ändå leva med och 

acceptera 

situationen. Gällande 

den framväxande 

teroin kunde 

författarna se att 

tidigare studier 

resulterat i liknande 

kategorier och koder.  



 

 

Årtal: 

2011. 



 

 

Författare: 

Saradjian, A. 

Thompson, A & 

Datta, D.  

 

Titel: 

The experience 

of men using an 

upper limb 

prosthesis 

following 

amputation: 

Positive coping 

and minimizing 

feeling different. 

 

Tidskrift: 

Disability and 

Rehabilitation. 

 

Årtal: 

2008. 

Patien

tpersp

ektiv.  

Studien syftar till att 

få en rik förståelse av 

upplevelsen med att 

leva med en 

amputation av en 

övre extremitet, samt 

att leva med en hand 

eller armprotes.  

Kvalitativ studie. 

Totalt 11 deltagare 

som enbart bestod 

av män. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

tillämpades. 

Deltagarna bjöds 

även in till en 

diskussion där de 

fick diskutera det 

som redan inte 

rymts i 

intervjuerna. 

Pseudonymer 

användes för att 

säkerställa 

deltagarnas 

anonymitet. IPA – 

interpretative 

phenomenological 

analysis användes 

som analysmetod. 

Resultatet består av 

en rad olika teman 

och 

underkategorier. 

Temana är: 

”amputationens 

inverkan”, 

”medvetenhet och 

fysisk skillnad och 

förmåga”, 

”psykosocial 

anpassning”, 

”funktionell 

anpassning”, 

”protesens roll och 

villkor för 

användning”, 

”coping-stil för att 

underlätta 

anpassning” och 

”självkänsla”.  

Deltagare beskrev 

rollen av 

protesanvändningen. 

Protesen kunde 

hjälpa dem att återfå 

självkänsla, lära sig 

att anpassa sig i den 

nya situationen. 

Protesen skapade 

också en funktionell 

kropp. Deltagarna 

beskrev också ökad 

självkänsla genom 

att ha en positiv 

inställning. Protesen 

blev en del av deras 

kropp och de såg den 

som en vanlig 

kroppsdel.  

Författare: 

Ferguson, A-D. 

Richie, B-S & 

Gomez, M-J. 

 

Titel: 

Psychological 

factors after 

traumatic 

amputation in 

landmine 

survivors: The 

bridge between 

physical healing 

and full 

recovery. 

 

Tidskrift: 

Disability and 

Rehabilation. 

Patien

t, 

anhöri

g och 

vårdp

erspek

tiv.  

Hur psykologiska 

och psykosociala 

faktorer används av 

överlevare för att 

underlätta 

återhämtning efter en 

skada av en 

landmina.  

Kvalitativ studie 

med grounded 

theory. Totalt 85 

deltagare, 

bestående av 

amputerade, 

familjemedlemmar 

och vårdgivare. Av 

de 85 deltagarna 

var 68 stycken 

amputerade. Alla 

deltagare 

intervjuades med 

öppna frågor och 

intervjuerna var 

ostrukturerade. 

Intervjuerna 

bildade sedan olika 

koder och 

kategorier. Alla 

deltagare lämnade 

sitt samtycke till 

studien och erhöll 

också information 

om att de var 

frivilliga att delta i 

studien.  

Tre 

huvudkategorier 

framkom. Hälsa, 

möjlighet och 

rättighet. 

Kategorierna togs 

fram som ett ideal 

för återhämtning. 

Varje faktor spelar 

roll för den andra 

faktorn. Till 

exempel kände sig 

deltagarna mer 

”normala” när de 

upplevde psykisk 

hälsa och dessutom 

hade ekonomiska 

möjligheter.  

Studien grundar 

ingen ny teori utan 

fokuserar istället på 

ett program för de 

som blivit 

amputerade på grund 

av skada av en 

landmina, där 

faktorerna hälsa, 

möjlighet och 

rättighet spelar roll 

för återhämtningen 

efter skadan. 

Resultatet bör ses 

som ett första steg 

att förstå samspelet 

mellan 

komplexiteten 

mellan faktorerna. 



 

 

Årtal: 

2004. 



 

 

Författare: 
Couture, M. 

Caron, C-D & 

Desrosiers, J. 

 

Titel:  

Leisure activities 

following a 

lower limb 

amputation. 

 

Tidskrift: 

Disability and 

Rehabilitation. 

 

Årtal: 

2010. 

Patien

tpersp

ektiv. 

Att beskriva 

fritidsaktiviteter, 

fritidtillfredställelse 

och begränsningar 

för deltagande i 

fritidsaktiviteter efter 

en ensidig nedre 

extremitet 

amputation på grund 

av kärlsjukdom.  

Kvalitativ-och 

kvantitativ metod. 

15 deltagare som 

alla var män, varav 

8 deltog i 

intervjuer. Alla 

över 18 år. 

Deltagarna i 

studien fick 

frågeformulär och 

blev i samband 

med det tillfrågade 

om intervju.  

Studien har 

godkänts av en 

etisk kommitté och 

godkännande av 

deltagarna 

inhämtades.    

Resultatet 

mynnande ut i fyra 

teman. 

”Beskrivning av 

fritidsaktiviteter”, 

”Fritid 

tillfredställelse”, 

”Fritidsaktiviteter 

efter nedre 

extremitet 

amputation” och 

”Begränsningar för 

deltagande i 

fritidsaktiviteter”.  

De fritids aktiviteter 

som Patienter  

deltagit i som har 

genomgått en 

amputation ändrades 

inte så mycket efter 

amputationen. De 

populäraste 

aktiviteterna som 

Patienter  ville delta 

i var 

utomhusaktiviteter 

som sporter och 

fysiska aktiviteter. 

Dock upplevde 

många att det kunde 

vara svårt att delta i 

vissa aktiviteter på 

grund av att det inte 

alltid fanns de 

hjälpmedel som 

behövdes. 

Författare: 
Hamill, R. 

Carson, S & 

Dorahy, M.  

 

Titel: 
Experiences of 

psychosocial 

adjustment 

within 18 months 

of amputation: 

an interpretative 

phenomenologic

al analysis. 

 

Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation. 

 

Årtal:  

2010. 

Patien

tpersp

ektiv. 

Att undersöka 

deltagarnas 

erfarenheter av 

psykosocial 

anpassning inom 18 

månader efter 

amputation i ett sätt 

som kan informera 

ytterligare forskning 

och klinisk praxis. 

Kvalitativ metod. 

Forskarna bjöd in 

10 patienter till 

semistrukturerade 

intervjuer. 8 

tackade ja, varav 

tre kvinnor och fem 

män. 

Inklusionskriterier 

var att deltagarna 

skulle vara över 18 

år, genomgått en 

amputation inom 

de senaste 18 

månaderna och att 

deras psykiska 

hälsa hade bedömts 

som bra av klinisk 

psykolog.  

Forskarna använde 

sig av IPA som är 

en analysmetod. Ett 

etiskt godkännande 

av studien har 

givits.    

Resultatet 

mynnades ut i tre 

teman: 

”Beslutsprocessen 

och kontroll”, 

”Omförhandling av 

självidentitet och 

kampen för att ta 

emot en ny 

”handikappad” 

identitet” och 

”Anpassning som 

en social process”. 

Deltagarna anser att 

anpassningsprocesse

n till en amputation 

börjar redan när det 

diskuteras om en 

eventuell 

amputation. Studien 

visade på att det var 

viktigt för 

patienterna att få 

träffa andra som har 

gått igenom en 

amputation. Detta 

påverkar hur de 

själva ser på sin egen 

situation. Att stöd i 

form av sällskap och 

samtal ifrån 

närstående och 

sjukhuspersonal var 

viktigt och att 

deltagarna fick 

hantera 

vardagssysslor 

själva.  



 

 

Författare: 
Mortimer, C-M. 

Steedman, W-M. 

McMillan, I-R. 

Martin, D-J & 

Ravey, J.  

 

Titel:  

Patient 

information on 

phantom limb 

pain: a focus 

group study of 

patient 

experiences, 

perceptions and 

opinions.  

 

Tidskrift: 
Health education 

research. 

 

Årtal:  

2002. 

 Att beskriva 

patienters 

erfarenheter om 

fantomsmärta och 

hur de upplever den 

information som 

givits angående 

fantomsmärta innan 

och efter deras 

amputation, samt 

deras åsikter hur 

informationen kan 

förbättras.  

Kvalitativ-och 

kvantitativ metod. 

Sju fokusgrupper 

bildades med totalt 

31 deltagare, 13 

kvinnor och 18 

män, ålder 30-74. 

Deltagarna i dessa 

sex grupper 

uppföljde följande 

inklusionskriterier: 

Det var mindre än 

en månad men 

mindre än 5 år 

sedan sin 

amputation, 

deltagarna var över 

18 år men yngre än 

75 år, inga andra 

medicinska 

komplicerade 

tillstånd. Etisk 

kommitté har 

godkänt studien.  

Resultatet av båda 

fokusgrupperna 

mynnades ut i tre 

teman: ” 

Beskrivning av 

deltagarnas 

erfarenheter av 

fantomsmärta”, ” 

Erfarenheter och 

uppfattningar om 

den aktuella 

informationen”, ” 

Uppfattningar och 

åsikter om behovet 

av potentiella 

förbättringar 

gällande 

information”. Alla 

teman avslutades 

med en 

tolkningsdiskussion 

av författarna.   

Fantomsmärta och 

fantomförnimmelser 

är något som många 

patienter upplever 

efter en amputation. 

Information om 

fantomsmärta och 

vad det innebär var 

viktigt för många 

patienter och att 

personalen gav stöd i 

situationen. Det 

visade sig att det 

fanns en bristande 

kunskap hos 

personalen om vad 

fantomsmärta är och 

hur de ska hjälpa den 

drabbade att hantera 

smärtan.  

Författare: 
Gallagher, P & 

Maclachlan, M. 

 

Titel: 
Adjustment to an 

Artificial Limb: 

A qualitative 

Perspective.  

 

Tidskrift: 
Journal of health 

psychology 

 

Årtal:  

2001. 

Patien

tpersp

ektiv. 

Att identifiera 

faktorer som anses 

vara viktiga vid 

anpassning av en 

amputation och 

användning av protes 

för Patienter  som har 

genomgått en 

amputation i någon 

av de nedre 

extremiteterna. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer skedde i 

fokusgrupper. 

Deltagarna lovades 

full anonymitet. 

Deltagare valdes ut 

slumpmässigt via 

en e-postlista av 

Amputerad Support 

Association. 14 

Patienter  deltog, 

sex män och 8 

kvinnor. Alla 

deltagare hade haft 

protes i mer än fem 

år och var mellan 

åldrarna 20 och 50 

år. Totalt tre 

fokusgrupper 

genomfördes med 

fyra till fem 

deltagare i varje 

grupp.    

Resultatet mynnade 

ut i fyra teman: 

”Den första 

reaktionen på 

amputationen och 

den artificiella 

lemmen”, 

”Självbild”, ”Social 

interaktion”, 

”Påverkan på 

familj och vänner”, 

”Acceptans/Erkänn

ande”, ”Stöd”, 

”Problem med 

protesen”, ”Fysiska 

implikationer”, 

”Praktiska 

överväganden” och 

”Långsiktiga 

effekter”.   

Det som var positivt 

för deltagarna var att 

prata med andra som 

var i samma 

situation. Känslor 

som kom fram var 

att det fanns en oro 

för att bli äldre och 

”svagare” fysiskt. 

Andra viktiga 

faktorer som kom 

upp var socialt 

obehag. Många 

tyckte att familj och 

närstående tog 

allvarligare på 

situationen än vad de 

själva gjorde. Att det 

många gånger var 

jobbigt att berätta för 

människor i deras 

närhet att de hade 

protes.  



 

 

Författare: 

Lundberg, M. 

Hagberg, K & 

Bullington, J. 

 

Titel: 

My prosthesis as 

a part of me: a 

qualitative 

analysis of living 

with an 

osseointegrated 

prosthetic limb. 

 

Tidskrift: 

Prosthetics and 

Orthotics 

International. 

 

Årtal: 

2011. 

Patien

tpersp

ektiv. 

Att öka kunskapen 

om upplevelsen av 

att leva med en 

osseointegrerad 

protes, jämfört med 

en höljebaserad 

protes, genom en 

kvalitativ 

fenomenologisk 

metod. 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna var 

mellan åldrarna 37 

och 67 år. Studien 

är etiskt godkänd 

och forskarna 

inhämtade 

informerat 

samtycke från 

deltagarana. Öppna 

intervjufrågor 

tillämpades. Data 

analyserades med 

hjälp av metoden 

empirical 

phenomenological 

psychological. 

Metoden hjälpte 

forskarna att 

beskriva 

meningsstrukturen 

av ett levt fenomen. 

Deltagarna såg den 

osseointegrerade 

protesen som en 

revolutionerande 

förändring i deras 

liv. Förändringarna 

betydde att de blev 

mindre frusterade 

och kunde fokusera 

på det som 

engagerade dem i 

livet. Istället för att 

koncentrera sig på 

de komplikationer 

den höljebaserade 

protesen gav.  

Resulatet delades 

in i tre olika 

typologier: 

”praktisk protes”, 

”låtsas lem” och 

”en del av mig”.   

Resultatet visar på 

en revolutionerande 

förändring i de 

amputerades liv. 

Deltagarna beskrev 

en större känsla av 

självständighet, att 

det var som innan 

amputationen, när de 

bar protesen. 

Livskvalitén ökade 

och de kände att 

protesen blev en del 

av deras kropp. 

Frustrationen över 

situationen minskade 

och de var positiva 

till sin omgivning.  

Författare: 

Dunne, S. 

Coffey,L. 

Gallahager, P & 

Desmond, D. 

 

Titel: 

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 

limb amputation. 

 

Tidskrift: 

Disability and 

Rehbilitation. 

 

Årtal: 

Patien

tpersp

ektiv.  

Att undersöka 

strategier relaterade 

till amputation av en 

nedre extremitet, 

baserat på en 

dubbelprocess med 

självanpassning.  

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

innehöll öppna 

frågor. 30 deltagare 

bestående av både 

män och kvinnor. 

Studien innehöll ett 

etiskt 

godkännande. 

Koder och 

kategorier togs 

fram ur de data 

som framkom i 

intervjuerna. 

Forskarna tolkade 

informationen och 

lyfte sedan fram 

strategier som 

deltagarna 

framhävt i 

intervjuerna.  

Resultatet bygger 

på olika strategier 

som deltagarna 

antagit i sin 

rehabilitation. 

Vissa strategier 

ansågs mer viktiga 

än andra. De 

viktigaste 

strategierna var att 

arbeta med en 

intern resurs som 

innebar att sträva 

efter 

självständighet och 

att inte jämföra sig 

socialt med andra. 

Andra strategier 

var: ”accepterande 

av begränsning”, 

”positiv syn” och 

”sinne för humor”.  

Studien visar att 

strategier för att 

acceptera 

begränsningar på 

grund av 

amputationen var 

viktiga. Att 

dessutom få stöd 

från familj och 

vänner var också 

viktigt. Studien 

visade också att om 

deltagarna hanterade 

situationen med 

humor och en positiv 

inställning var det 

lättare att uppnå de 

personliga mål som 

deltagarna hade satt.  



 

2014. 

Författare: 
Schaffalitzky, E. 

Gallagher, P. 

Maclachlan. M 

& Ryall, N.  

Titel: 
Understanding 

the benefits of 

prosthetic 

prescription: 

exploring the 

experiences of 

practitioners and 

lower limb 

prosthetic users. 

Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation.  

Årtal:  

2011. 

Patien

t och 

vårdp

erspek

tiv. 

Att undersöka och 

identifiera resultaten 

av protes 

förskrivning genom 

kvalitativ 

undersökning.  

En kvalitativ studie 

med sex 

fokusgrupper, totalt 

24 deltagare. 

Enskilda interjuver 

gjordes även med 

deltagarna. 

Inklusionskriterier 

var att personen 

skulle genomgått 

en amputation i de 

nedre 

extremiteterna, 

vara postamputerad 

i minst ett år, över 

18 år, ha tillräckligt 

bra språkkunskaper 

i engelska så att det 

skulle bli lättare att 

delta i 

diskussionen. Etisk 

kommitté har 

godkänt studien.   

Resultatet 

mynnades ut i fem 

teman: 

”Självständig/Ober

oende”, ”Att inte 

använda rullstol”, 

”Balans och 

säkerhet”, 

”Livskvalité” och 

”Att nå potential”.  

Studien visar på att 

för många patienter 

betydde det mycket 

att kunna bo hemma 

men det innebar 

också att kunna vara 

mer självständig, 

vilket inte alltid var 

så lätt. Många av 

deltagarna kände att 

de psykiska framsteg 

de gjorde under 

rehabiliteringen inte 

hyllades på samma 

sätt som de fysiska, 

de glömdes bort. 

Vårdarna sätter 

gärna fysiska mål för 

patienterna och 

glömmer bort att 

psykiska mål är lika 

viktiga och att de 

hänger ihop med det 

fysiska.   

 



 

 

Bilaga 2, Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar Röda Korsets Högskola CF, ÅK November,2005  

 Mall för granskning av vetenskapliga artiklar  
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma 

vetenskapliga artiklars kvalitet och 

användbarhet för Dina studiesyften. Besvara 

inte kriterierna med endast Ja eller Nej. 

Motivera alltid Din bedömning. Alla frågor är 

inte relevanta för alla artiklar. Börja med slutet!  

1. Konklusion och/eller diskussion.  
(eng. Conclusion/discussion)  

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens konklusioner och/eller 

diskussion. Det ger dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad 

presentationen av artikeln ska leda till för att kunna bedöma relevansen i vad som representerar 

underlaget för forskarens argumentation.  

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller konklusionen?  

b) Formulera Din uppfattning om konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning.  

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt?  

3. Bakgrund  
(eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual framework)  

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna studie är nödvändig? Om ja, med 

vilka argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget synsätt (viktigt i studier med 

kvalitativa data). Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och författarens syfte?  

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, Participants, Procedure, Intervention)  

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk textanalys)?  

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, laboratorium)?  

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. försökspersoner, var de unika på något 

sätt eller “normaltyper”.  

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)?  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien?  

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades?  

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, intervjuer, observationer)?  

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder,begreppsanalys. viss 



 

tolkningsmetod etc)?  

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, stapeldiagram etc) och/eller statistiska 

analyser? Om ja, vilka?  

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?  

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), trovärdighet och överförbarhet 

(kvalitativa analyser) säkerställts?  

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det 

vara möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen?  

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens 

syfte? Finns det svagheter av betydelse för just Dina syften?  

5. Resultat (eng. Results, Findings)  

 

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller kategorier. Verkar resultaten logiska, 

tillförlitliga och trovärdiga?  

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion, Implications for further 

research)  

Läs nu diskussion och konklusion igen.  

a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?  

7. Innebörden av studien för den praktiska vården (eng. Clinical implications, Implications 

for practice  

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån 

tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka 

grupper.  

8. Sammanfattande helhetsbedömning  

 

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen gjorts?  

 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studien relevant för dina patienter?  

 

 

 


