
 

 

 

Självständigt arbete 15hp 

Patienters upplevelser efter  

amputation av nedre extremitet 

En litteraturstudie 

 

Författare: Ellinor Ljungström 

& Vendela Wiener Elmquist 

Handledare: Cecilia Olin 

Examinator: Gunilla Lindkvist 

Termin: VT17 

Ämne: Vårdvetenskap 



 

 

 

2 

Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige genomförs cirka 3500 amputationer per år och de flesta utförs på nedre 

extremitet. Globalt sett utförs amputation främst på grund av trauma och i Sverige är den 

vanligaste orsaken perifer cirkulationssvikt. Amputation ändrar patienters kroppsuppfattning 

och sätt att se på världen. Det är via kroppen vi förhåller oss till världen och det innebär att 

kroppen har betydelse för vår identitet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

patienters upplevelser efter amputation av nedre extremitet. Metod: Studien var utformad 

som en systematisk litteraturstudie. Genom sökning i databaserna cinahl, pubmed och 

psycinfo valde vi ut sju vetenskapliga artiklar som kritiskt granskades enligt SBU:s 

granskningsmall. Kvalitativ metod och innehållsanalys genomfördes med stöd av Forsberg 

och Wengström (2015). Resultat: I analysen identifierades fem kategorier; att sakna 

vägledning, att isolera sig, att förlora sin självständighet, att få stöd och att acceptera sin 

situation. Patienter upplevde att vårdpersonal gav otillräcklig information om de förändringar 

amputation kunde medföra samt att deras roll och självbild förändrades efter ingreppet. Att få 

stöd och att acceptera sin situation visade sig underlätta patienternas livssituation. Resultatet 

diskuterades utifrån begreppet levd kropp. Slutsats: Information visade sig ha betydelse för 

patienternas återhämtning. Amputation av nedre extremitet kunde leda till en förändrad roll 

och självbild. Därför var det viktigt för patienter att försöka acceptera och anpassa sig till sin 

nya kropp. Patienter upplevde till viss del kunskapsbrist och otillräcklig information från 

vårdpersonalens sida. Ett behov av vidare forskning om patienters upplevelser efter 

amputation av nedre extremitet uppmärksammades. 
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1 Inledning 

Efter att ha sett en dokumentär om en konstgjord hand med förmåga att känna struktur av 

föremål inspirerades vi att undersöka hur patienter som genomgått amputation upplever sitt 

tillstånd och hur ingreppet påverkar deras vardag. Kunskapsbrist om patienters upplevelser 

efter amputation av nedre extremitet och en nyfikenhet över hur de anpassar sig till sin nya 

situation bidrog till val av ämne. Våra föreställningar var att patienter blev nedstämda och fick 

sämre självförtroende efter en amputation. Att undersöka patienters upplevelser efter att ha 

genomgått amputation av nedre extremitet kan öka sjuksköterskans förståelse för patientens 

situation.   

2 Bakgrund 

2.1 Amputation och nedre extremitet 

Begreppet amputation innebär kirurgiskt avlägsnande av en kroppsdel eller en del av ett 

organ. Extremitet innebär lem och igenkänns hos människan som ett ben eller en arm. Den 

nedre extremiteten är till för att förflytta kroppen (Malmquist, Öwall, Rydholm & Bauer, 

2017).  

2.2 Orsaker till amputation i Sverige och globalt 

I Sverige genomförs cirka 3500 amputationer per år och de flesta utförs på nedre extremitet 

(Rydholm & Gustafson, 2014). Enligt Larsson & Rundgren (2010) är ateroskleros med perifer 

cirkulationssvikt den vanligaste orsaken till amputation i Sverige. Att ha diabetes, att vara 

över 80 år och att röka är riskfaktorer som kan leda till ateroskleros. Ateroskleros kan 

utvecklas till ischemi och perifer cirkulationssvikt vilket i värsta fall kan kräva amputation 

(Grønsleth, Roa, Könøy & Almås, 2011). Vid svåra arteriella cirkulationsstörningar då varken 

ballongsprängning eller by-pass operationer förbättrar tillståndet och det utvecklas gangrän 

krävs amputation (Larsson & Rundgren, 2010).  

Globalt utförs amputationer främst på grund av trauma (Grønsleth et. al, 2011). Trauma 

innebär att kroppen har utsatts för högenergetiskt våld vilket kan orsaka allvarliga skador 

(Wikström, 2012). Landminor orsakade lidande bland civila runt om i världen och var trauma 

som kunde kräva amputation. Under Vietnamkriget släpptes 270 miljoner bomber varav 30% 

misslyckades att detonera vilket har resulterat i olyckor efter kriget. De som skadades av 
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minor drabbades främst i nedre extremiteter och ett flertal behövde amputera delar av eller 

hela benen (World Health Organization, 2013). 

 

Utöver trauma och ateroskleros med perifer cirkulationssvikt utförs amputationer på grund av 

missbildning eller tumör (Henriksson & Sternving, 2017).  

2.3 Före operation 

Att förebygga trycksår och infektion innan operation minskar risker för komplikationer efter 

amputation. Smärtlindring ges preoperativt i syfte att förebygga smärtor postoperativt 

(Grønsleth, et al, 2011).Vid olyckor, blödningar eller infektioner finns det i vissa fall inte tid 

för mentala eller fysiska förberedelser inför en amputation. Den psykiska förberedelsen kan 

lindra eventuell depression (ibid). 

Patienter med diabetes som ska genomgå amputation behöver till skillnad från patienter utan 

sjukdomen vara på sjukhuset två dagar innan planerad operation. Vårdpersonal ska ha 

möjlighet att kontrollera blodsockret, beräkna body mass index, ge intravenös behandling och 

planera operationen för att undvika att patienten blev svältande under en längre period (Holt, 

2012). 

2.4 Operation 

Indikationer för amputation är att rädda liv och lindra smärta (Larsson & Rundgren, 2010). 

Den teknik som används vid amputation är av stor betydelse för det slutliga resultatet. 

Ingreppet utförs främst en bit under knäet för att åstadkomma god läkning och för att benet 

ska passa i en underbensprotes (Tuominen, 2015). Större amputationer innebär operation från 

fotled och uppåt (Larsson & Rundgren, 2010). Transfemural amputation eller 

lårbensamputation är globalt sett den vanligaste amputationen av nedre extremitet. Andra 

amputationer av nedre extremitet är knäledsexartikulation som innebär knäledsamputation, 

transtibial amputation som innebär underbensamputation och fotledsartikulation vilket 

betyder amputation av foten (Henriksson & Sternving, 2017).  

Den teknik som används vid amputation bör medföra att huden läker utan adherenser till 

skelett och att amputationsstumpen har rätt form och längd. Målet är att hålla 

amputationsnivån så låg som möjligt, exempelvis underbensamputation framför 

lårbensamputation, då det underlättar för framtida protesanvändning. Trots god teknik kan 

amputation medföra svår smärta (Rydholm & Gustafson, 2012). Att placera nervstumpar 

djupare i mjukdelar lindrar den smärta en amputation kan medföra. Patienter som preoperativt 
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upplever smärta i en extremitet har större risk att utveckla fantomsmärta (Lindgren & 

Svensson, 2014).  

Begränsad perifer amputation utförs vid diabetesgangrän och amputation vid ateroskleros sker 

på lårbens- eller underbensnivå (Järhult & Offenbartl, 2006).  

2.5 Efter operation 

Omvårdnad efter operation består av att förebygga exempelvis sår och kontrakturer (Housley, 

2016). Det är viktigt att behålla rörlighet och kondition efter amputation då risk för 

kontrakturer ökar om man är stillasittande. För patienter som är utan protes de första 

månaderna kan benstumpen svullna på grund av ödem och då är det viktigt att lindning ges på 

ett korrekt sätt för att inte orsaka problem med stumpen (Larsson & Rundgren, 2010). 

Amputationsstumpen kan formas genom användning av gipsbandage och silikonhylsa eller 

genom att linda stumpen efter att såret har läkt (Grønsleth et. al, 2011).  

Efter operation kan benkanter ligga tätt under huden och orsaka smärta och perforation vilket 

kan kräva ytterligare ingrepp. Patienter som har genomgått amputation på grund av ischemisk 

sjukdom kan en period efter ingreppet behöva sanering av nekrotisk vävnad och avlastning av 

stumpen eftersom den lätt drabbas av infektion och nekrotiseras (Larsson & Rundgren, 2010). 

Det är viktigt att ha regelbunden kontroll av patientens blodsockernivå för att inte riskera att 

han eller hon drabbas av hypo- eller hyperglykemi efter operation. Ett högt blodsocker kan ge 

djupa sternala infektioner. För att minska denna risk ges högre doser insulin efter operation 

(Holt, 2012).  

Mer än 80 % av de patienter som har genomgått en amputation upplever fantomsmärtor, 

vilket har bidragit till att ett flertal studier belyser just smärtproblematik (Housley, 2016). 

Larsson & Rundgren (2010) menar att majoriteten av de som nyligen genomgått amputation 

har en fantomkänsla alltså en känsla av att den bortopererade kroppsdelen fanns kvar. 

Fantomsmärta är mer smärtsamt än fantomkänsla och drabbar endast ett fåtal patienter. Enligt 

Bengmark (1996) kan smärta i stumpen bero på ärrbildning, dålig sårläkning, trycksår och 

eksem vilket ofta orsakats av dåligt anpassad protes.   

Efter en perifer nervstam skurits av bildas neurom som ger nervsmärta och är känsligt för 

tryck. Att bära protes medför en belastning för benstumpen. Belastas benet vid neuromet kan 
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patienten uppleva det svårt att använda protesen eftersom den smärtar. En förflyttning av 

neuromet kan göras genom operation (Grønsleth et al. 2011).  

2.6 Rehabilitering 

Rehabilitering efter amputation innebär protes- och gångträning. Protesen anpassas till 

patientens amputationsstump efter att såret har läkts och stygnen plockats bort (Grønsleth et 

al. 2011). Kan patienten gå innan operation kan patienten ofta lära sig att gå igen (Tuominen, 

2015).  

En studie av Kurichi, Pui, Vogel, Dawei, Ripley & Bates (2015) visar att de som börjar 

använda protes inom ett år efter amputation har mindre risk att få komplikationer som 

exempelvis kontrakturer, infektioner och längre läkningstid.  

Ostler, Ellis-Hill & Donovan-Hall (2014) menar i sin studie att patienter som har genomgått 

amputation av nedre extremitet känner sig osäkra över vad de kan förvänta sig av livet efter 

amputation. Patienter behöver information om hur livet kan förändras efter ingreppet för att 

lättare hantera den nya livssituationen.  

I den somato-psykiska rehabiliteringsmodellen för amputerade läggs stor vikt på att förstå hur 

amputationen påverkar individen (Sjödahl Hammarlund, 2012). Modellen utvecklades av 

Catharina Sjödahl Hammarlund som har varit på kliniker och haft konferenser i Sverige och 

Norge för att föreläsa om sin modell. Henns modell har fått god respons från de som använt 

den. Modellen utgår från de psykologiska aspekterna; emotionella reaktioner, konsekvenser 

av att ha förlorat en kroppsdel och hur det har påverkat patientens livssituation och självbild. 

Principen ger patienten verktyg för att hantera en förändrad självbild, kroppsbild och 

livssituation. Målet är att förbättra gångförmåga, balans, bibehålla kroppskontroll och öka 

flexibilitet (Sjödahl Hammarlund, 2012).  

Depression och posttraumatiskt stressyndrom är vanliga komplikationer efter traumatisk, 

icke-planerad amputation vilket belyser behovet av psykisk rehabilitering (Cumberworth, 

Kieffer, Harry & Rogers, 2015). Hänsyn bör tas till patientens psykiska behov genom att 

exempelvis låta patienter prata om sina upplevelser av amputationen. Patienter som har 

genomgått amputation av nedre extremitet ändrar sin självidentitet och erfar ofta en känsla av 

hopplöshet (Grønsleth et al. 2011). Enligt Chini & Boemer (2007) är det smärtsamt och 

svårhanterligt att genomgå en amputation. Patienters kroppsuppfattning och hur de upplever 
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världen förändras. Detta belyser även Hamill, Carson & Dorahy (2010) som beskriver 

erfarenheter av psykosocial anpassning inom 18 månader efter amputation.  

Efter en amputation av nedre extremitet måste patienten hitta ny balans då kroppens 

tyngdpunkt är förskjuten. Patientens självbild påverkas eftersom han eller hon behöver hjälp 

av andra för att klara sitt dagliga liv (Grønsleth et al. 2011).   

3 Teoretisk referensram 

Begreppet levd kropp har valts som teoretisk referensram. Begreppet har definierats och 

belysts ur olika perspektiv. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) innebär levd kropp att kroppen 

kan förstås som ett subjekt, något som är fyllt av bland annat minnen och erfarenheter. 

Kroppen är en bärare av mening. Bullington (2004) menar att den levda kroppen är en kropp-

själ-enhet i relation till det människan möter varje dag. Den levda kroppen beskrivs som en 

relation till världen. Lindwall (2012) menar att människans bild av sin kropp färgas av 

samhällets ideal som innebär att vara frisk, ha en vacker kropp och att se ungdomlig ut samt 

att vara beredd på att kroppen formas och förändras. Kroppen är människans identitet och 

integritet. I kroppen finns människans värdighet. Människan lever genom sin kropp och hans 

eller hennes identitet förmedlas genom kroppen. Enligt Wiklund (2003) är människans kropp 

flerdimensionell och bärare av självbild, mening och livshistoria. En förändrad kropp gör att 

vi upplever oss själva på ett annat sätt. Det är genom kroppen vi upplever vår identitet.  

Wiklund (2003) menar att en förändrad kropp genom exempelvis amputation innebär att 

människor ser sig själva på ett nytt sätt. Kroppen är en del av verkligheten och det är genom 

kroppen världen nås. Grunden för vår identitet är upplevelsen av oss själva som levda 

kroppar. När människan vågar leva genom sin kropp så skapas mening (ibid). 

4 Problemformulering 

Amputation innebär kirurgiskt avlägsnande av en kroppsdel eller en del av ett organ. I Sverige 

utförs cirka 3500 amputationer årligen och de flesta är av nedre extremitet. Den främsta 

orsaken till amputation av nedre extremitet i Sverige är på grund av perifer cirkulationssvikt. 

Globalt sett genomförs amputation främst på grund av trauma. 

Amputation innebär fysisk och psykisk anpassning. Studier har visat att amputation ändrar 

både patientens kroppsuppfattning och sätt att se på världen. En förändrad kropp ändrar en 

människas syn av sig själv. Det är genom kroppen vi förhåller oss till världen och det gör 



 

 

 

10 

kroppen betydelsefull för identiteten. Att få information om hur det kan vara att leva som 

amputerad förbereder patienter inför framtiden och hjälper dem hantera sin nya situation.  

Vi har kunskapsbrist inom ämnet. För att få ökad kunskap och förståelse för hur 

sjuksköterskor bör handla för att ge denna patientgrupp relevant information och stöd efter 

amputation vill vi undersöka patienters upplevelser efter amputation av nedre extremitet.  

5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser efter amputation av nedre 

extremitet. 

6 Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. En litteraturstudie 

kännetecknas av att forskaren undersöker, värderar och sammanställer relevanta 

forskningsstudier så att de överensstämmer med studiens syfte. En induktiv ansats innebär att 

forskaren utan förutfattade meningar samlar in fakta från sitt problemområde och därefter 

strävar efter att utveckla en ny modell, teori eller begrepp (Forsberg & Wengström, 2015). 

6.1 Exklusionskriterier 

Vi valde artiklar som var peer reviewed och publicerade mellan år 2007-2017. Kvantitativa 

artiklar exluderades manuellt. 

6.2 Sökningsförfarande 

Vi valde databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed som informationskällor. Pubmed 

innefattar främst tidskriftsartiklar om omvårdnad, medicin och odontologi, Cinahl innehåller 

tidskriftsartiklar inom arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Psycinfo täcker 

psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och andra närliggande områden (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

Vi började med att göra en fritextsökning på sökord formulerade utifrån vårt syfte. 

 Fritextsökning med sökordet Amputation genomfördes för att ta reda på om det fanns 

tillräcklig vetenskaplig forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2015). 

Fritextsökning med sökorden Amputation, amputee, amputees och limb loss användes i 

kombination med booleska operatorn OR. Sökorden life experience, phenomenology och lived 

experience användes kombinerat med OR. Sedan utfördes en fritextsökning med sökorden 
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perceptions, attitudes, opinion och experience kombinerat med OR. Sökorden Amputation 

eller Amputation, amputee, amputees och limb loss användes i alla sökningar och 

kombinerades med sökningar som gav artiklar med upplevelser eller erfarenheter. 

Sökresultaten presenteras i bilaga A, B och C. I Cinahl avgränsade vi med inklusionskriterier 

från och med sökning nummer sex och framåt, i Psycinfo avgränsade vi sökningen från vår 

första sökning och framåt utifrån våra inklusionskriterier och i Pubmed avgränsade vi endast 

sökningen på vår sista sökning till 2007-2017. I PubMed användes inte inklusionskriteriet 

peer-review eftersom det inte är tillgängligt på databasen. 

6.3 Urval och Kvalitetsgranskning 

Vid urval av artiklar började vi med att läsa titlar för att undersöka om de stämde överens med 

vårt syfte. Stämde artikelns titel överens med vårt syfte valde vi att läsa artikelns abstrakt. Var 

artikelns abstrakt relevant läste vi hela artikeln var för sig för att sedan diskutera studiens 

tillämplighet. Vi använde SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2014).  Forsberg och Wengström (2015) menar att om artikeln 

anses relevant skall en kvalitetsgranskning utföras. Kvalitetsgranskning genomförs för att 

undersöka om artiklar anses ha tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i studien och ingå i 

analysen. När artiklar kvalitetsgranskas är det viktigt att granska om artiklarnas syfte 

överensstämmer med det som framkommer i resultatet (Friberg, 2012). Elva vetenskapliga 

artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning och sju stycken artiklar stämde överens med vårt 

syfte. De artiklar som valdes bort under kvalitetsgranskningen ansågs vara bristfälliga då 

deras syften inte överensstämde med deras resultat. Av de sju artiklar som ansågs lämpliga till 

vårt resultat bedömdes fem artiklar med hög kvalitet och två artiklar med medelhög kvalitet. 

SBU:s granskningsmall presenteras i bilaga E.  

6.4 Analys 

Vi valde att analysera materialet med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär systematiskt klassificerade av data för att identifiera meningsbärande 

enheter, kodning av kategorier, identifiering av essentiella teman och ett genererande av en 

modell eller teori. Målet var att beskriva upplevelser av fenomen (Forsberg & Wengström, 

2015). Analysförfarandet började med att vi upprepade gånger läste igenom artiklarnas 

resultat. Under hela analysförfarandet kontrollerades datan gentemot studiens syfte. 

Meningsenheter stryktes under i resultatdelen på de valda artiklarna. Meningsenheterna 
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abstraherades till kondenserade meningsenheter. Koder skapades av de kondenserade 

meningsenheterna. Kategorier skapades genom att hitta mönster som exempelvis likheter, 

skillnader och motsatser. Vi analyserade materialet tillsammans. Kategorierna jämfördes med 

de analyserade artiklarnas resultat för att kontrollera att vi utgått från vårt syfte. Från analysen 

framkom fem kategorier. Nedan är ett utdrag ur analysprocessen: 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

My family is the main reason for my recovery! They have 

been giving me a lot of support, helped me to walk again 

and to cope with this situation 

Min familj är den främsta orsaken till min 

återhämtning. Familjen har givit mig mycket 

stöd. 

Stöd av 

familj 

Att få stöd 

I tried to change my mood and my view on life. Some are 

good days and some are bad days. ..I realised that the bad 

days were not really so bad. Everything I had done could be 

done in a different way now. 

Jag försökte ändra min syn på livet. Jag insåg 

att de dåliga dagarna inte var så dåliga. Allt 

jag tidigare hade gjort kunde göras på ett 

annat sätt nu 

 

Förändrad 

syn på livet 

 

Att acceptera 

sin situation 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Vi valde att sätta våra föreställningar om patienters upplevelser efter en amputation av nedre 

extremitet inom parentes för att undvika att det ska påverka vår studies resultat. Den som vill 

förstå en annan människa måste sätta sina egna föreställningar åt sidan och medvetandegöra 

den för att inte låta den utgöra ett hinder för att se något nytt (Segesten, 2011). Föreställningar 

om hur patientgruppen upplever sin situation efter amputation diskuterades för att göra oss 

medvetna om våra föreställningar.  

Inför ett forskningsprojekt måste forskaren söka etiskt tillstånd vid regional eller lokal etisk 

kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). Alla våra valda artiklar redovisar att etiska 

överväganden har gjorts och har tillstånd finns från etisk kommitté.  
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8 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser efter amputation av nedre 

extremitet. Ur resultatet framkom fem kategorier: 

Kategorier 

Att sakna vägledning 

Att isolera sig 

Att förlora sin självständighet 

Att få stöd 

Att acceptera sin situation 

 

8.1 Att sakna vägledning 

Ett flertal patienter upplevde brist på information under sjukhusvistelsen gällande vård och 

risker efter amputation. (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010; Livingstone, Van De Mortel & 

Taylor, 2011). Till följd av bristfällig information upplevde patienter som hade genomgått en 

amputation av nedre extremitet en osäkerhet över framtiden (Foster & Lauver, 2013; Liu et 

al., 2010; Norlyk, Martinsen & Kjaer-Petersen, 2013; Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi & 

Hassankhani, 2014). Ett fåtal patienter upplevde att sjukvårdspersonal hade brist på 

kompetens och tyckte att de borde ha fått information om att amputation kunde vara en 

konsekvens av deras sjukdom (Livingstone et al. 2011). Patienter beskrev upplevelser av att 

tappa fotfästet, att inte ha en klar riktning att följa, att känna sig ensam och övergiven efter de 

hade genomgått amputation (Liu et al., 2010; Senra, Oliviera, Leal & Viera, 2012; 

Livingstone, 2011; Norlyk et al., 2013). 

8.2 Att isolera sig 

Patienter som genomgått amputation av nedre extremitet upplevde svårigheter att delta i 

sociala sammanhang innan de fått sin protes (Liu et al. 2010). Normala sociala aktiviteter 

kunde vara att gå ut och gå, träffa vänner eller att gå till arbetet (Foster & Lauver, 2014). 
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Svårigheter att ta sig utanför sitt hem kunde leda till att de upplevde sitt boende som ett 

fängelse där de kände sig begränsade och isolerade (Norlyk et. al,2013). Minskad rörlighet 

och förändrad ekonomi var också saker som bidrog till att patienterna valde att isolera sig 

(Livingstone et. al, 2011). Vanliga känslor efter amputation var ilska, ångest och depression 

(Liu et al., 2010). Känslor som exempelvis ilska var en orsak till varför patienter isolerade sig 

(Senra et al. 2012). 

8.3 Att förlora sin självständighet   

För patienter innebar förlust av ett ben begränsade av deras livsstil och livsvärld (Norlyk et al. 

2013). Patienter upplevde att det var upprörande och tragiskt att de inte kunde utföra vissa 

aktiviteter eller ta sig dit de ville (Senra et. al, 2012; Washington & Williams, 2014). Fysiska 

begränsningar bidrog till att förlusten av ett ben upplevdes som en förlust av frihet och 

självständighet (Norlyk et al., 2013). En del patienter beskrev att deras familjer var 

överbeskyddande och tog över uppgifter som patienterna kände sig kapabla till att utföra 

själva (Washington & Williams, 2014). Ett flertal patienter upplevde att de hade förlorat sin 

autonomi, självkänsla och blivit beroende av andra (Liu et. al, 2010). Patientens oförmåga att 

utföra egenvård ledde till känslor av maktlöshet (Foster et al. 2014).  

Hos patienter som genomgått amputation av nedre extremitet sker en förändring av roll och 

självbild (Norlyk et al. 2014; Senra et al. 2011). Patienterna upplevde rollen som mindre 

meningsfull och strävade efter att behålla sin värdighet i sociala relationer. Patienterna 

försökte återuppta sina tidigare liv och acceptera sitt nya jag som fysiskt nedsatt (Norlyk et al. 

2014). Patienter saknade känslan av helhet efter att de genomgått amputation av nedre 

extremitet och upplevde förändringar orsakade av amputationen i form av identitetsförändring 

och förändring av prestationer inom yrkeslivet (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2014). Patienter 

upplevde att arbetet var en faktor i livet som gav dem mening och menade att ifall de kunde 

återgå till arbetet hade de kunnat acceptera sin situation bättre (Washington et al., 2014). 

8.4 Att få stöd 

Flera patienter beskrev att stöd och uppmuntran från familj var av stor betydelse för 

återhämtning efter amputation av nedre extremitet (Senra et al., 2011; Valizadeh et al., 2014; 

Washington et al., 2014; Liu et al., 2010; Foster et al. 2014). Vissa patienter kände sig 

behövda och värdesatte sina familjemedlemmar mer efter amputationen (Liu et al., 2010), 

samtidigt som vissa patienter kände sig uteslutna av sin familj (Valizadeh, 2014). Flera 
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patienter upplevde att deras sambo var ett av de viktigare stöden när det kom till att hantera de 

svårigheter som kan uppstå efter amputation (Livingstone et al., 2011; Valizadeh et. al, 2014). 

Ett problem som uppstod efter amputation av nedre extremitet var ekonomiska förändringar. 

Familjen kunde ofta hjälpa till och stödja patienterna ekonomiskt (Foster et al.,2014; 

Livingstone et al., 2011; Valizadeh et al. 2014).  

Patienterna upplevde att vännernas stöd var viktigt (Liu et al. 2010; Senra et al. 2011; 

Valizadeh et al. 2014; Washington et al. 2014;). Nära relationer leder till en känsla av 

trygghet och tillhörighet. Patienter upplevde att deras vänner visade empati och förståelse och 

stöttade i svåra situationer. Stöd från andra patienter som hade genomgått amputation av 

nedre extremitet upplevdes av många patienter som positivt då de kunde förstå varandras 

problem och på så sätt stötta varandra (Valizadeh et. al, 2014). 

Många patienter beskrev att de ville återgå till arbetet igen, dock hade ett flertal patienter inte 

möjlighet till det (Senra et al. 2011; Valizadeh et al. 2014; Washington et al. 2014; Foster et 

al. 2014). De patienter som hade möjlighet att återgå till arbetet fick finansiellt stöd från sina 

arbetsgivare med ett handikappanpassat hem och arbetsplats (Valizadeh et. al, 2014).  

Vårdpersonal var ett bra stöd efter amputation då de kunde hjälpa patienterna i sin nya 

situation (Foster et al., 2014; Senra et al., 2011). Vissa patienter upplevde dessvärre att stödet 

från vårdpersonal främst riktades mot de fysiska aspekterna av att genomgå en amputation 

trots att ett flertal patienter tampades med att hantera den existentiella utmaningen 

amputationen medförde (Norlyk et. al, 2013).  

8.5 Att acceptera sin situation 

I majoriteten av studierna påvisades vikten av att acceptera och anpassa sig till sin nya 

livssituation för att normalisera vardagen (Liu et al., 2010; Senra et al., 2011; Washington et 

al., 2014; Norlyk et al., 2013; Livingstone, 2011). Patienter lärde sig att acceptera sin nya 

situation genom att ändra sin inställning till livet. Genom att tänka positivt kunde de 

exempelvis sova och äta bättre (Liu et al. 2010; Norlyk et al. 2013; Washington et al. 2014). 

Att sätta upp mål hjälpte ett flertal patienter att acceptera sin situation. Målsättningar kunde 

vara att ta sig tillbaka till arbetet eller att kunna gå igen. Protesen symboliserar patientens 

hopp om att kunna gå igen (Norlyk et al. 2013; Senra et al. 2011). 

 



 

 

 

16 

9 Metoddiskussion 

9.1 Urval och sökningsförfarande 

En systematisk litteratursökning utfördes i tre olika databaser vilket vi anser är en styrka då vi 

kunde ta del av fler artiklar. Ytterligare en styrka med vår studie var att vi genomförde 

fritextsökning i ett flertal databaser och kunde ta reda på hur utforskat vårt ämne var. För att 

stärka vår studies resultat hade vi kunnat läsa fler titlar. Begränsad tid kan påverka studiens 

kvalitet (Henricsson, 2012). Sökordet Amputation resulterade i både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar med titlar som inte stämde överens med vårt syfte. Eftersom vi endast 

sökte efter kvalitativa artiklar om upplevelser efter amputation kompletterade vi sökningen 

med sökorden life experience, phenomenology och lived experience med hjälp av booleska 

operatorn OR. Denna sökning upplevde vi stämde överens med vårt syfte. Vi valde att 

exkludera studier äldre än år 2007 då vi ville ta del av den senaste forskningen. Vi valde att 

inte inkludera sökordet patient eftersom det bidrog till bortfall av relevanta artiklar. De 

artiklar som utgick från vårdpersonalens eller anhörigas perspektiv valde vi att filtrera bort 

manuellt. Styrkor i vår sökning är att vi har använt samma avgränsning i våra datasökningar 

och samma eller liknande sökord. 

9.1.1 Trovärdighet 

De flesta artiklar som användes i resultatet bedömdes med hög kvalitet och hade genomgått 

peer-review vilket vi anser är en styrka då det kan öka studiens trovärdighet. Flera av våra 

artiklar gick att hitta i samtliga databaser vilket vi uppfattar som att materialet är mättat. För 

att öka studiens trovärdighet gick vi igenom våra sökningar flera gånger för att kontrollera att 

vi fått med alla studier som vi ansåg stämde överens med vårt syfte.  

En styrka i arbetet med studien är att vi har fört anteckningar i en dagbok haft möjlighet att i 

efterhand se hur vi tidigare tänkt vilket har hjälpt oss i valet av artiklar till bakgrunden. De 

kategorier som framkom ur resultatet uppfattade vi som återkommande beskrivningar av 

hinder och möjligheter att återgå till vardagen. Vetenskapliga artiklar användes i bakgrunden 

för att öka studiens relevans och kvalitet. Ett examensarbete som har forskningsanknytning 

bedöms vara av god kvalitet (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Inför kvalitetsgranskningen jämförde vi olika granskningsmallar för att värdera vilken mall vi 

tyckte var lämplig för att granska våra artiklar. Vi anser att den granskningsmall vi valde var 
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lämplig då frågorna gick bra att svara på och var anpassad till kvalitativa studier. Vi hade 

kunnat testa att använda ytterligare en granskningsmall för att jämföra vilken som passade 

bäst till våra artiklar. En granskningsmall med poängsystem kunde varit lättare att bedöma 

artiklarnas kvalitet med. 

Vi valde att diskutera resultatet gentemot begreppet Levd kropp då vi ville undersöka 

patienters upplevelser. Levd kropp är ett välutforskat begrepp (Lindwall, 2012; Dahlberg & 

Segesten, 2010; Lindahl & Skyman, 2014; Wiklund, 2003). Flensner (2014) beskriver hur 

patienter upplever den levda kropp gentemot skada.  

Vi har vid ett flertal tillfällen reflekterat över våra föreställningar för att inte låta det påverka 

resultatet vilket vi anser är en styrka. Pålitlighet innebär bland annat att redovisa hur tidigare 

erfarenhet kan ha påverkat resultatet (Wallengren & Henricsson, 2012). 

Under analysen har vi samarbetat genom att var och en var för sig har läst igenom delar av 

texten och strukit under meningsenheter och därefter diskuterat och sammanställt 

meningsenheter som vi kom överens om. Under arbetets gång har vi sett fenomen ur olika 

synvinklar då vi varit två och det ser vi som en styrka i vår studie. Triangulering innebär att 

forskaren tittar på ett fenomen från olika håll genom exempelvis forskartriangulering 

(Wallengren & Henricsson, 2012). Arbetet med studien har enbart skett på biblioteket 

eftersom det givit oss tillgång till fler artiklar och kurslitteratur. Genom arbetets gång har 

skrivpartnerna alltid suttit bredvid varandra vilket vi ser som en styrka då vi har kunnat 

kommunicera öppet och undvika missförstånd som hade kunnat ske om vi hade suttit på 

varsitt håll. Ytterligare en styrka med vår studie är att vår handledare har kritiskt granskat och 

väglett oss genom arbetets gång. Forskartriangulering innebär att var och en har läst igenom 

material och träffats för att få en samstämmighet. Materialet har setts ur olika synvinklar och 

stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). Datainsamling, granskning och analys kan ha 

påverkats av att det var första gången vi genomförde en kandidatuppsats och kan ses som en 

svaghet i vår studie.  

9.1.2 Överförbarhet 

För att få en bred sökning med många träffar men samtidigt inte utesluta relevant forskning 

valde vi att inte begränsa urvalet geografiskt. Våra valda studier är från U.S.A, Taiwan, 

Australien, Danmark, Portugal & Indien. Att inte begränsa urvalet geografiskt kan dock ses 

som en svaghet med vår studie då våra valda artiklar var gjorda i olika länder vilket minskar 
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vår studies överförbarhet nationellt. Artiklarna vi har valt är utförda i en omvårdnadskontext 

vilket kan öka vår studies överförbarhet.   

Vi valde att beskriva patienters upplevelser eftersom begreppet patient inte är bundet till 

någon specifik vårdkontext och därför kan beteckna en person som befinner sig i kontakt med 

vårdsystem som exempelvis öppenvård, hemvård och förebyggande vård (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vår studies resultat kan vara överförbart till patienter som genomgått 

amputation av nedre extremitet som befinner sig i både sjukhusmiljö eller hemmiljö. Studien 

anses dock inte vara överförbar till patienter som genomgått amputation av övre kroppsdelar 

eftersom ingreppen medför olika typer av rörelsebegränsningar. Den nedre extremiteten är 

avgörande för att människor ska kunna ta sig från en plats till en annan.  

10 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser efter amputation av nedre 

extremitet. Syftet har besvarats genom kategorierna att sakna vägledning, att isolera sig, att 

förlora sin självständighet, att få stöd och att acceptera sin situation. Vi har valt att diskutera 

resultatet i förhållande till begreppet levd kropp, vårdvetenskaplig kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar. Resultatet diskuterades utifrån de hinder och möjligheter patienter 

upplever i vardagen. 

 

10.1 Hinder 

Den levda kroppen utgjorde ett hinder för patienter som genomgått amputation av nedre 

extremitet genom att de upplevde förändring av roll och självbild, en vilja att isolera sig på 

grund av förlorad självständighet samt brist på information och kompetens från 

sjukvårdspersonal. Den subjektiva kroppen är fylld av minnen, upplevelser människan har 

med sin kropp tillgång till världen. Förändring av den subjektiva kroppen i samband med 

ohälsa eller skada innebär ett hinder av patientens tillgång till världen och hur de upplever sig 

själva (Ekeberg, 2009). Enligt Wiklund (2003) blir kroppen främmande för människan efter 

en skada. Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar patienten och får han eller hon att känna 

sig enade med sin kropp genom en uppmaning att prata om sina upplevelser av sin nya 

situation. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienter att inte se sin kropp som 

främmande och återupprätta en upplevelse av sin kropp som levd (Lindahl & Skyman, 2014). 

Wiklund (2003) menar att patienten har behov av att prata om vad hon eller han värdesätter. 
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Sjuksköterskan kan försöka utforska patientens förväntningar, mål och självbild vilket kan 

leda till utveckling av personliga värderingar och detta kan hjälpa han eller hon att orientera 

sig i livet. 

Det kan vara svårt för patienter att leva upp till de förväntningar som tidigare ställdes av 

samhället och av dem själva efter att de genomgått amputation. Schuster (2013) menar att det 

är i vår kropp vi upplever och blir upplevda. Vår identitet är förankrad i våra kroppar. Enligt 

Wiklund Gustin & Lindwall (2012) handlar rollfunktion om vår plats i samhället och utmärks 

av förväntningar på hur en person bör agera i förhållande till andra människor. Patienter kan 

ha svårt att leva upp till sina roller när de drabbas av sjukdom eller skada. 

Den sjuka kroppen hindrar människan från att göra det hon vill och kroppen uppfattas då som 

ett hinder (Lindwall, 2012). Patienter isolerar sig på grund av förlorad självständighet efter 

amputation vilket upplevs som ett hinder. Willman (2014) menar att sociologiska 

omgivningsfaktorer inkluderas i människans förutsättningar för god hälsa. Genom kroppen får 

människan tillgång till relationer med andra människor då människan gör allt genom sin 

kropp (Lindwall, 2012). Förlust av en kroppsdel kan leda till att en kris uppstår (Wiklund 

Gustin, 2015). Enligt Andersson (2017) hamnar patienten i en kris på grund av att de under en 

längre tid påverkats av omständigheter som de inte haft tillräckligt med inflytande över. Det 

kan exempelvis vara att behandlas för en sjukdom under en lång period eller att något oväntat 

och plötsligt händer (Andersson, 2017). 

Sjuksköterskan bör fokusera mer på hur patienten upplever sin kropp i relation till hälsa och 

lidande istället för enbart de kroppsliga funktionerna (Lindwall, 2012). Patienter upplevde 

brist på information vilket uppfattades som ett hinder för patientens framtid. Enligt Tingström 

(2014) har patienter rätt till information om sitt hälsotillstånd, planerade åtgärder och 

alternativa strategier för att behålla hälsa. Brist på kunskap för patienter som genomgått 

amputation är ett hinder då Furåker & Nilsson (2013) antyder att den framtida sjukvården 

antas bli mer specialiserad och att det ställs högre krav på sjukvårdspersonalens kompetens.  

 

10.2 Möjligheter 

Den levda kroppen upplevdes som en möjlighet för patienten genom acceptans av hans eller 

hennes nya situation och stöd från utomstående. För att patienten ska kunna acceptera sin 

situation är det viktigt att sjuksköterskan utgår från ett helhetsperspektiv. Hjälpmedel som 

exempelvis en protes kan bidra till att patienten upplever en känsla av helhet då protesen kan 
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upplevas som en del av kroppen. Wiklund (2003) menar att ett helhetsperspektiv innebär att 

förstå patienter i det sammanhang de lever, samt att ha förståelse för att en kroppslig åkomma 

kan beröra hela människan och inte bara kroppen. Wärnå-Furu (2012) anser att utgå från ett 

helhetsperspektiv tydliggör sambandet mellan kropp, själ och ande. Enligt Lindahl & Skyman 

(2014) kan hjälpmedel som stärker kroppsliga funktioner upplevas som en del av vår kropp 

och vi blir omedvetna om dess närvaro. Enligt Wiklund Gustin & Lindwall (2012) 

representerar de mål patienten sätter upp de steg som tas på vägen mot förändring. Då 

patienten genomgår en förändring vidgar han sina perspektiv och möjlighet ges till utveckling 

(Wiklund et al. 2003). Patienter kunde acceptera sin situation bättre genom att ändra 

inställning till livet. Enligt Willman och Gustafsson (2015) kan patienter ändra sitt 

förhållningssätt till världen genom självreflektioner. Självreflektion kan bidra till att patienten 

blir medveten om sitt tankesätt och får insikt i vad som krävs för att genomgå en förändring. 

Miller och Rollnick (2013) menar att sjuksköterskan kan locka fram patientens egna 

motivation till förändring genom att prata om patientens värderingar och intressen. 

Mindfulness är ett behandlingsinslag som kan hjälpa patienten att acceptera sin situation. 

Strategin går ut på att patienten stannar upp och observerar vad som händer utan att förminska 

eller förstora situationen (Wiklund Gustin, 2015). 

Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är människan beroende av samspel med andra, och 

familjen är ofta de som står en nära. Wiklund (2003) menar att om patienten inte upplever att 

de ingår i en gemenskap och drabbas av sjukdom kan de känna sig splittrade, vilket kan leda 

till att den levda kroppen kommer i otakt med livet. Vid långvarig sjukdom eller skada kan en 

närstående ta ansvar för sin familjemedlem och bli en person med en viktig roll. Familjen 

utgör i de flesta fall ett stort stöd och kan spela en viktig roll för familjemedlemmarnas 

återhämtning (Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund Gustin (2015) menar att patientens grad 

av socialt stöd har betydelse för hur han eller hon hanterar sin situation.   

Sjuksköterskan bör skapa möjligheter för patienter att stå ut med det som är svårt. Det kan 

hon göra genom att lyssna, ge tröst, vara tillgänglig och närvarande för patienten. 

Sjuksköterskan kan ge stöd genom att informera patienten om sådant som rör den egna hälsan 

och ge möjlighet att medverka i utformandet av omvårdnadsplanen. Det kan öka patientens 

upplevelse av kontroll och känsla av delaktighet i sin egen vård (Wiklund Gustin, 2015). 

Ekonomisk trygghet är ett mål som ingår i folkhälsans målområden för att skapa en god hälsa 

på lika villkor för hela befolkningen. Ansvaret för att nå målet ligger på individen, olika 
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sektorer och nivåer i samhället (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Ett hälsofrämjande 

arbete innebär att möjliggöra, förbättra och stärka faktorer i människans livsmiljö som kan 

bidra till hälsa i ett förebyggande och rehabiliterande syfte (Hedelin et al. 2009). Ett av 

WHO:s grundläggande element för hälsofrämjande arbete är delaktighet i samhället, 

samarbete, ömsesidigt hjälpande och ett delat ansvar (Hedelin et al. 2009).   

11 Kliniska implikationer 

Ett förslag till förbättringsarbete är att sjuksköterskor får utbildning om hur de ska bemöta 

patienter som genomgått amputation. För att minska upplevd kunskapsbrist hos patienten kan 

sjuksköterskan utbilda patienter som genomgått amputation och anhöriga om amputation. 

Sjuksköterskan har i uppdrag att utveckla den professionella kunskapen och att ta till sig 

förbättringskunskap för att bidra till ökad kvalité inom vården (Elg & Olsson, 2013). 

Bordsbroschyrer eller informationsblad om patientgruppen kan kompletteras med vårt 

examensarbetets resultat och finnas tillgängligt på exempelvis vårdcentraler för att öka 

allmänhetens kunskap om patienter som genomgått amputation av nedre extremitet. 

Sjuksköterskan kan försöka motivera patienter att delta i sociala sammanhang med personer i 

liknande situationer för att motverka isolering, att ta del av andras erfarenheter och för att de 

ska ha möjlighet att stärka sin självsäkerhet. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

engagerar sig i patientens rehabilitering genom att ha god kontakt med fysioterapeuten. På så 

sätt kan sjuksköterskan följa patientens vårdförlopp och skapa förutsättningar för 

återhämtning. Vi tycker att det är viktigt att sjuksköterskan erbjuder kuratorstöd eller hjälp av 

psykolog för att säkerställa att patienterna får hjälp att hantera sin situation. 

En forskningsfråga som har väckts är behovet av ytterligare forskning kring hur patienter som 

genomgått amputation kan komma ut i arbetslivet. 

12 Slutsats 

Med denna studie vill vi belysa vikten av att ge information i rätt tid till patienter och fokusera 

på helhetsperspektivet då det har betydelse för patienters återhämtning.Amputation av nedre 

extremitet kunde leda till en förändrad roll och självbild. Det var därför viktigt att patienten 

försökte acceptera och anpassa sig till sin nya kropp. I denna studie uppmärksammade vi att 

sjuksköterskan till viss del hade bristande kunskap att informera patienter om de 
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livsförändringar en amputation kan medföra. Med hjälp av att diskutera resultatet gentemot 

begreppet Levd kropp fick vi bredare kunskap om patienters upplevelser när kroppen drabbas 

av sjukdom eller skada.Vi föreslår vidare forskning om patienters upplevelser efter 

amputation av nedre extremitet för att öka deras möjlighet till effektivare återhämtning.  
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