
 

 

 

 

Självständigt arbete, 15 hp 

Patienters livskvalitet efter en 

benamputation 
- En systematisk översikt 

 

Författare: Caroline Lundgren 

Författare: Sarah Rautenberg 

Handledare: Rhiannon Djupdalen 

Examinator:  Gunilla Lindqvist

Termin: HT15 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatexamen 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

i 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Amputation innebär att en extremitet avlägsnas från kroppen och kan ske 

genom trauma eller kirurgiskt ingrepp. Ingreppet kan leda till förändrad fysisk och 

psykisk hälsa för patienten. Ett lidande kan skapas om inte patienten får den vård och 

stöd som denne är i behov av. Erikssons omvårdnadsteori om lidande valdes som 

referensram, eftersom vården bör sträva efter att lindra patienters lidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters livskvalitet efter en benamputation 

Metod: Med en systematisk översikt inkluderades nio artiklar, fem av kvalitativ ansats 

och fyra av kvantitativ ansats. Artiklarna söktes fram ur databaserna Cinahl och 

PubMed. De kvalitetsgranskades innan de inkluderades. 

Resultat: I analysen framkom tre kategorier; Förmåga att acceptera, Den förändrade 

kroppen och Stödets betydelse. Att acceptera situationen var avgörande för upplevelsen 

av livskvalitet. Många upplevde en rädsla över att de tappat kontrollen över kroppen. 

Självständigheten kändes förlorad och personer uppgav en förändrad kroppsuppfattning. 

De flesta erfor att de sociala relationerna förändrades och att behovet av stöd var 

betydelsefullt för livskvaliteten. 

Slutsats: Förlusten av en kroppsdel kan leda till en försämrad fysisk, psykisk och social 

hälsa med en försämrad livskvalitet. Att ge vård utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv 

kan ge en större förståelse för patienters unika situation, vilket kan lindra lidande och 

öka deras upplevelse av livskvalitet. Området är relativt obeforskat och mer forskning 

behövs för att utveckla de vårdinsatser som krävs vid en benamputation. 

 

Nyckelord 

Benamputation, livskvalitet, lidande 

 

Tack 
Stort tack till familj, vänner och handledare som stöttat oss under resans gång.   
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1 Inledning 

Som blivande sjuksköterskor kan vi i olika vårdsammanhang träffa på patienter som 

genomgått en amputation. Med en bättre insikt kring patienters upplevelse skapas mer 

förståelse och det blir lättare att stötta och bedriva en god omvårdnad. Varje människa 

är unik, fylld med egna minnen, erfarenheter och känslor, därför är upplevelsen av att 

förlora en kroppsdel individuell. Tanken på att förlora en del av sig själv och att 

vardagliga och självklara saker plötsligt kan bli ett hinder, tror vi påverkar patientens 

livskvalitet. Ämnet känns relevant att fördjupa sig i, då det inte förekommer någon 

undervisning kring detta i vår sjuksköterskeutbildning. Därav finns en nyfikenhet hos 

oss som gör att det ämnet väljs.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Benamputation 

Amputation innebär att en extremitet avlägsnas från kroppen, exempelvis en hand eller 

ett ben. Avlägsnandet kan ske genom trauma eller kirurgiskt ingrepp (Yilmaz, Gulabi, 

Kaya, Bayram, Sitki-Cecen, 2016) . En kirurgisk  amputation utförs vanligen som en 

livräddande åtgärd. Den vanligaste amputationen är benamputation, ungefär 2600 

amputationer utförs i Sverige varje år varav cirka hälften av de patienterna har diabetes 

(Henriksson & Sternving, 2017). Den mest förekommande anledningen till 

benamputation är till följd av dålig blodcirkulation som uppstår vid aterosklerotisk 

kärlsjukdom och/eller diabetes (Järhult & Offenbartl, 2013). Vanligaste åldern för en 

patient som genomgår en benamputation är mellan 68-81 år (Nilsson, 2013). Med 

dagens välutvecklade teknik och kunskap inom kärlkirurgi, röntgen och behandling, kan 

amputationer ibland göras i mindre omfattning eller undvikas helt. Samtidigt ökar 

antalet diabetespatienter och livslängden på befolkningen, vilket i framtiden kommer att 

leda till fler benamputationer (Larsson, 2013).  

 

Vid en planerad benamputation är det viktigt att patienten är välinformerad (Henriksson 

& Sternving, 2017). Det är behandlande läkare i samråd med patienten som beslutar om 

operationen ska genomföras. Patienten har ofta levt med en bakomliggande orsak länge, 

där svåra smärtor, behandlingar och läkemedelsbiverkningar är en vardag. 

Amputationsnivån styrs i huvudsak av cirkulationen och hudens kvalitet. Operationen 

avslutas med att ett gipsförband läggs, för att skydda stumpen mot stötar och svullnad. 
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För att minimera infektionsrisken, bör gipsförbandet inte röras under de första fem till 

sju dagarna (Larsson, 2013). En postoperativ infektion kan leda till reamputation på en  

högre nivå (Järhult & Offenbartl, 2013). Det är värdefullt att patienten så snart som 

möjligt efter operationen, tränar på att förflytta sig själv för att undvika eventuella 

kontrakturer som kan uppstå (Henriksson & Sternving, 2017). 

 

2.2 Komplikationer  

2.2.1 Amputationsneurom 

Om patienten får ont i stumpen vid belastning kan detta bero på ett ytligt beläget 

amputationsneurom. Vid en amputation delas nervtrådarna och nya nervtrådar växer ut 

från nervändarna. Detta kan bilda ett nervnystan som kallas neurom och är mycket 

känsligt för tryck. För att förhindra att ett neurom uppstår kan man korta av 

nervtrådarna så att de drar sig tillbaka in i den skyddande muskulaturen (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Vid ett smärtsamt neurom kan ett kirurgiskt ingrepp göras i 

efterhand, dock kan man inte garantera att behandlingen är bestående, då det finns risk 

att de växer ut igen (Henriksson & Sternving, 2017). 

 

2.2.2 Fantomkänsla 

Nästan alla patienter som är amputerade upplever en fantomkänsla. Detta innebär en 

känsla av att den förlorade kroppsdelen fortfarande finns kvar. Sinnesintryck som 

exempelvis kyla, värme, tryck eller klåda är vanligt. Fantomkänslan upplevs 

individuellt, en del känner av hela den förlorade kroppsdelen, medan andra endast 

känner av vissa delar som exempelvis foten (Giumarra et al., 2014). Många patienter 

känner sig obekväma med att prata om fantomsensationer, eftersom kroppsdelen inte 

längre finns. Därför är det viktigt att sjuksköterskan informerar patienten om att dessa 

sensationer kan uppstå (Henriksson & Sternving, 2017). 

 

2.2.3 Fantomsmärta 

Fantomsmärta är en smärta som upplevs i den inte längre existerande kroppsdelen, 

vilket kan upplevas förvirrande och svårt för patienten (Henriksson & Sternving, 2017). 

Cirka 80-90 procent av alla patienter upplever denna smärta. Det är en neurogen smärta 

där smärtsignalen fortsätter att tolkas i hjärnan på grund av minnen från den saknade 

kroppsdelen (Larsson, 2013). Fantomsmärtan uppkommer efter en amputation och kan 

vara mycket intensiv. Patienterna beskriver smärtan som brännande, skärande, 
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krampartad eller elstötsliknande. Smärtan minskar ofta efter hand men kan i vissa fall 

vara bestående. Att patienten är väl smärtlindrad innan operationen samt de första 

postoperativa dagarna är betydelsefullt (Werner & Leden, 2010). Svår smärta innan och 

i samband med amputationen ökar risken för fantomsmärta (Ahmed et al., 2017). 

Fantomsmärtan är svår att behandla, men det finns flera olika behandlingsåtgärder att 

testa. Främst farmaka, som exempelvis tricykliska antidepressiva, men även alternativa 

behandlingar som TENS, spegelterapi, akupunktur, hypnos, kompressionsbehandling, 

värme- kylbehandling eller massage (Henriksson & Sternving, 2017). Vissa patienter 

upplever att fantomsmärtan försvinner vid användning av protesen (Giumarra et al., 

2014). 

 

2.3 Rehabilitering 

Det är viktigt för patienten att sova, äta och träna i lagom dos, för att läkning och 

återhämtning ska bli så optimal som möjligt. Det är betydelsefullt att träningen kommer 

igång snabbt efter operationen samt att patienten och sjuksköterskan har samma mål 

med träningen. Om patienten varit gående före amputationen bör målet vara att 

patienten slutligen kan gå själv igen (Larsson, 2013). Det är viktigt för slutresultatet att 

patientens självbild som en stående och gående människa fortfarande finns kvar. Att 

kunna gå är en viktig milstolpe för patientens självständighet (Hordacre et al., 2013). 

Kroppskännedomen kan öka genom att patienten får vara delaktig med att tvätta, smörja 

och torka stumpen själv. Sjuksköterskan kan få patienten att känna sig lugn genom att 

informera om hur läkningen ser ut och känslan av att få vara delaktig kan öka (Larsson, 

2013).  

 

2.4 Protes 

Postoperativt försöker vårdpersonalen mobilisera benamputerade patienter genom 

individuell sjukgymnastik och ibland även med en provisorisk protes (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Det tar mer energi att gå med en protes, därför är det bra att 

konditionsträna för att orka gå (Nilsson, 2013). Stumpen är vanligtvis gipsad de tre 

första veckorna efter operationen. När gipset tagits av lindas stumpen för att uppnå en 

cylindrisk form och för att formgjutningen av protesen ska bli så bra som möjligt 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Generellt är patienten redo för sin nya protes cirka tre till 

sex veckor postoperativt. Valet av protes bestäms av ålder och funktion. Den vanligaste 

protesen fästs med vacuum, snörkoppling eller med bajonettfattning och närmst 
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stumpen har man en silikonhylsa (Larsson, 2013). En relativt ny teknik inom 

protesvärlden kallas osseointegrerad protes. Till skillnad från de mest förekommande 

proteserna där protesen ligger direkt mot mjukdelarna samt saknar en koppling mellan 

skelett och protes, är denna fäst direkt i skelettet med titanskruv, vilket ger en stabil 

förankring till protesen. Osseointegrerade proteser är ett stort genombrott för patienter 

som genomgått en benamputation (Nilsson, 2013). Patienter berättar att till skillnad från 

sin gamla protes så känns den osseointegrerade protesen mer som en självklar del av 

kroppen (Lundberg, Hagberg & Bullington, 2011). 

 

2.5 Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet beskriver patientens egen syn på livet i relation till förväntningar, 

mål och intressen. Hur man upplever sin livskvalitet är komplext. Den fysiska och 

psykiska hälsan, sociala relationer och miljön räknas in. Livskvaliteten utgör hela 

människan (World Health Organisation [WHO], 1994). Inom hälso- och sjukvården 

används begreppet livskvalitet exempelvis som ett mått på välbefinnande. Livskvalitet 

är en subjektiv upplevelse av att vara tillfreds med livet, där naturliga och nödvändiga 

behov är tillgodosedda (Birkler, 2007). Sjuksköterskan bör sträva efter att patienten 

uppnår optimal känsla av välbefinnande och livskvalitet under vårdtiden (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). I denna uppsats utgår vi från WHOs (1994) 

definition av livskvalitet, där livskvaliteten upplevs individuellt. 

 

2.6 Patient 

Begreppet patient betyder ”den lidande”, ”den som tåligt fördrar” och ”uthärdar 

lidandet”. Begreppet kan förklaras likt en person som är i kontakt med vårdsystemet, 

exempelvis öppen- slutenvården, hemsjukvården, förebyggande vård eller social omsorg 

(Dahlberg & Segesten, 2010). En annan definition är att en patient är en person som på 

grund av hälsoskäl har kontakt med hälso- och sjukvården för att få någon form av råd, 

behandling eller omvårdnad (Nationalencyklopedin [NE], 2017). Svenskans begrepp 

patient härstammar från latinska ordet ”patiens” som betyder lidande. Patienten är en 

människa som lider och får uthärda något. För att vara patient ska man visa symtom på 

en behandlingsbar sjukdom (Eriksson, 1994). Patient i denna uppsats står för individer 

som genomgått en benamputation. Benamputationen har skett antingen kirurgiskt eller 

genom trauma och patienten är, eller har varit i behov av vård eller rehabilitering. 
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2.7 Teoretisk referensram 

I denna systematiska översikt har Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande valts 

som referensram. Teorin kan ge en grund att stödja sig mot vid omvårdnaden av 

benamputerade patienter, för att lindra lidande. 

 

Eriksson (1994) skriver att när patientens lidande inte längre kan botas eller lindras bör 

lidandet försöka uppfyllas med mening. Detta kan ske när patienten accepterat 

situationen. Meningen med lidandet verkar vara bunden till vilka möjligheter som finns 

i livssituationen. Om vi blundar för lidandet, blundar vi för en del av patienten och 

dennes möjlighet att bli en hel människa. Genom att ge den vård som patienten är i 

behov av, kan sjuksköterskan lindra lidandet. Det onödiga lidandet är det lidande som 

kan undvikas och det bör strävas efter att elimineras. Lidandet har tre faser. I den första 

fasen bekräftar patienten lidandet, i andra fasen behövs tid och rum att få lida ut och i 

tredje fasen behöver patienten försonas med lidandet. Dessa tre faser sägs vara vägen 

fram till ett nytt liv. Det finns ett talesätt som säger att en människa inte kan uppleva 

hälsa förrän ohälsa har upplevts. Lidandet kan ge hälsa en mening genom att patienten 

blir medveten om kontrasterna. Människor växer när de utsätts för lidande. Genom att 

våga möta lidandet och acceptera sitt öde kan patienten finna glädje i livet (Eriksson, 

1994).  

 

Eriksson (1994) förklarar att man kan möta tre olika slags lidande i vården; livslidande, 

vårdlidande och sjukdomslidande. Livslidande: Patienten står inför ett lidande som 

innefattar hela livssituationen. Det kan till exempel handla om situationen som leder till 

att man blir patient, sjukdom och ohälsa. Livslidande är det lidandet man upplever när 

man lever, med allt vad det innebär. Vårdlidande: Varje människas erfarenhet av 

lidande, förorsakad av vård eller utebliven vård, är unik. Vårdlidande kan sammanfattas 

som en kränkning av patientens värdighet, vilket innebär att patienten fråntas 

möjligheten att helt kunna vara människa. Detta kan ske till exempel genom nonchalans 

vid tilltal, brister när det gäller att skydda patienten vid intima vårdåtgärder eller genom 

att inte se patienten. Sjukdomslidande: Sjukdom och behandling har i alla tider varit 

kopplade till lidande, speciellt när patienten även upplever smärta. Smärta behöver inte 

alltid innebära lidande, men ett starkt samband finns. Sjukdomslidande kan innebära 

kroppslig smärta, till följd av sjukdom och behandling. Det kan också innebära själsligt 
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och andligt lidande, som medför förnedring, skam och/eller skuld som upplevs i relation 

till sin sjukdom eller behandling (Eriksson, 1994). 

 

3 Problemformulering 

Benamputation innebär att hela benet eller en del av benet avlägsnas från kroppen, 

genom trauma eller kirurgiskt ingrepp. Ingreppet kan leda till förändrad fysisk och 

psykisk hälsa för patienten, då bland annat naturliga och vardagliga saker kan bli svåra 

att utföra. Genom att sjuksköterskor tar del av patienters upplevelser av att leva utan ett 

ben, kan en större förståelse skapas, så att bästa möjliga vård kan ges utifrån patientens 

unika behov. Om patienten inte får relevant vård och stöd kan detta orsaka ett lidande, 

vilket kan påverka livskvaliteten. 

 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters livskvalitet efter en benamputation. 

 

5 Metod 

Metoden som användes var en systematisk översikt. En systematisk översikt 

sammanställer betydelsefull kunskap inom ett speciellt område i hälso- och sjukvården, 

som sedan kan användas i praktiken. Arbetet bör utgå från en specifik och avgränsad 

problemformulering, som succesivt besvaras genom en strukturerad sökning inom valt 

område. Litteraturen granskas kritiskt för att sedan sammanställas. 

Problemformuleringen utgör syftet med studien och litteratursökningen, granskningen 

utgör själva metoden och sammanställningen leder till ett resultat (Kristensson, 2014). 

En litteraturstudie bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få  så 

omfattande resultat som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Datainsamling 

5.1.1 Sökningsförfarande och urval 

En systematisk litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl, då dessa 

passade denna systematiska översiktens syfte. PubMed är en databas med tidskrifter 

som innehåller forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi. Cinahl är en 

databas som täcker områden som rör omvårdnad, arbetsterapi samt sjukgymnastik 
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(Forsberg & Wengström, 2013). Det systematiska sökningsförfarandet utgick från 

författarnas syfte. 

 

En provsökning utfördes för att kontrollera om det fanns tillräckligt med forskning inom 

valt område. Ämnesorden Amputation och Quality of life användes, vilket visade att 

området var relativt obeforskat. Författarna ansåg ändå att forskningen som fanns 

publicerad var tillräcklig för att kunna göra en systematisk översikt.  

 

Huvudsökningen startades i PubMed med fritextorden Amputation, Quality of life och 

Lower extremity.Ytterligare en sökning utfördes med sökorden Amputation och Quality 

of life, samt lades fritextordet Coping till. I databasen Cinahl användes fritextorden 

Amputation, Quality of lif och Lower limb. Ytterligare en sökning utfördes med 

sökorden Amputation och Attitude to life. Attitude to life blev vi tipsade om att använda 

vid ett möte med bibliotikarien på universitetsbiblioteket, vilket utvidgade sökningen. I 

databaserna har sökorden kombinerats för att få fram bästa resultat. Fritextorden utgår 

från ämnesordlistor som kallas thesaurus och finns i de olika databaserna. I PubMed 

heter thesaurusen MeSH och i Cinahl heter den Cinahl Headings. Genom att använda 

sig av kombinerade sökord kan man få ett mer specifikt sökresultat som passar syftet. 

Målet med sökorden är att de ska vara så känsliga som möjligt på relevanta artiklar 

(Kristensson, 2014). I sökningen användes den booleska operatorn AND. Vid en 

sökning med ordkombinationer kan de så kallade booleska operatorerna AND, OR och 

NOT användas, för att utvidga eller komprimera sökresultatet (Polit & Beck, 2017). 

 

Avgränsningarna i sökningen var att artiklarna skulle publicerats mellan år 2012-2017. I 

Cinahl valdes peer reviewed som innebär att artiklarna genomgått en granskning innan 

de publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Artiklar från PubMed har kontrollerats genom 

Ulrichsweb, där forskaren kan se om tidskriften är vetenskapligt granskad. 

Litteratursökningar bör vara avgränsade för att få så relevant sökresultat som möjlig, 

men författaren bör vara försiktig med att ha för snäv avgränsning, då viktigt material 

kan exkluderas (Polit & Beck, 2017). 

 

Provsökningen genomfördes under september 2017 och huvudsökningen för översikten 

utfördes den 5/10 2017. Se bilaga A sökmatriser.  
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5.1.2 Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle inkludera vuxna män och kvinnor som genomgått en benamputation 

till följd av sjukdom eller trauma.  

 

5.1.3 Exklusionskriterier 

Manuellt exkluderades krigsrelaterade amputationer och amputationer där endast foten 

avlägsnats. Krigsrelaterade amputationer valdes bort eftersom de kan tänkas medföra 

andra komplikationer som påverkar livskvaliteten och artiklar med fotamputation 

uteslöts då de inte svarade an på vårt syfte.  

 

5.2 Kvalitetsgranskning 

För att kritiskt bedöma kvaliteten på artiklarna utfördes en kvalitetsgranskning. 

Kvaliteten på den systematiska översikten är beroende av hur väl man identifierar och 

granskar relevanta studier (Forsberg & Wengström, 2013). Forsberg och Wengströms 

(2013) granskningsmall användes för att kvalitetsgranska artiklarna, vilket författarna 

gjorde tillsammans. Mallen var utformad med frågor som modifierades. En fråga 

angående etiskt godkännande lades till i respektive mall, då det ansågs värdefullt för 

kvaliteten. Efter modifieringen lades ett poängsystem till, varje fråga som besvarades 

med ja gav ett poäng och summan av poängen resulterade i om artikeln var av hög, 

medel eller låg kvalitet. Kvalitetsgränser för den kvalitativa granskningsmallen var vid 

hög kvalitet: 15-18 poäng, medel kvalitet: 12-14 poäng och låg kvalitet: 0-11 poäng. 

Den kvantitativa granskningsmallen var vid hög kvalitet: 13-16 poäng, medel kvalitet: 

9-12 poäng och låg kvalitet: 0-8 poäng. Nio artiklar kvalitetsgranskades, samtliga 

inkluderades då de höll medel eller hög kvalitet. Kvaliteten på de vetenskapliga 

artiklarna kan variera från låg till hög och det är viktigt att de med högst kvalitet ingår i 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2013). Slutligen inkluderades nio artiklar från 

PubMed och Cinahl, fem med kvalitativ ansats och fyra med kvantitativ ansats. Åtta av 

dessa hade hög kvalitet och en var av medel kvalitet. Se Bilaga B och C. 

 

5.3 Analys 

En innehållsanalys användes vilken inspirerats av Lundman och Granheim (2008). En 

innehållsanalys är ett sätt att sammanställa resultatet i en litteraturstudie. I första steget i 

analysprocessen lästes alla artiklarna igenom enskilt, upprepade gånger, för att få en 

helhetsbild av vad texten handlade om. Artiklarna lästes på engelska. Sedan 
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diskuterades de gemensamt, för att viktig fakta inte skulle missas eller feltolkas. I andra 

steget fokuserade författarna på att strukturerat hitta likheter, skillnader och mönster i 

artiklarna. De delar i artiklarna som svarade an på syftet markerades och översattes till 

svenska. Därefter kondenserades dessa meningsenheter till koder, med samma innebörd. 

I tredje steget placerades koderna i olika kategorier (Lundman & Granheim, 2008). För 

att resultatet skulle kunna analyseras på samma sätt i artiklarna, omvandlades numerisk 

data i de kvantitativa artiklarna till löpande text, detta stödjs av Polit och Beck (2017). 

Författarna har använt sig av triangulering för att inte riskera att förförståelsen skulle 

prägla resultatet (Kristensson, 2014). 

Exempel från analysprocessen visas i tabell 1. 

 

Analysprocess, tabell 1 

Artikel Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

9 Personerna som genomgått 

en amputation accepterade 

situationen när de insåg att 

de inte hade något annat val, 

än att gå vidare med sitt liv.  

Situationen 

accepterades när 

personen valde att 

gå vidare med sitt 

liv.  

Att acceptera 

situationen 

 

 

 

 

 

Förmåga att 

acceptera 
6 För att skapa en ny roll och 

bli hela igen behövde 

patienterna försonas med de 

förändrade livsvillkoren. 

Även om livet hade 

förändrats för alltid, var det 

fortfarande värt att leva. 

Patienterna 

behövde acceptera 

de nya 

livsvillkoren. 

Att försonas med 

sitt nya liv 

8 Alla medverkande pratade 

om hur viktigt det var att ha 

bra stöd genom denna 

process. De flesta beskrev att 

familj och släkt var mycket 

stöttande. 

Allt stöd är 

betydelsefullt 

genom processen.  

Stöd är viktigt  

 

 

 

 

Stödets betydelse 

 3 De patienter som får mer 

socialt stöd visar bättre 

fysisk funktion och upplever 

högre livskvalitet. 

Socialt stöd ger 

bättre fysisk 

funktion och ökar 

livskvaliteten. 

Socialt stöd är 

värdefullt 

7 Vissa av patienterna 

föreställde sig att de skulle 

bli orörliga efter 

amputationen, medan andra 

jämförde sig själva med 

elitsoldater som kan springa 

med två benproteser. 

Olika 

förväntningar på 

den amputerade 

kroppen 

Förväntningar på 

den omställda 

kroppen  

 

 

Den förändrade 

kroppen 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed ska inga 

oredligheter användas, det vill säga att vetenskaplig data och resultat inte ska plagieras, 

fabriceras eller förfalskas, vilket författarna eftersträvade. Författarna undersökte först 
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om ett etiskt tillstånd fanns, om det saknades gick författarna vidare till tidskriften för 

att se om artiklarna var etiskt övervägda. Alla artiklar som inkluderades i denna 

systematiska översikt hade ett etiskt godkännande alternativt var etiskt övervägda. 

Etiska överväganden höjer det vetenskapliga värdet. Den systematiska översikten ska 

endast inkludera artiklar där forskaren gjort grundläggande etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2013). Forskningsetik handlar om att forskarna har ansvar för 

att de som ingår i studien blir behandlade med respekt och på ett regelrätt sätt 

(Kristensson, 2014). I uppsatsen har författarna försökt att sätta förförståelsen inom 

parentes för att inte påverka valet av data. Hur data tolkas är alltid beroende av 

forskarens förförståelse. Hur förförståelsen har använts bör redovisas, så att läsaren kan 

bilda sig en uppfattning om tolkningen (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6 Resultat 

Syftet med den systematiska översikten var att beskriva patienters livskvalitet efter en 

benamputation. Efter innehållsanalysen identifierades tre kategorier; Förmåga att 

acceptera, Den förändrade kroppen och Stödets betydelse.  

 

6.1 Förmåga att acceptera 

Patienter beskriver benamputationen som en livsförändrande händelse där vardag och 

planer åsidosätts, men där funktionshindret slutligen accepteras som en del av det 

normala livet (Norlyk, Martinsen & Kjaer-Petersen, 2013). Beroende på patientens ålder 

och orsak till amputationen skiljer det sig åt hur de accepterar tiden efter amputationen 

(Fortington, Dijkstra, Bosmans, Post & Geertzens, 2013). Vissa patienter känner sig 

arga och ledsna och har svårt att acceptera den nya situationen, vilket gör att det är svårt 

att uppleva god livskvalitet (Senra, Oliviera, Leal & Viera, 2011). 

 

Om patienterna är förberedda på benamputationen har de enklare att acceptera hela 

processen. Patienter som inte upplever smärta innan operationen och informeras om att 

en amputation är enda möjligheten att överleva, blir chockade och tycker att allting går 

för snabbt (Torbjörnsson, Ottosson, Blomberg, Boström & Fagerdal, 2017). Hos många 

patienter finns en oro över framtiden. Trots att de accepterar amputationen på sjukhuset 

så är det svårt att göra det vid hemkomsten (Washington & Williams, 2014). Med den 

förändrade kroppen upplevde många patienter fantomkänsla och fantomsmärta. 
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Patienter beskriver att det var viktigt att acceptera denna komplikation för att kunna gå 

vidare i livet (Norlyk et al., 2013). 

 

En artikel visar att livskvaliteten är sämre strax efter en benamputation, men 18 

månader efter amputationen upplever patienterna bättre livskvalitet och hälsa, då tiden 

bidrar positivt till acceptansprocessen (Fortington et al., 2013; Amtmann, Morgan & 

Hafners, 2016). Tre viktiga komponenter för att kunna anpassa sig och acceptera livet 

efter amputationen är att ha positiva tankar, humor och förmåga till problemlösning 

(Washington & Williams, 2014). Det är oerhört betydelsefullt att acceptera hjälp av 

andra eftersom det underlättar för att ta sig an den nya situationen (Madsen, Hommel, 

Bååth, & Bottcher-Berthelsen, 2016; Torbjörnsson et al., 2017). Viktigt för 

acceptansprocessen är också att inse att den fysiska funktionen är lägre än tidigare 

(Madsen et al., 2016). En del kan acceptera att de är försämrade, när försämringen 

accepterats är det lättare att tillåta hjälpmedel och stöd. Detta leder till att de inte 

isolerar sig och livskvaliteten upplevs bättre (Senra et al., 2014). Livet efter en 

amputation kan vara förenad med en känsla av hopplöshet och förlust, men även ett 

hopp om att återfå sin personliga självständighet. Acceptans är en viktig del för att 

komma vidare med sin egen självbild och självförtroende. Att se till den unika 

patientens vårdbehov kan lindra lidande och lättare hjälpa patienterna att acceptera sitt 

nya liv (Norlyk et al., 2013). 

 

6.2 Den förändrade kroppen 

Till en början upplevs förlusten av kroppsdelen väldigt dramatisk, eftersom livsstil och 

livsvärld ändras radikalt. Flera patienter berättar att de upplever ångest, depression och 

att de isolerar sig efter operationen. De tvingas att förlita sig på andra och be om hjälp 

vilket gör att de upplever att deras livsvärld krymper med den förlorade friheten, som 

benamputationen kan medföra. Vidare beskriver patienterna hur de försöker kämpa sig 

framåt och återskapa sitt gamla liv. Patienter beskriver triviala saker som att vända sig i 

sängen eller att stå upp och hålla balansen, plötsligt känns ovant och svårt, vilket bygger 

en rädsla (Norlyk et al., 2013). 

 

Amputationen beskrivs av flertalet patienter som befriande då deras sjukdomshistoria 

inkluderar en längre tids svåra smärtor, infektioner, orörlighet och mycket tid på 

sjukhus. En del patienter beskriver amputationen som en stor lättnad, eftersom benet 
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orsakat mycket smärta (Madsen et al., 2016; Senra et al., 2011; & Torbjörnsson et al., 

2017). Patienter kan känna sig förvirrade efter amputationen. De vet att amputationen 

har räddat deras liv och att alla hemska smärtor nu är borta, men samtidigt upplevs en 

frustation över begränsningarna som amputationen fört med sig (Madsen et al., 2016). 

  

Orsaken till amputationen verkar vara det som påverkar hälsan mest (Amtmann et al., 

2016). Patienter som har diabetes upplever sämre livskvalitet (Hawkins et al., 2014; 

Washington & Williams, 2014). Om patienter stöter på komplikationer efter 

amputationen finns en ökad risk för sämre psykiskt välbefinnande och livskvalitet 

(Washington & Williams, 2014). Patienter som hade neuromsmärta i stumpen upplevde 

en sämre livskvalitet (Senra et al., 2011).  

 

De som genomgått en amputation tycker sämre om sin kroppsbild, upplever sämre 

livskvalitet och fysisk funktion (Holzer et al., 2014; Senra et al., 2011). Många patienter 

undviker att titta på sin stump för att de behöver samla mod först. Det är jobbigt att se 

att de inte har sitt ben kvar. En del patienter gömmer sina stumpar offentligt, då de 

föreställer sig att andra runt omkring ska se ner på dem. En del patienter känner att de är 

tvungna att ge upp all självständighet för att de uppfattar sig som förbrukade. Andra 

jämför sig själva med elitsoldater som kan springa med två benproteser (Madsen et al., 

2016). Patienter upplever hur det förändrade utseendet ibland gör att de känner sig 

osedda och förminskade. Ett sätt för att bevara sin värdighet i den förändrade kroppen 

kan enligt en patient vara att visa att en person med bara ett ben också kan vara aktiv 

och självständig (Norlyk et al., 2013). En del upplever en stor sorg och chock över att 

förlora sin kroppsdel och beskriver att det är svårt med de dagliga aktiviteterna. 

Patienterna upplever en förändrad identitet och har svårigheter med sexlivet (Senra et 

al., 2011).  

 

Verkligheten och konsekvenserna efter amputationen uppdagas när patienten ställs inför 

bristen av rörelsefrihet. En patient beskriver hur tidigare självklara saker som att gå över 

tröskeln eller upp för trapporna nu istället känns som ett berg att bestiga. Vidare 

beskrivs hur viktigt det är att få hjälp med att anpassa sitt hus efter sin förmåga (Norlyk 

et al., 2013). Åldern är en signifikant faktor för den fysiska funktionen och upplevelsen 

av livskvalitet. De patienter som är över 65 år tycker att de har en sämre fysisk funktion 

och sämre livskvalitet. Det finns ingen skillnad i upplevelse av livskvalitet mellan män 
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och kvinnor och det visas ingen koppling mellan livskvalitet och amputationsnivå 

(Fortington et al., 2013). 

 

Nyopererade patienter förklarar att de har svårt att sätta mål för framtiden, då de inte vet 

hur livet kan vara utan ett ben (Torbjörnsson et al., 2017; Madsen et al., 2016). De 

önskar att någon har tid för att sitta ner och förklara hur rehabiliteringen kan se ut. 

Rädslan över att inte kunna gå igen är stor. Många är även frustrerade över att läkningen 

tar tid, då de vill återfå sin förmåga att gå så snabbt som möjligt. Patienter berättar att de 

längtar efter sin protes för att protesen gör kroppen normal igen (Torbjörnsson et al., 

2017). Patienter som får en protes får också tillbaka känslan av frihet samt en bättre 

livskvalitet (Madsen et al., 2016). Protesen ger patienterna ett hopp om framtiden och 

en självständighet, den blir som en livlina till deras tidigare aktiva liv (Senra et al., 

2011; Norlyk et al. 2013). De som kan återvända till sina gamla aktiviteter har lättare att 

anpassa sig till den nya situationen (Washington & Williams, 2014). Det är viktigt att 

patienterna får tid till att lära känna sin nya kropp samt de färdigheter som krävs i 

vardagen (Norlyk et al., 2013). 

 

6.3 Stödets betydelse 

Efter patienternas utskrivning krävs hjälp och stöttning på olika nivåer. De behöver dels 

stöd med den fysiska rehabiliteringen, men även psykiskt stöd för att mäkta med den 

stora förändringen (Norlyk et al., 2013; Washington & Williams, 2014). Flera patienter 

förklarar hur betydelsefullt det sociala stödet från familj och vänner är (Hawkins et al., 

2016; Senra et al., 2014; Washington & Williams, 2014). De patienter som har ett 

socialt stöd upplever en högre livskvalitet. De som saknar detta har mycket svårare att 

anpassa sig till sitt nya liv och har en sämre rehabiliteringsprocess (Hawkins et al., 

2014; Senra et al., 2014; Washington & Williams, 2014). De känner även sig ensamma 

och upplever sämre livskvalitet (Senra et al., 2014). Patienter beskriver hur vänner 

börjar undvika dem efter benamputationen (Torbjörnsson et al., 2017; Washington & 

Williams, 2014) troligtvis beror detta på att vännerna inte vet hur de ska hantera 

situationen (Torbjörnsson et al., 2017). 

 

De patienter som får komplikationer efter operationen upplever i större utsträckning en 

sämre livskvalitet, de behöver mer stöttning och rådgivning. Stödet är ovärderligt, men 

patienter beskriver även att de inte vill vara till en börda, de tänker på sina anhöriga som 



  
 

14 

även har egna liv. Samtidigt kan en del anhöriga vara överbeskyddande och ta över 

förmågor som patienterna egentligen själva skulle kunna utföra (Washington & 

Williams, 2014). 

 

De flesta är positiva till rehabiliteringen och vårdpersonalens stöd (Madsen et al., 2016; 

Torbjörnsson et al., 2017). Vårdpersonalens positiva engagemang skapar hopp om 

framtiden (Torbjörnsson et al., 2017) och motiverar dem (Madsen et al., 2016). De som 

har socialt stöd upplever inte något behov av att prata med någon utomstående. De som 

saknar någon vid sin sida vill gärna ha en samtalskontakt, detta hjälper dem att se 

framåt och ökar motivationen att sätta upp nya mål (Torbjörnsson et al. 2017). Det är 

viktigt att sjuksköterskan tidigt uppmärksammar patienter som saknar socialt nätverk, 

redan innan operationen (Hawkins et al., 2016). 

 

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

I denna systematiska översikt var syftet att beskriva patienters livskvalitet efter en 

benamputation. Metoddiskussionen inriktar sig på att belysa styrkor och svagheter. 

Metod, urval, sökningsförförande, kvalitetsgranskning och analys diskuteras i 

förhållande till begreppen trovärdighet och överförbarhet. 

 

För att få så bra sökresultat som möjligt använde författarna sig av två olika databaser; 

PubMed och Cinahl, som anses relevanta eftersom de innehåller omvårdnadsforskning, 

vilket höjer trovärdigheten i resultatet. Artiklar publicerade i andra databaser kan ha gått 

förlorade på grund av denna begränsning. 

 

Författarna valde att avgränsa sökningen och endast inkludera artiklar som var högst 

fem år gamla. Detta valdes eftersom forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Nu 

i efterhand har författarna diskuterat att denna snäva avgränsning kan ha uteslutit 

relevanta artiklar. Artikeln av Senra et al. (2011) kom upp vid sökningen i Cinahl, den 

var nära att väljas bort manuellt eftersom den var utförd 2011. Vid närmare kontroll 

kunde författarna se att den var publicerad i tidskriften 2012. Artiklarna som ingår i 

denna systematiska översikt är granskade med peer reviewed i Cinahl och genom 

Ulrichs web i PubMed. På så vis är det garanterat att artiklarna är vetenskapligt 

granskade samt publicerade i en vetenskaplig tidskrift, vilket stärker resultatets 
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trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Författarna valde att inte avgränsa sökningen 

geografiskt då en stor variation i urvalet eftersträvades, detta ansåg författarna som en 

styrka då det ökar överförbarheten internationellt. Inkluderade artiklar var gjorda i 

Danmark, USA, Nederländerna, Sverige, Australien, England och Portugal.  

 

Studien bygger på både kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket kan ses som en 

styrka i resultatet, då ämnet kan förstås ur olika synvinklar och med ett bredare 

perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att modifiera 

granskningsmallarna genom att ändra en del av frågorna samt att tillsätta ett 

poängsystem. Detta kan ses som en svaghet, då en del frågor i originalmallen uteslutits. 

En styrka är att vi tillsatt en fråga om etiskt övervägande. En svaghet i 

kvalitetsbedömningen av artiklarna kan vara att författarna själva bedömde artiklarna. 

Egna värderingar och tolkningar är svåra att undkomma och artiklarna kanske skulle 

granskats annorlunda av andra läsare. En styrka är att de inkluderade artiklarna är av 

medel eller hög kvalitet, vilket ökar trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013). Att 

kvalitetsgranska artiklar var ganska svårt i början men färdigheterna utvecklades under 

arbetets gång, med stöd från Polit och Beck (2017). 

 

Författarna har strävat efter att följa vetenskapsrådets riktlinjer för etiska aspekter, för 

att ha ett neutralt och etiskt förhållningssätt. En styrka är att författarna använt sig av 

triangulering, vilket minskar risken för att förförståelsen påverkar arbetet och ökar 

trovärdigheten. För att ytterligare reducera risken, var författarna öppna och följsamma 

till alla aspekter i forskningsprocessen, detta för att få ett så trovärdigt resultat som 

möjligt, vilket stödjs av Forsberg och Wengström (2013).  

 

Resultatet kan överföras på patienter internationellt som genomgått en benamputation. 

Dock kan resultatet inte överföras vid andra amputationer, då det kan skilja sig i vilka 

begränsningar amputationen medför. Både rörelseförmåga och rehabiliteringsprocess 

ser annorlunda ut beroende på vilken kroppsdel som amputerats. Författarna har haft 

begränsat med tid för att utföra den systematiska översikten, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Hade mer tid varit till förfogande kunde resultatet blivit mer omfattande. 

 

I analysen gick vi från helhet till delar till ny helhet, vilket stöttar trovärdigheten. När 

osäkerhet funnits på engelska ord och meningar har dessa diskuterats mellan författarna 
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eller så har uppslagsverk använts. Resultat i tabeller från kvantitativa artiklar 

omvandlades till text, vilket kan ha påverkat resultatet genom misstolkning. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen belyses olika delar ur den systematiska översiktens resultat. Detta 

diskuteras i förhållande till den teoretiska referensramen om lidande, vetenskapliga 

artiklar samt vårdvetenskaplig litteratur. Analysen av inkluderade artiklar resulterar i tre 

kategorier som besvarar syftet; Förmåga att acceptera, Den förändrade kroppen och 

Stödets betydelse.  

 

Patienter som genomgått en benamputation upplever en sämre livskvalitet, vilket kan 

leda till ett lidande. Att acceptera situationen är avgörande för upplevelsen av 

livskvaliteten. Många upplever en rädsla över att de tappat kontrollen över kroppen. 

Självständigheten känns förlorad och personer uppger en förändrad kroppsuppfattning. 

De flesta erfarar att de sociala relationerna förändras, de anser även att stödet är oerhört 

betydelsefullt för livskvaliteten. 

 

Att genomgå en benamputation är en individuell upplevelse, som för många patienter 

kan ta tid att acceptera (Freysteinson et al., 2016). När patienten har svårt att acceptera 

sin livssituation kan ett livslidande skapas eftersom det inlärda livet abrupt förändras 

(Eriksson, 1994). Förmågan att acceptera situationen har en tydlig koppling till de 

patienter som är förberedda på operationen samt amputationens orsak. De som 

genomgår en benamputation på grund av sjukdom kan känna en befrielse och är ofta 

mer förberedda på amputationen, vilket kan göra att de har lättare att acceptera 

situationen. Författarna tror dock att de hinder som medföljer benamputationen kan 

skapa sämre livskvalitet och ett lidande även för de patienter som är förberedda. Birkler 

(2009) skriver att livskvaliteten är fullständigt individuell, därför måste patienten ses 

som en auktoritet för sin egen livskvalitet. 

 

Situationer som leder till en förlust av funktioner och kroppsdelar eller inskränkningar 

av frihet och oberoende kan påverka hela livssituationen (Holm, 2009). Det framgår i 

resultatet att patienter har svårt att acceptera den nya livssituationen. Författarna kan se 

ett samband mellan förmågan att acceptera situationen och den begränsade friheten och 

självständigheten. Enligt lidandeteorin går patienten antingen in i kampen eller ger upp 
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kampen. Att erkänna att lidandet finns innebär att kampen utmanas och att patienten 

vågar vara i lidandet. Beroende på patienters aktuella livssituation och livssyn uppträder 

lidandet i olika former. När patienten accepterar sin situation och finner möjlighet och 

mening i sin livssituation kan även lidandet få en mening (Eriksson, 1994). Hur mening 

och sammanhang upplevs är individuellt. Patienten bör kämpa med sjukdomen och inte 

mot den, för att övervinna hotet mot livet och känslor av hopplöshet (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Resultatet visar att en positiv inställning och humor har god effekt på 

acceptansprocessen. Författarna anser att detta kan bero på att när en positiv inställning 

tillämpas så kan det vara lättare att ta sig an de utmaningar som uppstår i livet. Om 

patienter har en positiv inställning och fokuserar på att leva i nuet kan situationen lättare 

accepteras (Freysteinson et al., 2016). Enligt författarna kan den positiva inställningen 

och humorn leda till att en bättre livskvalitet upplevs.  

 

Patienter som genomgår en benamputation drabbas av påfrestningar på den fysiska 

hälsan. Det ger även konsekvenser känslomässigt och socialt, vilket kan bli en 

omställning i livet. Detta kan relateras till sjukdomslidande, som innebär att sjukdom 

och behandling kan skapa ett lidande (Eriksson, 1994). Frustration, rädsla, förvirring 

och sorg är återkommande känslor som patienter beskriver i förhållande till sin kropp 

och livssituation efter en benamputation. Författarna tror att en ökad kunskap om 

benamputation hos sjuksköterskor ökar förståelsen, vilket kan leda till att patienterna får 

en utökad information och undervisning. Detta kan i sin tur lindra det vårdlidande som 

dessa känslor för med sig. När kroppen förändrats kan hela världen uppfattas som 

annorlunda. Avstånd kan uppfattas som mycket längre när det är svårt att röra sig. 

Vanliga handlingar som innan utförts helt oreflekterat kan kännas som ansträngande och 

krävande projekt. Birkler (2009) menar att patientens egen värld förminskas samtidigt 

som världen utanför upplevs större.  

 

Ett av resultaten var att patienter som fick komplikationer efter benamputationen fick en 

sämre livskvalitet och sämre psykiskt mående. Det kan relateras till Saraf, Gupta, 

Prakash och  Prakashs (2013) studie som visar att de patienter som har en bra 

återhämtning efter amputationen upplever bättre socialt och psykiskt välmående. 
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Resultatet skildrar att patienter har en tendens att isolera sig efter benamputationen. 

Författarna tror att detta beror på rädsla och förändrat självförtroende, som påverkar 

upplevelsen av livskvaliteten. Genom att kommunicera med patienten och urskilja 

patientens förmåga att hantera situationen, kan sjuksköterskan upptäcka vilka resurser 

som krävs för att patienten lättare ska kunna hantera situationen. Samtidigt kan det vara 

viktigt att beakta om det finns andra saker i livet som är jobbiga för tillfället. 

Sjuksköterskan kan ge tröst samt öka känslan av livskvalitet genom att lyssna på vad 

patienten har att berätta, prata lugnt och sansat med patienten och se patienten, detta kan 

lindra lidande. Sjuksköterskan bör även vara extra uppmärksam på de patienter som har 

smärta eller saknar motivation till rörelse, eftersom komplikationer som förtvining av 

muskulatur, sämre tarmfunktion eller trycksår kan uppstå. Inom lidandeteorin kan ett 

vårdlidande uppstå vid vård eller avsaknad av vård. Om sjuksköterskan missar 

patientens behov kan det ses som utebliven vård och det kan leda till ett lidande 

(Eriksson, 1994). Genom att tillgodose patientens behov kan bättre livskvalitet uppnås 

(Birkler, 2009). 

 

Flera patienter uppger att de efter amputationen har svårt med sin nya kroppsbild och att 

behålla sin värdighet, vilket kan påverka livskvaliteten negativt samt skapa ett lidande. 

Genom att förlora eller inte kunna upprätthålla kroppsfunktioner kan värdigheten 

förminskas eller gå förlorad (Sandman & Kjellström, 2013). När patienten ser en 

mening med sitt lidande kan också den egna värdigheten bekräftas. Hur grymt lidandet 

än är, bör patienten alltid ha möjlighet att bevara sin värdighet (Eriksson, 1994). 

Författarna anser att sjuksköterskan kan stötta patienten i denna process genom att 

hjälpa patienten att bevara sin värdighet, vilket kan öka livskvaliteten. I artikeln av 

Freysteinson et al., (2016) beskriver en patient att det är svårt att acceptera sin kropp 

och att kroppsidentiteten är förändrad. Trots att det gått tolv år sedan amputationen kan 

det fortfarande kännas jobbigt, oftast utlöses dessa känslor när någon säger något 

offentligt (Freysteinson et al., 2016). Kroppen uppmärksammas först när den inte 

fungerar som vanligt (Birkler, 2009). Kroppen är det centrala i människans existens. Det 

betyder att varje förändring som sker i kroppen gör att tillgången till världen och livet 

förändras. En sådan förändring blir märkbart tydlig när en människa drabbas av 

sjukdom och lidande. Lidandet påverkar hela existensten på något sätt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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Att protesen ger tillbaka självständigheten är ett faktum i resultatet. Författarna tror att 

protesen öppnar upp för fler möjligheter. Den kan hjälpa patienterna att klara av att 

utföra vardagliga saker. När de vant sig vid sin protes och känner att den är en del av 

kroppen, tycks även kroppsbilden förändras. Hagberg, Hansson och Brånemark (2014) 

menar att ett dagligt användade av protesen ger en förbättrad rörelseförmåga samt en 

bätte livskvalitet.  

 

Resultatet visar att betydelsen av det sociala stödet är grundläggande för patienternas 

rehabiliteringsprocess. Stödet kan finnas hos familj, vänner och vårdpersonal, och kan 

skapa en känsla av gemenskap, motivation och framgång i rehabiliteringsprocessen. De 

som får stöd upplever även bättre livskvalitet och har lättare att hantera sin livssituation. 

Detta kan kopplas till Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi och Hassankhanis (2014) 

studie som visar att stödet är betydelsefullt eftersom det skapar känslor som respekt, 

hopp och kärlek. Stödet får även patienterna att känna att de fortfarande är lika 

värdefulla och tillhör ett socialt nätverk. 

 

Ett resultat i denna systematiska översikt visar även hur viktigt stödet från 

sjuksköterskan är, då det höjer motivationen och skapar ett hopp om framtiden. 

Författarna anser att sjuksköterskan bör förmedla empati och medlidande genom att 

lyssna på patienterna, bekräfta dem och att vara närvarande. Då ökar möjligheterna för 

dem att finna tröst så att deras lidande kan lindras. Bernhoff, Björck, Larsson och 

Jangland (2016) redogör i sin studie att patienterna snarare hittar stöd hos familj, 

vänner, fysioterapeuter och sjuksköterskor än genom ett strategiskt 

rehabiliteringsprogram. Enligt Birkler (2009) är sjuksköterskans mål för omvårdnaden 

att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Eriksson (1994) beskriver att i mötet med 

en lidande patient krävs största finkänslighet. Det är viktigt att patientens behov och 

begär tillgodoses. Om patienten är tvungen att be om hjälp, skapas en känsla av att 

ingen ser eller förstår, vilket skapar ett lidande. Detta kan jämföras med resultatet i Liu, 

Williams, Liu och Chiens (2010) artikel där uppmuntran, stöd och tröst kan lindra 

lidande. 

 

I resultatet framkommer det att patienter önskat en bättre information kring hur 

rehabiliteringsprocessen kan se ut. Samtidigt uttrycker de att det är svårt att föreställa 

sig framtiden eftersom de inte vet hur ett liv efter en benamputation kan se ut. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1078588416302660#!
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1078588416302660#!
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1078588416302660#!
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S1078588416302660#!
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Författarna anser att om benamputerade patienter kan få kontakt med andra personer 

som även de gått igenom en benamputation, så kan erfarenheter, kunskap och 

upplevelser delas, vilket kan leda till en minskad rädsla och oro hos patienterna. Liu et 

al., (2010) & Valizadeh et al., (2014) beskriver att när patienter observerar andra 

patienter så kan de utvecklas och lättare ta sig an den nya situationen  

 

Ett annat resultat är att vänner drar sig undan, patienterna tror att det beror på att de inte 

vet hur de ska hantera situationen. Patienter som känner sig ensamma upplever en sämre 

livskvalitet, har svårt att anpassa sig till den nya situationen och har sämre 

rehabiliteringsprocess, vilket kan upplevas som ett lidande (Saraf et al., 2013). Den 

ensamhet som uppstår när gemenskapen stänger ute en individ kan innebära ett svårt 

lidande. Att försöka lindra och trösta är något som alltid kan göras. Tröst kan lindra det 

lidande som upplevs olidligt. Lidandet som uppstår vid ensamhet och när närstående 

drar sig undan är ett livslidande (Eriksson, 1994). När människor drabbas av sjukdom 

kan de närstående vara ett viktigt stöd, de kan öka patientens upplevelse av hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). En del patienter förklarar att deras familjer 

och vänner också har egna liv och vill inte vara en börda för dem. Författarna tror att 

patienter kan dölja sitt eget lidande för att undvika att vara till en börda. Som 

sjuksköterska anser författarna att det är viktigt att uppmärksamma alla patienter, både 

de som uttrycker sitt lidande och de som lider i det tysta. Att erbjuda patienten samtal 

ses som värdefullt, då stödet är viktigt för rehabiliteringsprocessen. Samtidigt kan 

sjuksköterskan få en uppfattning om stöd saknas och kan erbjuda hjälpinsatser tidigt. 

 

8 Slutsats  

Förlusten av en kroppsdel kan leda till en försämrad fysisk, psykisk och social hälsa 

med en försämrad livskvalitet. Patienten ska lära sig att leva ett nytt liv utan sin 

kroppsdel och behöver då anpassa sin livssituation efter sin nya kropp. Många upplever 

en rädsla inför framtiden och den förändrade självständigheten. Behovet av stöd är 

ovärderligt efter en benamputation. En förändrad kroppsbild är vanligt, det kan ta tid att 

acceptera den nya kroppen och livssituationen. Protesen är en viktig del i 

rehabiliteringen, då patienterna känner att de får tillbaka sin frihet och upplever bättre 

livskvalitet. Genom att sjuksköterskan ger en behovsanpassad vård kan lidande lindras 

och förutsättningar för en god livskvalitet skapas.  
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8.1 Kliniska implikationer 

För att kunna ge individuell hjälp och stöd behövs ett vårdvetenskapligt perspektiv hos 

sjuksköterskan. Det kan ge en större förståelse för patienters unika situation, vilket kan 

lindra lidande och öka upplevelsen av livskvalitet. För att kunna utveckla omvårdnaden 

behövs information och utbildning. Det är viktigt att tidigt observera de patienter som 

saknar socialt nätverk, så att stöd och samtalskontakt kan erbjudas i god tid. Om 

patienten känner sig trygg och får det stöd som behövs är det lättare för patienten att 

dela med sig av det som är svårt, vilket kan lindra lidande. De patienter som drabbas av 

komplikationer efter benamputationen är i större behov av stöd, vilket är viktigt att 

uppmärksamma. Sjuksköterskan bör även vara observant på de patienter som är äldre än 

65 år, eftersom de visade sig ha sämre fysisk funktion samt sämre livskvalitet. Om 

sjuksköterskan är tydlig med att informera om de komplikationer som kan tillkomma 

efter amputationen, förbereds patienterna, vilket kan göra att de har lättare att acceptera 

situationen. Detta kan lindra lidande och skapa bättre förutsättningar för god 

livskvalitet. Om patienter ges möjligheten att träffa andra personer som genomgått en 

benamputation, skapas tillfälle för utbyte av erfarenheter. Detta kan ha stor betydelse för 

patientens syn på rehabiliteringsprocessen, självförtroende och känsla av samhörighet. 

Sjuksköterskans sammarbete med andra professioner är betydelsefullt för att vården ska 

bli behovsanpassad för varje patient.  

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Vården behöver utöka sin kunskap om de psykosociala och existentiella 

konsekvenserna av att förlora ett ben. Området är relativt obeforskat och mer forskning 

behövs för att utveckla de vårdinsatser som krävs. Eftersom mycket av den tidigare 

forskningen visat hur viktigt det är att ha ett socialt stöd skulle ytterligare forskning 

kunna fokusera på patienter som inte har någon nära anhörig, för att utforska hur stor 

påverkan det sociala stödet har för benamputerades livskvalitet. Det finns ett behov av 

mer forskning kring vårdprofessionernas samarbete, för att belysa vikten av samarbetet 

och dess betydelse för de benamputerade patienterna.
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2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja / Nej  

  

3. Är designen av studien lämplig utifrån syftet?  Ja / Nej  

  

4. Är inklusions- och exklusionskriterier välbeskrivna? Ja / Nej  

  

5. Framgår det hur urvalet har gått till? Ja / Nej  

  

6. Framgår det hur många som deltog i studien? Ja / Nej  

  

7. Är undersökningsgruppen representativ? Ja / Nej  

  

8. Är mätmetoderna väl beskrivna? Ja / Nej  

  

9. Är reliabiliteten beräknad? Ja / Nej  

  

10. Är validiteten diskuterad? Ja / Nej  

  

11. Är eventuella bortfall beskrivna? Ja / Nej  

  

12. Finns det ett etiskt godkännande eller resonemang? Ja / Nej  

  

13. Är analysen väl beskriven? Ja / Nej  

  

14. Är huvudresultatet väl beskrivet? Ja / Nej  

  

15. Går resultatet att generalisera till en annan population? Ja / Nej  

  

16. Har resultatet en klinisk betydelse? Ja / Nej  

  

  

Kvalitetsgränser: hög kvalitet: 13-16 poäng, medel kvalitet: 9-12 poäng och låg kvalitet: 

0-8 poäng  

  

  

  

(För originalmall se Forsberg och Wengström, 2013)  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C. Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats  

  

1. Är studiens syfte väl beskrivet? Ja / Nej  

  

2. Är metoden väl beskriven? Ja / Nej  

  

3. Är designen av studien relevant utifrån syftet? Ja / Nej  

  

4. Finns väl beskrivna inklusions- och exklusionskriterier? Ja / Nej  

  

5. Framgår det vart undersökningen är genomförd? Ja / Nej  

  

6. Finns det beskrivit när/var/hur urvalsgruppen kontaktades? Ja / Nej  

  

7. Är urvalsmetoden väl beskriven? Ja / Nej  

  

8. Är urvalsgruppen väl beskriven? Ja / Nej  

  

9. Är urvalsgruppen lämplig? Ja / Nej  

  

10. Är datainsamlingen väl beskriven? Ja / Nej  

  

11. Beskrivs metoden för datainsamlingen tydligt? Ja / Nej  

  

12. Beskrivs teman och kategorier väl? Ja / Nej  

  

13. Finns det ett etiskt godkännande eller resonemang? Ja / Nej  

  

14. Är analysen väl beskriven? Ja / Nej  

  

15. Är resultatet väl beskrivet? Ja / Nej  

  

16. Är resultatet trovärdigt och pålitligt? Ja / Nej  

  

17. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja / Nej  

  

18. Har resultatet en klinisk betydelse?  Ja / Nej  

  

  

Kvalitetsgränser:  hög kvalitet: 15-18 poäng, medel kvalitet: 12-14 poäng och låg 

kvalitet: 0-11 poäng  

  

  

  

(För original se Forsberg och Wengström, 2013) 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

 

 

Författare/år/land Tidskrift/Titel Syfte Metod/Urval Resultat Kva

litet 
1. Amtmann, D., 

Morgan, S. J., & 

Hafner, J. B. 

2016 

USA 

Archives of Physical 

medicine and 

rehabilitation 

 

Health-related profiles 

of people with lower 

limb loss 

Undersöka likheter och 

olikheter mellan personer 

som genomgått en 

amputation med en 

experimentgrupp. 

Samt jämföra 

hälsoindikationer mellan 

subgrupper baserat på 

amputationsnivå och orsak. 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittstudie. 

Enkäter. 

1091 personer deltog. 

Analys: t-test och 

wilcoxon-mann-

Whitney test. 

Människor som 

genomgått en 

amputation hade sämre 

fysisk förmåga, mer 

smärtor och trötthet. De 

kände sig inte lika 

tillfreds socialt jämfört 

med de som inte 

amputerats. Man kunde 

även se skillnader 

mellan subgrupperna 

beroende på 

amputationsnivå. 

 
Medel 

2. Fortington, L. V., 

Dijkstra, P. V., 

Bosmans, J. C., 

Post, W. J., & 

Geertzen, J. H. B. 

2013 

Nederländerna 

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

 

Change in Health-

related quality of life 

in the first 18 months 

after lower limb 

amputation: A 

prospective, 

Longitudinal study 

Beskriva patienters 

livskvalitet efter en 

amputation av nedre 

extremitet. Studien sträckte 

sig från operationen till 18 

månader efter och var 

relaterat till ålder och 

gångförmåga.  

Kvantitativ ansats. 

Prospektiv 

Longitudinell studie. 

Frågeformulär. 82 

personer deltog.  

T-test och x-2 test. 

Åldern och den fysiska 

funktionen visade sig ha 

en signifikant faktor för 

livskvaliteten. Patienter 

upplevde lägre 

livskvalitet precis efter 

amputationen än när 

tiden hade gått ett tag.   

Hög 

3. Hawkins, A. T., 

Pallangyo, A. J., 

Herman, A. M., 

Schaumeier, M. J., 

Smith, A.D., 

Hevelone, N. D., 

Crandell, D. M., & 

Nguyen, L.  

2015 

USA 

Journal of Vascular 

Surgery 

 

The Effekt of Social 

Integration on 

Outcomes after Major 

Lower Extremity 

Amputation 

Att validera och utforska om 

socialt stöd hade någon 

påverkan på funktion och 

livskvalitet efter en 

amputation av nedre 

extremitet i USA och 

Tanzania. 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnitt- observation 

studie.  

Frågeformulär och 

skalor.  

102 personer deltog.  

Student t-test, ANOVA, 

Fishers exact test, 

Cochran-Armitage test 

och Chi-square test. 

De patienter med 

mycket socialt stöd 

hade bättre fysisk 

funktion och högre 

livskvalitet, jämfört 

med de som inte hade så 

stort socialt nätverk. 

Ingen skillnad visades i 

livskvalitet mellan 

patienter från USA och 

Tanzania. 

Hög 

4. Holzer, L. A., 

Sevelda, F., 

Fraberger, G., 

Bluder, O., 

Kickinger, W., & 

Holzer, G.  

2014  

Australien 

PLos One 

 

Body Image and Self-

Esteem in Lower-

Limb Amputees 

 

 

 

 

 

Analysera hur en amputation 

av lägre extremitet 

påverkade estetiska faktorer 

som kroppsbild och 

självkänsla samt 

livskvaliteten. 

 

 

 

 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsstudie. 

Enkäter, frågeformulär 

och skalor. 298 personer 

deltog. 

ANOVA och Student t-

test 

 

 

Alla patienter som 

genomgått en 

amputation upplevde 

sämre kroppsbild, 

livskvalitet och fysisk 

funktion. Att förlora en 

kroppsdel påverkade 

patientens integritet, 

samt fysisk och psykisk 

hälsa. 

Hög 



  
 

V 

 

5. Madsen Riis, U., 

Hommel, A., Bååth, 

C., & Berthelsen 

Bottcher, C. 

2016 

Danmark 

 

International journal 

of qualitative studies 

in health and well-

being 

 

Pendulating- A 

grounded therory 

explaining patients 

behavior shortly after 

having a leg 

amputated due to 

vascular desease 

Att beskriva patienters 

beteende kort efter en 

benamputation som utförts 

till följd av arteriell 

sjukdom. 

Kvalitativ ansats. 

Grounded theory. 

Etnografiska 

observationer/ 

intervjuer. 

11 personer deltog. 

 

Resultatet visar att 

patienterna oroade sig 

över hur livet skulle bli 

utan sitt ben. De hade 

ett kognitivt och 

emotionellt pendlande 

genom hela processen.  

 

Hög 

6. Norlyk, A., 

Martinsen, B., & 

Kjaer-Petersen, K. 

2013 

Danmark 

International Journal 

of Qualitative Studies 

in Health and Well-

being 

 

Living with clipped 

wings-Patients 

experience of losing a 

leg 

Syftet var att belysa den 

levda erfarenheten och den 

existentiella upplevelsen av 

att förlora ett ben. 

Kvalitativ ansats. 

Fenomenologisk 

metod.  

Djupgående 

intervjuer. 

12 personer deltog. 

En benamputation är en 

radikal och existentiell 

upplevelse som 

förändrar livsvärlden 

dramatiskt. Viktigt med 

bra vårdinsatser 

postoperativt. 

Hög 

7. Senra, H., 

Oliviera, R. A., 

Leal, I., & Viera, C. 

2011 

Portugal 

 

 

 

 

 

Clinical 

Rehabilitation 

 

Beyond the body 

image: a qualitative 

study on how adults 

experience lower limb 

amputation 

 

 

Syftet var att utforska 

vuxnas upplevelse av en 

amputation av lägre 

extremitet. Med fokus på 

individens självidentitet. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ ansats.  

Tvärsnittstudie. 

Semistruktuerade 

intervjuer.  

42 personer deltog. 

Induktiv 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

Flera förändringar 

skedde med patienternas 

självidentitet och 

livskvalitet. 

Resultaten stödjer en 

teoretisk modell om 

identitet-förändringar 

relaterat till 

amputationen. 

 

 

 

 

Hög 

 

8. Torbjörnsson, E., 

Ottoson, E., 

Blomberg, L., 

Boström, L., & 

Fagerdal, A-M.  

2017 

Sverige 

 

 

Journal of Vascular 

Nursing 

 

The patient`s 

experience of 

amputation due to 

peripheral arterial 

disease 

Syftet var att beskriva 

patienternas upplevelse av 

en benamputation relaterat 

till perifer arteriell 

insufficiens. 

 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

15 personer deltog. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Det sociala stödet, samt 

att patienten fick bra 

information gjorde att 

patienten kände sig 

delaktig i vården. Själva 

amputationen var en 

befrielse för flera av 

patienterna. 

 

Hög 

9. Washington, E. 

D., & Williams, A. 

E. 

2014 

England 

Prosthetics and 

Orthotecs 

International 

 

An exploratory 

phenomenological 

study exploring the 

experience of people 

with systemic disease 

who have undergone 

lower limb amputation 

and its impact on their 

psychological well-

being 

 

Att utforska det psykiska 

välbefinnandet hos patienter 

som amputerats på grund av 

diabetes och/eller 

kärlsjukdom. 

Kvalitativ ansats.  

Fenomenologisk studie. 

Intervjuer. 

Sex personer deltog. 

Resultatet visade att 

informanterna såg 

amputationen som en 

del i deras kroniska 

sjukdom. Deras 

upplevelse av hälsa 

påverkade det psykiska 

välbefinnandet.  

Hög 


