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Sammanfattning 
Bakgrund: Amputation är ett ingrepp som används när det inte finns några andra 
behandlingsalternativ kvar. Orsaken till att bli amputerad beror ofta på ateroskleros med 
perifer cirkulationssvikt i extremiteterna. Patienter med Diabetes Mellitus är 
överrepresenterade hos amputerade patienter.
Syfte: Att beskriva en patients upplevelse i samband med amputation.
Metod: Litteraturstudie med systematiskt arbetssätt. Fem vetenskapliga kvalitativa artiklar 
utgör grunden för resultatet.
Resultat: Resultatet beskrivs utifrån tre kategorier. Emotionella upplevelser: Patienter 
beskriver en känsla av oro inför sitt framtida liv i den preoperativa fasen. En lättnadskänsla 
beskrivs under den postoperativa fasen. Fysiska upplevelser: Patienter går från ett liv med 
olidlig smärta innan operation till ett liv där smärtan inte ligger i fokus längre. Sociala 
upplevelser: Socialt stöd har visat sig vara en betydelseful del till en positiv rehabilitering. 
Att känna sig behövd av sin familj gav motivation till att kämpa sig tillbaka till ett fungerade 
liv.
Diskussion och slutsats: Patienter som genomgår en amputation får en förändrad 
livssituation, något som kan vara svårt att hantera. Denna förändring leder i många fall till 
ett lidande då framtiden blir oviss. Frågor som kommer jag klara mig själv eller kommer jag 
bli beroende av andra uppstår. Vissa patienter ser amputation som något positivt då de 
slipper ett liv präglat av smärta relaterat till insufficiens.
Nyckelord: Amputation, lidande, upplevelser, erfarenhet.
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1. INLEDNING

En patient anländer till avdelningen för inskrivning. Patienten har fotsår på ena foten och lider 

av kronisk smärta till följd av detta. Efter samtal med läkaren på avdelningen blir patienten 

rekommenderad att genomgå en amputation vilket patienten behöver tänka över, men sedan 

ger tillstånd till ingreppet. Några dagar senare återkommer patienten tillbaka till avdelningen 

efter operationen. Patienten är nu amputerad under knäskålen och livssituationen har blivit 

förändrad. Hur upplevs den här situationen av patienten? Hur går tankarna på framtiden? 

Genom att sammanställa aktuell och relevant forskning och litteratur som beskriver patientens 

upplevelse vid amputation kan en större förståelse nås.

2. BAKGRUND

Amputation betyder borttagande genom operation eller yttre våld av (del av) en arm eller ett 

ben (Lindskog, 1997). Amputationer var förr i tiden det vanligaste kirurgiska ingreppet som 

utfördes. Som kuriosa kan nämnas att Napoleons chefskirurg amputerade 972 soldater under 

ett fälttåg runt 1800-talets början. Dock började inte operationstekniken vid amputation 

förfinas förrän först mitten av 1900-talet. När en amputation utfördes i gamla tider, för många 

hundra år sedan, användes glödande järn som operationsverktyg. För att stilla den blödning 

som uppstod vid en amputation använde kirurgen sjudande olja. De vanligaste 

komplikationerna och dödsorsakerna var framför allt en för stor blödning samt infekterade sår 

som så småningom ledde till en sepsis. Runt 1890 införde von Bergman aseptiken. Sterila 

operationsrockar, gummihandskar och munskydd började användas (Hierton, 1980).

2.1 Orsaker till amputation

Orsaker till att en patient ska genomgå en amputation är många. En av de vanligaste orsakerna 

är ateroskleros med perifer cirkulationssvikt vilket ofta drabbar de nedre extremiteterna. 

Kolesterol och andra fettämnen bildar en inlagring i kärlväggen som sedan växer och bildar 

stenos som hindrar blodflödet i kärlet. Till följd av stenosen uppkommer ischemi som i sin tur 

kan leda till nekros och gangrän. Ischemi kan även uppstå av en trombos eller ett emboli. På 

grund av den sviktande blodförsörjningen upplever patienten svåra smärtor som gradvis ökar 

från enbart vid rörelse till smärta vid vila. Vid gangrän kan smärtan vara så stor att det enda 

alternativet till ett liv med kvalitet utan smärta är amputation (Areklett, Knai & Hansen, 

2002).
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Cirkulationssvikten kan också vara en följdkomplikation till diabetes. Vid diabetes hos äldre 

patienter försvagas oftast de perifera nerverna vilket ger nedsatt känsel. Risken för fotsår ökar 

och det här kan leda till en amputation. Medelåldern för diabetesrelaterad amputation är 

mellan 70 och 80 år, och det utförs cirka 700 diabetesrelaterade amputationer i Sverige per år 

(Iversen, 2010). Andra orsaker till amputation är vid svåra ben- och armskador vid olyckor. 

Den här kategorin av amputationer är överrepresenterat i den yngre populationen (Almås, 

2002).

2.2 Förlust 

En patient som ska genomgå en amputation kommer att få en förändrad livssituation. Då en 

kroppsdel opereras bort kan patienten få en känsla av att inte vara hel längre. Förlust av en 

kroppsdel är något som patienten kan uppleva sorg över, något som kan vara svår att hantera. 

För att patienten ska hitta tillbaka till en tillfredsställande livssituation utan lidandet som en 

amputation kan innebära är det vitalt att den amputerade patienten accepterar sin förlust, 

vilket kan vara svårt. Här behöver människan en bekräftelse av en medmänniska på sitt 

lidande, och tid för att sörja för att kunna acceptera vad som har skett och gå vidare i livet 

Först vid en acceptans kan nya kortsiktiga delmål sättas upp. Patienten bör utforska nya 

möjligheter i livet och fokus bör ligga på framtiden, inte på det förflutna (Fagermoen, 2002; 

Hjort, 2010). 

3. TEORETISK REFERENSRAM

Enligt Hjort (2010) kan en amputation leda till ett lidande för en människa. Att vara tvungen 

att genomgå ett invalidiserade ingrepp kommer att påverka den framtid som patienten har 

planerat. Författarna har valt att utgå från Katie Erikssons och Joyce Travelbees beskrivningar 

av lidande som teoretisk referensram.

3.1 Katie Erikssons beskrivning av lidande

Lidandet anser Eriksson (1994) vara något som ingår i det mänskliga livet. Människor 

befinner sig i olika faser i sina liv. Således har lidandet olika skepnader beroende på de olika 

livsfaserna människor befinner sig i. Smärta är inte synonymt med lidande. En människa kan 

lida utan att ha någon smärta. Lidandet är en kamp där människan strider för sin frihet som 
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människa mot det onda. Inbakat i lidande finns sorg, sorg över förlust eller något som är på 

väg att förloras. Om lidande vinner striden upplöses människan till det som hon har kämpat 

emot det vill säga, sorg, skuld, hopplöshet, ensamhet och förnedring. I det här stadiet har 

människan fått otillräcklig bekräftelse på sitt värde som människa och hon passerar in i en 

värld där personligheten inte existerar vilket också gäller för lidandet (Eriksson, 1994). 

Att lida är en kränkning av människas värdighet. Känslan människan upplever vid det här 

fenomenet är en form av förnekelse och skam att individen lider gentemot den yttre världen. 

Genom att försöka se meningen i lidandet bekräftar människan själv sin egen värdighet då 

bekräftelse är i högsta grad betydelsefullt för den som lider. När människan inte själv kan 

bekräfta sin egen värdighet är det upp till hennes omvärld att stödja, bekräfta och ingripa utan 

att den lidande människan ber om hjälp. När den lidande människan blir bekräftad får den 

tröst och en indikation på att hon inte blir lämnad i sin ensamhet (Eriksson, 1994).

När människan accepterar situationen den befinner sig i får lidandet en mening. Nya 

möjligheter i situationen uppkommer för individen. Människan går från hopplöshet till en 

optimistisk syn. Det sker en förändring i motivationen efter att människan har insett att när det 

inte går att ändra omständigheterna så får inställningen ändras istället (Eriksson, 1994). För att 

lyckas förändra lidandet till något positivt krävs det att människan delar med sig sitt lidande 

till en annan människa. Att dela med sig något som är så pass intimt som just lidande kan vara 

svårt då förtroende för den lyssnande människan måste växa fram, vilket kan ta tid (Eriksson, 

1994).

När Eriksson (1994) beskriver lidande inom vården handlar det om tre olika typer av lidande. 

Dessa tre är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande är den form av lidande som infinner sig under sjukdomsförloppet och 

behandlingen av det aktuella sjukdomstillståndet.

Vårdlidande är ett lidande som patienten upplever i samband med vårdandet av själva 

sjukdomen. Vårdlidande sammanfattas i fyra kategorier. Dessa är kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövande samt utebliven vård.

Livslidande beskrivs som ett lidande som är relaterat till det unika egna livet (Eriksson, 1994).
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3.2 Joyce Travelbees beskrivning av lidande.

Lidande är något oundvikligt och alla individer kommer någon gång att få uppleva det, men 

varje upplevelse av lidande är unikt för varje individ. Travelbee (1971) beskriver lidande som 

allt ifrån en känsla av missnöje till extrem ångest. Lidandet kan uppstå från olika 

komponenter som fysiskt eller känslomässigt och är för det mesta oundvikligt eller 

oförutsebart samt varierande när det gäller, intensitet, djup och varaktighet. Lidande delas in i 

två faser, den maligna fasen och den avslutande fasen (Travelbee, 1971).

Den maligna fasen: Känslan av att inte bry sig och förtvivlan upplevs i den här fasen när 

individen har lidit över en allt för lång period utan att lidandet har upphört, minskat eller att 

individen inte fått någon hjälp. Individer som befinner sig i fasen är ofta bittra och fyllda med 

arga känslor av hopplöshet (Travelbee, 1971).

Den avslutande fasen: Apatisk likgiltighet infinner sig hos individer när de passerat den 

maligna fasen. Individen ter sig oberörd och ogenomtränglig för insatser, som om livslusten 

är borta (Travelbee, 1971).   

Vid konfrontation av lidande ställer individen två frågor till sig själv, vad som orsakat 

lidandet och varför har det här hänt. I och med det går det att dela in reaktion vid lidande i två 

breda kategorier, varför just jag reaktionen och acceptans reaktionen (Travelbee, 1971).

Varför just jag är den vanligaste reaktionen till lidande och sjukdom. Lidande framkallas då 

individen har svårt att acceptera sin nya sjukdomssituation vilket kan leda till bland annat 

emotionella reaktioner som till exempel ilska, självömkan, depression eller ångest. Även 

rädsla är inblandat i dessa reaktioner och den lidande individen vill gärna ha någon eller något 

att skylla på (Travelbee, 1971).

Acceptansreaktionen är den mest ovanliga reaktion till lidande. Här är individen mer 

accepterande över situation som individen befinner sig i och det kan bero på flera orsaker. En 

orsak är att individen inte ser lidandet som något orättvist utan något som en högre makt har 

bestämt, vilket är vanligt hos djupt religiösa individer. Det finns individer som accepterar 

lidandet på grund av deras livsfilosofi. De protesterar inte mot lidandet utan lever efter att 

människan är sårbar och att lidande är en väsentlig del av mänskligheten (Travelbee, 1971).
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4. PROBLEMFORMULERING

Amputation är en åtgärd som genomförs när inga andra behandlingsalternativ finns att tillgå. 

Sjukdomstillstånd som till exempel diabetes mellitus och perifer vaskulär insufficiens eller en 

dramatisk olycka kan leda till en amputation av en extremitet. Förutom de fysiska handikapp 

som patienten upplever följer även mentala eller psykiska konsekvenser som förändrar hela 

dennes värld. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS. 1982:763) är sjuksköterskan skyldig att 

bedriva en individanpassad vård. Genom att sjuksköterskan ökar sin förståelse om upplevelser 

kring en amputation förbättras möjligheterna till individanpassad och adekvat omvårdnad. För 

att sjuksköterskan ska kunna stödja patienter som genomgått amputation krävs det kunskap 

om hur förlusten av en kroppsdel upplevs.

5. SYFTE

Syftet är att beskriva patienters upplevelse i samband med amputation.

6. METOD

Denna studie har utförts som en systematisk litteraturstudie. Sökningarna har gjorts i tre 

databaser, Cinahl, Pubmed och Psychinfo. Fem artiklar inkluderades i studien och har 

kvalitetsgranskats utifrån en modifierad granskningsmall.

6.1 Inklusion- och exklusionskriterier

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades skulle belysa patienters upplevelser i samband 

med en amputation. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, och patienterna skulle vara över 18 

år. Patienterna skulle ha genomgått en amputation av en eller flera extremiteter. Artiklarna 

som ligger till grund för denna litteraturstudie är publicerade från år 2002 och framåt och är 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklar som berörde amputation tillföljd av krigsskada 

exkluderades.

6.2 Sökningsförfarande och urval

Artiklarna har valts ut genom systematiska sökningar i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Psychinfo. Ett systematiskt sökförfarande innebär att sökningarna görs på ett systematiskt vis 

där sökningarna dokumenteras. Databasernas hjälpverktyg kan med fördel användas 

(Östlundh, 2006). De sökord som användes är amputation, life experience, patient, quality of 
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life, perspective, psychosocial, attitude och experience. Sökningarna börjar brett med ett 

övergripande sökord som passar syftet och som ger ett brett resultat för att sedan smalnas av 

med mer specifika sökord och färre träffar. Sökorden kombinerades för att få fram artiklar 

som svarar mot syftet i uppsatsen (Forsberg & Wengström, 2003). När de olika sökorden 

kombinerades användes en boolesk operator, AND för att kombinera de båda sökorden. I 

sökningarna har ämnesord använts. Dessa ämnesord är så kallade meshtermer och hittas i 

tesaurusar. Under sökningen utgick författarna från titlarna. Passade titlarna in på arbetets 

syfte lästes även abstraktet. Var abstraktet relevant gentemot syftet skrevs artikeln ut och 

lästes av båda författarna. En första bedömning om artikeln skulle inkluderas utfördes. 

Sökningsförfarandet pågick mellan den 20e januari och den 31e februari. Sammanlagt lästes 

114 abstrakt och 16 artiklar i sin helhet. Utav dessa passade fem artiklar in på författarnas 

syfte. De fem artiklarna som passade in på syftet inkluderades efter en kvalitetsgranskning.

6.3 Kvalitetsgranskning

Författarna utförde tillsamman en kvalitetsgranskning av samtliga inkluderade artiklar. För 

kvalitativa och de kvantitativa artiklarna användes Forsbergs och Wengströms (2003) 

granskningsmallar som modifierats (se bilaga 2). Ett poängsystem upprättades för att avgöra 

artikelns kvalitet. Beroende på antal poäng placerades artiklarna i tre olika kvalitetsnivåer, 

låg, medel och hög, detta skedde utifrån en omräkning av poäng till procent där full pott gav 

100 %. För att en artikel skulle bedömas ha hög kvalitet krävdes 80-100%, för att 

medelkvalitet skulle uppnås krävdes 70-79% och för låg kvalitet gällde 60-69%. (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). Samtliga artiklar som har använts i denna studie fick över 80 % 

av totalpoängen vilket innebär att alla artiklar höll en hög nivå. 

6.4 Analys 

Fem artiklar har genomgått en kvalitativ analys, inspirerad av Lundmans och Hällgren 

Graneheims (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (se tabell 1). Författarna läste 

artiklarna först enskilt för att sedan diskutera innehållet. Därefter identifierades 

meningsenheter som svarade på studiens syfte. Den meningsbärande delen av en text kallas 

för meningsenhet och består av ord, meningar eller ett stycke vars sammanhang och innehåll 

hör ihop (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Meningsenheterna markerades med en 

överstrykningspenna. Därefter skiftades artiklarna mellan författarna, och genomgick samma 

process för att säkerställa att alla meningsenheter var identifierade. De identifierade 
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meningsenheterna sammanställdes i ett dokument och kondenserades samt översattes till 

svenska. Vid kondensering av meningsenheter görs meningsenheterna mindre och mer 

lätthanterliga utan att den förlorar innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De 

kondenserade meningarna som innehöll samma innebörd sorterades i olika koder. En kod 

används för att kortfattat beskriva innehållet i meningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). De koder som innehöll liknande innebörd kategoriserades in i tre kategorier. En 

kategori bildas av flera koder som har samma gemensamma nämnare och skiljer sig ifrån de 

andra kategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).

Tabell 1 Analysexempel

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Kategori
Many participants reported that 
while they intellectually 
appreciated that amputation was 
the best medical option, they 
struggled to accept the decision 
emotionally.

Många deltagare förstod att 
amputation är det bästa 
alternativet, men de kämpade ändå 
över beslutsfattandet och 
accepterandet emotionellt.

Emotionell 
acceptans.

Emotionella 
upplevelser

In the case of patients affected by 
vascular  problems,  the  definitive 
relief  of their  pain revels  to be a 
priority.  Pain  is  discouraging, 
unbearable, sad, and limiting and , 
at  this  moment,  any  attempt  to 
relieve/eliminate  the  pain  is 
considered positively,  even if this 
demands the loss of a body part.

Patienter  med  vaskulär 
insufficiens  prioriterar  i  första 
hand  att  bli  kvitt  sin  smärta. 
Smärta  är  något  som  är 
nedslående,  smärtsamt,  outhärdlig 
och ledsamt.  Patienter är beredda 
att  göra  mycket  till  exempel 
amputera  benet  för  att  bli 
smärtfria.

Smärtfri 
till  vilket 
pris  som 
helst.

Fysiska 
upplevelser

In  spite  of  the  suffering 
experienced  because  of  the 
imminent  loss,  the  patients  see 
their family as a reason to try and 
hide  the  pain  they  experience 
seems to be a primordial issue. In 
a  way,  their  concern  with  their 
family  reveals  to  be  something 
determinant  to  try  and  keep  up 
apperance and for their continous 
effort no to let their pain come to 
the surface.

Trots lidandet som upplevs på 
grund av förlusten av ett ben ser 
patienterna sin familj som en 
orsak till att maskera sin smärta. 
Patienterna vill skydda sin familj 
från lidandet de själva genomgår 
genom att hålla humöret uppe och 
dölja sin smärta och sorg.

Familjens 
påverkan.

Sociala 
upplevelser.

6.5 Forskningsetiska överväganden

Samtliga artiklar har genomgått en etisk granskning. Inga resultat har förvrängts för att passa 

författarnas syfte. Inga artiklar har heller uteslutits förutom de då uppenbara skäl för 

exkludering fanns. Båda författarna har i största möjliga mån försökt vara neutrala och 

samtliga artiklar har bearbetats på liknande sätt oavsett författarnas förförståelse. En persons 

förförståelse grundas på tidigare erfarenhet och kan beskrivas som att en person kan se en 
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händelse annorlunda än en annan person som ser samma händelse (Thurén, 2007). Wright, 

Watson och Bell (2002) beskriver att det är våra föreställningar som utgör grundvalen i hur vi 

är och hur vi beter oss. Författarna anser att det är av stor vikt att medvetandegöra sina 

föreställningar för att en studie skall kunna genomföras på ett etiskt vis.  

7. RESULTAT

7.1 Emotionella upplevelser

7.1.1 Preoperativa upplevelser

En oro som en del patienter upplevde innan operationen, var den över hur andra människor 

skulle bemöta dem efter amputationen. Det var framförallt genansen över stumpen och rädsla 

att bli socialt avvisad. Många patienter valde att isolera sig och ta avstånd från vänner på 

grund av den här rädslan (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). Inför en amputation upplevde 

patienterna oftast rädsla och oro över hur livet som amputerad kommer att se ut. Rädslan och 

oron handlade sällan om själva operationen utan framförallt den fysiska förmågan. Önskan 

hos patienterna var oftast att kunna återställa den fysiska självständigheten (Liu, Williams, 

Liu & Chien, 2010). 

Patienter erfor ofta ambivalenta känslor inför en amputation. Amputationen skulle kunna 

komma att förändra levnadssättet radikalt vilket gjorde att många olika känslor uppkom hos 

patienterna såsom missmod, smärta, ångest, rädsla och sorg. Vid beskedet att amputation var 

det enda kvarstående alternativet beskrev många patienter att de upplevde att deras hopp 

krossades. (Chini & Boemer, 2007; Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). För många patienter 

var det uppenbart att amputation var det bästa alternativet, patienterna kämpade dock med att 

ta beslutet och att emotionellt acceptera en framtida amputation. Patienterna upplevde en 

känsla av osäkerhet inför framtiden. De uttryckte en önskan om mer information angående 

livet som amputerad och vilken hjälp som fanns tillgänglig. Detta resulterade i en oro inför 

framtiden (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).
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7.1.2 Postoperativa upplevelser

Under rehabiliteringstiden infanns ofta en känsla av lättnad hos patienterna. Känslan av 

lättnad var ofta relaterad till att patienterna blev av med sin ovisshet över att det tidigare 

tillståndet skulle förvärras, till exempel kallbrand (Couture, Desrosiers & Caron 2009). Dock 

var vissa patienter oroliga över att de i sitt framtida liv skulle vara sängbundna och 

osjälvständiga. Patientens livsglädje blev därmed låg (Zidarov, Swaine & Gauthier-Gagnon 

2009). Patienterna upplevde en brist från vårdpersonalen då deras fokus inte låg på de 

psykosociala problemen utan istället på komplikationer vid ingreppet och sårläkning efter 

amputationen (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).

Samtidigt som oron över den framtida livssituationen så fanns även ett hopp hos vissa 

patienter. Dessa patienter såg amputationen som en början på nytt liv och kunde därmed hålla 

modet uppe (Chini & Boemer, 2007). En tid efter amputationen upplevde många patienter att 

de börjat anpassa sig efter sin nya livssituation och omvärdera meningen och värdet av sina 

liv. Trots att vissa patienter inte accepterade sin förlust kunde de ändå hitta små positiva 

detaljer i livet som de även kan ha nytta av i resten av livet. Deltagare upplevde att deras 

lidande var ganska oberoende av den fysiska smärtan, och vissa hade inte ens ont. Många 

berättade att deras lidande kändes oändligt eftersom de aldrig skulle bli behandlade som 

normala igen (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).

7.2 Fysiska upplevelser 

Patienter med vaskulär insufficiens lever med en stor smärtproblematik. En del patienter 

beskriver att de hade svårt att sova under nätterna, andra beskriver hur smärtan påverkade 

deras rörlighet negativt (Caron, Couture & Desrosiers, 2011). Smärtan upplevdes som näst 

intill olidlig och många patienter såg fram emot att genomgå en amputation. Vissa patienter 

känner glädje och lättnad över av att något gjordes mot deras smärta. Glädjen och lättnaden 

blev så positivt för patienterna att det faktum av att de skulle förlora en kroppsdel inte 

påverkade dem negativt (Caron, Couture & Desrosiers, 2011; Chini & Boemer, 2007). I och 

med den minskade smärtan upplevde många patienter att kvaliteten på sömnen ökade. Många 

patienter beskrev en stor lycka då smärtan var som bortblåst efter amputationen (Caron, 

Couture & Desrosiers, 2011).
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7.3 Sociala upplevelser

Det fanns en rädsla hos många patienter att bli allt för beroende av andra såsom anhöriga. Att 

vara beroende av hjälp skapade en känsla av att vara mindervärdig, vilket i många fall 

genererade i lågt självförtroende och oro. De ville heller inte bli en arbetsbörda för sina 

anhöriga (Chini & Boemer, 2007).

Patienterna kände att de tappade kontrollen över sina framtida liv. Äldre patienter hade svårt 

att se hur sin nya livssituation skulle bli. De var oroliga över hur de skulle klara sig själva och 

oroliga över att de skulle vara tvungna att be anhöriga om för mycket hjälp (Chini & Boemer, 

2007). Socialt stöd har visat sig vara en viktig variabel i rehabilitering efter en amputation. 

Många patienter uppgav att det var positivt att vara med i en stödgrupp. Genom att möta andra 

personer med liknande erfarenheter gavs patienterna nya perspektiv. Patienterna uppgav att de 

fick inspiration och motivation av att se andra patienter klara sig så bra självständigt. 

Dessutom minskade det sociala stödet känslan av isolation (Liu, Williams, Liu & Chien, 

2010). Familjen var ofta ett viktigt stöd i och efter rehabiliteringen. Det var även en 

motivationskälla till att leva vidare. Patienterna kände ett ansvar mot sin familj att fortsätta 

kämpa och bli så bra som möjligt. Dessa patienter upplevde det som positivt att vara behövd. 

Amputationen ledde även för vissa till en ökad kontakt med sin familj, något de tidigare 

saknat (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).

Relationen med familjen kunde även i vissa fall bli ansträngd då vissa ville skydda familjen 

från sitt eget lidande. I familjens närvaro visade dessa individer upp en fasad där det mesta var 

positivt. När detta skedde kände patienterna en andlig ensamhet och ett behov av att dela sina 

upplevelser med personer som hade varit utför samma ingrepp då familjen inte förstod (Chini 

& Boemer, 2007; Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).

8. DISKUSSION

8.1 Metoddiskussion 

I en metoddiskussion ska författarna värdera proceduren för urvalsförfarandet och analys 

(Friberg, 2006). Här ska de svagheter och problem som uppstått i metoden diskuteras. Det är 

viktigt att författarna är ärliga och objektiva under diskussionen (Axelsson, 2008). 
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Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på tidigare forskning. Då studiens syfte var att 

beskriva patienters upplevelser av att förlora en kroppsdel till följd av amputation har 

författarna diskuterat huruvida uppsatsens metod är den mest fördelaktiga. Resultatet bygger 

på tidigare forskning som tolkats och sammanställts. Hade resultatet istället byggts på egna 

intervjuer med en kvalitativ metod hade författarna kunnat styra intervjun mer mot syftet. Det 

finns dock ett behov av att sammanställa aktuell forskning för att finna styrkor och brister 

samt att få en helhetsbild av aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2008).

Artiklar som handlade om amputerade krigsveteraner exkluderades ur studien på grund av att 

författarna ansåg att en ytterligare faktor fanns. En krigsveteran som genomgått en traumatisk 

amputation i krig kan även ha andra traumatiska upplevelser från kriget till exempel 

posttraumatisk stress-syndrom (Lundin, n.d.). Detta skulle kunna potentiera lidandet, något 

som till exempel en diabetesamputerad, tillika majoriteten av amputerade, saknar. Artiklar på 

främmande språk har även de exkluderats på grund av den enkla förklaringen att författarna 

inte besitter tillräckliga språkkunskaper. För att få ett så aktuellt och relevant resultat som 

möjligt, som det sig bör i en systematisk litteraturstudie, har endast artiklar från 2002 och 

framåt använts (Forsberg & Wengström, 2008). 

Författarna har utfört en systematisk litteratursökning i relevanta databaser (se bilaga 3). 

Sökningarna skedde genom att författarna enskilt sökte i de olika databaserna för att få ett 

effektivt sökförfarande. Efter den första bedömningen granskades artiklarna utifrån Forsbergs 

och Wengströms (2006) granskningsmall som av författarna har modifierats och poängsatts. 

Anledningen till modifikationen var att vissa frågor enligt författarna saknade betydelse, till 

exempel om demografiska data var liknande i jämförelsegrupperna. Den här frågan ansåg vi 

sakna betydelse då jämförelsegrupper saknades i artiklarna. Sammanlagt granskades och 

inkluderades fem artiklar. En svaghet vi ser är att resultatet kan kännas tunt med enbart fem 

artiklar. Dock fanns en svårighet att hitta fler artiklar som passade syftet. Inga fritextsökningar 

har utförts. Detta skulle kunna resultera i att relevanta artiklar missades., något som skulle 

kunna ses som en svaghet. Författarna diskuterade huruvida årsbegränsningen skulle utökas 

för att finna fler artiklar. Dock förkastades denna idé då aktuell forskning ansågs ge ett mer 

trovärdigt resultat.

De artiklar som inkluderades i denna studie är utförda i Kanada, England, Taiwan och 

Brasilien. Då förutsättningarna för en amputerad människa ser olika ut beroende på vart i 
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världen den utförs kan resultatets överförbarhet påverkas. Detta är författarna medvetna om 

men ser det inte som en svaghet då det är en upplevelse som studeras. Överförbarheten går att 

diskutera då amputerade patienter i till exempel utvecklingsländerna har sämre 

sjukvårdsresurser och på grund av detta kan upplevelsen efter amputationen se annorlunda ut. 

Dock anser författarna att stora delar i uppsatsen så som upplevelsen av förlusten är 

överförbar oavsett vart amputationen är utförd. Överförbarhet är enligt Polit och Beck (2008) 

den grad resultatet passar in på en annan grupp. En av artiklarna handlade i huvudsak om 

tiden långt efter amputation men beskrev även tiden kring amputationen. Därför inkluderades 

denna artikel då det fanns specifika delar som svarade på författarnas syfte.

Vid skapandet av kategorier uppstod vissa svårigheter för författarna. Kategorier var svåra att 

framställas då nästan alla upplevelser var av psykisk karaktär även om det handlade om 

fysiska eller sociala problem i slutändan. Under processen märkte författarna att patienterna 

upplevde en oro över fysiska och/eller sociala konsekvenser vilket har gjort meningsenheterna 

svårplacerade i resultatet. Enligt Granskär och Höglund (2008) ska inga data passa in i två 

kategorier eller falla emellan dem, vilket är svårt att uppnå då materialet handlar om 

upplevelser. En fullständig innehållsanalys innehåller åtta delar. Dessa är analysenhet, domän, 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema (Granskär & Höglund 

2008). Författarna anser sig själva sakna kunskapen för att utföra en komplett innehållsanalys. 

På grund av detta har delar i innehållsanalysen valts bort.

8.2 Resultatdiskussion

Syftet var att beskriva en patients upplevelser i samband med amputation. Resultatet visar att 

patienter upplever en oro inför livet som kommer efter amputationen gällande hur andra 

människor skulle bemöta dem, hur det dagliga livet skulle se ut och vilka svårigheter som 

skulle uppstå. Trots detta upplever patienter tillfredställelse i livet efter att ha fått distans till 

operationen och fått möjligheten till att reflektera och bearbeta sin livsförändrade händelse. 

Patienter upplevde att socialt stöd var en viktig variabel för att minska lidandet kring 

amputationen. Författarna har valt att diskutera resultatet gentemot Katie Erikssons och Joyce 

Travelbees beskrivning av lidande. 
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Det som framkom av resultatet var att patienterna känner oro över sina framtida liv relaterat 

till kroppsbild. Det fanns en genans över stumpen och en rädsla av att bli socialt avvisad. 

Detta ledde i sin tur till att patienterna isolerade sig och tog avstånd från sina vänner. 

En annan oro var den över huruvida patienterna skulle klara av sina framtida liv lika 

självständigt som de tidigare levt. För vissa patienter upplevdes lidandet som oändligt då de 

inte kunde se sig själva som normala människor i framtiden (Zidarov, Swaine & Gauthier-

Gagnon, 2009; Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). Enligt resultatet framgår det att 

patienterna upplever en rädsla över bli mer beroende av hjälp i samband med amputationen. 

Patienternas värdighet ifrågasätts av dem själva. Den genans som vissa patienter upplevde kan 

kränka en persons värdighet och kan därmed bli till ett lidande. Enligt Eriksson (1994) är 

lidande just en kränkning av en människas värdighet. Här kan personen uppleva en form av 

förnekelse och en skam över att denne lider gentemot den yttre världen. Det har framkommit 

att patienters värdighet kränks och ifrågasätts av sig själva. Exempelvis genom den 

osäkerheten huruvida de är kapabla att genomföra de dagliga aktiviteter som de tidigare klarat 

av. Lidande kan uppstå från både fysiska och känslomässiga komponenter och framkallas 

oftast av att patienten har svårt att acceptera sin nya sjukdomssituation (Travelbee, 1971). De 

patienter som kände en hopplöshet inför framtiden samt att lidandet skulle vara för evigt, 

befinner sig sannolikt i en av Travelbees (1971) två lidandefaser, den maligna fasen. 

Travelbee (1971) beskriver att bittra känslor och hopplöshet ofta uppkommer i denna fas, 

vilket beskrivs i resultatet. 

I resultatet framgick att patienter upplever en oro för det som komma skall. Denna reaktion 

bör iakttas av vårdarna i patientens närhet. Patienten står inför en förlust som kommer 

generera diverse tankar och känslor. Dessa tankar och känslor bör patienten få hjälp med att 

hantera då detta kan bidra till ett mindre lidande postoperativt (Almås, 2002). För att kunna 

hjälpa en patient som befinner sig i en situation av psykiskt lidande krävs det ett förtroende 

och en tillit till patienten och dennes lidande. Genom en dialog och samtal på patientens nivå 

kan denne själv få bearbeta sin situation (Skärsäter, 2009). 

Vissa patienter i resultatet upplevde en lättnad och en viss glädje efter att amputationen var 

utförd på grund av den minskade smärtan (Caron, Couture & Desrosiers, 2011). Eriksson 

(1994) beskriver att lidandet upphör när den får en mening. Detta kan tolkas som för till 

exempel patienten med svår smärtproblematik som genomgår en amputation, genomgår den 

för just den meningen att lindra sin smärta. Fyller då amputationen en mening och ett syfte 
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som gagnar patienten är det lättare att hantera sitt lidande och kanske till och med eliminera 

den. Travelbee (1971) hävdar i sin andra lidandekategori, acceptansfasen, att vissa människor 

ser lidandet som något naturligt och att gott kommer att följa. Det är dock få patienter som 

befinner sig eller hamnar i acceptansfasen.

Patienterna upplevde att socialt stöd var en viktig variabel under rehabilitering. I mötet med 

andra patienter som genomgått amputation kunde erfarenheter utbytas och nya perspektiv på 

sina framtida liv ses. Motivationen till att kämpa för att återgå till sitt vanliga liv ökade vid 

dessa möten (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). Författarna anser att i enighet med Eriksson 

(1994) krävs det att individen accepterar hur nuläget ser ut och inser att det som måste ändras 

är inställningen för att få en ökad motivation. När en patient inte lyckas acceptera den 

nuvarande livssituationen får omvärlden hjälpa till att bekräfta patientens värdighet och på 

detta vis lindra lidandet. Här anser författarna att socialt stöd är av betydelse, något som styrks 

av Travelbee (1971) som menar att då individen inte får stöd hamnar hon i den maligna fasen.

Det är av stor vikt att prioritera motivationen hos patienten så fort det är klargjort att en 

amputation ska genomföras vilket förenklar rehabiliteringen avsevärt (Almås, 2002). Som 

framkommer i resultatet kan socialt stöd underlätta patientens rehabilitering. Socialt stöd 

innebär att två eller flera individer från samma sociala nätvärk eller med samma erfarenheter 

möts. Detta kan skiljas från det professionella stödet där patienten möter en sjuksköterska som 

är omvårdnadsexpert (Skärsäter, 2009). För att få en så positiv upplevelse av en amputation 

som möjligt är stöd, enligt patienter, en viktig faktor i sin bearbetning och rehabilitering.

I en studie av Murray (2009) beskrivs patienternas erfarenheter relaterat till protesanvändning. 

Resultatet är att protesanvändning ökar den psykiska hälsan och välmående hos de 

amputerade patienterna. Proteserna fyller även ett syfte då patienterna upplever en 

helhetskänsla och en känsla av att vara normal (Saradjian, Thompson & Datta, 2008). På 

grund av detta anser författarna att resultatet hade kunnat bli annorlunda om det enbart var 

protesanvändare som medverkade i studien
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9. SLUTSATS

En amputation innebär ett lidande för en patient. Före operationen upplevs en oroskänsla av 

patienten om hur han eller hon ska bli bemött av andra personer efter amputationen. Att 

endast ha en stump istället för ett ben upplevs som genant och något patienterna ville dölja. 

Oron inför operationen handlade oftast inte om just själva operationen utan hur livet efter 

skulle se ut. När amputationen var utförd ansåg patienterna att vårdpersonalen lade fokus på 

eventuella komplikationer som kunde uppstå i samband med amputationen istället för de 

psykosociala problemen. Professionellt och socialt stöd är nödvändigt för att minska 

patienters oro och lidande. 

Vaskulär insufficiens skapar också ett lidande. Många patienter uppgav att de hade en olidlig 

smärta innan amputationen. Efter amputationen upplevdes en smärtminskning jämfört med 

innan amputationen. Smärtminskningen upplevdes positivt av patienterna och därmed såg de 

amputationen som något positivt och förlusten av en kroppsdel bekom dem inte. 

En rädsla av att bli alltför beroende efter amputationen förekom hos en del patienter som 

amputerats. Socialt stöd under rehabiliteringen från familj men även från andra amputerade 

patienter gav motivation till patienten i den fortsatta rehabiliteringen mot ett lyckligt liv.

Resultatet i den här studien behandlar upplevelser i samband med amputation och inte livet 

efter som amputerad. Detta innebär att vi inte vet om patienterna var protesanvändare eller 

inte. Dock anser vi att om studien istället genomfördes när patienterna fått sina proteser hade 

resultatet blivit annorlunda. En kombination av två studier som behandlar upplevelser i 

samband med amputation och livet efter en amputation hade enligt författarna givit en bättre 

helhetsbild.
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BILAGOR

Bilaga 1, sökmatris

Cinahl 20 jan till 31 feb 2011

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artikelnummer enl. 

Artikelmatris

Amputation 3030 0 0 0

Life experience 4950 0 0 0

Patient 322743 0 0 0

Quality of life 29243 0 0 0

Psychosocial 167206 0 0 0

Attitude 1849 0 0 0

Experience 16803 0 0 0

Amputation and 

patient

538 538 12

Amputation and 

quality of life

136 136 8 4 1, 9



Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artikelnummer enl. 

Artikelmatris

Amputation and 

quality of life and 

patient

48 48 0 0

Amputation and 

Psychosocial

373 373 7 1 8

Amputation and 

attitude

0 0 0 0

Amputation and 

experience

23 23 6 0

Psychinfo 20 jan till 31 feb 2011



Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artikelnummer enl. 

Artikelmatris

Amputation 1843 0 0 0

Patient 215581 0 0 0

Experience 281748 0 0 0

Psychosocial 168434 0 0 0

Attitude 70591 0 0 0

Amputation and 

psychosocial

317 0 0 0

Amputation and 

psychosocial and 

patient

171 171 0 0

Amputation and 

attitude

40 40 0 0

Amputation and 

patient

613 0 0 0

Amputation and 

experience

576 576 50 6 2

Perspective 257311 0 0 0



Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artikelnummer enl. 

Artikelmatris

Amputation and 

Perspective

307 307 5 1 3

Pubmed 20 jan till 31 feb 2011

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artikelnummer enl. 

Artikelmatris

Amputation 14516 0 0 0

Attitude 219960 0 0 0

Patient 51337 0 0 0

Quality of life 86993 0 0 0

Patient and amputation 42 42 0 0

Quality of life and 

Amputation

244 244 5 0

Amputation and Attitude 85 85 10 4





Bilaga 2, granskningsmallar

Granskningsmall för kvantitativa artiklar, kvasi-experimentella artiklar.

Modifierad utifrån Forsberg & Wengström, 2008

Syftet med studien?

Är frågeställningarna tydligt beskriven?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Är designen lämplig utifrån syftet?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Undersökningsgruppen

Vilka inklusionskriterierna?

1 poäng för redovisat

Vilka är exklusionskriterierna?

1 poäng för redovisat

Var genomfördes undersökningen?

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?

1 poäng för redovisat

Mätmetoder

Vilka mätmetoder användes?

1 poäng för redovisat

Var reliabiliteten beräknad?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Var validiteten diskuterad?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.



Analys

Hur stort var bortfallet?

1 poäng för redovisat

Fanns det en bortfallsanalys?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Var den statistiska analysen lämplig?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja. 

Om nej, varför inte?

Vilka var huvudresultaten?

Vilka slutsatser drar författaren?

Instämmer du?

Maxpoän__ av 11



Granskningsmall för kvalitativa artiklar.

Modifierad utifrån Forsberg & Wengström, 2008

Syftet med studien?

Vilken metod har använts?

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Undersökningsgrupp

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Var genomfördes undersökningen?

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?

1 poäng för Ja.

Vilken urvalsmetod användes?

Strategiskt urval

Snöbollsurval

Teoretiskt urval

Ej angivet

1 poäng för redovisat urvalsmetod

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status, samt annan relevant demografisk 

bakgrund).

Är undersökningsgruppen lämplig?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Metod för datainsamling



Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Beskriv:

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor används etc.)?

Ange datainsamlingsmetod:

Ostruktuerade intervjuver

Halvstrukturerande intervjuver

Fokusgrupper

Observationer

Video-/bandinspelningar

Skrivna texter eller anteckningar

1 poäng för redovisad metod

Är data sytematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?

1 poäng för redovisat protokoll

Dataanalys

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?

Ange om 

Teman är utvecklade som begrepp

Det finns episodiskt presenterade citat

De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna

Svaren är kodade

1 poäng för varje uppfylld del.

Resultatbeskrivning:

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.



Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Utvärdering

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Stöder insamlade data forskarens resultat?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?

Ja_ Nej_  1 poäng för Ja.

Poäng: __ av 28



Bilaga 3, artikelmatris

Författare

År

Land

Artikelnummer

Tidskrift

Titel

Syfte Metod Resultat Kvalitet Inkluderad/Exkluderad 

Fen Liu, Rhonda 

M Williams, 

Hsueh-Erh Liu & 

Nai-Hui Chien.

2010

Taiwan

Artikelnummer 1

Journal of Clinical 

Nursing.

The lived  

experience of  

persons with lower 

extremity  

amputation.

Beskriva och 

förstå upplevelser 

hos patienter som 

har amputerat 

nedre 

extremiteter.

En 

fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 22 

amputerade 

patienter.

Patienterna 

beskrev 

amputationen 

som förlust av 

kontroll över 

situationen, 

osäkerhet inför 

framtiden, 

oändligt lidade, 

andlig ensamhet, 

förlust av 

självständighet, 

social isolation, 

strimma av hopp.

Hög Inkluderad

Gislaine Cristina 

de Oliveira Chini 

& Magali Roseira 

Boemer.

Revista Latino-

Americana de 

Enfemagem.

Att studera 

innerbörden och 

känslorna 

relaterat till 

En 

fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Ostrukturerade 

Patienterna 

beskrev känslan 

av att inte känna 

igen sin kropp, 

Hög Inkluderad



2007

Brasilien

Artikelnummer 2

Amputation in the 

perception of  

those who 

experience it: A 

study under the  

phenomenological  

view.

upplevelsen av 

amputation.

intervjuer på 13 

patienter.

osäkerhet inför 

OP, styrka och 

lättnad efter OP 

relaterat till 

smärta. Förlust 

av autonomitet. 

Rädsla för ett 

beroende av 

andra.
Melanie Couture, 

Johanne 

Desrosiers, 

Chantal D Caron.

2011

Kanada

Artikelnummer 3

Archives of 

Gerontology and 

Geriatrics.

Cognitive  

apprasial  

perceived benefits  

of dysvascular  

lower limb 

amputation: a 

longitudal study.

Jämföra patienter 

som har ett 

positiv utfall med 

de som har ett 

negativt utfall 

efter en 

amputation. Även 

upplevda fördelar 

efter en 

amputation.

En kvantitativ 

kohortstudier samt 

en kvalitativ 

fenomenologisk 

studie

69 % känner en 

positiv 

upplevelse efter 

en amputation. 

Författaren 

beskriver även 

om vad som har 

blivit positivt 

efter en 

amputation.  

Hög Inkluderad

Rajiv Singh, 

David Ripley, 

Brian Pentland, 

Clinical 

Rehabilitation

Att undersöka 

depression och 

ångest nivå hos 

Kohortstudie Depression och 

ångest nivån är 

oftast låg innan 

Hög Inkluderad



Iain Todd, John 

Hunter, Lynne 

Hutton, & 

Allistair Philip.

2009

England

Artikelnummer 8

Depression and 

anxiety symptoms 

after lower limb 

amputation: The 

rise and fall.

patienter tre år 

efter en 

genomgången 

amputation.

hemkomst från 

sjukhuset. 

Patienterna 

drabbas oftast av 

återfall då det är 

hemma i sin egen 

miljö.

Diana Zidarov, 

Bonnie Swaine, 

Christiane 

Gauthier-Gagnon.

2009

Kanada.

Artikelnummer 9

Archives of 

Physical Medicine 

and 

Rehabilitation.

Quality of Life of  

Persons With  

Lower-Limb 

Amputaion 

During 

Rehabilitation  

and at 3-Month 

Follow Up.

Att beskriva och 

jämföra 

livskvalité hos 

patineter som 

genomgått en 

amputation av en 

nedre extremitet. 

Utforksa 

livskvalité  från 

rehabilitation och 

tre månader efter. 

Förhållandet 

mellan demografi 

Kohortstudie Ganska hög 

livskvalité hos 

patienter med en 

amputerad 

extremitet. Inga 

demografiska 

skilnader. 

Livskvaliteten 

sänktes på grund 

av dålig fysisk 

kapacitet.

Hög Inkluderad



och livskvalié och 

kliniska variabler 

(ex kroppsbild) tas 

upp.


