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Sammanfattning 
Bakgrund: Årligen amputeras cirka 3000 personer i Sverige på nedre extremiteter. Orsaken 
till amputation är till största delen (90 %) dålig blodcirkulation men kan även bero på sepsis 
eller olycksfall. Sedan 1950 talet har antalet amputationer femdubblats då fler personer 
drabbats av diabetes, befolkningen har ökat och fler personer röker. Efter en amputation kan 
en persons existens förändras. Genom att utgå från personens egna tankar kan få 
sjuksköterskan veta hur personen upplever livet efter en amputation.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av livet efter en amputation
Metod: Metoden var en innehållsanalys av narrativa texter i form av bloggar. Texterna 
analyserades utifrån Lundman och Graneheims beskrivning av innehållsanalys med manifest 
ansats. 
Resultat: Utifrån analysen framkom tre kategorier. Ur kategorin Förändrad hälsa framkom 
det att personerna upplevde smärtproblematik och drabbades av psykiskt lidande i
efterförloppet. Förändringar i vardagen beskriver hur personerna kan uppleva ett beroende 
av stöd och hjälp från andra. Personer kan uppleva rädsla för hur andra ska reagera på deras 
utseende. Ur kategorin Förändrad syn på livet saknade personerna sitt tidigare liv och kropp 
men de kunde också uppleva förbättrat välbefinnande efter amputationen. 
Slutsats: Upplevelsen av livet efter en amputation skiljde sig åt beroende på om denna var 
planerad eller utfördes akut. Varje person har en unik upplevelse utifrån hans/hennes
erfarenheter. För att sjuksköterskan ska kunna ge en god vård behövs mer kunskap om hur 
personer upplever livet efter en amputation.

Nyckelord: amputation, blogg, kvalitativ, narrativ, upplevelser
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Inledning
Amputation är ett ingrepp där en kroppsdel opereras bort (Malmquist & Lundh, 2016).

I Sverige görs årligen cirka 3000 amputationer på nedre extremiteter (SwedeAmp, 2016).

Andelen amputationer är fem gånger fler nu än det var under 1950 talet, vilket anses bero på

rökning, att andelen äldre har ökat och på att personer som drabbats av diabetes har blivit fler

(Lindgren & Svensson, 2007). 

Postoperativ smärta efter en amputation är en utmaning då smärttillståndet oftast är en 

blandning av somatisk och neuropatisk smärta (Nafisseh m.fl., 2015). Många personer som 

amputerar en extremitet upplever fantomkänsla, med andra ord tycks de fortfarande känna 

den del som är amputerad (Järhult & Offenbartl, 2013).

Efter en amputation kan kroppsbilden och personens identitet förändras. Kroppsbilden 

definieras som en kombination av en persons psykiska erfarenheter, känslor och attityder som 

är kopplat till kroppens form, funktion och utseende. En dålig kroppsbild har rapporterats 

vara starkt relaterat med ökad ångest och lägre livskvalité (Pasquina m.fl., 2014). 

Vårdpersonalen har ett stort ansvar då personers upplevelser av vardagen kan förändras efter 

en amputation, därmed har sjuksköterskan och andra vårdprofessioner en viktig roll för att 

följa upp före, under och efter en amputation. Sjuksköterskan kan underlätta processen för 

personen att återgå till sin vardag (Richardson, 2008). Amputation har blivit allt vanligare 

och det är viktigt som sjuksköterska att vara införstådd med hur personen upplever att livet 

förändras efter amputationen för att kunna erbjuda en god vård, och därför behövs fler studier 

om personers upplevelser efter detta ingrepp.

Bakgrund

Amputation 
En amputation är ett ingrepp där en extremitet opereras bort (Malmquist & Lundh, 2016). I

90 % av fallen amputeras en nedre extremitet. Vanligaste orsaken till amputation är en dålig 

blodcirkulation som i sin tur orsakats av aterosklerotisk kärlsjukdom eller diabetes (Järhult & 

Offenbartl, 2013). En amputation kan bli nödvändig vid kronisk osteit (infektion i skelettet) 
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då detta orsakar begränsningar av rörelser och funktionshinder i det vardagliga livet 

(Grzevièn m.fl., 2017). Amputation kan även bero på andra faktorer som cancer eller 

olycksfall (Järhult & Offenbartl, 2013). En annan orsak till amputation är sepsis (tidigare 

benämnts blodförgiftning). Amputation kan behövas på grund av omfattande vävnadsskador 

som i värsta fall kan leda till att personen dör inom några timmar (Sepsisfonden, 2018). En 

amputation kan befria personen från svåra smärtor och illaluktande sår. Efter en amputation 

kan komplikationer som infektion och dåligt läkning kräva att en reamputation behövs göras 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Det finns etniska skillnader kring hur vanligt förekommande 

amputation av nedre extremiteter är och som grundar sig bland annat i förekomsten av

diabetes hos personer med asiatiskt ursprung (Moxey m.fl., 2011). Personer med asiatiskt 

ursprung har därför mindre risk för amputation samtidigt som Afro-amerikaner har en större 

risk att drabbas av en amputation till följd av faktorer som exempelvis rökning, låg 

utbildningsstatus, låg inkomst samt brist på sjukvårdsförsäkringar. Sociala, ekonomiska och 

geografiska skillnader kopplat till etnicitet kan hindra personer att få vård och även detta kan

leda till en amputation.

Smärtupplevelser efter en amputation
Många personer som amputerar en extremitet upplever fantomkänsla. Om personen tidigare 

haft problem med svår smärta finns det risk att personen får fantomsmärtor efter att 

extremiteten avlägsnats (Järhult & Offenbartl, 2013). Bakgrunden till fantomsmärtor kan vara 

att en liten del av nerven finns kvar och att den utlöser nervimpulser vilket bidrar till olika 

känsloupplevelser från den saknade extremiteten (Ericson & Ericson, 2008). Dessa kan vara 

väldigt svåra att behandla. En del kan känna att den amputerade extremiteten fortfarande 

finns kvar och detta fenomen delas in i fantomkänsla och fantomsmärta. Fantomkänsla är när 

personer kan känna klåda, kyla, myrkrypningar eller en molande värk. Medan fantomsmärta 

upplevs som kramper, sveda eller blixtrande och stickande smärtor. Med tiden brukar 

fantomkänslorna försvinna men fantomsmärtorna kan finnas kvar i flera år. Dessa besvär kan 

uppkomma flera månader efter amputationen så det är viktigt att personen får information om 

denna fas. Fantomsmärtorna kan reduceras med hjälp av smärtlindring och fantomkänslorna 

kan behandlas genom muskelaktivitet (Järhult & Offenbartl, 2013). Proteser har visat en 

gynnsam effekt mot obehaget och smärtan. Hos många kan symtomen försvinna när de börjar 

använda protesterna (Grönseth, Roa, Könoy & Almås, 2014). Stockburger, Sadhir och Omar 

(2016) menar att ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt vid behandling av fantomkänslor har 

visats vara mest framgångsrikt. Det går att använda farmakologiska och icke farmakologiska 
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behandlingar. Läkemedel har visat positiva resultat på att minska symtomen som exempelvis 

genom att ge antidepressiva läkemedel till någon som utvecklat oro på grund av 

amputationen. Icke farmakologiska behandlingar är bland annat elektrisk nervstimulering 

(TENS), spegelterapi, massage samt kognitiv beteende terapi. Hjälper ingen av dessa kan ett 

kirurgiskt ingrepp vara ett alternativ (Stockburger, Sadhir & Omar, 2016).

Omvårdnad vid amputation
För att underlätta och anpassa personens nya livssituation har samverkan i team en stor 

betydelse. Det är för att många professioner är inblandade, som till exempel sjuksköterska, 

ortoped, sjukgymnast, ortopedingenjör och arbetsterapeut (Järhult & Offenbartl, 2013). För 

personen som behöver genomgå en amputation är det av stor betydelse att få vara med i 

beslutet av en amputation om det inte handlar om ett akut avlägsnande efter ett trauma. Om 

personen är med vid beslutet om amputation blir det lättare att kunna bearbeta förlusten

efteråt. I denna process har sjuksköterskan en viktig roll för att stötta personen och informera 

hur prognosen ser ut med en amputation. Det kan ta lång tid innan personen vänjer och 

förlikar sig med förlusten av en extremitet. Därför måste sjuksköterskan ha förståelse för att 

personens mående kan gå upp och ned och då försöka hjälpa till att bearbeta dessa känslor. 

Att få hjälp med moment som personen egentligen klarar av själv förstärker känslan av 

hjälplöshet och beroende. För att få reda på personens känslor behöver personen prata om 

deras unika upplevelser (Almås, 2004).

Rehabilitering efter en amputation 
Sjuksköterskan har en viktig roll till att motivera personen att utföra rehabilitering vilken bör 

påbörjas direkt vid beslutet av en amputation. I rehabiliteringsfasen är det mycket viktigt att 

personens medverkan är central. Utan personens egna insatser är det omöjligt att genomföra 

rehabiliteringen. Allvarliga tillstånd som diabetes och hjärtsvikt gör det svårare för personen 

att träna upp sig igen efter amputationen men även anemi och dålig näringsstatus försvårar 

rehabiliteringen, då det behövs näring för optimal sårläkning. Rehabiliteringen är ett 

långvarigt och påfrestande förlopp för den drabbade och det kräver stora insatser från 

personen själv. Hur självständig personen kan bli varierar från person till person. Prognosen 

är helt beroende på personens allmäntillstånd och ålder samt vilken funktion som personen 

hade innan operationen. Under träningen är det lättare att ha flera delmål än ett stort slutmål 

(Almås, 2004). Enligt Deans, Burns, McGarry, Murray och Mutrie (2012) kan motivation 

innan amputationen ha en stor betydelse för hur motivationen blir efter. Med större 
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motivation vill personerna prova ut protesen tidigare, och detta kan öka deras fysiska aktivitet 

på lång sikt (Deans, m.fl., 2012). Amputationerna bör utföras så att stumpens längd och 

utformning blir så idealisk som möjligt för framtida proteser. Det är viktigt att mobiliseras 

direkt efter amputationen och även fast personen inte kommer kunna gå så underlättar det att

kunna hjälpa till vid exempelvis olika vårdmoment och förflyttningar (Järhult & Offenbartl, 

2013). Efter en amputation kan personen ha möjlighet att använda protes för att underlätta 

vardagen beroende på ålder, fysiska och psykiska förutsättningar. Med tiden kan vissa 

personer gå tillräckligt bra med sin protes så att de inte behöver använda stöd. Vissa personer 

blir permanent beroende av en rullstol medan detta för andra innebär en temporär lösning. 

Under tiden personen är på sjukhus provar personen sig fram på arbetsterapin och där får 

arbetsterapeuten viktig information samt upplysningar om vilka hjälpmedel personen kan 

tänkas behöva. Olika proteser tillverkas av ortopedingenjörer på beställning av en 

specialistläkare. Tillverkningen av protesen görs så den på bästa vis ersätter funktionen i 

extremiteten som har amputerats. Protesen tillverkas och anpassas speciellt till en person 

(Almås, 2004). Det är också viktigt att undersöka hur hemmet ser ut för att se vilka ändringar 

som kan vara aktuella för personen. Anpassning av hemmet kräver ett gott samarbete med 

personen och de professioner som är inblandade i personens rehabilitering. Målet är att 

personen ska fungera självständigt och bli så oberoende av andra som möjligt i vardagen. När 

det kommer till förändringar i hemmet är det viktigt för sjuksköterskan att även samarbeta 

med personens anhöriga. Genom ett gott samarbete får de ta del av personens situation och 

kan lättare hjälpa till vid behov (Almås, 2004).

Att leva efter en amputation
De Oliveira Chini och Boemer (2007) skriver att mista en extremitet innebär att hela 

personens existens förändras. Det betyder att personen behöver anpassa sig efter 

amputationen samt lära sig att leva igen. För personen kan amputationen leda till något bättre 

men även till något sämre. Efter amputationen uppstår lidande över den saknade extremiteten. 

Personerna väljer att inte visa känslor och smärta för närstående och familj då de vill skydda 

dem från lidande. Personerna kände i vissa fall att de hade föredragit döden istället för 

amputation, för det skapade ett sådant lidande och känslan av att börja om på nytt. Personerna 

som genomgått en amputation kan få en ofullständig existens eftersom en extremitet saknas 

eller kan deras existens förbättras. Det kan bli bättre med nya upplevelser, personen kan bli 

smärtfri eller fri från en extremitet som inte har någon funktion och orsakar ohälsa. 

Amputation kan lindra smärta för att upprätthålla välbefinnande. Det kan vara en 
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livsnödvändig åtgärd för att personen ska överleva, trots de fysiska och psykiska 

konsekvenserna som kan uppstå. När personen fick en protes kände de inte bara att det var en 

underlättande faktor i vardagen utan att det blev en del av sin kropp. Det var ett erkännande 

att den amputerade delen inte var kvar. Det blev som att de fick obegränsat med möjligheter 

igen (De Oliveira Chini & Boemer, 2007). Psykisk ohälsa är förekommande efter en 

amputation och 30 % av de som genomgått en amputation av de nedre extremiteterna drabbas 

av en depression i efterförloppet (Pasquina, 2014). Depression är sedan länge förknippat med 

nedsatt aktivitet, vilket en amputation bidrar till. Personerna kunde uppleva besvikelse när de 

såg protesen då det påminde om verkligheten och förlusten av sin extremitet. De hade 

omedvetna tankar att de snabbt skulle bli hela igen med en protes. Personerna kunde känna 

sig både beroende och begränsade av sina proteser. Anhöriga men även främlingar kunde 

reagera negativt enligt deltagarna i studien, det kunde vara att andra kom fram och ställde 

frågor som protesanvändarna upplevde stötande (Murray & Forshaw, 2013). En annan 

utgångspunkt för amputation är att personen kan vara invalidiserad och mycket 

smärtpåverkad. Därmed kan en amputation bli förändring till något bättre. Förlusten av en 

extremitet är nödvändigt i de fall det beslutas att personen ska kunna leva ett bättre liv utan 

smärtor och eventuellt med större självständighet (Almås, 2004).

Upplevelse
Enligt Eriksson (1987) är grunden för personens upplevelsevärld baserad på graden av dennes 

tankar och känslor. Upplevelser är individuella och därav går det inte att förstås helt eller

tolkas av någon annan. Trots att personen är unik, är personen beroende av en gemenskap. I 

gemenskapen uppkommer upplevelser som att vara accepterad, förstådd, besvarad och att 

vara en del av en större helhet. Vid en upplevelse upplever personen ett möte med sig själv, 

med längtan, hopp och önskningar (a.a.).

Kari Martinsens omsorgsteori 
Enligt Martinsen (1978) kan inte personer leva avskilt från andra. I samband med sjukdom 

och funktionsnedsättning blir människans beroende av andra tydligare. Vid beroendet

behöver personen mänsklig kontakt. Enligt Martinsen ges detta via omsorg. Omsorg är något 

som måste läras genom erfarenheter via olika situationer. Det finns tre olika perspektiv vid 

omsorg. Där handlar den ena om förförståelse av vad som hjälper en person bäst. Omsorg 

handlar även om en tillgänglig och nära relation mellan två personer. Martinsen fortsätter och 

beskriver att omsorg innebär att ta hand om de svaga och sjuka. Omsorg innebär att 
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vårdgivaren inte förväntar sig någon omsorg tillbaka. För att bedriva omsorg måste 

sjuksköterskan arbeta professionellt och göra etiska övervägande av vårdsituationer. För att 

omvårdnaden ska bli professionell behöver sjuksköterskan bemöta personerna med öppenhet

genom sinnena. De personer som inte har möjlighet att återfå sitt oberoende av andra har 

sjuksköterskan ett stort ansvar. Martinsen (1978) tror inte på resultatmål då det i vissa fall

inte sker förbättring eller ökad självständighet av personens tillstånd. Omsorg beskrivs som 

att sjuksköterskan behöver inlevelse för att förstå personens situation och därefter görs en 

bedömning grundat på kunskaper om personens orsak till lidande samt åtgärder för att kunna 

lindra lidandet. Martinsen nämner helhetssyn som en viktig grundpelare för att kunna bedriva 

god omsorg. Utgångpunkten i teorin är inte personen i sig utan relationen mellan personer

(a.a.).

Problemformulering
Personer som genomgått en amputation kan uppleva att hela deras existens förändras. För att 

kunna stötta personerna efter deras amputation krävs det att sjuksköterskan har kunskap om 

tillståndet för att kunna främja personernas hälsa. Stor smärtproblematik kan uppstå efter 

amputationen som kan vara svår att hantera samt problem med att anpassa sig in i den nya 

vardagen. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att få en inblick i personernas egen

upplevelse vilket skulle kunna leda till en bättre omvårdnad och för att kunna ge bästa 

förutsättningarna för personerna. Trots att det årligen utförs ett stort antal amputationer av 

extremiteter finns det få studier om personernas upplevelser av livet efter en amputation och

detta är något som därför behöver undersökas mer.

Syfte
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation. 

Metod

Design
Då syftet var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation valdes en 

kvalitativ design med induktiv ansats. Utgångsläget för en kvalitativ studie är att undersöka 

ett problem eller ett ämne ner på djupet för att få ökad förståelse (Polit & Beck, 2008).
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Kvalitativ forskning innebär att forskaren är subjektiv det vill säga står ”innanför”. Kvalitativ 

forskning är flexibel, resultatet grundar sig på ett litet antal personer, ett stort antal variabler 

och gäller specifika miljöer. Olika metoder för att samla in information om den kvalitativa 

studien är att intervjua, observera och därpå skriva ner berättelser, texter och eller dokument.  

Induktiv definieras som olika delar forskaren upptäcker för att sedan tillsammans bilda en 

teori (Olsson & Sörensen, 2011). För att besvara syftet gjordes en narrativ litteraturstudie av

självbiografiska bloggar. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) används bloggar för att dela med 

sig av sin värld i nutid. Bloggar kan ge kunskap om hur det är att leva i en specifik situation 

som kan vara präglad av någon form av handikapp eller sjukdom. Berättelser har alltid varit 

en central del i vårdandet och redogörelser från personer samt anhöriga har varit en 

förbindelse till ökad och förbättrad kunskap. Berättelse kan översättas till narrativ. Narrativ 

forskning innebär att förstå mänsklig kommunikation och språk i olika sammanhang. En 

analys av narrativer innebär att all data består av färdiga berättelser som ska analyseras (a.a.).

Genom en analys av narrativer ökar kunskapen om personens upplevelser. 

Urval
Inklusionskriterier var män och kvinnor över 18 år som genomgått en amputation av yttre 

extremitet som exempelvis ett ben eller en arm. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska för 

att minska risken för fel vid översättning. Bloggarna skulle finnas fritt tillgängliga på internet 

och vara skrivna efter 2013 för att ta del av aktuell text och därmed aktuella upplevelser.

Bloggarna skulle vara skrivna av de personer som själv genomgått en amputation och 

uppdaterat kontinuerligt under ett år.

Datainsamling och granskning
Författarna tog hjälp av bibliotekarie på Blekinge Tekniska högskola för att få fram relevanta 

söktermer och sökmotorer. Sökmotorn BlogSearchEngine.org användes för att få fram 

bloggar som svarade på syftet. Söktermer blogg och amputation användes och gav 83 stycken 

träffar (Se Tabell 1).
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Tabell 1. Översikt schema för bloggsökning

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda 
bloggar

Blogsearchengine.org 28/2 2018 Blogg Amputation 83 3

Bloggportalen.se 28/2 2018 Amputation 2 1

bloglovin.com 28/2 2018 Amputation 0 0

hittabloggen.se 28/2 2018 Amputation 0 0

Det var tio stycken bloggar per sida och författarna valde att gå igenom samtliga sidor för att 

se vilka bloggar som svarade mot syftet. Tre stycken bloggar valdes ut för vidare granskning. 

80 stycken bloggar valdes bort då många var intervjuer från olika tidningar, var skrivna 

tidigare än 2013 och resterande svarade inte på syftet. Bloglovin.com och hittabloggen.se 

användes också med söktermerna blogg och amputation men utan några relevanta sökträffar. 

Sökmotorn bloggportalen.se användes för att få fram fler bloggar. På denna sökmotor kom 

två bloggar upp när det söktes på amputation. En svarade mot syftet och valdes ut till studien.

Enligt Alexanderson (2012) är det viktigt att bloggarna kvalitetsgranskas. Därför 

kvalitetsgranskades bloggarna och undersöktes utifrån Alexandersons (2012) modell. Genom 

en källkritisk metod är det möjligt att fastställa källornas ursprung och syfte. Inom den 

traditionella källkritiken används fyra kriteriebegrepp när en källa ska granskas vilka är 

äkthet, tid, beroende samt tendens (a.a.) (Se Bilaga 1).

Sammanfattning av bloggarna
Blogg 1:

En yngre kvinna drabbades av sepsis i mars 2012 och läkarna gör allt för hennes överlevnad. 

Det enda alternativet var amputation av hennes ben som gjordes i maj samma år. Inte förrän i 

november, ett halvår senare, kunde hon ta några fåtal steg med hjälp av kryckor och nu får vi 

läsa om hennes resa till att tävla i Paralympics i triathlon. 

Blogg 2: 

Yngre kvinna som arbetar som bloggare, fotograf, travtränare och kusk. Lever med 

sjukdomen CRPS (complex regional pain syndrome) och blev amputerad i november 2017. 

Innehållet i hennes blogg handlar om hennes liv i helhet och som hon själv beskriver det, att 

hästarna alltid kommer vara den bästa medicinen.
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Blogg 3: 

Medelålders kvinna som drabbades av sepsis efter en halsfluss i februari 2014. Hon blev svårt 

sjuk och fick kvadrupel amputeras för att överleva. Hon har inga armar eller ben kvar.  I 

bloggen får läsaren följa hennes rehabilitering tillbaka till vardagen.

Blogg 4:

En medelålders man som amputerade sin fot i april 2012. Detta var på grund av att han hade 

haft kraftig smärtproblematik efter ett slag på foten i samband med en fotbollsmatch. I 

bloggen får läsaren följa med honom i hans vardag där han tränar för att kunna springa 

maraton och ständigt vara den bästa versionen av sig själv.

Analys
Innehållsanalysen gjordes enligt Lundman och Graneheim (2017) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys. Det manifesta innehållet fokuserar på det tydliga och uppenbara i 

texten (Olsson & Sörensen, 2011). De utvalda bloggarnas inlägg lästes av båda författarna ett 

flertal gånger för få en ökad förståelse av texten. Efter gemensam läsning delades bloggarna 

upp var för sig för att ta ut meningsenheter som svarade på syftet. Därefter klistrades

meningsenheterna in i ett Word dokument och författarna arbetade sedan resterande steg i 

innehållsanalysen tillsammans. Enligt Lundman och Graneheim (2017) kan en meningsenhet

förklaras som meningsbärande del av en text. Den kan bestå av ord, meningar och längre 

stycken som hör ihop i ett sammanhang (a.a.). Författarna skrev ut alla 225 meningsenheter 

och placerade dessa i olika högar. Meningsenheterna benämndes med siffrorna ett till fyra för 

att veta vilken blogg koden tillhörde. Meningsenheterna som valts ut kondenserade 

författarna tillsammans vilket innebär att förkorta texten utan att förlora det centrala 

innehållet och genom att använda en manifest analys skulle koderna vara så textnära som 

möjligt. Därefter placerades en kod på de kondenserade meningsenheterna. Lundman och 

Graneheim (2017) skriver att en etikett beskriver innehållet. En kod är ett redskap som 

hjälper forskaren att reflektera över de insamlade materialet på ett nytt sätt (a.a.). Koderna 

diskuterades för att säkerhetsställa att de stämde med meningsenheternas innehåll. Därefter

bildades underkategorier utifrån kodernas skillnader och likheter som sedan skapade de tre 

kategorierna förändrad hälsa, förändringar i vardagen och förändrad syn på livet (Se Bilaga 

2).
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Etiskt övervägande 
Lagen om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk säger att materialet i bloggarna är 

tillåtet att använda eftersom de är publicerade så att allmänheten har möjlighet att läsa dem 

(SFS 1960:729). Materialet som samlats in har skrivits ned ordagrant och inte förvrängts.

Föreliggande studie har analysera bloggarnas innehåll i enlighet med godhetsprincipen som

innefattar begreppen förebyggande av skada, tillförlitlighet och effektivitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt World Medical Association (2013) så ska alla tänkbara

försiktighetsåtgärder vidtas för att respektera studiens deltagares privatliv och integritet. Det 

är även viktigt att behandla information om personerna konfidentiellt (a.a.). Enligt Sandman 

och Kjellman (2013) innebär konfidentialitet att obehöriga inte har möjlighet till att kunna 

identifiera de personer som har medverkat. Författarna till de bloggar som ingår i studien har 

så långt det varit möjligt behandlats konfidentiellt genom att bloggarna inte har namngetts

inne i texten utan benämns med siffror utan inbördes ordning.

Resultat
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation. 

Analysen av 225 meningsenheter från fyra bloggar resulterade i tre kategorier: förändrad 

hälsa med underkategorierna smärtproblematik och psykisk lidande, förändringar i vardagen 

med underkategorierna beroende av stöd och hjälp från andra och rädsla för andras 

reaktioner, förändrad syn på livet med underkategorierna saknad av tidigare liv och 

förbättrat välbefinnande (Se figur 1).

Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

•Smärtproblematik
•Psykisk lidande

Förändrad hälsa

•Beroende av stöd och hjälp från andra
•Rädsla för andras reaktioner

Förändringar i vardagen

•Saknad av tidigare liv
•Förbättrat välbefinnande

Förändrad syn på livet
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Förändrad hälsa
Efter en amputation upplevde personerna smärtproblematik och att ett psykiskt lidande 

framkom. Personerna beskrev att de hade problem med den fysiska hälsan i form av smärta 

efter genomförd amputation. Det psykiska lidandet påverkade personerna i form av ångest, 

depressioner och sorg.

Smärtproblematik

Det framkom att personerna efter amputationen upplevde att de hade problem med smärta

och den var som värst efter operationen. Personerna blev sängbundna på grund av smärtan 

och de hade så ont vid varje förflyttning de skrek rakt ut.

“de här första veckorna har inte heller varit att leka med rent 

smärtmässigt, framförallt de två första veckorna där innan vi fick 

medicineringen att fungera. Jag har under denna tid både gråtit och 

skrikit av smärta” (Blogg 2, 26/1–2018).

De hade konstant smärta i hela kroppen och det gjorde det svårt att mobiliseras efter 

amputation då smärtan tog över. När rehabiliteringen påbörjades så upplevde personerna 

alltid smärta vid det amputerade benet eller vid stumpen. Det blev en vardaglig smärtkamp.

Personerna hade även smärtproblematik i form av nervsmärta och nervkänningar. Detta

ökade när de varit mer aktiva eller när de har fått stimulering på stumpen (Blogg 1,2,3 & 4). 

En person jämförde smärtan med växtvärk och ibland som stickningar. Smärtan påverkade 

personen på nätterna så han inte kunde sova. En nytillkommen upplevelse var när kramp 

uppstod så kunde person inte sträcka ut extremiteten för att underlätta krampen (Blogg 4).

När det kom till smärthantering och läkemedel kände en person sig äcklade av att hon åt så 

mycket smärtstillande tabletter (Blogg 2). Personerna upplevde ett hat mot tabletterna men då 

de hade en viss effekt mot smärtan så fortsatte de att ta dem och fick påbörja avvänjning när 

smärtproblematiken blivit mindre. Smärtan var som värst på natten vilket ledde till 

sömnproblematik. Personerna tyckte periodvis att smärtstillande tabletter inte hade någon 

effekt och fick därmed ta stora doser. De upplevde därefter att de började bli piggare och 

mindre påverkade av det starka smärtstillandet (Blogg 1, 2, 3 & 4). Personerna som hade 

smärtproblematik innan amputationen skrev att trots den hemska smärtan skulle de gjort om 

amputationen igen då deras smärtproblematik blev bättre (Blogg 2 & 4).
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Psykisk lidande

Efter amputationen upplevde personerna problem med förändrad hälsa i form av psykiskt 

lidande. De kände att amputationen blev en ständig påminnelse om sorg och saknad och om 

hur drömmar blev krossade. Det uppkom tankar som varför det just drabbat dem. Det dök

upp ångest och frustration när sådant som de tidigare kunde göra inte gick längre och det 

ledde till rädsla för att vardagen inte skulle fungera igen. De hade problem med 

återkommande ångest och depressioner som var relaterat till amputationen. Detta skrev 

personerna att det gick i svackor, att ibland var den psykiska ohälsan bättre och ibland var

den krävande med panikångest och depressioner (Blogg 1, 2, 3 & 4). Personerna fick ta 

mediciner mot sitt psykiska lidande för att kunna stabilisera måendet (Blogg 3 & 4). När 

personen var inlagd på sjukhus fick läkare komma och ge starka lugnande mediciner då 

ångesten tog över (Blogg 3). Att vara på sjukhus var en tärande upplevelse då det påverkade 

måendet negativt då det påminde om vad personerna hade varit med om. Vid amputationen 

hade personerna bestämt sig för att de inte ville leva längre, de tyckte inte att deras liv som de 

hade då var värt att leva. De ville inte ta sig igenom allt vad det innebar att vara amputerad. 

De var rädda för smärtan, de var rädda för framtiden och de var rädda för vad de inte skulle 

klara av som amputerade. Personerna tappade sin livslust. De tyckte att det hade varit lättare 

att bara få somna in (Blogg 1 & 3). Personerna upplevde en smärta inombords med alla 

tankar som de kämpade med, de vill må bra men amputationen gjorde att personerna 

upplevde negativa tankar som ständigt dök upp och detta påverkade den psykiska ohälsan

med ångest och depression som ledde till ökat lidande (Blogg 1, 2, 3 & 4).

“Det jag kämpar med dagligen är inte bara mitt handikapp som 

amputerad utan kämpar mot en grym psykisk kamp då jag inte mått så bra 

under en lång period,” (Blogg 1, 25/11–2013)

Förändringar i vardagen
En amputation leder till stora förändringar i personernas vardag. Kategorin förändringar i 

vardagen kommer att belysa hur personerna upplever att vara beroende av stöd och hjälp från 

andra och hur personerna upplever rädsla för andras reaktioner. Stöd från andra kan vara en 

stor räddning i personernas vardag men också förvandlas till ett hinder. På grund av 

amputationen kan det riktas många blickar mot personerna vilket kan upplevas som jobbigt 

och leda till en rädsla för hur andra ska reagera.
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Beroende av stöd och hjälp från andra 

Personerna upplevde att proteser var ett bra stöd men känslan av att vara beroende ledde till 

oro ifall dessa inte skulle fungera att använda. Det fanns lite olika anledningar till varför, det 

kunde kan vara att benet var svullet så protesen inte gick på eller om protesen hade gått 

sönder. Personerna beskrev att när protesen inte gick att använda kände de sig otillräckliga 

och stympade igen. De upplevde då att protesen blev ett hinder i vardagen istället för ett stöd. 

Detta ledde till att personerna kunde känna ett obehag vid nya situationer och miljöer och 

därav gärna ville ha med en anhörig som säkerhet (Blogg 1, 2, 3 & 4). Proteserna väckte 

känslor som hat och påminde om vad som hade hänt, och vissa dagar kunde det vara svårt att 

ens se dem (Blogg 1 & 3). Det var också en lång invänjningsperiod för protesanvändare och 

mycket sjukhusbesök för justering. En annan negativ konsekvens av att vara beroende av stöd 

var att nya proteser tog tid att leverera. Då upplevde personerna att rehabiliteringen stod still 

och därmed även livet (Blogg 1, 2, 3 & 4). Miljön utomhus och inomhus kunde innebära 

svårigheter för personen med protes. Snö på gatan gjorde att det var väldigt lätt att halka och 

vissa branta backar var helt omöjliga att ta sig upp för. Inomhus kunde en del trappor vara ett 

hinder och vissa ställningar som att sitta på huk var att utesluta (Blogg 4). Annars var det 

mycket positivt med att kunna använda proteser som stöd för när dessa fungerade gjorde 

proteserna att personerna kände sig som en hel person igen och att protesen var en del av 

dem. Personerna beskrev att proteserna var deras enda transportmedel och tittade på dem med 

kärlek. Proteserna gav en känsla av frihet genom att personerna självständigt kunde förflytta 

sig. De uttryckte att de upplevde en stor tacksamhet och glädje över proteserna även om det 

inte varit helt smärtfritt och tagit lång tid att lära sig använda dem (Blogg 1, 2 & 4).  

“Jag minns tydligast när jag provade mina proteser… och det var som 

att någon kapat alla fotbojor. Allting som höll mig fast och sen kändes det 

som jag flög fram som att jag var fri, stark och bara som ingenting skulle 

vara som det varit förut efter denna händelsen” (Blogg 1, 25/6–2016)

Tillgången till assistans var ett fantastiskt stöd och en länk till att fungera normalt (Blogg 3).

Assistenter kunde hjälpa till med saker som personen själv inte klarade av längre. Personen 

berättade hur de hade ställt upp och gjort semestrar som annars inte blivit av till helt 

underbara. När det istället inte fungerade blev det att personen blev fånge i sitt eget hem. Det 

gick inte planera sin vardag ifall ingen kom på morgonen. Varje gång en ny assistent kom 

behövde personen introducera alla sysslor vilket blev påfrestande. Det gjorde att personen
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behövde sina anhöriga som stöd för att orka med vardagen. Personen kände sig så pass 

beroende av assistenten så när personen handlade upplevdes det som assistenten var 

personens händer. En känsla av att vara beroende av andra beskrev personen som frustrerande 

då det inte gick skynda på något utan var beroende av att andra skulle vara tidseffektiva. 

Personen hade börjat dra in på vissa nöjen som personen tidigare gjort då det blev svårt med 

alla hjälpmedel som hon var beroende av att de skulle fungera. Exempelvis om permobilen 

fick kortslutning och inte ville starta. Tågen som gick skulle vara anpassade och med rätt 

hjälpmedel och kom tåget in på fel perrong gick det inte att ta sig ur tåget. Fungerade inte 

hissen blev personen fast utan möjlighet att kunna ta sig därifrån vilket gjorde det 

problematiskt och därför valde personen att istället göra sådant som inte kunde gå fel. Att åka 

färdtjänst tyckte personen var ett privilegium när det fungerade vilket det inte alltid gjorde. 

Beroendet av färdtjänsten när den inte fungerade gjorde att personen inte kunde åka till sitt 

arbete eller ta sig iväg till planerade evenemang. Efter personerna blivit amputerade fick de 

söka jobb som hade möjlighet till handikappanpassning vilket gjorde att de inte hade 

möjlighet att söka alla de arbeten de ville. Att vara beroende av stöd var ett hinder när de inte 

fungerade eller tog för stor plats (Blogg 3 & 4). Exempelvis när inte elektroniska dörrar 

fungerade. Om det hade börjat brinna hade personen varit fast utan möjlighet att ta sig 

därifrån (Blogg 3). Sen kunde också olika former av stöd ge glädje. En person beskrev att när 

personalen till deras sons träning hade satt in en ramp gjorde det att personen kände sig som 

vilken vanlig förälder som helst (Blogg 3).

Rädsla för andras reaktioner

Personerna berättade om hur de upplevde skam och rädsla över deras förändrade utseende 

och att det drog många blickar till sig vilket tärde otroligt mycket. I vissa sammanhang 

undvek de helt blickarna för att det var för smärtsamt att bli påverkad av andras reaktioner

men även för att slippa känna medlidandet (Blogg 1 & 4). En person upplevde att hon kände 

sig som en sjukdom och var rädd över att barn skulle bli skräckslagna och inte våga vara i 

närheten (Blogg 1). Det tog så mycket på krafterna att ibland behövdes det vila innan en dag 

ute på stan på grund av all uppmärksamhet och ibland även kommentarer ifrån andra. Vid 

kommentarer försökte personen förklara att det inte var något farligt utan att personen bara 

haft lite otur för att försöka avdramatisera händelsen. På sommaren var det självklart för 

många att bära shorts men för personen innebar det en rädsla för hur andra skulle reagera. 

Därmed blev personen påverkad av andra vid valet av kläder (Blogg 4).
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“som till exempel idag när det är strålande sol och man funderar på om 

man ska ha kortbyxor eller inte. En självklarhet för många men om man 

har en protes så är det ju så att man dra ganska många blickar mot sig, 

nu säger jag inte att alla tittar nedvärderande på mig, men i mina tankar 

så låter det- Varför tittar alla på mig?” (Blogg 4, 7/9–2013).

Förändrad syn på livet 
Efter en amputation kan personens syn på livet förändras. Detta kommer beskrivas i 

underkategorierna saknad av tidigare liv och förbättrat välbefinnande. Det är lätt att ta saker 

för givet men sedan när det inte finns längre kan det uppkomma en saknad. En amputation 

behöver inte vara något negativt utan det kan också leda till att en person får ett bättre 

välbefinnande.

Saknad av tidigare liv

En person beskrev sin upplevelse av att livet hade blivit indelat efter amputationen (Blogg 3).

Innan amputationen delades det in efter stora positiva livsförändringar. Idag delas det in i före 

och efter amputationen, och personen saknar sitt förra bekymmersfria liv. De personer som 

genomgått en akut amputation skrev om hur de saknade sitt tidigare jag, samt hur de saknade 

sina amputerade extremiteter och vill få dem tillbaka (Blogg 1 & 3). En saknad var att kunna 

gå på stranden och känna sanden mellan tårna (Blogg 1).

“Jag kanske är extra känslig just för att jag saknar underben och tänker 

ofta på hur mycket jag skulle vickat på tårna och alltid gått i kjol och flip 

flops om jag kunde spola tillbaka tiden” (Blogg 1, 16/3–2016) 

Personen beskrev vidare att hon saknade sin tidigare vardag, hon längtade inte till semester 

utan till sitt vardagsliv (Blogg 1). Det uppkom frågor om hur det skulle bli i framtiden, saker 

som varit självklara innan amputationen men som blev problematiska efter en amputation. De 

accepterade inte förändringen utan ville ta sig tillbaka till hur de hade det innan (Blogg 1,2,3 

& 4). En person saknade hur hon tidigare kunnat springa samt göra saker helt obehindrat men 

efter avlägsnandet av extremiteten gick inte detta längre. Hon tyckte att hon mist en del av sin 

tidigare identitet (Blogg 1). Efter amputationen blev personerna en annan person då de gått 

igenom påfrestande prövningar. De tänkte tillbaka och reflekterade över hur det var innan 
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amputationen (Blogg 1, 2, 3 & 4). De saknade sitt tidigare jag och inte det jag som blivit efter 

amputationen (Blogg 1 & 3).

Förbättrat välbefinnande 

Personerna som hade en planerad amputation berättade att de upplevde ett förbättrat 

välbefinnande efter operationen. De kunde nu utan extremiteten som hindrade dem utöva 

olika sorters fysiska aktiviteter som tidigare varit omöjliga (Blogg 2 & 4). Flera nya 

upplevelser som ökad motivation tillkom och de ville inte återgå till samma person som de 

varit förr utan tänkte kämpa för att komma tillbaka starkare än någonsin (Blogg 1,2 & 4). De

började även tänka på alla möjligheter som fanns och inte bara ta allt för givet. Där beskrevs 

nya drömmar och att de inte längre tänkte begränsa sig som de gjort förut samt att saker som 

tidigare varit ”vanliga/tråkiga” som att kunna gå fick en ny stor betydelse (Blogg 1 & 4). 

“Förutom det har ju en faktiskt en helt ny värld öppnats. Jag stöter på 

situationer, människor och sammanhang som jag aldrig hade mött om 

inte det här hänt och det tycker jag är helt fantastiskt! Är så glad för det”

(Blogg 4, 15/1–2014).

Personerna delgav att en amputation kunde leda till en hel del konsekvenser, men de valde att 

se sina problem som tillgångar och var tacksamma över sitt liv och de nya upplevelserna 

(Blogg 1,3 & 4). Personerna beskrev ett flertal gånger att de aldrig ångrade amputationen 

även om de kunde ha dåliga dagar ibland då de ansåg att deras välbefinnande hade förbättrats 

(Blogg 2 & 4). Synen på vad som var kvar av personens kropp efter amputationen upplevdes 

som starkt, tåligt och otroligt värdefullt (Blogg 1).

Diskussion

Metoddiskussion
Studiens syfte var att beskriva personers upplevelse av livet efter en amputation där 

författarna valde att göra en analys av narrativer baserat på bloggar. Dahlborg-Lyckhage 

(2012) skriver att fördelen med en blogg är att bloggaren kan skriva om sina egna 

upplevelser. En blogg kan användas för att öka kunskapen om hur personer upplever hälsa

(a.a.). Bloggarna söktes på Bloggportalen.se med två träffar och Blogsearchengine.org med 
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83 träffar med söktermerna blogg och amputation. På bloggportalen var det en blogg som 

passade in enligt exklusionskriterierna och på den sistnämnda sökmotorn valdes tre bloggar 

ut. Det var inte möjligt att avgränsa genom fler söktermer då det hade blivit för få träffar. En 

annan nackdel var att det inte gick att avgränsa årtal på sökmotorn så författarna fick gå 

igenom och granska bloggarna enligt kriterierna. De utvalda bloggarnas inlägg lästes av båda 

författarna ett flertal gånger för att få en ökad förståelse. Sedan delades bloggarna upp och 

författarna fick två bloggar var att leta ut meningsenheter som svarade på studiens syfte. 

Därefter gick författarna igenom resterande steg i analysen tillsammans för att kunna 

diskutera och på så vis ökade trovärdigheten. Lundman och Graneheim (2017) skriver att när 

meningsenheter tas ut är det viktigt att se sammanhanget som omger texten. Med andra ord 

kan delar av texten inte tas bort utan att den granskas då den kan förlora kontexten. För att 

studien ska vara trovärdig ska inte de meningsbärande enheterna vara för korta och inte heller 

för långa. De meningsenheter som är långa kan innehålla flera meningsenheter och är de för 

korta meningsenheter kan det bli att de tas ur sitt sammanhang (Lundman & Graneheim, 

2017). Om ett blogginlägg var långt samt innehöll flera meningsenheter delades detta upp för 

att inte mista information. En svaghet i studiens resultat var att kvinnorna var 

överrepresenterade och det kan bero på att majoriteten av svenska bloggar bedrivs av 

kvinnor. Fyra bloggar kan anses som en liten bas till resultatet men då det skulle passa 

tidsramen för examensarbetet blev antalet tillräckligt omfattande. Endast primärkällor 

användes och dessa kvalitetsgranskades utifrån Alexandersons (2012) modell genom 

källkritik som gör att trovärdigheten ökar. Att följa modellen gick bra eftersom den var

tydligt beskriven. Modellen underlättade urvalsprocessen då den granskade bloggarnas 

aktuella text och om bloggen hade uppdaterats kontinuerligt. Modellen granskade även 

bloggens äkthet och genom detta var det enklare att se om bloggarna var lämpliga för 

inklusion eller exklusion.. Denna studie har under arbetets gång granskats av handledare, 

medstudenter, examinatorer och opponenter för att minska risken för kvalitetsbrister. Det

övervägdes att använda patografier till studien men uteslöts på grund av otillräckligt material. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) skriver att det är fördel med bloggar då det berättas i nutid till 

skillnad från patografier som berättas i dåtid. Bloggtexten ska bearbetas som empiriskt 

material och bloggtexten ska svara på de frågeställningar som är utvecklade ifrån 

problemområdet. En biografi är en källa för analyser vars syfte är att få information om 

huruvida personer i olika skeenden i livet har för upplevelser. De gör livsbeskrivningar som 

kan innehålla olika syften, exempelvis i underhållande syfte men de innehåller ofta noga 

beskrivna detaljer om personens vardag och utgör därmed ett intressant material i ett 
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vetenskapligt syfte (a.a.). Studiens inklusionskriterier var att bloggarna skulle vara skrivna på 

svenska för att undvika översättningsfel och en risk för feltolkning av resultatet. Då det 

används ett vardagligt språk i bloggar förekommer slanguttryck, olika förkortningar och 

stavfel vilket kan medföra svårigheter i kondenseringen. Det gjorde att det svårt att vara 

textnära utan mindre tolkningar av meningsenheterna. Om studien skulle upprepas vid ett 

senare tillfälle finns risken att bloggarna blivit inaktuella eller borttagna. Om studien 

upprepas kan detta medföra att andra bloggar behöver användas. Resultatet kan bli identiskt

om liknande bloggar nyttjas. Bloggtexterna lästes enskilt av varje författare för att inte 

påverka varandra. Då studien baserades på fyra bloggar och bloggförfattarnas upplevelser går 

det inte att generalisera resultatet, det kan däremot ge en ökad förståelse för hur personer kan 

uppleva livet efter en amputation. Detta kan bidra med ett individanpassat förhållningssätt till 

personer som genomgått en amputation. Studien utfördes utifrån Lundman och Graneheims

(2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Författarna ansåg att denna innehållsanalys 

var mest relevant till utförd studie. För att svara hur trovärdigt ett resultat är använder 

Lundman och Graneheim (2017) begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet. Eftersom en kvalitativ studie har som syfte att beskriva upplevelser är det viktigt 

att inkludera personer av båda könen och alla åldrar för att öka resultatets giltighet. Ett annat 

sätt att visa giltighet för läsaren är att presentera citat från källorna. Tillförlitligheten handlar 

om att studien ska ge en noggrann beskrivning av analysarbetet (a.a.). Genom att analysen 

bearbetades tillsammans ökar tillförlitligheten där författarna har gemensamt diskuterat och 

reflekterat över koderna och kategorierna. Lundman och Graneheim (2017) skriver att genom 

överförbarhet kan författarna ge förslag och skapa förutsättningar för att resultatet ska kunna 

användas i andra grupper eller situationer. För att det ska kunna vara möjligt krävs en 

detaljerad beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. I kvalitativa studier är 

forskarnas delaktighet central och räknas som en medskapare av texten (a.a.). 

Resultatdiskussion
Föreliggande studies syfte var att beskriva personers upplevelser av livet efter en amputation. 

Det framkom tre kategorier som blev förändrad hälsa, förändringar i vardagen och förändrad 

syn på livet, samt sex underkategorier. Utifrån fynden skiljde det sig inte åt mellan könen och 

den slutsatsen drogs eftersom de hade liknande bakgrund till amputationen och likartade 

upplevelser i efterloppet. Grzevièn m.fl. (2017) visar däremot att det var svårare för kvinnor 

att acceptera sin amputation än män (a.a.). Hälften av personerna i föreliggande studie hade 

drabbats av sepsis och resterande hade en smärtproblematik som ledde till amputation.  
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Förändrad hälsa

I resultatet framkom det att personers hälsa förändrades efter amputationen i form av 

smärtproblematik samt psykisk lidande. Personerna hade problem med den fysiska smärtan i 

form av postoperativ smärta, nervsmärta och nervkänningar. Personerna beskrev också att 

smärtan var som värst första tiden efter den genomförda amputationen och att de blev

sängliggande relaterat till smärtan. Enligt en studie av Nafisseh m.fl. (2015) kan smärtan efter 

en amputation vara en blandning av somatisk och neuropatisk smärta. Personerna beskrev att 

de alltid upplevde någon form av smärta och att den var svårbehandlad (a.a.). Enligt 

Martinsen (1978) blir beroendet av andra personer tydligare vid sjukdom och 

funktionsnedsättning. När beroendet blir tydligare behöver personerna mänsklig kontakt och 

detta ges via omvårdnad. Föreliggande studie visade att personerna blev deprimerade efter sin 

amputation samt att de fick äta antidepressiva läkemedel för att må bättre. Enligt Pasquina

m.fl. (2014) var psykiskt lidande vanligt efter en amputation, 30 % av de som genomgått en 

amputation av nedre extremitet drabbas av en depression i efterförloppet vilket är förknippat 

med nedsatt aktivitet (a.a.). Resultatet i föreliggande studie visade på att de som hade 

fantomsmärtor hade ångestproblematik men även de som inte drabbats av fantomsmärtor led 

av problem med ångest. När smärtan steg blev personerna sängliggande vilket utvecklade 

psykiskt lidande i form av ångest och depression. Personerna beskrev även att läkemedel inte 

gav den effekt som var önskad för att kunna lindra smärtan. Det är viktigt att sjuksköterskan 

tillgodoser personernas behov som i detta fall är smärtlindring. Smärta hindrar personerna i 

deras vardag och kan leda till negativ inverkan på personernas upplevelser. Enligt Braguru, 

Dekker, Geertzen och Dijkstra (2011) upplevde personer som led av fantomsmärta mer 

ångestproblematik än de som inte upplevde fantomsmärta. Det var vanligast att få diagnosen 

ångest inom sex månader efter amputationen. Den psykiska och fysiska ohälsan hänger ihop. 

När personerna känner en långvarig smärta påverkades deras mående och därmed är det 

vanligt att personer drabbas av ångestproblematik (a.a.). Martinsen (1978) menar att 

sjuksköterskan behöver inlevelse för att kunna förstå personens situation och för att lindra 

lidandet behöver sjuksköterskan kunskap om orsaken till lidandet (a.a.). Svensk

sjuksköterskeförening (2017) skriver att den legitimerade sjuksköterska ansvarar för kliniska 

beslut som erbjuder personer ökad möjlighet till att bibehålla, förbättra och återfå hälsa. De 

ska även hjälpa till att hantera personers hälsoproblem och funktionsnedsättning för att kunna 

uppnå bästa möjliga välbefinnande (a.a.). 
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Förändringar i vardagen

Vidare visade resultatet i föreliggande studie att det uppkommer förändringar i vardagen som 

att vara beroende av stöd och hjälp ifrån andra och rädsla för andras reaktioner. Personerna 

upplevde olika begränsningar i deras vardag efter amputationen, allt från att välja arbetsplats 

till känna sig fången i sitt hem. Eftersom en amputation kan vara överväldigande har 

sjuksköterskan en stor central roll i att stödja och finnas tillgänglig för personen. Enligt 

Martinsen (1978) behöver sjuksköterskan ha förförståelse för vad som hjälper personen bäst i 

dennas enskilda situation. För att bedriva en bra och god omsorg behöver denna förförståelse 

vara tillgänglig för att skapa en nära relation mellan personen och sjuksköterskan, där 

sjuksköterskan inte förväntar sig någon omsorg i gengäld. I föreliggande studie framkom det 

att hjälpmedel kunde ses som en tillgång men även som ett hinder. När allting fungerade så 

underlättade stödet för personen men när de krånglade kunde hela deras dag förstöras. 

Personerna i studien upplevde rädsla över hur andra skulle reagera på deras utseende. En 

amputerad extremitet drog många blickar, vilket var utmattande för personerna. Det 

överensstämmer med Wijk och Carlssons (2015) studie där det framkom att i vissa fall bar 

personerna protesen endast för utseendets skull för att kunna smälta in i samhället. Med hjälp 

av proteserna fick personerna en helhetskänsla av sin kropp (a.a.). 

Förändrad syn på livet

Resultatet visade att personerna upplevde en ny form av motivation som inte funnits innan 

amputationen. Denna motivation har de hittat genom träning och genom egna utmaningar. De 

vill hela tiden uppdatera och göra det bästa av situationen. Genom träning efter en amputation 

kan personers välbefinnande öka. Detta är någonting som sjuksköterskan bör uppmuntra i den 

mån som det är möjligt. Genom träning kan personer som genomgått en amputation även bli 

mer självständiga och känna mindre beroende av stöd och hjälp från andra. Ibland kan vara 

lätt att dessa personer känner sig socialt isolerade och nedstämda men träning har en positiv

effekt då de får använda den styrka de har samtidigt arbeta upp den och under tiden träffa 

människor som försöker motivera dem. Grzevièn m.fl. (2017) skriver att en amputation kan 

förbättra en persons välbefinnande och dagliga funktion (a.a.). De personer som genomgått 

en amputation upplever ett ökat välbefinnande och självkänsla om de utövar sport eller fysisk 

aktivitet efter sin amputation. De hade bättre välbefinnande än de som inte var fysiskt aktiva. 

Fysisk aktivitet och sport hjälpte personerna att få sociala kontakter. De hjälpte till med 

sportutrustning så personerna kunde utöva sin sport trots amputationen. Detta leder i sin tur 

att de hade lättare att acceptera sin situation (Mckeichnie & John, 2014). Bennett (2016) 
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beskriver att en amputation blir en livsförändrande händelse. Ett tvärvetenskapligt 

tillvägagångssätt med införande av en psykiater underlättar till en mjukare övergång genom 

processen tillbaka till vardagen (a.a.). Grzevièn m.fl. (2017) studie visade att personers 

livskvalité efter en amputation kan bli försämrad. De trodde att det berodde på att deras egen

uppfattning av kroppen och vardagliga prestationen förändrades. Därför poängterar studien 

vikten av att personerna ska få lämplig behandling och spendera mycket tid på rehabilitering 

för att kunna förbättra deras välmående och möjliggöra att kunna återvända till vardagen 

(a.a.). Martinsen (1978) menar att det inte alltid sker en förbättring eller att självständigheten 

hos personen ökar och då går det inte ha ett slutmål. I dessa fall har sjuksköterskan en stor 

och viktig roll för de personer som inte har möjlighet att få tillbaka sitt oberoende (a.a.). 

Enligt föreliggande studiens resultat framkom det att upplevelsen efter amputationen skiljde 

sig åt beroende på om den utförts akut eller var planerad. De som utfört amputationen akut 

upplevde en ökad saknad av sitt liv innan amputationen. Över tid upplevde personerna en 

acceptans av händelsen medan de som hade en planerad amputation direkt upplevde ett 

förbättrat välbefinnande. Därför går det inte att generalisera resultatet utan upplevelsen av 

livet efter en amputation är individuell. 

Slutsats
Då det görs cirka 3000 amputationer på nedre extremitet årligen i Sverige är möjligheten stor 

att som sjuksköterska möta en person som genomgått en amputation. Upplevelsen av livet 

efter en amputation skiljde sig åt beroende av om den var planerad eller utfördes akut. 

Kunskapen från föreliggande studie bidrar till att sjuksköterskan kan se helheten i en persons 

situation och att varje person har en unik upplevelse. Det är viktigt att behandla personen med 

respekt då detta ökar deras välbefinnande. Det är också viktigt att sjuksköterskan har 

tillräckligt med kunskap för att kunna informera om eventuella känslor och upplevelser efter 

en amputation. Det kan hjälpa personen att förbereda sig och därmed enklare anpassa sig till 

livet efter en amputation. 

Föreliggande studie belyser upplevelsen efter en amputation men resultatet är även 

överförbar till andra sjukdomar som kan innebära en förlust eller en förändring. Genom god 

kunskap om upplevelsen efter en amputation kan sjuksköterskan utöva en god och säker vård. 

Ett forskningsförslag är. Vidare forskningsförslag är att genomföra fler kvalitativa studier

som belyser personers upplevelse vid en amputation då det finns få studier utförda inom detta 
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område, exempelvis att studera upplevelsen av bemötandet i samband med en amputation. 

Varje persons upplevelse av livet efter en amputation är unik och individuell och för att 

kunna vårda personerna på bästa sätt är det viktigt med denna kunskap.
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Bilaga: 1. Källkritisk granskning
Källkritik på internet (Alexandersson, 2012).

Blogg Äkthet, är källan 
vad den påstår sig?

Tid, aktuell 
information?

Beroende, är källan 
fristående eller 
beroende av andra?

Tendens, finns det 
värderingar i informationen 
och om det finns motstridig 
information hur trovärdig är 
den i så fall?

Blogg 1: Ja, bloggen är en 
primärkälla vilket 
understryker äktheten. 
Bloggförfattaren har 
en kategori med
kontakt på framsidan 
som är öppen för alla.

Mars 2012-Mars 2018. 
Bloggen är aktuell och 
uppdateras 
kontinuerligt där 
författaren skriver ut 
inläggets datum. 
Bloggen skapades i 
samband med 
amputationen.

Ja, källan är fristående 
och oberoende av andra. 
Bloggförfattaren har en 
egen hemsida och skriver 
om sina upplevelser.

Det är personliga värderingar 
och upplevelser i 
bloggförfattarens inlägg som 
behövs ta hänsyn till.

Blogg 2: Ja, kategoriseringen 
utökar äktheten då en 
kategori var sjukhuset
och sjukdomen. 
Bloggförfattarens 
avsikt är att skriva om 
sina upplevelser kring 
en amputation.

November 2017-Mars 
2018. Bloggen är 
aktuell och uppdateras 
kontinuerligt med 
utskrivna datum på 
inläggen. Eftersom 
amputationen skedde 
så nära i tiden anses 
källan vara mycket 
trovärdig.

Ja, källan är fristående 
eftersom 
bloggförfattaren har en 
egen hemsida och 
oberoende av andra på 
grund av att innehållet i 
inläggen är egna tankar.

Det uppkommer värderingar då 
det handlar om självbiografiska 
data.

Blogg 3: Ja, bloggen är äkta då 
det är en primärkälla 
där syftet är att 
beskriva sin vardag 
efter amputation. 
Kontakt sker via 
kommentarsfält som 
är öppet efter varje 
inlägg.

Januari 2015-Mars 
2018. Bloggen 
skapades i samband 
med amputationen och 
det styrker 
trovärdigheten. 
Bloggen är aktuell och 
uppdateras 
kontinuerligt med 
daterade inlägg.

Ja, bloggförfattaren 
skriver på en bloggportal 
men räknas ändå som 
fristående då innehållet 
är oberoende av andra. 

Eftersom blogginläggen 
handlar om egna tankar och 
upplevelser.

Blogg 4: Bloggen är en 
primärkälla vars syfte 
är att beskriva vägen 
tillbaka till vardagen 
efter amputation. 
Kontakt till 
författaren sker via 
kommentarsfältet 
efter ett blogginlägg.

April 2014-Mars 2018. 
Kontinuerlig 
uppdatering med inlägg 
som är daterade. 
Bloggen skapades efter 
amputationen men 
fortfarande under 
rehabiliteringsfasen.

Ja, källan är fristående 
och oberoende av andra 
då bloggförfattaren har 
en egen hemsida och 
ansvarar själv vad som 
publiceras. 

Bloggen speglar personliga 
värderingar och upplevelser.
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Bilaga 2: Exempel ur innehållsanalysen
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori
Jag blev jätteglad över att hon verkligen tog tag i detta 
med min smärtproblematik och förstod att då jag 
opererats så många gånger de tre senaste åren därför 
har en så mycket högre tolerans än alla andra

Glad över att vårdpersonal tog tag i 
smärtproblematik då jag har en 
högre tolerans

Glädje över itu tagande 
med smärtproblematik

Smärtproblematik Förändrad hälsa

Och när de två dagar efter operationen sa att det var 
bara att komma igång på en gång, så försökte jag (blev 
bärd för kunde inte ens sätta mig) ta mig över till 
rullstolen trots att jag aldrig aldrig aldrig någonsin 
upplevt hemskare smärta stråla genom hela kroppen.

Två dagar efter amputationen bar de 
över mig till rullstolen aldrig 
upplevt sådan smärta

Smärta efter amputation

Varje dag känns som en kamp mot någon form av 
smärta, är det inte nerverna så är det skav från någon 
hylsa, men jag tänker inte ge mig. 

Varje dag känns som en kamp mot 
någon smärta men tänker inte ge 
mig

Vardaglig smärtkamp

De här första veckorna har inte heller varit att leka med 
rent smärtmässigt, framförallt de två första veckorna 
där innan vi fick medicineringen att fungera. Jag har 
under denna tid både gråtit och skrikigt av smärta

Smärtmässigt hemskt de senaste 
veckorna innan medicinen 
fungerade. Under tiden både gråtit 
och skrikigt av smärta

Hemsk smärta innan 
medicinering fungerade

Det jag kämpar med dagligen är inte bara mitt 
handikapp som amputerad utan kämpar mot en grym 
psykisk kamp då jag inte har mått så bra under en lång 
period.

Kämpar inte enbart med mitt 
handikapp. Haft en grym psykisk 
kamp under en lång period

Psykisk kamp Psykiskt lidande

Det hade varit så mycket lättare att bara abdikera, 
kapitulera. Jag var ju ändå död på insidan.

Varit lättare att kapitulera, var död
på insidan.

Död på insidan

Ja asså jag hade ju bestämt mig för att jag inte ville leva 
för att jag tyckte inte att mitt liv var värdigt att leva

Bestämt mig för att jag inte ville 
leva, jag tyckte inte mitt liv var 
värdigt

Ville inte leva

Jag grät så att jourläkaren till slut fick komma då armar 
och ben började kasta sig av och an i ångest och han 
fick ge mig riktigt starka ångestdämpande mediciner 
innan jag somnade i ren utmattning

Jourläkaren fick komma och ge 
starka ångestdämpande mediciner 
pga. ångest

Ångest

Det stora problemet som jag dras med nu är ju faktiskt 
det psykiska, får ofta svackor då jag funderar på varför 
allt har hänt och hur det kunde hända just mig.

Dras med det psykiska, får ofta 
svackor då jag ifrågasätter varför 
allt hänt mig

Dras med det psykiska
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David på dagis och åkte till hans tennisträning och de 
hade satt in en ramp till mig… Så himla glad jag blev 
för nu kan jag följa med David till hans träning som 
vilken vanlig förälder som helst!

Satt upp ramp till mig på sonens 
tennisträning. Blev glad för kan 
följa med som vilken vanlig 
förälder som helst

Glad över ramp som leder 
till att kunna vara en vanlig 
förälder 

Beroende av stöd 
och hjälp från andra

Förändringar i 
vardagen

Kassörskan ber då min assistent om legitimation då hon 
stoppar in mitt kort och knappar in min kod… Det stela 
leendet sprider sig i kassörskans ansikte och hon 
förklarar att det är ju assistenten som betalar. Nej, säger 
jag, det är jag som betalar, hon är bara mina händer 
som knappar in

Det är jag som betalar, hon är bara 
mina händer som knappar in

Assistenten är mina händer

Sedan september har hemtjänsten varit mig behjälplig 
då jag larmat, dygnet runt, detta har fått mig att leva ett 
så normalt liv det går. 

Hemtjänsten hjälpt mig dygnet runt 
och det har fått mig att leva så 
normalt som möjligt

Leva normalt med hjälp av 
andra

Frustrationen blir ännu större för jag kan inte skynda på 
något utan måste hela tiden vädja till att de runt 
omkring mig att vara tidseffektiva

Frustrationen blir större för jag kan 
inte skynda på. Måste vädja till att 
de runt omkring mig är tidseffektiva

Frustration över att inte 
kunna skynda på

Som till exempel idag när det är strålande sol och man 
funderar på om man ska ha kortbyxor eller inte.  En 
självklarhet för många men om man har en protes så är 
det ju så att man drar ganska många blickar mot sig, nu 
säger jag inte att alla tittar nedvärderande på mig 

Funderar på att ha kortbyxor eller 
inte, ingen självklarhet för 
protesanvändare då det drar många 
blickar

Proteser drar många 
blickar

Rädsla för andras 
reaktioner

Jag kom ihåg henne, men tittade bort för att jag vill inte 
mötas av blicken jag räknade med att jag skulle få, den 
jag fick av alla. Det-är-synd-om-Shahrzad-blicken. Jag 
undvek strikt all ögonkontakt på den tiden, var för 
smärtsamt.

Undviker ögonkontakt för att slippa 
tycka synd om blicken, den är för 
smärtsam.

Undviker ögonkontakt för 
att slippa känna 
medlidande

Det är många skolklasser som simmar på arenan och 
jag undrar ofta hur barnen ska ta det här med mina ben. 
Var orolig för att Jonas skulle få ett samtal från 
föräldrar som berättar om skräckslagna barn som inte 
vill simma där mer.

Rädd för hur barnen på simhallen 
ska reagera på hennes ben

Rädsla för omgivningen 
reaktioner

på restaurang, bio och liknande får jag vänja mig vid att 
människor tittar nyfiket om det skulle vara så att jag 
behöver ta av benet.

Får vänja mig vid att människor 
tittar

Vänja sig vid blickar
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Jag kanske är extra känslig just för att jag saknar 
underben och tänker ofta på hur mycket jag skulle 
vickat på tårna och alltid gått i kjol och flip flops om 
jag kunde spola tillbaka tiden

Känslig för jag saknar underben 
och tänker på saker jag skulle gjort 
om jag kunde spola tillbaka tiden

Saknar mina underben och 
saker jag skulle gjort

Saknad av tidigare 
liv

Förändrad syn på 
livet

När jag var som sjukast så längtade jag inte till glassiga 
stränder med smaragdgrönt vatten och palmer utan jag 
längtade efter vår vardag, det är ju ändå det liv jag har 
valt att leva den mesta tiden av mitt liv

När jag var sjuk längtade jag inte 
efter glassiga stränder utan efter vår 
vardag

Längtade efter vår vardag

Shahrzad med de snygga benen. Du är ständigt i mina 
tankar och i mitt hjärta. Jag bär med dig allt som du sa, 
allting som du tänkte, allting du drömde, allt du kände 
och allt du varit. Ibland önskar jag att jag kunde vara 
du. Jag har haft tre skitjobbiga år sedan du försvann. 
Jag försöker förlåta dig för det. Att du försvann vill 
säga

Gamla jag är ständigt i mina tankar. 
Önskar att jag kunde vara gamla 
jag. Kan inte förlåta att du försvann

Gamla jag är ständigt i 
mina tankar

När jag blev sjuk tog sjukdomen mina underben. För 
det fanns protester. Drömmarna och förhoppningarna 
då? Jag gömde dem, i ren och skär olust och sorg 
försvann allt jag hade hoppats på, allt jag trodde och 
ville skulle hända. Innan jag blev sjuk låg världen inför 
mig, jag hade allting

Sjukdomen tog mina underben och 
mina drömmar gömdes. Tidigare 
låg allt framför mig 

Drömmarna försvann efter 
amputationen

Förutom det har ju en faktiskt en helt ny värld öppnats. 
Jag stöter på situationer, människor och sammanhang 
som jag aldrig hade mött om inte det här hänt och det 
tycker jag är helt fantastiskt! Är så glad för det

En helt ny värld har öppnats. Varit 
med om saker jag aldrig skulle varit 
med om annars. Är glad över det.

Ny värld har öppnats Förbättrat 
välbefinnande

När man har varit med om något så speciellt tror jag att 
man ändras som människa och börjar tänka på 
möjligheter, för det är just det som jag gör hela tiden

Vid speciella händelser ändras man 
som människa och börjar tänka på 
möjligheterna

Tänker på möjligheterna

Samt få en del att förstå att livet inte tappar sin mening 
bara för att man har ett handikapp, det har snarare gjort 
min motivation till många saker mycket större. Viljan 
att klarar av nya utmaningar har växt något otroligt, 
och speciellt när någon säger: -Det där klarar du inte 
med ditt ben!

Trots mitt handikapp har min 
motivation bara ökat. Fått nya 
utmaningar

Handikappet har ökat 
motivationen

Jag vaknar alltid med ett leende på läpparna, jag ser 
direkt mina problem som tillgångar och jag lever i 
ständig tacksamhet över mitt liv och mina erfarenheter

Ser mina problem som tillgångar. 
Tacksam över mitt liv och mina 
erfarenheter

Tacksam över mitt liv 


