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Sammanfattning: En amputation innebär både en fysisk och en psykisk
påverkan vilket är relaterat till en lång rehabilitering och
anpassning till den nya livssituationen. För att som sjuk-
sköterska kunna optimera vården av den amputerade 
personen är det viktigt att ha en ökad förståelse för vad 
ingreppet medför. Syftet var därför att beskriva faktorer som 
påverkar patientens upplevelse av hälsa i samband med en 
planerad benamputation. I denna litteraturstudie låg 15 
vetenskapliga artiklar som grund för resultatet där två 
huvudkategorier med betydelse för upplevelsen av hälsa 
framkom; stödets betydelse och kroppsbildens betydelse.
Stödet innebar de yttre resurserna i form av professionellt
och socialt stöd. Kroppsbilden innebar de inre resurserna
vilka handlade om den egna kroppsbildens betydelse för att 
återfå kroppsfunktionen och självständigheten. För den 
amputerade var det därför viktigt att nyttja hälsofrämjande 
faktorer som resurser för att anpassas till sina nya 
förutsättningar. Mer forskning kring personens erfarenheter 
av en amputation eftersträvas i syfte att öka sjuksköterskans 
förståelse för upplevelsen av ingreppet. Även forskning 
kring preoperativ information eftersöks då detta påvisades ha 
en positiv effekt för den postoperativa bearbetningen. 
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Abstract: An amputation implies both a physical and a psychological
impact which is related to a long rehabilitation and 
adjustment to the new life situation. To optimize the care of 
the amputee it is important as a nurse to increase the 
understanding of what the procedure entails. Therefore the 
aim of this study was to describe the factors that affect the 
lived experience of health related to a leg amputation. In this 
literature review 15 articles were used and two major 
subjects were generated which were of importance regarding 
the lived experience of health; the importance of support and
the importance of the body image. The support implied the 
external resources in the terms of professional and social 
support. The body image implied the internal resources in 
the terms of regaining the body function and the
independence. For the amputee it was therefore of 
importance to utilize health-promoting factors as resources 
to adjust to the new condition. More research regarding the 
personal experiences of an amputation is required to increase 
the nurses’ understanding of the procedure. Research 
regarding the preoperative information is also required due 
to the positive effect that it has been proven to inflict on the 
postoperative processing.
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Inledning

I Sverige genomförs årligen cirka 4100 amputationsingrepp där 88% utförs på nedre 
extremitet (Socialstyrelsen, 2009). Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]
(2007) uppger att den vanligaste orsaken till en amputation är cirkulationsinsufficiens 
vilket ger upphov till ischemi i de nedre extremiteterna. Den bakomliggande orsaken till 
insufficiensen är i de allra flesta fall ateroskleros, vilket är en av våra största 
folksjukdomar. Vid svår cirkulationsnedsättning kan sjukdomen ge upphov till 
vävnadsdöd vilket kan innebära livsfara om inte en amputation genomförs. Hur den 
amputerade reagerar på sin nya situation beror till stor del på om amputationen är akut 
eller planerad (Riksförbundet för trafik- och polioskadade [RTP], 2001). I de fall där 
amputationen är planerad uppges den vanligaste åldersgruppen vara 65 år eller äldre.

Efter en genomförd amputation är fantomsmärta ett vanligt förekommande fenomen.
Fantomsmärta beskrivs vara ett neurogent tillstånd där den amputerade upplever smärta 
från den amputerade kroppsdelen (Casale, Alaa, Mallick & Ring, 2009). Bosmans, 
Geertzen, Post, Van der Schans och Dijkstra (2010) visar i sin studie att en tredjedel av 
de 85 deltagande benamputerade personerna efter ett halvår upplevde fantomsmärta. 3,5 
år efter genomgången amputation hade fantomsmärtan begränsats till en dryg fjärdedel 
av deltagarna.

En förlorad extremitet medför inte bara en sorgereaktion utan även identitetsförlust, 
brist på självkänsla och känsla av hjälplöshet (Sjödahl, Gard & Jarnlö, 2008). 
Anpassningsproblem relaterat till amputationen kan bero på depression, ångest, social 
isolering eller aktivitetsbegränsning. Vidare menar Sjödahl et al. (2008) att en 
sorgereaktion involverar en känsla av oro, misstro och likgiltighet. För personen innebär 
förlusten en oåterkallelig förändring av kroppsbilden och ofta upplever denne en känsla 
av besvikelse eftersom framtiden inte blir den som planerats.

Bakgrund

Enligt Nationalencyklopedin (2011) innebär ordet amputation avskärande, beskära runt 
om eller avhugga. Definitionen av amputation är att en del av ett organ eller en 
kroppsdel, då vanligen en extremitet, avlägsnas genom operation. En amputation kan
ske i princip var som helst på benet, men görs alltid i samråd med personen och läkaren 
(RTP, 2001). Principen gäller att bevara så mycket som möjligt av den skadade 
extremiteten samt tänka på att ge de bästa möjliga förutsättningarna för en framtida 
protes.

Orsaker till amputation

De bakomliggande orsakerna till en planerad benamputation kan vara kärlinsufficiens,
tumörsjukdom, missbildningar i extremiteten eller trauma (Ziegler-Graham,
MacKenzie, Ephraim, Travison & Brookmeyer, 2008). Cirkulationsinsufficiens relaterat 
till aterosklerotisk kärlsjukdom utgör dock den vanligaste orsaken. 
Cirkulationsinsufficiensen medför ischemisk smärta, vilket innebär smärta relaterat till 
syrebrist i kroppens vävnader, och kan ge upphov till nekrotiska sår (Järhult & 
Offenbartl, 2006). Cirkulationssvikten är hos många en senkomplikation till diabetes. I 
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en studie av Canavan, Kelly, Unwin och Connolly (2008) var hälften av de 454 
genomförda amputationerna diabetesrelaterade. Många av de som drabbats av 
ateroskleros är rökare vilket förvärrar sjukdomstillståndet då rökningen medför att 
lungornas syreupptag minskar relaterat till en perifer kärlkontraktion (Almås, 2002). 
När kolmonoxidmolekyler från den inhalerade röken fäster till hemoglobinets yta leder 
detta till att mindre syre transporteras och bidrar till den ischemiska utvecklingen. 
Andra orsaker till varför en amputation anses nödvändig är tumörsjukdom och 
medfödda missbildningar i extremiteten (Järhult & Offenbartl, 2006). Även trauma 
utgör en orsak till amputation. Detta innebär dock en akut åtgärd (Sjödahl, Gard & 
Jarnlo, 2004). En amputation är för många personer den sista utvägen efter ett flertal 
kärlkirurgiska försök att åtgärda cirkulationsinsufficiensen och upprätthålla en adekvat 
blodcirkulation (Hannikainen, Roth, Keto, Railo & Lepäntalo, 2003). Tidigare 
kärloperationer är inte obefogade utan leder till att cirkulationen i benet förbättras vilket 
i sin tur gör att amputationen kan göras mer distalt.

Smärta relaterat till amputation

Efter en amputation är det vanligt att patienten upplever fantomsmärta (Van der Schans, 
Geertzen, Schoppen & Dijkstra, 2002). Fantomsmärta är ett tillstånd där patienten 
upplever smärta från den amputerade kroppsdelen. Tillståndet beskrivs som neurogent, 
men den bakomliggande orsaken är ännu inte klarlagd (Casale et al., 2009). Dock tros 
det bero på resultatet av ett samspel mellan hjärnan och de avskurna nervbanorna och 
det anses vara viktigt att vara medveten om skillnaden mellan fantomkänsla och 
fantomsmärta. Fantomkänsla beskrivs som en känsla av att den borttagna kroppsdelen 
fortfarande finns kvar medan fantomsmärta innebär en smärtupplevelse i den 
avlägsnade delen (Casale et al., 2009; Järhult & Offenbartl, 2006).

Fantomsmärtan uppkommer periodvis och förekommer vanligtvis i den distala delen av 
det förlorade benet (Casale et al., 2009). Smärtan upplevs mestadels som brännande och 
krampande, men även som huggande och bultande. Fantomsmärta och fantomkänsla 
avtar ofta med tiden, men många patienter lider av detta under flera år vilket har en stor 
påverkan på patientens upplevda hälsa (Van der Schans et al., 2002). Casale et al.
(2009) uppger att det är vanligt att personer som genomgått en amputation efter ett år 
upplevde någon form av fantomsmärta. Detta styrks av Hanley et al. (2007) som uppger 
att två tredjedelar av 57 deltagare upplevde någon form av fantomsmärta 4-5 dagar 
postoperativt. Efter 2 år hade fantomsmärtan endast minskat hos ett par procent.
Fantomsmärtor är inte alltid behandlingsbara, men en förmildring av intensiteten kan 
uppnås genom behandling med analgetika (Järhult & Offenbartl, 2006). Andra faktorer 
såsom nervkompressioner är viktiga att utesluta för att kunna erbjuda en optimal 
smärtbehandling. Fantomsmärtans utbredning och art varierar beroende på 
amputationsnivån samt den bakomliggande orsaken till amputationen, individuella 
skillnader och det stöd som patienten erbjuds både socialt och professionellt (Bosmans 
et al., 2010).

Psykologiska aspekter vid amputation

Oavsett om amputationen är planerad eller akut upplevs detta oftast som ett trauma för 
patienten när det framgår för denne att en del av kroppen faktiskt är borta (Sjödahl et 
al., 2004). Förlusten av en kroppsdel eller en extremitet innebär en förändrad 
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livssituation i form av en funktions- och rörelsenedsättning, men även en stor sorg 
(RTP, 2001). Den plötsliga förändringen av livssituationen leder ofta till en psykisk kris 
vilket involverar både den drabbade samt dennes anhöriga. Krisen visar sig i form av 
depression, oro, ängslan och osäkerhet inför ingreppet och framtidssituationen (ibid.). 
En psykisk kris är ett tillstånd då personen befinner sig i en sådan livssituation att 
tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att psykiskt bemästra 
situationen (Cullberg, 2006). En psykisk kris är indelad i fyra naturliga faser vilka 
benämns som chockfas, reaktionsfas, bearbetning och nyorientering. Cullberg (2006) 
förklarar att chockfasen tillsammans med reaktionsfasen ingår i det akuta skedet av 
krisen. Chockfasens varaktighet kan vara från ett kort ögonblick till flera dygn och 
innebär att personen förnekar verkligheten och det som skett. När personen insett vad 
som hänt, alternativt vad som kommer att ske, innebär detta att reaktionsfasen tar vid. 
Den akuta fasen kan pågå under 6-12 månader och därefter påbörjas bearbetningsfasen. 
För en person med en kroppsskada innebär övergången till bearbetningsfasen ett 
accepterande av den nya livssituationen. Den sista fasen är nyorienteringsfasen vilken 
uppges inte ha något slut. Personen lever vidare och bygger upp den förlorade 
självkänslan och sätter upp mål för en ständig utveckling. Fortfarande kan det som hänt 
vara känslosamt, men hindrar inte livet från att fortgå (ibid.).

Hälsa

Hälsobegreppet har både en humanistisk och biomedicinsk inriktning (Andersen, 
Göransson, & Petersson, 2004). Inom dessa inriktningar finns det ett flertal teorier. 
Enligt det biomedicinska synsättet är hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom och 
fokus ligger på att studera människokroppens funktion och de olika delar denna utgörs 
av. Detta innebär att en människa med sjukdom inte kan uppnå hälsa. Inom den 
humanistiska inriktningen ses människan istället som aktiv och hälsa uppkommer i ett 
samspel med omgivningen. Vidare menar Andersen et al. (2004) att hälsa inte endast är 
frånvaro av sjukdom utan att hälsan bestäms av att personen mår bra och kan fungera i 
sin omgivning. Istället för att som inom den biomedicinska inriktningen fokusera på 
människokroppen som ett medicinskt objekt finns här en helhetssyn på människan 
(ibid.).

Enligt Andersen et al. (2004) definierade World Health Organisation [WHO] 1948 
begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Hälsobegreppet har sedan dess 
omarbetats av WHO (1986) som menar att hälsa är en resurs för människan i det dagliga 
livet och är ett positivt begrepp som betonar de sociala och personliga resurserna samt 
den fysiska kapaciteten. Denna hälsodefinition pekar på hälsan som ett flerdimensionellt 
begrepp och rymmer därmed människans kroppsliga, själsliga och sociala dimensioner
(Jahren Kristoffersen, 2005). Kropp, själ och omgivning anses alltså ha lika stor 
betydelse i samspelet som bidrar till människans hälsa. Begreppet hälsa beskrivs även 
som ett tillstånd, resultat, mål eller medel.

Jahren Kristoffersen (2005) menar att det är av vikt att personer med en 
funktionsnedsättning eller skada erbjuds den hjälp som behövs för att fungera fysiskt i 
samhället. Genom att anpassa de yttre kraven till personens resurser möjliggörs 
funktionsförmågan vilket bidrar till samhörighet och upplevd hälsa (ibid.). Hälsan är 
dock även beroende av rådande förhållanden såsom välfärdsnivå och kulturtillhörighet



4

(Andersen, et al., 2004). Vidare benämns hälsa som något en frisk person tar för givet 
och inte reflekterar över förrän hälsotillståndet försämras.

En amputation innebär således inte bara en fysisk utan även en psykisk påverkan vilket 
är relaterat till en lång rehabilitering och anpassning till den nya livssituationen. För att 
optimera patientens upplevelse av hälsa är det som sjuksköterska viktigt att vara 
medveten hur olika faktorer påverkar återhämtningen. Detta möjliggör en ökad kunskap 
och förståelse kring den förändring en amputation medför.

Syfte

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar patientens upplevelse av hälsa i samband 
med en planerad benamputation.

Metod

Till studien har Fribergs (2006) metod använts. Detta är en vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten och inriktar sig på studier inom omvårdnad. Målet 
med litteraturstudier är att öka möjligheten att utföra praktiska handlingar grundat på 
teoretisk kunskap.

Datainsamling

Litteraturstudien inleddes med en översiktssökning i Cinahl och PubMed, databaser 
inriktade på omvårdnad, där artiklar relevanta till det tänkta syftet eftersträvades. Syftet 
omformulerades sedan och fokus lades på patientens upplevelse av hälsa och vilka 
faktorer som påverkar återanpassning i samband med en amputation. 

Sökord passande till det nya syftet formulerades och i den första sökningen användes 
begreppen amputation, lower limb, experience och health kombinerat med varandra i 
samtliga databaser. Se tabell I. Sammanlagt genererade sökningarna 78 träffar varav 40 
abstract lästes och 14 relevanta artiklar valdes ut till urval 1. Sökningar med synonymer 
till nämnda sökord genomfördes, men gav inte eftersökt resultat och redovisas därför ej, 
detsamma gäller kopior och sökningar med samma eller uteblivet resultat. För att 
komplettera sökningen då utslaget inte blev som förväntat genomfördes en andra 
sökning med nya begrepp; amputees, lower extremity och factors. Sökorden 
kombinerades och gav 56 träffar. 21 abstract lästes och av dessa var sex passande till 
urval 1. Se sökhistorik, bilaga I.

Sammanlagt blev det 20 artiklar till urval 1. Artiklarna lästes och fem valdes bort på 
grund av att de inte var relevanta till syftet. Resterande artiklar granskades med 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Mallen bedömer artiklarnas vetenskaplighet där grad I utgör hög vetenskaplig kvalité, 
grad II utgör en medelhög kvalité och III utgör en låg kvalité. 12 av artiklarna fick grad 
I och tre fick grad II. Sammanlagt valdes 15 artiklar ut för urval 2 och användes sedan i
resultatet.
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Tabell 1. Sökordsöversikt
Databas
Sökord

Cinahl PubMed

Amputation Amputation
Amputees
Headings

Amputation
Amputation/Psychology

MeSH
Nedre extremitet Lower limb

Lower extremity
Fritext

Lower limb
Fritext

Anpassning Adjustment
Fritext

Adjustment
Fritext

Erfarenheter/
Upplevelser

Experience
Fritext

Hälsa Health
Fritext

Faktorer Factors
Fritext

Inklusionskriterier i sökningen var att artiklarna var publicerade från 2001 till och med 
2011. Dock lades fokus på artiklar från 2005 och framåt då ny forskning eftersträvades. 
Undantag gjordes då för få träffar genererades. Artiklarna skulle vara utifrån ett 
patientperspektiv i samband med en benamputation. Vetenskapliga originalartiklar
publicerade på engelska med abstract eftersträvades. Bland exklusionskriterier valdes 
amputation av övre extremitet, akuta och traumatiska amputationer samt krigsrelaterade 
olyckor då de föll under föregående kategori. Även artiklar med en medicinsk inriktning 
föll bort.

Databearbetning

De artiklar som genererades från urval 2 lästes enskilt av båda författarna. Artiklarna 
sammanställdes sedan i en artikelöversikt där syfte, metod, urval och slutsats beskrevs. 
Se artikelöversikt, bilaga II. När sammanställningen var avklarad lästes artiklarna 
återigen för att få en djupare förståelse och uppfattning om dess innehåll. Vid analysen 
bearbetades artiklarna efter en induktiv ansats där vanligt förekommande teman, som 
beskrev faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa i samband med en planerad
amputation, kunde urskiljas. Efter analys och bearbetning sammanfattades och 
omformulerades studiens huvudkategorier; stödets betydelse och kroppsbildens 
betydelse. I de två kategorierna identifierades två kvalitativt skilda subkategorier.

Resultat
Resultatet visar att personens upplevelse av hälsa efter en planerad benamputation 
påverkas av möjligheter till återanpassning vilket är beroende av hälsofrämjande 
faktorer, vilka benämns som yttre och inre resurser. De yttre resurserna handlar om 
stödets betydelse, både professionellt och socialt, för rehabilitering och möjligheter att 
anpassas till det dagliga livet. De inre resurserna handlar om den egna kroppsbildens 
betydelse för att återfå funktionsförmåga och självständighet.



En amputation medför inte bara en sorgeprocess av den förlorade kroppsdelen, utan 
även en stor livsförändring och en förändrad kroppsbild (Chini & Boemer, 2007; 
Williams, Liu & Chien, 2010). För vissa personer upplevs amputationen som en 
befrielse från lidandet av smärto
andra personer medför amputationen istället ett lidande i form av en känsla av 
ofullständighet och tvetydiga känslor då smärtan försvinner, men på bekostnad av en 
kroppsdel (Chini & Boemer, 2007).

Stödets betydelse som yttre resurs

Socialt och professionellt stöd är associerat med återanpassning till vardagen efter 
förlusten av en kroppsdel (Oaksford, Cuddihy & Frude, 2005). Beskedet om att en 
amputation är nödvändig medför ofta en dramatisk reakt
förtvivlan och psykiskt lidande
uppkomna situationen och bidra till bearbetning och återanpassning 
2007; Gallagher & MacLachlan
MacLachlan (2001) bör stöd, både professionellt och socialt, vara obligatoriskt för att 
mentalt bearbeta det inträffade och

Professionellt stöd

Det professionella stödet bidrar till 
nya kroppen (Phelps, Williams, Raichle, Turner & Ehde, 2008
Pereira, 2009). Ilska, förnekelse och grubblande tankar leder till en ökad risk för ångest 
och depression. Att få tala ut om s
uttryck för sina känslor vilket minskar den psykiska belastningen (ibid.). Den smärta 
som en amputation medför bidrar till en försämring av den allmänna hälsan
Pettersson & Björkelund, 2005; Hanley
amputationen regelbundet få träffa professionell vårdpersonal främjas hälsan både 
psykiskt och fysiskt i form av snabbare mobilisering och reducering av smärtan. Stödet 
från vårdpersonalen i form av en relation bör va
bygga upp ett förtroende (Hamill, Carson & Dorahy, 2010).

Stödets betydelse
De yttre resurserna

Kroppsbildens betydelse
De inre resurserna
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inte bara en sorgeprocess av den förlorade kroppsdelen, utan 
en stor livsförändring och en förändrad kroppsbild (Chini & Boemer, 2007; 

Williams, Liu & Chien, 2010). För vissa personer upplevs amputationen som en 
befrielse från lidandet av smärtor och möjligheten till ett nytt liv (Liu et al., 2010). För 
andra personer medför amputationen istället ett lidande i form av en känsla av 
ofullständighet och tvetydiga känslor då smärtan försvinner, men på bekostnad av en 
kroppsdel (Chini & Boemer, 2007).

som yttre resurs

Socialt och professionellt stöd är associerat med återanpassning till vardagen efter 
förlusten av en kroppsdel (Oaksford, Cuddihy & Frude, 2005). Beskedet om att en 
amputation är nödvändig medför ofta en dramatisk reaktion vilket innebär en känsla av 
förtvivlan och psykiskt lidande. Stöd är därför en viktig faktor för att hantera den 

och bidra till bearbetning och återanpassning (Chini & Boemer, 
MacLachlan, 2001; Liu et al., 2010). Enligt Gallagher och 

MacLachlan (2001) bör stöd, både professionellt och socialt, vara obligatoriskt för att 
mentalt bearbeta det inträffade och för att förbereda för en effektiv rehabilitering.

Det professionella stödet bidrar till att lättare kunna acceptera amputationen och den 
Phelps, Williams, Raichle, Turner & Ehde, 2008; Sousa, Corredeira & 

Pereira, 2009). Ilska, förnekelse och grubblande tankar leder till en ökad risk för ångest 
och depression. Att få tala ut om sina tankar och problem hjälper den amputerade att ge 
uttryck för sina känslor vilket minskar den psykiska belastningen (ibid.). Den smärta 
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Enligt Gallagher och MacLachlan (2001) är professionellt stöd i form av preoperativ 
information betydelsefull för den drabbade personen. Preoperativ information innebär 
en genomgång av operationens karaktär och utförande, möjliga komplikationer, 
efterföljande behandling samt rehabilitering och protesmöjligheter. Information om 
både fantom- och stumpsmärta anses vara en viktig faktor för den amputerade personen
då detta innebär en mental förberedelse (ibid.). Smärtans intensitet och varaktighet är 
varierande och bidrar till en begränsning av rehabiliteringens process och resultat. Van 
der Linde, Hofstad, Geertzen, Postema och Limbeek (2007) menar att patienten även 
bör erhålla information från sjuksköterskan om föreningar och stödgrupper för 
amputerade, möjligheten att återgå till arbetslivet samt fysiska aktiviteter. Att 
tillhandahålla konkreta instruktioner och information gällande perioperativ vård och 
eventuell protesanvändning kan lindra ångest och oro inför och efter ingreppet (Liu et 
al., 2010).

Socialt stöd

Socialt stöd hjälper till att bygga upp psykologiska resurser för att kunna hantera 
känslomässiga problem och är av stor betydelse för den subjektiva återanpassningen 
(Murray, 2009; Unwin, Kacparek & Clarke, 2009). Det sociala stödet påverkar även 
den amputerades hopp, det vill säga tankar kring möjligheter och motiverande mål. Liu 
et al. (2010) beskriver hopp som en copingstrategi vilken bidrar till en positiv 
tankegång. Denna tankegång innefattar en framtidstro med en ökad självständighet och 
en positiv värdering av de sociala relationerna samt det medförda sociala stödet. Att 
jämföra sig själv med andra och se att de genomgår samma, eller en allvarligare,
situation är vanligt förekommande (Hamill et al., 2010; Oaksford et al., 2005). Denna 
jämförelse sker för att förmildra den egna situationen och fokusera på de funktioner 
som fortfarande finns kvar.

För att optimera rehabilitering och återanpassning är ett stödjande nätverk av vikt för att 
påverka resultatet. Benamputerade personer bör därför uppmuntras att söka stöd från 
olika källor såsom familj, vänner och stödgrupper (Liu et al., 2010). Dock framgår det 
att familjens närvaro även kunde bidra till en försvårad rehabilitering relaterat till 
skuldkänslor och ett ifrågasättande av beslutet till amputation (Gallagher & 
MacLachlan, 2001). Att få träffa och prata med personer som genomgått en amputation 
uppges vara givande då det påvisar möjligheterna till en tillfredställande rehabilitering 
och möjligheten att återgå till vardagen (Gallagher & MacLachlan, 2001; Liu et al., 
2010). Liu et al. (2010) uppger att mötet med tidigare amputerade ger tillfälle att 
ventilera oro och stifta nya bekantskaper. Enligt Oaksford et al. (2005) är det 
betydelsefullt att benamputerade får möjligheten att så tidigt som möjligt efter ingreppet 
medverka i en stödgrupp. Att känna stöd från personer som upplevt en amputation 
bidrar till att se sin situation ur ett annat perspektiv och reducerar känslan av isolering. 
Att få ta del av tidigare amputerade personers erfarenheter och upplevelser anses vara 
mer givande än att tala med en läkare då frågor och funderingar kan besvaras på ett 
uppriktigt och konkret sätt (ibid.). Enligt Hamill et al. (2010) kan tillräckligt stöd och 
rådgivning tillhandahållas från sjuksköterskan förutsatt att denne har en lämplig 
erfarenhet gällande vården av amputerade. Det viktigaste och starkaste stödet är dock 
mellan personen och den som tidigare genomgått en amputation eftersom båda parter 
upplevt förlusten av en kroppsdel.
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Kroppsbildens betydelse som inre resurs

En amputation kan medföra känslan av skam och oro över hur omgivningen kommer att
reagera och se på personen (Gallagher & MacLachlan, 2001; Liu et al., 2010). Den 
upplevda nivån av självständighet påverkar personens kroppsbild och självkänsla (Liu 
et al., 2010). Att återfå funktionsförmågan är därför en nyckelfaktor i livet efter en 
amputation då det förknippas med frihet och självständighet samt möjliggör
återanpassning och utförandet av vardagliga aktiviteter (Murray, 2009; Sousa et al., 
2009).

Återfå funktionsförmågan

Gallagher och MacLachlan (2001) samt Liu et al. (2010) menar att användningen av en 
protes påverkar självbilden positivt genom möjligheten att dölja sitt funktionshinder och 
bli behandlad som normal. Protes beskrivs som ett hälsofrämjande hjälpmedel och
innebär en funktion som bidrar till att känslan av att vara beroende av sina närstående 
och vårdpersonal avtar (Murray, 2009; Sousa et al., 2009). Förmågan att utföra 
vardagliga aktiviteter bidrar till en återkomst av den sociala identiteten (Murray, 2009). 
Chini och Boemer (2007) anser att möjligheten att utföra vardagliga aktiviteter medför 
en förbättrad självkänsla och reducerar negativa tankar. Enligt Liu et al. (2010) bidrar 
negativa tankar till ett ökat fysiskt obehag och psykisk oro i samband med den 
postoperativa vården. De patienter med mer distal amputation uppges ha lättare att 
rehabiliteras och anpassa sig till sin protes (Chini & Boemer, 2007). Depressions- och 
ångestnivån uppges vara reducerad hos protesanvändare vilket Atherton och Robertson 
(2006) menar är relaterat till möjligheten till mobilisering och fysisk aktivitet. Att kunna 
gå igen är även nära associerat med att kunna återvända till jobbet och därmed få 
tillbaka sin yrkesidentitet (Chini & Boemer, 2007).

Chini och Boemer (2007) menar att protesen inte endast sågs som ett hjälpmedel för 
mobilisering, utan även som en del av kroppen. Protesens användning förknippas med 
frihet och autonomi då den möjliggör utförandet av vardagliga aktiviteter och
upplevelse av självständighet (Sousa et al., 2009). Murray (2009) beskriver betydelsen 
av kläder för att kunna dölja protesen hos användarna. Detta innebär känslan av att 
kunna bli en person i mängden och att inte behöva ses som funktionshindrad. Samtidigt 
innebär det en metod för att bekämpa samhällets fördomar. Framför allt hos kvinnor är 
detta av vikt då det erbjuder möjligheten att bibehålla sin femininitet och att dölja sitt 
funktionshinder vilket var detsamma som att bli accepterad enligt samhällsnormen. 
Protesens estetiska utformning och realistiska utseende är för många det mest väsentliga 
då det uppfattas som en positiv faktor till den psykologiska hälsan och välbefinnandet. 
Vissa lägger dock fokus på den praktiska funktionen av protesen snarare än det estetiska 
då funktionen anses viktigare än att protesen ska se naturlig ut (ibid.). Protesen beskrivs 
även vara en viktig faktor i bildandet av nya relationer då skadan inte är det första som 
uppmärksammas, utan den personliga helheten (Gallagher & MacLachlan, 2001; 
Murray, 2009). Dock anses det positivt för personen att den närmsta omgivningen tidigt 
blir upplyst om ingreppet och användningen av protesen då det minskar risken för 
penibla situationer (Gallagher & MacLachlan, 2001).
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Återfå självständigheten

Liu et al. (2010) menar att nivån av självständighet påverkar personens kroppsbild och 
självkänsla. Ett svårare funktionshinder med en mer proximal amputationsnivå 
medförde en svårare mobilisering och lägre självständighet (Liu et al., 2010; O’Neill &
Evans, 2009). En faktor för att återfå sin självständighet är att tro på den egna förmågan 
(Oaksford et al., 2005). Det personliga synsättet på den genomgångna amputationen 
uppges påverka den psykiska hälsan och återanpassningen (Oaksford et al., 2005; 
Phelps et al., 2008). Att se sin amputation som positiv samt anamma ett optimistiskt 
synsätt medför en positiv utgång där man fokuserar på möjligheter snarare än 
begränsningar. Det positiva synsättet är även relaterat till en förenklad återanpassning 
och en upplevelse av ett funktionellt oberoende samt gav en bättre kroppsuppfattning 
(Couture, Desrosiers & Caron, 2011).

Chini och Boemer (2007) menar att en amputation leder till ett beroende av sin 
omgivning. Detta upplevs som förödande då det innebär att inte självständigt kunna 
utföra vardagliga aktiviteter. Självkänslan påverkas därför negativt relaterat till känslan 
av att vara underlägsen och den plötsliga beroendeställningen. Vidare betonar Chini och 
Boemer (2007) vikten av att stimulera egenvården och mobiliseringen så tidigt som 
möjligt. Bland de amputerade anges förmågan att återigen kunna gå som en hög 
prioritet för att optimera självständigheten, dock är det nödvändigt att acceptera sina 
fysiska begränsningar (ibid.). Känslan av att vara praktiskt oberoende kan stärkas 
genom att anpassa den omgivande miljön och använda sig utav hjälpmedel (Oaksford et 
al., 2005). 

Efter amputationen är det vanligt att personen omvärderar meningen med och värdet av 
livet vilket uppmuntrar rehabiliteringen (Liu et al., 2010). Efter att personen accepterat 
amputationen är förlusten av extremiteten inte längre något som hindrar dem från att 
uppnå sina mål (Gallagher & MacLachlan, 2001). Återanpassningen till vardagen 
beskrivs som en långsiktig process där personens självförtroende bibehålls genom att 
egenvärdet sätts i ett meningsfullt sammanhang (Hamill et al., 2010; Gallagher & 
MacLachlan., 2001). Det meningsfulla sammanhanget uppges till största del bestå av 
den trygghet och uppmuntran som vänner och familj bistår med.

Diskussion

Metoddiskussion

Sökningarna gjordes utifrån valt syfte i databaserna Cinahl och PubMed. Databaserna 
valdes då de har en omvårdnadsvetenskaplig inriktning. Sökningar genomfördes även i 
databasen PsycInfo då den ansågs relevant till det psykologiskt inriktade sökordet 
upplevelse/experience. De få träffar som genererades hade dock redan framkommit i 
både Cinahl och PubMed och redovisas därmed ej.

Sökningarna gjordes med MeSH-termer i PubMed och som headings i Cinahl. För att 
specificera sökningarna användes ämnesanpassade sökord i fritext. Fritextsökningarna 
ansågs nödvändiga för att anpassa sökningen bättre till det valda syftet. Se
sökordsöversikt, tabell I.
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Den första sökningen resulterade i för få träffar och ytterligare sökningar genomfördes 
därför med nya sökord för att utöka antalet relevanta träffar. Artiklarna som eftersöktes 
skulle vara utifrån ett patientperspektiv i samband med en planerad benamputation. 
Sökningarna kompletterades med synonymer till nämnda sökord, men gav inte 
eftersträvat resultat och redovisas därför ej. Flera artiklar var återkommande i sökningar 
i båda databaserna. Detta kan ses som en styrka då sökorden visade sig genomsöka 
ämnesområdet väl.

Fokus lades på artiklar från 2005 då nyare forskning eftersträvades. Undantag gjordes 
dock i en sökning då för få relevanta träffar tidigare genererats. Sökningen utgick från 
2001 till och med 2011. Då endast en artikel är från 2001 och två stycken är från 2004 
anses detta vara en styrka då merparten av artiklarna innefattar ny forskning. De äldre 
artiklarna valdes ut då innehållet alltjämt anses aktuellt i återanpassningen i samband 
med en amputation. Även om inga kriterier gällande artiklarnas ursprung valts var 
västerländska artiklar de mest förekommande i urval 2. Detta kan bero på 
amputationsrelaterade sjukdomar som diabetes vilket i västvärlden utgör orsaken till 
nära hälften av alla amputationer. Endast en artikel i sökningen var från Sverige vilket 
kan ses som en svaghet då kopplingen till svensk hälso- och sjukvård inte blev så stor 
som var önskvärt. Av de resterande artiklarna var sju stycken från Storbritannien, tre var 
från Nordamerika, en vardera från Brasilien, Nederländerna, Portugal och Taiwan. I en 
övervägande del av studiens artiklar var män i en majoritet bland de amputerade. Dock 
kunde inga skillnader i återanpassningen mellan män och kvinnor påvisas.

En induktiv ansats valdes för att få en bild av personens upplevelse av vilka faktorer 
som påverkade återanpassningen. Av de 15 valda artiklarna var sex stycken kvalitativa, 
sju var kvantitativa och de resterande två var både kvalitativa och kvantitativa. 
Kvantitativa artiklar beskriver de variabler som påverkar personens uppfattning och 
upplevelse i samband med amputationen, men går miste om chansen att ytterligare 
utveckla deras tankar och funderingar vilket ses som en svaghet. Då de faktorer som 
påverkade personens upplevelse av hälsa skulle beskrivas hade fler kvalitativa artiklar 
varit att föredra.

Artiklarna lästes av båda författarna för att få en bredare uppfattning om dess innehåll 
vilket ses som en styrka då materialet bearbetats och tolkats enskilt. Efter detta 
sammanfattades artiklarna tillsammans och granskades sedan enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ och kvalitativ forskning och delades 
därefter in efter dess vetenskapliga grad. Efter artikelgranskningen noterades stödord i 
artiklarnas marginal och viktiga begrepp samt meningar underströks för att få fram 
kategorier. Dessa kategorier fick sedan subkategorier för att tillsammans utgöra och 
utveckla resultatet med olika vinklar från personens upplevelse av hälsa efter 
amputationen.

Resultatdiskussion

Efter granskningen uppnådde 12 artiklar grad I enligt Carlsson och Eimans (2006)
vetenskapliga mall och tre stycken föll under grad II. Hos de artiklar som fått grad II 
saknades redovisning av bortfall eller diskussion gällande bortfallets inverkan på 
resultatet, egenkritik gällande författarnas metod och urval eller etiska aspekter. Valet 
av att inkludera de artiklar som enbart uppnått grad II baserades på det välformulerade 
resultatet som återgav deltagarnas tankar och upplevelser i samband med både fysisk 
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och psykisk återanpassning efter en genomförd amputation. De flesta kvalitativa artiklar 
hade ett urval på under 20 deltagare. Detta ses som en styrka då det låga antalet 
deltagare innebär mer tid för varje intervju och möjligheten att utveckla personens syn 
på sin situation.

Etiska aspekter saknades i sammanlagt fem av de artiklar som använts i resultatet vilket 
ses som en svaghet. Även om etiska aspekter bör beaktas i sådana studier ansågs 
artiklarna ändå uppfylla de vetenskapliga kraven i Carlsson och Eimans (2006) 
bedömningsformulär för att uppnå hög respektive medelhög vetenskaplig nivå. Ett 
flertal av artiklarna saknade redovisning för bortfall eller hade ett bortfall på över 20 
procent. I de fallen där bortfallen redovisats var mortalitet relaterat till morbiditet och 
psykologiska påfrestningar de vanligast bakomliggande orsakerna. Studiens resultat 
anses dock inte ha påverkats nämnvärt av bortfallet.

Då artiklarna var skrivna på engelska benämns vårdpersonal som care giver eller care 
provider vilket inte pekade ut sjuksköterskans specifika roll i sammanhanget. Dock har 
svensk sjukvård tagits i beaktning och därmed även sjuksköterskans funktion vid vården 
av en amputerad. I de fall där vårdpersonal nämns i resultatet, berör detta alla de 
medicinskt och omvårdnadsmässigt involverade parterna. 

I resultatet framkom det att patienten efter en benamputation var i behov av både 
professionellt och socialt stöd relaterat till den förändring som skett i livssituationen.
Detta stöds av Gallagher och MacLachlan (2001) som menar att professionellt och 
socialt stöd bör vara obligatoriskt både pre- och postoperativt i samband med
amputationsingreppet för att främja den fysiska och psykiska bearbetningen.
Det professionella stödet minskar den psykiska belastningen genom att tillåta en 
ventilering av oro och funderingar kring amputationen (Bäck-Pettersson & Björkelund, 
2005; Phelps et al., 2008; Sousa et al., 2009). Genom att anamma en mer personlig 
relation mellan sjuksköterska och patient påverkas och effektiviseras rehabiliteringen. 
Då ett tydligt intresse för mobilisering och återanpassning visas, utvecklas en ömsesidig 
relation som skapar förutsättningar för en personlig utveckling. Sjödahl et al. (2004) 
betonar vikten av att den amputerade personen blir sedd och behandlad som en person
snarare än att bli uppmärksammad för sitt handikapp. Att som sjuksköterska bemöta den 
enskilda personens behov och ha ett empatiskt förhållningssätt är en faktor som har 
betydelse för den subjektiva återanpassningen efter genomgången amputation. Detta 
styrks av Sjödahl et al. (2008) som menar att även små gester såsom enkla 
uppmuntrande ord eller en stödjande kram påverkar den psykiska och fysiska 
bearbetningen. Sjuksköterskan bör utöver detta uppmuntra den drivande motivationen 
hos personen som strävar gentemot uppsatta mål. Genom att komplettera med stöd från 
tidigare amputerade kan de påvisa att livet fortgår även efter ett sådant ingrepp. Detta 
tillsammans med det personliga bemötandet ingjuter hopp om att återfå den upplevda 
hälsan och att med tiden även lära sig leva med sitt funktionshinder. En annan 
framstående faktor var det stöd i form av preoperativ information från sjuksköterskan
vilket inbegrep förberedelser, själva ingreppet och vad som var att förvänta i den 
postoperativa fasen. Den preoperativa informationen ansågs betydelsefull i och med att 
personen erhöll en mental förberedelse (Gallagher & MacLachlan, 2001; Van der Linde 
et al., 2007). Att vara förberedd inför ingreppet påvisades ha en reducerande effekt på 
fantom- och stumpsmärtans intensitet (Hanley et al., 2007).
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Då en amputation ofta upplevs som psykiskt påfrestande har detta en negativ inverkan 
på de psykologiska resurserna. Genom ett socialt nätverk och det stöd som det medför
främjas de psykologiska resurserna och bidrar till den upplevda hälsan efter 
amputationen. Dessa resurser hjälper till att hantera och bearbeta amputationen, vilket 
även styrks av Murray (2009) och Unwin et al. (2009). Det sociala stödet bidrar även till 
att synen på amputationen upplevs som mer positiv då omgivningen lyfter fram nyttan 
med det genomgångna ingreppet. Om amputationen upplevdes som positiv bidrog detta 
till ett mer positivt utfall där möjligheter till återanpassning i form av en tillfredställande 
rehabilitering främjades (Liu et al., 2010; Oaksford et al., 2005). Det går att jämföra 
med en negativ uppfattning av amputationen där Liu et al. (2010) menar att de negativa 
tankarna medför ett ökat fysiskt obehag samt bidrar till en psykisk smärta som i sin tur 
försvårar rehabilitering och mobilisering.

I denna studie framkom det även motsägelser i betydelsen av familjens närvaro. 
Familjens roll beskrevs som en motivationskälla som uppmuntrade och inspirerade till 
fortsatt rehabilitering för att uppnå uppsatta mål (Chini & Boemer, 2007; Couture et al., 
2011; Liu et al., 2010). I andra fall beskrivs familjen som en börda då upplevelsen 
uppfattades som värre för de anhöriga än den person som faktiskt genomgått 
amputationen. Skuldkänslor hos de anhöriga var förekommande och även agg gentemot 
den läkare som genomfört amputationen (Gallagher & MacLachlan, 2001). Att ha 
familjen för nära inpå uppfattades därför som påfrestande för den amputerade. Denna 
motsägelse kan bero på att studierna har olika inriktningar. Gallagher och MacLachlan 
(2001) beskriver anpassningen till en benprotes ur ett patientperspektiv medan Chini 
och Boemer (2007), Couture et al. (2011) samt Liu et al. (2010) belyser personens 
erfarenhet och upplevelse av själva amputationen. Då en längre tid passerat sedan 
amputationen kan det anses möjligt att familjens närvaro störde under 
rehabiliteringsmomentet medan de i det tidiga och sårbara stadiet bidrog med ett 
välbehövt stöd.

I litteraturstudien påvisades det att insatser i den fysiska rehabiliteringen var en faktor 
som påverkade patientens upplevelse av hälsa efter en amputation. Att använda sig av 
hjälpmedel och anpassa den fysiska miljön bidrar till upplevelsen av ett praktiskt 
oberoende samt en ökning av den fysiska funktionsförmågan i samband med att 
personens resurser möjliggörs. Detta styrks av WHO (1986) som betonar vikten av de 
personliga resurserna, däribland den fysiska kapaciteten, som är grunden för den 
upplevda hälsan. Protesen påvisas vara en faktor som bidrar till att den amputerade 
personen ser möjligheter istället för begränsningar i sin nya livssituation (Murray, 
2009). Chini och Boemer (2007) anser att protesen inte enbart är ett hjälpmedel för att 
rehabiliteras, utan att den även ses som en del av den nya kroppen. Protesen framställs i 
litteraturstudien som ett hälsofrämjande verktyg som möjliggör förmågan att utföra 
vardagliga aktiviteter och återanpassas till ett vardagligt liv. Att den amputerade 
personen får en protes uppges medföra en reducering av beroendekänslan och bidrar till 
en funktionell självständighet. Gallagher och MacLachlan (2001) samt Murray (2009) 
uppger att protesen var starkt bidragande till känslan av att uppfattas som normal och 
återfå funktionsförmågan. Genom att uppfattas som normal bidrog detta även till 
bildandet av nya relationer och en förstärkt självbild. Utöver den funktionella faktorn 
uppges protesen även minska fantomsmärtan proportionerligt med användandet 
(Kauzlaric, Kauzlaric & Kolundzic, 2007). Vid behandling av en amputerad person är 
det av betydelse att sjuksköterskan uppmärksammar stump- och fantomsmärtan då den
kan ge upphov till att den fysiska rehabiliteringen försvåras. Även om det inte finns 
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någon dedikerad behandling för fantomsmärta har det i litteraturstudien framgått att 
mentala förberedelser i form av information som berör komplikationer och 
smärtupplevelser har en smärtreducerande effekt hos den amputerade personen. 

Amputation innebär inte bara förlust av en kroppsdel utan även ett plötsligt beroende av 
omgivningen (Chini & Boemer, 2007). Detta beroende kan ge upphov till frustration 
och en känsla av underlägsenhet relaterat till den förlorade självständigheten (Hamill et 
al., 2010; Liu et al., 2010). Återställandet av personens självständighet är förknippat 
med graden av fysisk och psykisk rehabilitering och forskning påvisar att hjälpmedel, 
framför allt protes, är en bidragande orsak till att återfå självständigheten (Murray, 
2009). Rehabiliteringen uppges dock även vara beroende av amputationsnivån där en 
lårbensamputation ger sämre förutsättningar än en underbensamputation (O´Neill & 
Evans, 2009). För att bidra till den amputerade personens självständighet är det som 
sjuksköterska viktigt att stimulera egenvården och därmed öka graden av autonomi. Det 
är viktigt att tro på den amputerade personens egna resurser och att låta denne göra sina 
egna val i den mån det går samt att som sjuksköterska respektera de beslut som tas. 
Vidare bör den amputerade personen uppmuntras till att ägna sig åt avslappnande 
aktiviteter inom det egna intresseområdet vilket ger utrymme för psykisk och fysisk 
återhämtning. Oaksford et al. (2005) uppger att en psykologisk avlastning under 
rehabiliteringsprocessen är gynnsamt för den amputerade personens personliga 
förutsättningar för en fysisk självständighet.

Initialt upplevs en naturlig sorgeprocess i samband med den psykiska kris som förlusten 
av kroppsdelen och självständigheten medför (Cullberg, 2006). I resultatet framgår det 
dock att förlusten av kroppsdelen inte ska hindra personen från att göra det denne själv 
vill och att en egen målsättning anses viktig för att främja personens återanpassning
(Hamill et al., 2010). Trots att en amputation uppgavs vara det bästa alternativet ur en 
medicinsk synvinkel var det svårt att acceptera den upplevda förlusten och den nya 
livssituationen. Dock uppges de yttre och inre resurserna bidra till att den berörda 
personen lär sig leva med de nya förutsättningarna.

Konklusion

En amputation medför en påtaglig förändring i livssituationen där personen måste
anpassas till sina nya förutsättningar genom att nyttja hälsofrämjande faktorer som yttre 
och inre resurser, vilka benämns stödets betydelse och kroppsbildens betydelse. Den
fysiska och psykiska belastning som en amputation medför bidrar till en försämring av 
den upplevda hälsan. Detta kan reduceras genom att tidigt efter amputationen 
regelbundet få professionellt stöd från vårdpersonal samt genom tillgången till socialt 
stöd. För den amputerade är det viktigt att återigen kunna återanpassas till vardagen 
efter en amputation. Detta är en långsiktig process där rehabiliteringen innebär en 
strävan efter att återfå funktionsförmågan och sin självständighet. I samband med detta 
sätts egenvärdet i ett meningsfullt sammanhang vilket bidrar till en ökad upplevelse av 
hälsa.
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Implikation

Utifrån detta resultat uppfattas ett behov av mer forskning kring personens erfarenheter
av en amputation i syfte att öka förståelsen för upplevelsen av ingreppet. Få studier som 
berörde vården av amputerade inom hälso- och sjukvården i Sverige återfanns vilket 
indikerar bristen på svensk forskning. Den preoperativa informationen påvisades ha en 
betydande roll gällande den personliga bearbetningen och reducerade den negativa 
upplevelsen av amputationen. Dock var det ett fåtal studier som berörde denna faktor
vilket uppmärksammar behovet av vidare forskning. Trots att amputation är vanligt 
förekommande kan kunskapen ökas ytterligare hos sjuksköterskor för att kunna bemöta 
och tillgodose den amputerade personens behov. Därför bör kunskap om bemötande och 
omvårdnad inom vårdverksamheten implementeras genom särskilda
utbildningsprogram för att uppmärksamma hälsofrämjande faktorer som berör 
rehabiliteringen av en amputerad person. Detta bör beaktas redan under 
sjuksköterskeutbildningen då detta ger en teoretisk grund att bygga professionen på.
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Tabell 2. Sökhistorik Bilaga I

Databas Datum Sökord/Limits Antal träffar Lästa abstract Urval 1 Urval 2

PubMed 110405 Amputation Major (MeSH)
AND Lower limb (fritext)
AND Experience (fritext)
Limits: Published 2006-2011; English language; Abstract

23 14 4 2

PubMed 110405 Amputation/psychology (MeSH)
AND Adjustment (fritext)
Limits: Published: 2006-2011; English language; Abstract

13 11 3 3

Cinahl 110405 MM Amputation 
AND Adjustment* (fritext)
Limits: Published 2001-2011; Research article
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AND Health* (fritext)
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Limits: Published: 2005-2011; Research article
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AND Adjustment*
Limits: Published: 2005-2011; Research article

8 3 1 1
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AND Health
Limits: Published: 2007-2011; Research article

26 10 2 2

Cinahl 110414 MM Amputation
AND Lower extremity
AND Factors
Limits: Published: 2007-2011; Research article
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Tabell 3. Artikelöversikt                   Bilaga II:1
Publikationsår 
Land
Databas 

Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2006
England
PubMed

Atherthon, R., & 
Robertson, N.

Psychological 
adjustment to 
lower limb 
amputation 
amongst 
prosthesis users.

Syftet var att bestämma 
utbredningen av 
psykisk sjuklighet 
bland amputerade samt 
identifiera variabler
associerade med ökad 
ångest.

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 67 
deltagare som amputerats de 
senaste 5 åren fick medverka i 
intervjuer där författarna sedan 
använde sig utav The Hospital 
Anxiety and Depression Scale 
(HADS) för att skatta ångest och 
depression, The Trinity Amputation 
and Prosthesis Experience Scale 
(TAPES) för att bedöma 
upplevelsen av en amputation och 
användandet av en protes, The Self 
Conscious Scale (SCS) för att 
kontrollera skillnader i självinsikten 
och The Appearance Schemas 
Inventory (ASI) för att bedöma 
deltagarnas kognitivs antaganden 
kring sin situation.

Individer med en hög 
självmedvetenhet hade lättare för 
att dela med sig utav känslor och 
upplevelser vilket ledde till att 
ensamhet och ångest reducerades. 

Både hos män och kvinnor blev 
kroppsbilden mindre viktig med 
åldern och det viktiga var en 
bibehållen kroppsfunktion.

Grad I

2007
Brasilien
Cinahl

Chini, G-C-O., & 
Boemer, M-R.

Amputation in the 
perception of 
those who 
experience it: A 
study under the 
phenomenological 
view.

Syftet var att förstå 
konsekvenser och 
känslor i samband med 
upplevelsen av en 
benamputation.

En kvalitativ fenomenologisk 
beskrivande studie. 13 inskrivna 
patienter (9 män och 4 kvinnor) 
som skulle genomgå en amputation 
intervjuades före och efter 
amputationen.

Amputationen upplevdes som 
smärtsam, svår och förödande. 
Trots svårigheterna som 
amputationen medförde var det 
viktigt att inte förlora sitt hopp.

Som vårdpersonal är det av vikt 
att förstå den amputerades 
upplevelse och inte endast 
fokusera på den medicinska 
aspekten i det postoperativa 
stadiet.

Grad II



                   Bilaga II:2
Publikationsår 
Land
Databas 

Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2009
Kanada
PubMed

Couture, M., 
Desrosiers, J., & 
Caron, C.D.

Cognitive 
appraisal 
and 
perceived 
benefits of 
dysvascular 
lower limb 
amputation: 
A 
longitudinal 
study.

Syftet med studien 
var att jämföra 
anpassningen hos 
individer som 
uppfattat sin 
amputation som 
positiv med de som 
uppfattat sin 
amputation som 
negativ och se vilka 
faktorer som 
spelade in vid 
återanpassning och 
mobiliseringsgrad.

Studien använde sig utav både en kvalitativ 
och kvantitativ ansats och var av ett 
longitudinellt slag. 16 deltagare som 
genomgått en benamputation fick besvara ett 
frågeformulär där författarna använde sig av
The Numeric Pain Rating scale (NPRS) för att 
uppskatta fantomsmärta samt fantomkänsla,
The Functional Autonomy Measurement 
System (SMAF) för att utvärdera deltagarnas 
funktionsfrihet, The Locomotor Capability 
Index (LCI) för att bedöma rörelseförmågan, 
The Beck Depression Inventory för skattning 
av depressiva symptom och The Body Image 
Questionnaire (BIQ) för att att ta del av 
deltagarnas syn på den egna kroppen.

Studien kompletterades sedan med intervjuer 
för att erhålla deras uppfattning och värdering 
av amputationen. 

Majoriteten av de som genomgått 
en benamputation uppfattade 
detta som positivt då det innebar 
en befrielse från smärta, 
sömnbesvär och en reducering av 
medicinintaget. Vid en 
lårbensamputation och i de fallen 
där en långvarig sjukdom såsom 
diabetes lett till amputationen 
upplevdes en mer negativ 
inställning gentemot ingreppet 
vilket även ledde till en ökad grad 
av depression och sämre 
förutsättningar för rehabilitering.

En ökad förståelse för relationen 
mellan värdering av amputationen 
och anpassning är av vikt för att 
optimera den efterföljande 
rehabiliteringen. 

Kval: Grad I
Kvan: grad I

2001
Irland
Cinahl

Gallagher, P., & 
MacLachlan, M.

Adjustment 
to an 
artificial 
limb: a 
qualitative 
perspective.

Syftet var att 
identifiera faktorer 
som är viktiga i 
anpassningsprocess
en efter en 
benamputation samt 
användandet av en 
benprotes ur ett 
patientperspektiv.

En kvalitativ studie med 3 fokusgrupper 
bestående av 3-4 deltagare i varje grupp (totalt 
14 personer. 6 män och 8 kvinnor) som 
genomgått en amputation och haft benprotes i 
minst 5 år. Grupperna fick besvara frågor där 
det fanns möjlighet till en vidareutveckling av 
diskussionen beroende på svaren.

Information om ingrepp och 
rehabilitering ansågs vara en 
viktig aspekt följt av rådgivning 
och stöd både före och efter 
amputationen. Detta samt kontakt 
med en tidigare amputerad ansågs 
viktigt då det påverkade 
rehabiliteringen positivt.  

Grad I
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Publikationsår 
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Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2010
Irland
Cinahl

Hamill, R., 
Carson, S., & 
Dorahy, M.

Experiences of 
psychosocial 
adjustment 
within 18 
months of 
amputation: an 
interpretative 
phenomenolog-
ical analysis.

Syftet var att utforska 
anpassningserfarenheten 
hos individer som 
genomgått en amputation 
inom 18 månader.  

En kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer. 8 deltagare (3 kvinnor och 5 män) 
deltog. Öppna frågor ställdes om deras 
erfarenheter och upplevelser gällande deras 
amputation.

Anpassningsprocessen är 
individuell och för att gå 
vidare är det viktigt 
acceptera sin nya 
identitet. Detta för att 
eftersträva en anpassning 
till förlusten av 
självständighet och 
funktion med avseende 
på aktiviteter i det 
dagliga livet. 

Grad I
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Publikationsår 
Land
Databas 

Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2004
USA
Cinahl

Hanley, M.A., 
Jensen, M.P.,
Ehde, D.M.,
Hoffman, A.J., 
Patterson, D.R., & 
Robinson, L.R.

Psychosocial 
predictors of long-
term adjustment to 
lower-limb 
amputation and 
phantom limb pain.

Syftet var att utvärdera 
användbarheten av en 
biopsykosocial modell 
för att förutspå en 
långsiktig anpassning 
till en benamputation 
och fantomsmärtor.

En kvantitativ studie där 70 deltagare  
medverkade. Effekten i samband med 
en epidural smärtlindring undersöktes. 
Deltagarna genomgick en mätning av 
amputations- och fantomsmärtan, 
kognition, coping och funktionsnivå.

Studien använde sig utav Numerical 
Rating Scale (NRS) för smärtskattning, 
Pain Interference Scale of the Brief 
Pain Inventory (BPI) för att deltagarna 
ska uppge den upplevda smärtans 
störningsgrad, Center for 
Epidemiological studies Depression 
Scale (CES-D) för en mätning av 
depressiva symptom, Resting Scale of 
the Chronic Pain Coping Inventory 
(CPCI) för att värdera smärtbetingad 
vila, Catastrophing Scale of the Coping 
Strategies Questionnaire (CSQ) för att 
bedöma katastroftankar, Control Scale 
of the Survey of Pain Attitudes (SOPA) 
för att värdera deltagarnas upplevda 
smärtkontroll, The multidimensional 
Scale of Percieved Support (MSPSS) 
för att mäta deltagarnas uppfattning av 
det sociala stödet och West Haven Yale 
Multidimensional Pain Inventory 
(WHYMPI) för att bedöma i vilken 
grad de anhöriga ingriper vid upplevd 
smärta hos deltagaren.

Psykosociala variabler 
(socialt stöd) i det 
tidiga 
postamputationsstadiet 
spelar en viktig roll den 
långsiktiga 
anpassningen till den 
nya situationen även  
1-2 år efter genomförd 
amputation.

Grad I
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Publikationsår 
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Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2010
Taiwan
PubMed

Liu, F., 
Williams, R.M., 
Liu, H-E., & 
Chien, N-H

The lived 
experience of 
persons with 
lower 
extremity 
amputation.

Syftet med studien var 
att beskriva och förstå 
den upplevda känslan 
hos personer som 
genomgått en 
benamputation. 

En kvalitativ fenomenologisk studie där 
19 personer (13 män och 6 kvinnor) som 
genomgått en benamputation intervjuades 
4-8 veckor efter ingreppet samt ytterligare 
6 månader efteråt. 

I det första stadiet genomfördes intervjun 
enskilt på rehabiliteringscentret och 
uppföljningsintervjun gjordes per telefon.

I studien framkom det att 
personerna efter utförd 
amputation led både fysiskt, 
psykiskt och socialt och hur de 
hanterade de uppkomna 
problemen i och med den nya 
situationen.

Studien understryker vikten av 
att vårdpersonalen lyssnar på 
och bemöter patienternas oro 
och tankar kring sin situation i 
samband med en amputation.

Grad I

2009
England
Cinahl

Murray, C.D. Being like 
everybody 
else: the 
personal 
meanings of 
being a 
prosthesis 
user. 

Syftet var att belysa 
upplevelsen av 
protesanvändning hos 
personer med 
medfödda 
missbildningar i den 
nedre extremiteten och 
hos personer som 
genomgått en 
amputation samt att ta 
del av deras 
erfarenheter.

En kvalitativ studie. En multimetod med 
semistrukturerade intervjuer där 
deltagarna intervjuades både muntligt och 
via mail (i de fallen där personens närvaro 
ej var möjlig). 

Totalt medverkade 35 personer (16 män 
och 19 kvinnor) där 14 personer 
intervjuades muntligt och 21 stycken via 
mail. 27 av deltagarna hade genomgått en 
amputation och 8 personer hade medfödda 
missbildningar.

Patienternas upplevelse av 
samt tankar kring att använda 
sig av en benprotes lyfts fram 
och belyser dess vikt och 
påverkan av välmående och 
självuppfattning.

Studien betonar även vikten av 
att vårdpersonal som är 
involverad i den amputerades 
medicinska behandling bidrar 
till upplevelsen av hälsa.

Grad I



Bilaga II:6
Publikationsår 
Land
Databas 

Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2005
England
Cinahl

Oaksford, K., 
Cuddihy, R., 
& Frude, N.

Positive coping 
and stress-
related 
psychological 
growth 
following lower 
limb 
amputation.

Syftet var att utforska hur 
individer bearbetar 
upplevelsen av en 
benamputation samt att 
undersöka hur positiv coping 
och stressrelaterad 
psykologisk tillväxt påverkar 
återanpassningen.

En både kvantitativ och kvalitativ 
studie. 12 personer som genomgått en 
benamputation de senaste 5 åren valdes 
ut för att besvara två frågeformulär. 
Instrumenten som användes var HADS 
för att bedöma ångest och depression 
och RSE för att uppskatta självkänslan. 

Semistrukturerade intervjuer  med 
fokus på coping genomfördes antingen 
via telefon, alternativt i hemmet 
beroende på deltagarens vilja. 

Copingstrategier utvecklas 
och förändras vid den 
psykologiska anpassningen 
efter amputationen.
De vanligaste 
copingstrategierna efter en 
amputation var psykologiska 
undanflykter, socialt stöd, 
humor, accepterandet av sin 
förlust och praktisk coping. 

Kval: Grad II
Kvan: Grad II

2008
Skottland
Cinahl

O’Neill B.F.,
& Evans, J.J.

Memory and 
execute 
function predict 
mobility 
rehabilitation 
outcome after 
lower-limb 
amputation.

Syftet var att förstå vilka
mediatorer bland områden 
av kognitivitet som är 
grundläggande vid 
utformningen av 
interventioner och 
rehabiliteringsträning som 
inriktar sig på en särskild 
brist.

En kvantitativ studie med 34 deltagare 
(28 män och 6 kvinnor). Deltagarna 
fick delta i undersökningar som 
skattade deras minnesfunktion, 
rörelsekontroll och visuospatiala 
förmåga (förmågan att med synen 
orientera sig i sin omgivning). 
Författarna använde sig utav LCI för 
att undersöka rörelseapparaten , The 
Special Interest Group in Amputee 
Medicine (SIGAM) för skattning av 
motoriken samt Repeatable Battery for 
the Assessment of Neurophysical 
Status (BRANS), Addenbrooke 
Cognitive Examination (ACE) och 
Behavioural Assessent of the 
Dysexecutive Syndrome (BADS) för 
att undersöka minnesförmågan.

Identifierade kognitiva brister 
indikerar ett behov av utökad 
rehabiliteringsträning 

Grad I



Bilaga II:7
Publikationsår 
Land
Databas 

Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2005
Sverige
Cinahl

Bäck-Pettersson, S.,
& Björkelund C.

Care of 
elderly 
lower limb 
amputees, as 
described in 
medical and 
nursing 
records.

Syftet var att beskriva vad 
som anses karakteristiskt för 
samt de problem och 
omvårdnadsbehov i samband 
med en benamputation hos 
äldre personer.

En kvantitativ retrospektiv 
kohortstudie. Studiens 45 deltagare 
var alla över 60 år och genomgick en 
amputation 1997. Information togs 
från deltagarnas sjukhusjournaler 
och analyserades sedan med
Statistical Analysis Software (SAS)
och ett chi-square test för att jämföra 
antalet amputationer med 
befolkningsantalet.

Amputation i samband med en 
hög ålder och fysisk svaghet 
associeras med ett stort 
lidande. Nutritionsproblem var 
vanligt förekommande 
tillsammans med eliminations-
och smärtproblematik.

Grad I

2008
USA
Cinahl

Phelps, F.P., 
Williams, R.M., 
Raichle, K.A., 
Turner, A.P., & 
Ehde, D.M.

The 
importance 
of cognitive 
processing 
to 
adjustment 
in the 1st

year 
following 
amputation.

Syftet var att beskriva 
depressiva symptom, 
posttraumatiskt 
stressyndrom och
posttraumatisk tillväxt 6 
respektive 12 månader efter 
en genomgången 
benamputation och att 
undersöka skillnader mellan 
demografiska variabler och 
kognitiv bearbetning av 
traumat.

En kvantitativ studie. 83 deltagare 
som genomgått en benamputation 
intervjuades först i sjukhusmiljön 
efter genomförd amputation och 
sedan via telefon efter hemgång.

I intervjuerna användes Patient 
Health Questionnaire 9 (PHQ-9) för 
att bedöma graden av depressiva 
symptom, The PTSD Checklist 
(PCL) för att uppskatta graden av 
posttraumatiskt stressyndrom, 
Posttraumatic Growth Inventory 
(PTGI) för att undersöka positiva 
utfall av en traumatisk upplevelse 
samt Cognitive Processing of trauma 
Scale (CPOTS) för att bedöma den 
kognitiva bearbetningen. 

Bearbetning av tankar och 
sinnesintryck är av vikt vid 
positiva och negativa 
upplevelser av en 
benamputation och bör därför 
beaktas av vårdpersonal. 

Grad I



Bilaga II:8
Publikationsår 
Land
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Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2009
Portugal
PubMed

Sousa, A.I., 
Corredeira, R., & 
Pereira, A.L.

The body in 
persons with 
an 
amputation.

Syftet var att jämföra hur två 
olika grupper med som 
genomgåttt en amputation 
ser på den egna kroppen och 
hur de uppfattar 
omgivningens bemötande.

En kvalitativ studie där 14 deltagare 
(10 män och 4 kvinnor) delades in i 
två grupper och semistrukturerade 
intervjuer genomfördes.

Indelningen bestämdes av huruvida 
deltagarna tidigare varit fysiskt 
aktiva eller ej. Inklusionskravet var 
att alla deltagare skulle vara aktiva 
protesanvändare.

Personer som genomgått en 
amputation möter dagligen 
sociala barriärer. Det var 
viktigt att bli sedd och 
behandlad som en person och 
inte som handikappad.  

Grad II

2009
England
PubMed

Unwin, J., 
Kacparek, L., & 
Clarke, C.

A prospective 
study of 
positive
adjustment to 
lower limb 
amputation.

Syftet var att undersöka 
utfall och påverkan av 
demografiska, amputations-
och psykosociala variabler 
av en positiv psykologisk 
anpassning efter en 
benamputation.

En kvantitativ studie. Frågeformulär
skickades ut till 99 benamputerade 
deltagare (16 kvinnor och 83 män).  
Olika frågeformulär skickades ut vid 
två tillfällen med 6 månaders 
mellanrum.

Till studien användes TAPES för en 
bedömning av fantomsmärtan i 
samband med livskvalitén, MSPSS 
för en analys av det sociala stödet, 
Hope-scale för att undersöka 
individens tankar och möjligheter 
samt Positive and Negative Affect 
Scale (PANAS) för att mäta positiva 
och negativa effekter på 
sinnesstämningen.

Den positiva sinnesstämningen 
av det sociala stödet var av 
importans vid den subjektiva 
anpassningen efter en 
amputation. Även hopp visade 
sig vara viktigt vid hanteringen 
av den påfrestning som 
stressen i samband med 
amputationen medför.  

Grad I



Bilaga II:9
Publikationsår 
Land
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Författare Titel Syfte Metod
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalité

2007
Nederländerna
Cinahl

Van der Linde, H., 
Hofstad, C-J., 
Geertzen, J-H-B., 
Postema, K., & 
Van Limbeek, J.

From 
satisfaction to 
expectation The 
patient’s 
perspective in 
lower limb 
prosthetic care.

Syftet var att erhålla 
information om de 
önskningar och 
erfarenheter gällande 
protesbestämmande 
från patienter som
genomgått en 
benamputation och ta 
del av deras utbyte av 
information till 
vårdpersonal.

En kvantitativ tvärsnittsstudie där de 82  
deltagarna (51 män och 31 kvinnor) fick 
besvara ett frågeformulär. Instrumentet 
som användes var Quality of Care 
Through the Patients Eyes (QUOTE) 
som anpassades efter utvärdering på två 
fokusgrupper. QUOTE mäter kvalitén på 
vården ur ett patientperspektiv.
Vid det första tillfället besvarades 
frågorna efter hur viktiga de var för 
deltagarna. Vid tillfälle två besvarades 
samma frågor, men utifrån om deras 
erfarenhet var positiv eller negativ.  

En skillnad mellan 
patienternas förväntan och 
deras erfarenhet av kontakt 
med vårdpersonalen 
uppdagades. Patientens 
delaktighet i 
protesbestämmande och 
anpassning är 
proportionerlig till 
patientens slutliga samtyckte 
till protesanvändning.

Grad I


