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Idag är världen utsatt för krig, terrorism och hälsosjukdomar vilka bidrar till förekomsten 

av amputationer gällande övre och nedre extremitet. Sjuksköterskor i hela världen 

kommer kontinuerligt att möta människor vilka genomgått amputation och bör därför 

besitta en djup kunskap inom området för att utföra bästa möjliga vård. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva människans upplevelse av att vara amputerad. Metoden 

var en litteraturstudie och processen strukturerades efter Polit & Becks (2012) nio steg. 

Sökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, där artiklar valdes ut för att sedan 

granskas och genomgå tre urval. Artiklarna granskades kritiskt med hjälp av en 

granskningsmall. Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar, där en huvudkategori 

och fyra underkategorier identifierades. Huvudkategorin var En förändrad verklighet och 

underkategorierna var Fysisk förändring, Psykisk påverkan, Förändringar i det 

psykosociala livet och Anpassning/Coping. Kategorierna påvisade att en amputation 

medförde nedsatt rörelseförmåga, smärta i kvarvarande stump och fantomsmärta. 

Negativa känslor uppstod efter en amputation. En förändrad identitet kunde upplevas i 

livets psykosociala roller och omgivningen hade påverkan på kroppsbilden. Betydande 

faktorer för återhämtningen var bland annat socialt stöd och den inre styrkan. Slutsats 

Amputationen medförde svårigheter i det dagliga livet och beroende på vilka resurser den 

enskilda människan besatt kunde upplevelsen av att vara amputerad urskiljas olika.    
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Introduktion 
Människan har tillgång till världen via sin kropp (Merleau-Ponty 1999). Att förlora en 

kroppsdel, oavsett orsak, innebär en livsförändring. Tidsförloppet efter en amputation 

innebär en lång rehabiliteringsprocess (Grønsleth et al. 2011) samt extra kostnader både 

för människan vilken genomgått amputation samt för samhället (Nationella 

Kvalitetsregistret 2013). Generellt är omvårdnadens mål att främja den individuella 

människans upplevelse av välbefinnande och hälsa (Kalkas & Sarvimäki 1996). Enligt 

omvårdnadsvetenskapen är människan unik och skall efter sina förutsättningar bemötas 

individuellt (Willman 1996; Gustafsson & Willman 1999).  

Amputation 

Ordet amputation härstammar från latinets amputare vilket betyder skära bort (Persson 

2013). Amputation innebär att en kroppsdel avlägsnas antingen genom trauma eller 

genom operation (Lindskog 1997). Det är den äldsta metoden av alla kirurgiska ingrepp, 

vilket även var den enda kirurgiska möjligheten för människan under en lång tid i 

historien (Chini & Boemer 2007). Amputation av den nedre extremiteten, det vill säga 

benen är vanligast och utgör 90 % av alla amputationer i Sverige (Järhult & Offenbartl 

2011). Enligt Nationella Kvalitetsregistret (2013) är underbenet det vanligaste stället att 

amputera gällande nedre extremitet. Det görs cirka 3500 amputationer i Sverige per år 

av nedre extremitet. Det utförs cirka 50 amputationer av övre extremitet, det vill säga 

arm, i Sverige varje år (Personskadeförbundet 2014), vilket kan innefatta att hela eller 

delar av fingrarna, handen, underarmen, överarmen eller axeln avlägsnas (National 

Amputee Statistical Database [NASDAB] 2005). Amputation av övre extremitet utgör 

3-15 % av alla amputationer (Smith et al. 2004).  

Sett till hela världen är trauma den vanligaste orsaken till amputation. I västerländska 

länder är huvudorsaken till amputation av nedre extremitet perifer cirkulationssvikt 

(Lindgren & Svensson 2007; Garfelt & Holmsen 2009). I Storbritannien är trauma och 

tumörer de främsta orsakerna till amputation av övre extremitet (NASDAB 2005). Vid 

jämförelse av hur det ser ut idag och för 60 år sedan är antalet amputationer fem gånger 

så många i västvärlden. Det beror på att populationen består av fler äldre människor än 

tidigare, fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar relaterat till rökning samt att fler drabbas 

av Diabetes Mellitus (Lindgren & Svensson 2007; Garfelt & Holmsen 2009). 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att medellivslängden i världen ökar på grund av 

förbättrade resurser, bland annat inom vården (FN:s utvecklingsprogram UNDP 2012). 

När amputationen förändrar livet   

Den franske filosofen Merleau-Ponty beskriver att då kroppen förändras, exempelvis 

vid amputation, så förändras även människans världsbild (Thøgersen 2004). 

Upplevelsen av att kroppen inte längre är densamma kan minska livskvaliteten (Kvigne 

et al. 2005). Begreppet livskvalitet definieras på olika sätt. Enligt Meeburg (1993) är 

livskvalitet en känsla där livstillfredsställelse tydliggörs och utvärderas av varje enskild 

människa. Haas (1999) definierar livskvalitet subjektivt där känslan omfattar flera 

dimensioner vilka är fysiska, psykiska, sociala och andliga. Människans livssituation, 

kultur och värderingar i livet beaktas för en bedömning av livskvalitet. Poradzisz & 

Florczak (2013) anser att kraven för att kunna identifiera livskvalitet är att människan 

förmår sig ha tillräcklig kognitiv förmåga samt en miljö där de grundläggande behoven i 

livet kan tillgodoses. 
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Sjuksköterskans omvårdnad   

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) 

skall sjuksköterskan möta samt ta hänsyn till människans individuella upplevelse av 

sjukdom och lidande. Genom att använda relevanta omvårdnadsåtgärder skall personen 

i fråga behandlas på bästa möjliga sätt. En amputation är inte bara ett fysiskt ingrepp 

utan innefattar även en känslomässig påverkan (Grønsleth et al. 2011). Sjuksköterskan 

kan hjälpa människan att återfå en känslomässig balans i livet genom att ge 

uppmärksamhet, stöttning samt uppmuntran (Bryant 2001). Dessa omvårdnadsåtgärder 

nämner även omvårdnadsteoretikern Doris Carnevali (1996). Hon beskriver att det 

måste finnas en balans i livet med fokus på tillgängliga resurser samt dagliga krav i livet 

för att uppnå välbefinnande och livskvalitet. Enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) skall sjuksköterskan använda sig av 

sina kunskaper inom omvårdnad. Sjuksköterskan skall även stödja människan genom att 

använda sin medicinska kompetens för att eftersträva god omvårdnad. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) 

beskriver även att sjuksköterskan skall använda sina kunskaper gällande omvårdnadens 

habilitering/rehabilitering. Bryant (2001) påvisar att sjuksköterskan kan stötta och bidra 

med råd gällande dagliga aktiviteter vilka ibland behöver läras om på nytt. Det finns 

postoperativa riktlinjer att följa för att undvika komplikationer, exempelvis infektion 

och blödning. Lägesändring, kontrakturprofylax och proteinintag är viktigt i 

vårdförloppet. Observation skall göras gällande smärtnivå, färg, värme, suturinspektion, 

inspektion av operationssår samt ödem. Ett stort samarbete mellan olika professioner 

utgör grunden för postoperativ vård och rehabilitering (Bryant 2001). 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) lyfter och värderar betydelsen av att patient 

och anhörig har möjlighet att vara delaktiga i vården. Enligt Yetzer (1996) är det viktigt 

att de känner kontroll över situationen för att kunna känna delaktighet. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) kan 

sjuksköterskan främja delaktighet genom undervisning enskilt eller gruppvis. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården utformas på ett sätt där 

människans självbestämmande och integritet prioriteras samt respekteras. Vården skall 

även ske på lika villkor för alla människor oavsett olikheter. 

Problemformulering 

Idag är världen utsatt för krig, terrorism och hälsosjukdomar vilka bidrar till 

förekomsten av amputationer gällande övre och nedre extremitet. Sjuksköterskor i hela 

världen kommer kontinuerligt att möta människor vilka genomgått amputation och bör 

därför besitta en djup kunskap inom området för att utföra bästa möjliga vård. Genom 

denna kunskap kommer negativa vårdupplevelser att reduceras. Ett professionellt 

bemötande samt förmågan att kunna sätta sig in i människans situation har stor 

betydelse och det görs via kunskap om den enskilda människans upplevelse av 

amputation. Livskvaliteten är individuell efter en amputation och är något 

sjuksköterskan bör ha i åtanke för att kunna stödja och främja välbefinnandet.  

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva människans upplevelse av att vara 

amputerad.  
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Metod 
Litteraturstudien var grundad på vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och 

PubMed. I en litteraturstudie är syftet att undersöka och sammanfatta den aktuella 

kunskapen inom ett specifikt område, vilket utförs genom att granska redan befintliga 

studier (Forsberg & Wengström 2013). En litteraturstudie visar även på vilka områden 

det bör forskas mer om (Polit & Beck 2012).  

I studien har Polit och Becks (2012) nio steg använts i metoden för att genomföra 

processen.  

Steg 1.  Formulera ett syfte.  

Steg 2.  Planera sökningen, det vill säga val av databas, sökord samt inklusion- och  

 exklusionskriterier. 

Steg 3.  Sökning genomförs, primärkällor hämtas och identifieras.  

Steg 4.  Artiklarnas relevans samt lämplighet granskas.  

Steg 5.  Läsning av artiklar. 

Steg 6.  Kontrollera samt sortera artiklarnas information.  

Steg 7.  Kritiskt utvärdera artiklarna.  

Steg 8.  Analys, sammanställning av information och val av teman.  

Steg 9.  Resultat sammanställs och litteraturstudiens skrivs. 

Texten har fritt översatts enligt Polit & Beck (2012). 

Litteratursökning 

Ett syfte formulerades i steg 1, vilket kan återses i litteraturstudiens introduktion. I steg 

2 planerades en sökstrategi, där val av databaser, inklusions- och exklusionskriterier 

samt sökord presenterades. Valda databaser var CINAHL och PubMed, vilka fokuserar 

på vård respektive medicinsk vård och är speciellt användbara för sjuksköterskor (Polit 

& Beck 2012).  

Inklusionskriterier var peer reviewed artiklar, vuxna över 18 år samt enbart fokus på 

amputation gällande övre och nedre extremitet. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska samt inneha människans perspektiv vilken genomgått amputation. Sökningar 

gjordes inom tidsomfånget 080101-131231. Exklusionskriterier var artiklar där 

amputationsställe inte kunde fastställas. 

I CINAHL har ”CINAHL Headings” använts för att få fram de aktuella sökorden i 

studien. MM står för Exact Major Subject Heading och MH står för Exact Subject 

Heading. Plus (+) står för explode vilket innebär att underkategorier inkluderas i 

sökorden. Valda sökord i CINAHL var Amputation med underkategorin Psychosocial 

Factors och Quality of Life. Sökning gjordes först med sökordet ”MM Amputation+” 

och utökades därefter med underkategorin ”Psychosocial Factors”, då litteraturstudien 

syftade på upplevelser. Sökning gjordes med ”MM Amputation+” i kombination med 

”MM Quality of Life”. I PubMed har Medical Subject Headings (MeSH) använts för att 

få fram de aktuella sökorden i studien. Valda sökord i PubMed var Amputation med 

underkategorin Psychology (motsvarande Psychosocial Factors i CINAHL) samt 

Quality of Life. Sökning gjordes med sökordet ”Amputation”[Mesh] i kombination med 

underkategorin ”Psychology”. Sökning gjordes med sökordet ”Amputation”[Mesh] i 

kombination med sökordet ”Quality of Life”[Mesh]. (Se Tabell 1). Passande sökord i 
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båda databaserna gällande syftet var ”Experience”, ”Daily Life” samt ”Emotions” i 

varsin kombination med ”Amputation” . Sökning utfördes, dock framkom redan valda 

artiklar och/eller orelevanta sökresultat. I steg 3 genomfördes sökningar i valda 

databaser och primärkällor identifierades. Resultatet har presenterats i Tabell 1.  

Tabell 1. Redovisning av databassökningar och urval. 

( )=Externa dubbletter inräknade i urval ett 

Urval  
Urval 1  

Inför urval 1 primärgranskades 191 titlar samt tillhörande abstrakt. Källornas relevans 

samt lämplighet granskades. Orelevanta artiklar vilka ej svarade på litteraturstudiens 

syfte exkluderades. Utifrån denna granskning inkluderades 27 artiklar till urval 1 vilka 

införskaffades i fulltext. Denna process motsvarade steg 4 enligt Polit & Beck (2012). I 

steg 5 lästes och kontrollerades artiklarna utifrån syfte och inklusionskriterier. Urval 1 

bestod av 27 artiklar (Se Tabell 1). 

Urval 2 

Till urval 2 lästes samtliga 27 artiklar igenom grundligt, det vill säga, artiklarnas 

introduktion, metod, resultat samt diskussion. En kontroll av att artiklarna svarade mot 

syftet utfördes. Artiklar exkluderades på grund av att amputationsställe inte kunde 

fastställas. Urval 2 resulterar därför i 14 artiklar. Det motsvarar steg 6 (Polit & Beck 

2012).  

Urval 3  

De 14 artiklarna kvalitetsgranskades i urval 3. Granskningen gjordes i steg 7 med hjälp 

av Polit & Becks (2012) granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report” samt ”Guide to an Overall Critique of a  Qualitative 

Research Report”. Kvalitetsgranskningen innehöll granskande frågor gällande studiens 

utformning. Frågorna handlade bland annat om problemområdet ansågs vara relevant 

Databas  Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1. Amputation 2424    

 S2. Amputation/Psychosocial Factors  28 10 7 7 

 S3. Quality of Life 18549    

 S4. S1 AND S3 19 6 1 1 

PubMed S1. Amputation 16030    

 S2. Amputation/psychology 73 14(5) 5 5 

 S3. Quality of Life 111659    

 S4. S1 AND S3  71 2 1 1 

Totalt   191 27 14 14 
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för omvårdnad, om datainsamlingen var lämplig samt om studien var etiskt granskad 

(Polit & Beck 2012). Totalt bestod urval 3 av 14 artiklar. 

Databearbetning 

I steg 8 enligt Polit & Beck (2012) gjordes en analys och teman valdes utifrån 

artiklarnas innehåll. Först utfördes en sammanställning av valda artiklar i en matris (Se 

Bilaga 1). Vidare lästes artiklarna varsin gång av författarna och relevant material 

stryktes över med gulpenna.  

För att kontrollera och säkerställa att överstrykt material stämde överens med 

litteraturstudiens syfte jämförde och diskuterade författarna materialet för att uppnå 

konsensus. Det valda materialet bearbetades och översattes sedan till svenska meningar. 

I steg 9 gjordes en sammanställning genom att placera materialet i ett flertal mindre 

grupper. Utifrån dem kunde genomgående likheter urskiljas vilket till en början bildade 

tio kategorier. En ytterligare bearbetning utfördes med hjälp av en mindmap för att 

tydligare kunna se likheter och sammanställa materialet i ett mindre antal kategorier, 

vilket slutligen resulterade i fyra stycken. Huvudkategorin framkom genom diskussion 

författarna sinsemellan då den sammanställer kategoriernas innehåll, vilka därmed blev 

underkategorier.  

Etiska ställningstaganden   

Fusk och oärlighet, till exempel plagiat och förvrängning av text har ej skett i denna 

litteraturstudie, vilket påvisas genom att använda artiklar i studien har redovisats genom 

referering i texten. Vid granskning av artiklar har författarna reflekterat över de 

forskningsetiska frågeställningar vilka är väsentliga att ta ställning till, exempelvis hur 

människorna informerats gällande studiens sekretess och villkor. Alla resultat har 

redovisats oavsett om de har styrkt författarnas åsikter eller ej, för att grundlägga ett 

trovärdigt resultat (Polit & Beck 2012; Forsberg &  Wengström 2013).  För att 

minimera felaktig översättning har författarna diskuterat materialet emellanåt. 

Förtydligande av innehållet har redovisats genom citat på originalspråk (Polit & Beck 

2012).  
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Resultat  

Resultatet bygger på 14 vetenskapliga artiklar där fem kvalitativa, sju kvantitativa samt 

två mixed-method artiklar har använts. Artiklarna svarade på studiens syfte vilket var att 

beskriva människans upplevelse av att vara amputerad. Resultatet presenteras i en 

huvudkategori samt fyra underkategorier. Huvudkategorin var En förändrad verklighet 

och de fyra underkategorierna var Fysisk förändring, Psykisk påverkan, Förändringar i 

det psykosociala livet samt Anpassning/Copin (Figur 1). Resultatet redovisas 

kategorivis i ovanstående följd, där både upplevelser samt bidragande orsaker påvisas. 

Ett urval av citat presenteras för att visa på variationer i resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Olika aspekter av att vara amputerad. Resultatets huvudkategori med 

tillhörande underkategorier. 

 

En förändrad verklighet 

En förändrad verklighet är en huvudkategori och ingress till de fyra underkategorierna. 

Underkategorin fysisk förändring påvisade nedsatt rörelseförmåga efter en amputation, 

därav utvecklades ett upplevt beroende av andra människor. Smärta i kvarvarande 

stump samt fantomsmärta förekom. Det påvisades även att amputationen kunde medföra 

en befrielse då smärtan reducerades eller försvann helt. Underkategorin psykisk 
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påverkan beskriver hur tidsförloppet efter en amputation orsakar psykisk påverkan där 

bland annat depression, ångest, sorg, lidande, rädsla och hjälplöshet identifierades. 

Underkategorin psykosociala förändringar i livet beskriver att den psykosociala rollen 

upplevdes förändrad efter en amputation, i synnerhet gällande delaktighet. 

Omgivningen konstaterades även påverka synsättet på den egna kroppen. 

Underkategorin anpassning/coping påvisade att återhämtningen efter en amputation 

visade sig underlätta beroende på inre styrka samt om socialt stöd fanns.  

En amputation har, oavsett hur människan hanterar och förhåller sig till situationen, lett 

till en förändrad verklighet.  

Fysisk förändring 

Underkategorin består av material hämtat från tio artiklar. Efter amputation upplevdes 

smärta i den avlägsnade kroppsdelen, det vill säga fantomsmärta (Bosmans et al. 2010; 

Desmond & MacLachlan 2010; Cater 2012). Upplevelsen av fantomsmärtor var 

obehaglig, olidlig och hemsk (Desmond & MacLachlan 2010). Enligt Akarsu et al. 

(2013) påverkade fantomsmärtor livskvaliteten negativt. Cater (2012) fann att 

människorna vilka hade styrkan att ignorera fantomsmärta kunde fullfölja socialt liv 

samt fysiska aktiviteter. Bosmans et al. (2010) fann att amputationsstället var avgörande 

för fantomsmärtans duration. Minskad förekomst av fantomsmärta förknippades med att 

vara en man, att ha genomgått en amputation av nedre extremitet och att längre tid gått 

sedan amputationen.  

Smärtor i kvarvarande stump rapporterades även (Desmond & MacLachlan 2010; Senra 

et al. 2012) och förknippades med minskad livskvalitet samt dålig anpassningsförmåga 

till situationen (Senra et al. 2012). Smärta i kvarvarande stump uttalades vara obehaglig 

och plågsam (Desmond & MacLachlan 2010) och synsättet på amputationen påverkade 

smärtans intensitet (Liu et al. 2010). 

Barnett et al. (2013) fann att smärta i kvarvarande stump till en början visade sig minska 

för att sedan bli värre efter en amputation. Enligt Desmond och MacLachlan (2010) 

berodde inte fantomsmärta och smärta i kvarvarande stump på amputationsnivå, ålder 

eller tiden sedan amputation.. Fantomsmärta samt smärta i den kvarvarande stumpen 

kunde påvisas, antingen några dagar i veckan eller konstant. Oavsett om det handlade 

om fantomsmärta eller smärta i kvarvarande stump så kunde det bidra till störningar i 

livsstilen (Desmond & MacLachlan 2010).  

Efter amputation var den fysiska funktionen reducerad, vilket resulterade i bristande 

förmåga att klara sig själv (Liu et al. 2010; Senra et al. 2012; Akarsu et al. 2013). 

Bristande förmåga att klara sig själv ökade kraven på vårdgivare och bidrog därmed till 

frustration samt lägre självkänsla hos människor (Liu et al. 2010). En människa 

uttryckte i studien: 

”I felt so sorry for my family. I was unable to complete 

anything by myself. I wanted to be independent, but I couldn’t. 

My son told me that he preferred to send me to the day care 

center. I didn’t want to go there. I am 82 years old now. I am 

worthless and useless…” (Liu et al. 2010, s. 2156). 
 

För att kunna återupprätta förmågan att klara sig själv kunde hjälpmedel behövas vilket 

enligt Livingstone et al. (2011) omfattade extra kostnader. Det gällde kläder, specialskor 
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eller proteser och anpassning av hemmet. Kostnaderna omfattade även utgifter för resor 

till specialisttjänster.  

Barnett et al. (2013) fann att även om den fysiska förmågan successivt förbättrades 

upplevdes ändå ett handikapp efter amputationen. Coffey et al. (2009) identifierade att 

ju mindre människan hade förmågan att kunna röra sig desto mer förknippades det med 

ångest. Livingstone et al. (2011) påvisade att minskad aktivitet berodde på minskad 

mobilitet, instabilitet samt dålig balans. Livingstone et al. (2011) och Cater (2012) fann 

att utförandet av vardagliga sysslor reducerades efter amputation. Cater (2012) påvisade 

att fysiskt självförsvar reducerades, vilket ledde till att känslan av personlig säkerhet 

förändrades negativt. Amputationen medförde även problem med den kvarvarande 

stumpen, i form av sår samt ökad svettning. 

Couture et al. (2011) identifierade en positiv syn då smärtan reducerats eller eliminerats 

helt efter amputationen vilket kändes befriande och bidrog till förbättrad sömn samt 

minskad användning av medicin. Det yttrades även att förekomsten av hälsoproblem var 

färre efter amputation. En människa i studien yttrade: 

”When they amputated my leg, it didn’t bother me… I was even happy 

about it… because I would feel no more pain. They were taking away 

the massive pain I had all the time.” (Couture et al. 2011, s. 8). 
 

Resultatet av en amputation kunde innebära en insikt av fördelar gällande den allmänna 

hälsan, exempelvis ökad uthållighet vid promenader då smärtan inte var lika påtaglig 

jämfört med tidigare. Fördelarna medförde att fokus på själva amputationen försvann 

(Couture et al. 2011). En människa i studien sa:  

”The positive side is that is probably going to give me 10 years 

longer to live… My health has improved that much.”  (Couture 

et al. 2011, s. 9). 

 

Psykisk påverkan  

Underkategorin består av material hämtat från tio artiklar. Efter en amputation beskrev 

människor sorg (Cater 2012), frustration, livet likt ett ändlöst lidande, hjälplöshet och 

ensamhet (Liu et al. 2010). En människa i studien uttryckte:  

”…Since that day I lost my leg, my nightmare began. My leg 

was one part of my body. It had vitality. Every time I thought 

about my leg, my heart was broken. The pain was endless. I 

could not imagine feeling ”normal” again…” (Liu et al. 2010, 

s. 2156). 

 

Andra identifierade känslor efterföljande en amputation var chock, ilska, misstro och 

kaos. Bristande självförtroende vid mobilisering ledde till skam och rädsla i offentliga 

situationer. Rädsla förknippades även med oroliga tankar på eventuella framtida 

amputationer (Livingstone et al. 2011) samt för vad andra skulle tycka och tänka om 

den förändrade kroppen (Hamill et al. 2010). Senra et al. (2012) rapporterade känslor av 

underlägsenhet samt problem med välmående. Det yttrades att det var omöjligt att förstå 

hur upplevelsen av lidande och själslig smärta kändes i samband med amputation om 

det inte hade upplevts själv (Liu et al. 2010). 
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Depression var förekommande efter amputation (Coffey et al. 2009; Singh et al. 2009; 

Hamill et al. 2010; Liu et al. 2010; Cater 2012; Senra 2013). Enligt Singh et al. (2009) 

hade inte depression något samband med kön, ensamboende, vaskulär orsak eller ålder. 

Singh et al. (2009) och Senra (2013) påvisade att passerad tid efter amputation inte hade 

något inflytande på depression, vilket innefattar tiden på sjukhus. En bidragande faktor 

till depression var enligt Hamill et al. (2010) flertalet amputationer gällande samma 

individ. Depression resulterade även i ångest enligt Coffey et al. (2009) och 

förekomsten av ångest efter amputation kunde även påvisas (Singh et al. 2009; Senra 

2013). Singh et al. (2009) påvisade att om människan var medelålders ökade risken att 

drabbas av ångest.  

Amputationsstället hade betydelse för risken att drabbas av depression och ångest 

(Senra 2013) och val av amputationsställe påverkade upplevelsen av amputation 

(Couture et al. 2011). Amputationen kunde medföra förändrad kroppsbild och därmed 

bidra till depression samt ångest (Coffey et al. 2009) och enligt Singh et al. (2009) 

ökade förekomsten över tid. Multisjuklighet kunde enligt Nunes et al. (2012) även bidra 

till utveckling av psykiska störningar, exempelvis ångest och depression. Singh et al. 

(2009) fann att samtidiga sjukdomar och tidigare tecken på depression resulterade i 

depression vid senare tillfällen. Livingstone et al. (2011) påvisade att blindhet var en 

positiv bidragande faktor gällande ångest då amputationsstället inte kunde åskådas.  

Efter en amputation framkom det psykiska eller emotionella störningar (Nunes et al. 

2012; Senra et al. 2012) på grund av olika faktorer, bland annat sömnstörningar, sorg 

och ångest (Senra et al. 2012). Psykisk påfrestning under flera års tid var ett resultat av 

amputation (Coffey et al. 2009). Var människan vilken genomgått amputation en man 

och/eller gift var risken låg för psykisk störning. Hög risk angående psykisk störning 

hade människor vilka var beroende av andra samt om det gått kortare tid sedan 

amputationen (Nunes et al. 2012). Självmordstankar påvisades av Hamill et al. (2010) 

och Barnett et al. (2013) fann att livskraften var låg efter amputationen, dock kunde 

glädje samt lugn återfinnas med tiden.  

Förändringar i det psykosociala livet 

Underkategorin består av material hämtat från sju artiklar. Förändringar i relationen till 

make/maka (Livingstone et al. 2011), i sexuellt samliv (Senra et al. 2012) samt 

förändringar av identiteten kunde påvisas (Hamill et al. 2010; Senra et al. 2012). Rollen 

i hemmet kunde förändras (Livingstone et al. 2011) och en oro att inte uppfylla 

könsrollen kunde uppfattas hos både kvinnor och män (Hamill et al. 2010). Hos män 

uttrycktes oro för att inte kunna uppfylla den manliga rollen, vilket resulterade i 

minskad känsla av manlighet (Hamill et al. 2010). Barnett et al. (2013) fann att rollen i 

det sociala livet återfanns med tiden. Negativa förändringar påvisades gällande 

yrkeslivet samt tillhörande prestationer (Senra et al. 2012). Barnett et al. (2013) 

påvisade att arbetssituationen förbättrades över tid när människor blev känslomässigt 

stabila. 

En oro för att bli ensam (Cater 2012; Senra 2012), att bli lämnad av vänner samt 

svårigheter att skaffa nya kunde urskiljas av (Cater 2012). Enligt Hamill et al. (2010) 

förnekade människor problem med att anpassningen till amputationen för att inte förlora 

relationer i framtiden. Hamill et al. (2010) och Senra et al. (2012) kunde urskilja att en 

negativ påverkan på livet efter amputation var social isolering och ensamhet. En ökad 
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avskildhet påvisades av Coffey et al. (2009) relaterat till ångest. Liu et al. (2010) fann 

en uttryckt ovisshet och osäkerhet inför framtiden efter amputation. En människa i 

studien berättade:  

”After amputation, I was not the man I usually was. My son 

planned to send me to the institution because no family member 

could take care of me. There was no hope for the future. It was 

the end of my life…” (Liu et al. 2010, s. 2155). 

 

En oro för att uppfattas annorlunda av andra identifierades (Hamill et al. 2010; Liu et al. 

2010; Cater 2012) och andras beteende kunde enligt Hamill et al. (2010) påverka 

kroppsuppfattningen. Vidare fann Cater (2012) att kroppsuppfattningen även 

påverkades negativt om amputationsstället var mer synligt. Akarsu et al. (2013) 

påvisade att ju mer amputationen syntes desto mer påverkade det välbefinnandet 

negativt. En människa i studien uttryckte sin oro:  

”… I worried about other people’s judgement. I didn’t like 

when people paid attention to my leg. It was so embarrasing 

for me to show my stump to the others. I thought they would not 

accept my appearence…” (Liu et al. 2010, s. 2156). 
 

Oron kunde leda till ett motstånd inför att acceptera den nya identiteten (Hamill et al. 

2010). Hur människor rättade sig psykosocialt, socialt samt efter begränsningar efter en 

amputation och dess konsekvenser visade sig ha ett samband med kroppsuppfattningen 

(Coffey et al. 2009).  

Efter en amputation fann Livingstone et al. (2011) att människor behövde mer hjälp 

med vardagliga sysslor vilka tidigare gjorts självständigt. Ytterligare en identifiering var 

svårigheter att delta i sociala aktiviteter (Liu et al. 2010) och påverkades av miljö vilken 

inte alltid var handikappsanpassad (Cater 2012). Förändring gällande social påverkan 

exempelvis att umgås med andra och begränsning av sociala kontakter påvisades av 

Livingstone et al. (2011).  Enligt Couture et al. (2011) skedde det en ökning av sociala 

kontakter med familj, vänner och vårdpersonal. Först och främst för att familj och 

vänner kom på besök samt för att mer kontakt med vårdpersonal skedde under 

vårdförloppet. Ett positivt resultat av amputation var att kraven från familj och vänner 

blev färre då människorna inte hade förmågan att göra lika mycket jämfört med innan. 

De kände sig även mer värdefulla efter amputationen (Couture et al. 2011) och det 

sociala stödet från familj och vänner visade sig vara en betydande resurs i 

återhämtningen (Hamill et al. 2010; Liu et al. 2010; Senra et al. 2012). En människa I 

studien uttryckte sin tacksamhet:  

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

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

cope with this situation.” (Senra et al. 2012, s. 186). 

Anpassning/Coping 

 Underkategorin består av material hämtat från sju artiklar. Cater (2012) fann att 

stödjande faktorer i återhämtandet omfattade positiv attityd, socialt stöd, återhämtning i 

militär miljö, inre styrka, erkännandet av att det kunde ha varit värre och känslan av 

mening med amputationen. Ett positivt tankesätt yttrades av en människa i studien:  
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”Staying optimistic and having a good attitude are the most 

important things… Mentally, I think it’s all about the attitude.” 

(Cater 2012, s. 1451). 

Enligt Hamill et al. (2010) och Cater (2012) uttryckte människorna att en styrka i 

återhämtningen var då de jämförde sig med andra personer vilka genomgått en 

amputation. Hamill et al. (2010) uppmärksammade därmed att de personliga problemen 

kändes mindre. 

Enligt Livingstone et al. (2011) utvecklades hopp bland människorna genom positivt 

tänkande samt att inte låta amputationen ha en begränsande påverkan i livet. Couture et 

al. (2011) fann att positiv inställning hade en inverkan på hög nivå av självständighet 

samt på god kroppsuppfattning. Cater (2012) påvisade att människorna med positiv, 

lugn samt optimistisk inställning visade på psykisk och fysisk styrka. Humor framkom 

även vara en viktig del i återhämtningen. Människorna med förmågan att använda sig av 

humor, använde det för att hantera jobbiga situationer och för att anpassa sig till sin 

kropp. En människa i studien berättade:  

“I couldn’t accept my loss, but I tried to change my mood and 

my view on life. Some are good days and some are bad days. 

Finally, I realised that the bad days were not really so bad. 

Everything I had done could be done in a different way now. 

Life was not going to change for me – I needed to change 

myself…” (Liu et al. 2010, s. 2157). 

 

Positiv inställning resulterade i att människor accepterade amputationen (Livingstone et 

al. 2011). Det gjordes genom att blicka framåt (Livingstone et al. 2011), skapa 

individuella mål för att återupprätta självständighet (Hamill et al. 2010) och användning 

av hjälpmedel, till exempel proteser (Senra et al. 2012). Enligt Liu et al. (2010) 

prioriterades målet att kunna gå igen samt återupprättandet av självständighet.  

Att kunna identifiera sig som en amputerad människa var ett tecken på acceptans. 

Människor vilka inte accepterade sin situation ansåg att amputationen inte var en del av 

dem ännu, de befann sig i övergången med att identifiera sig med amputationen (Senra 

et al. 2012). Ibland krävdes det att människor kämpade för att acceptera sin amputation 

(Cater 2012).  
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Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva människans upplevelse av att vara 

amputerad. Utifrån litteraturstudiens resultat har författarna valt att gå in djupare på två 

underkategorier vilka var Förändringar i det psykosociala livet samt 

Anpassning/Coping. Fyra relevanta områden har lyfts och diskuterats då de är aktuella i 

dagens samhälle samt har stor inverkan på livet. Områdena har även en speciell 

betydelse för sjuksköterskans arbete eftersom de inbringar kunskap och förståelse. 

Resultatdiskussionen presenteras i nedanstående ordning samt avslutas med en egen 

reflektion av författarna.  

Ur underkategorin förändringar i det psykosociala livet har diskussion förts gällande:  

 Hur kroppsbilden påverkas av andras tankar och åsikter 

 Hur amputation leder till en förändrad livssituation psykosocialt 

Ur underkategorin Anpassning/Coping har diskussion förts gällande:  

 Anpassningsstrategier för att uppnå bättre livskvalitet  

 Positiva aspekter av en amputation 

Resultatdiskussion  
Kroppsbilden påverkades av andras tankar och åsikter vilket påvisades i 

litteraturstudiens resultat. Det framkom en oro över att uppfattas förändrad av andra 

människor. Sjödahl et al. (2004) fann liknande resultat där människor kände att de blev 

uttittade och tillfrågade privata frågor, vilket de inte var förberedda på. Att känna sig 

uttittad och utfrågad påvisades även av Saradjian et al. (2008) vilket var ett sätt att visa 

nyfikenhet på. Andras beteende visade sig påverka kroppsuppfattningen, vilket bidrog 

till svårigheter att delta i sociala aktiviteter. Anpassning till amputationen yttrade sig 

därför i vissa fall likt ett motstånd inför att acceptera den nya identiteten. 

Fortsättningsvis förklarade Saradjian et al. (2008) att genom acceptans av att andra 

människor kommer visa nyfikenhet på amputationen kunde personen i fråga undgå att ta 

det personligt.  

Amputationen kunde leda till en förändrad livssituation psykosocialt, vilket påvisades i 

litteraturstudiens resultat. Relationen till make/maka, att umgås med andra, att ha en 

inkomst samt att rollen i hemmet kunde förändras efter en amputation. I Ferguson et al. 

(2004) diskuterades samhällets olika hinder vilket exempelvis handlade om att bli nekad 

till jobb, bostäder samt utbildning. Det påverkade människors återhämtning, känslan av 

att vara värdefull samt att vara en bidragande människa i samhället. Ferguson et al. 

(2004) visade att bästa sätt att ta sig tillbaka till samhället var genom familj, make/maka 

eller samhället själv. Det skapade ett beroende av andra och var extremt smärtfullt och 

avskräckande. I vissa fall kände människor att de hellre dog än att någon skulle behöva 

känna medlidande eller inneha känslan av att vara en belastning för anhöriga (Saradjian 

et al. 2008). Enligt Chini och Boemer (2007) var beroende en källa till oro för 

människan. De förklarade vidare att känslan av att bli beroende var skrämmande samt 

var en källa till missnöje, osäkerhet och rädsla. Att inte kunna utföra aktiviteter i det 

dagliga livet eller att få hjälp med dem orsakade känslor av underlägsenhet, låg 

självkänsla och oro. Personligen anser författarna att människor vilka genomgått en 
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amputation bör känna en trygghet från omgivningen. Att vårdgivaren visar förståelse, 

empati samt viljan av att hjälpa till är viktigt för att undvika känslan av att vara en 

belastning. Litteraturstudiens resultat påvisade nämligen att ökade krav på vårdgivare 

bidrog till frustration samt lägre självkänsla hos människor.  

Det påvisades en låg risk för psykisk störning om människorna var gifta. Det styrktes av 

Williams et al. (2004) där det ansågs vara en fördel att vara gift eller att leva med en 

partner då det förknippades med ökat socialt stöd. Goda relationer mellan vänner och 

familjemedlemmar kunde påverka amputationen positivt. Efter en amputation påvisades 

en ökning av sociala kontakter med familj, vänner och vårdpersonal. Först och främst 

för att familj och vänner kom på besök samt för att mer kontakt med vårdpersonal 

skedde under vårdförloppet. Dock beskrev Williams et al. (2004) att minskat stöd kunde 

bero på att det skedde mindre kontakt med familj och vänner. Det berodde på färre 

besök under sjukhusvistelsen samt att möjligheten att kunna medverka i sociala 

sammanhang, till exempel jobbet eller sociala tillställningar, reducerades. Beroende på 

hur funktionsnedsättningen tedde sig, kunde relationers kvalitet bli sämre vilket kunde 

grunda sig i färre sociala roller eller aktiveter, åtminstone tillfälligt.  

I litteraturstudiens resultat framkom anpassningsstrategier för att uppnå bättre 

livskvalitet. Positiv inställning bidrog till acceptans av amputationen, vilket även 

framkom i Ferguson et al. (2004) där egen beslutsamhet, uthållighet och positivt 

tänkande var viktiga i återhämtningsprocessen efter amputation. Utveckling av detta sätt 

att tänka samt användandet av nya copingstrategier bidrog till att den nya rollen i 

samhället, i familjen och på jobbet kunde hanteras. Chini och Boemer (2007) fann att 

amputation kunde ses på olika sätt. Fokus lades antingen på en ofullständig tillvaro, att 

en kroppsdel var förlorad eller genom att stå öppen för nya erfarenheter med befrielse 

från smärta, från den kroppsdel del vilken orsakat lidande och påverkan på självbilden.  

Stödjande faktorer i återhämtandet omfattade positiv attityd samt socialt stöd. 

Omvårdnadsteoretikern Carnevali (1996) beskriver att det behövs en balans gällande 

tillgängliga resurser samt dagliga krav i livet för att främja livskvalitet och 

välbefinnande. Enligt Saradjian et al. (2008) var inställningen till amputationen och 

livet en viktig del i psykosocial och funktionell anpassning. Positiv inställning och att 

kunna hantera uppstående problem visades genom acceptans av händelsen. Det visades 

även genom att se problemet på ett annorlunda sätt samt göra det bästa av situationen. 

Ferguson et al. (2004) beskrev att egen uppmuntran samt andras upplevelser av 

amputation var viktigt när socialt stöd från familjen, samhället eller sjukhuset inte 

kunde ges. Socialt stöd och acceptans från andra var en grundläggande betydelse för 

anpassningen vilket beskrevs av Saradjian et al. (2008).  

I litteraturstudiens resultat framkom det positiva aspekter av en amputation. Känslan av 

glädje identifierades. Amputation kunde i vissa fall vara en positiv upplevelse på grund 

av att smärtan reducerades eller försvann helt. Positiva upplevelser efter en amputation 

kunde även identifieras av Dunn (1996), till exempel att se amputationen från den 

positiva sidan samt att föreställa sig att det kunde ha varit värre efter amputationen. 

Chini och Boemer (2007) påvisade att eliminering av smärta prioriterades. När 

smärtupplevelsen var nedslående, outhärdlig, sorlig och begränsande var varje försök att 

reducera eller eliminera smärtan övervägd, även om det innebar en amputation. En 

amputation kunde resultera i en insikt av fördelar gällande den allmänna hälsan. Chini 
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och Boemer (2007) styrkte resonemanget då de påvisade att en amputation kunde vara 

bra och dålig, behaglig och sorlig, lycklig och olycklig samt lätt och svår.  

Personligen tycker författarna att synen på amputationen kan spela stor roll för hur 

hantering av känslor och upplevelser påverkas. Möjligheterna att kunna tänka i positiva 

banor beror på vilket känslomässigt tillstånd människan befinner sig i, vilka resurser 

och vilket stöd omgivningen kan erbjuda där sjuksköterskan är inkluderad.  

Författarna reflekterade och liknade litteraturstudiens underkategorier med en blomma. 

Den fysiska förändringen, att människan förlorar en kroppsdel liknades med att 

blomman tappade ett blad. En amputation medförde en psykisk påverkan, där många 

negativa känslor uppstod och liknades med en vissen blomma. Förändringar i det 

psykosociala livet uppstod då omgivningen hade påverkan på människans återhämtning 

vilket liknades med yttre påverkan på blomman. Beroende på hur människan anpassade 

sig till samt använde sig av coping var återhämtningen individuell och detta liknades 

med att blomman kunde återfå nya knoppar. Människan liknades metaforiskt med en 

naturlig blomma vars verklighet förändrades. Författarna ville påvisa att trots den 

förändrade verkligheten har människan och blomman möjlighet att utveckla en styrka – 

människan i form av inre styrka och blomman i form av nya knoppar.  

Metoddiskussion  
Litteraturstudiens metod har utformats efter Polit & Becks (2012) nio steg. Författarna 

ansåg att med hjälp av de nio stegen skulle studien bli strukturerad, överskådlig samt 

mer lättförstådd av både läsare och författarna. 

Använda databaser var CINAHL samt PubMed där relevanta artiklar plockats fram. 

CINAHL upplevdes mer lätthanterligt än PubMed, dock kunde resonemanget ha ett 

samband med att författarnas utbildning introducerat CINAHL tydligare kontra 

PubMed. Författarna tyckte även att det framkom fler relevanta sökresultat i CINAHL, 

men att valda artiklar från PubMed inte var mindre relevanta. Litteraturstudiens 

inklusions- och exklusionskriterier bidrog till en sållning av orelevanta artiklar 

samtidigt bidrog kriterierna till eventuell förlust av relevanta artiklar, eftersom 

sökningen begränsades vilket medförde ett lägre sökresultat. Valda sökord var 

Amputation och Quality of Life vilka valdes utifrån syftet vilket var att beskriva 

upplevelsen av att vara amputerad. För att få en inblick i upplevelsen samt för att få 

relevanta sökresultat kombinerades sökordet med underkategorin Psychosocial Factors. 

Denna sökning utgjorde majoriteten av studiens valda artiklar vilka beskriver 

upplevelsen efter amputation utifrån flera olika aspekter. Sökordet Quality of Life gav 

många träffar, dock svarade endast två artiklar på studiens syfte. Författarna anser att 

sökorden var relevanta och passande till syftet med litteraturstudien, vilket ökade 

tillförlitligheten av materialet och därmed resultatet. I jämförelse med kvantitativa 

artiklar ansåg författarna ansåg att kvalitativa artiklar lämpade sig bäst för denna studie 

eftersom upplevelsen av att vara amputerad beskrevs djupare. Kvantitativa studier 

användes i litteraturstudien och några utav dem baseras på ett fåtal deltagare, vilket 

ansågs vara en svaghet. Trots detta ansåg författarna att artiklarna ändå var användbara 

och frambringade människans upplevelse av att vara amputerad. Författarna kunde 

urskilja att de kvalitativa studierna oftast var tvärsnittsstudier vilket innebar att artikelns 

resultat baserades på hur människan mådde vid undersökningstillfället.  
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Sökning med ytterligare sökord gjordes vilka var Experience, Daily Life och Emotions, 

vilket författarna anser vara passande sökord, dock kunde majoriteten av artiklarna 

återses i tidigare sökningar. Resterande sökresultat påvisades vara orelevanta för 

studien, därför uteslöts sökorden. Förståelse för att andra sökord kan ha påverkat 

resultatet fanns, dock ansåg författarna att de valda sökorden gav tillräckligt med 

information och material för denna litteraturstudie.  

Litteraturstudien bestod av 14 vetenskapliga artiklar vilka noggrant granskades. 

Artiklarna tog upp upplevelse som helhet, anpassning och anpassningsproblem, 

psykosocial anpassning, utveckling av symtom genom tid, livskvalitet och 

funktionalitet, utvärdering av symtom och fantomsmärta. Vissa artiklar fokuserade 

endast på ett fenomen, exempelvis depression, vilket författarna reflekterade över om 

det bidrog till någon form av vinklat resultat.  

Artiklarna var gjorda i olika länder vilket författarna hade i åtanke då utvecklingen kan 

antas se annorlunda ut i världen, vilket anses vara en betydande faktor för 

litteraturstudiens resultat. Däremot kan användning av artiklar från olika länder enligt 

författarna ge ett bredare perspektiv inom området.  

Språket ansågs vara en svaghet då artiklarna var skrivna på engelska och författarnas 

modersmål var svenska. Det innebar en risk för att oavsiktlig feltolkning skett eller att 

viktigt resultat missats. En svaghet gällande bearbetning av datamaterialet var att det till 

en början framkom tio teman vilket gjorde materialet svårhanterat. Materialet blev mer 

lätthanterligt när det istället fördelades i fyra större teman, vilket ansågs vara en styrka. 

För att arbeta förebyggande har författarna alltid befunnit sig på samma plats och 

arbetat tillsammans, därav har diskussion förts och frambringat en djupare förståelse för 

artiklarnas innehåll. Det bidrog till att författarna kritiskt granskat varandra exempelvis 

gällande meningsuppbyggnad och översättning, vilket medfört noggrannhet. Det 

systematiska arbetssättet författarna använde sig av bidrog även till en noggrann 

analysprocess av litteraturstudiens tre urval.   

Klinisk betydelse   
Litteraturstudien har förhoppningsvis bidragit till en djupare förståelse för upplevelsen 

av att vara amputerad, både för sjuksköterskan och för patienten. Då det är känt att 

antalet amputationer ökar i västerländska länder relaterat till kärlsjukdomar ansåg 

författarna att litteraturstudien var relevant. För sjuksköterskor kan det få en stor 

betydelse eftersom det genom kunskapen blir lättare att sätta sig in i patientsituation, 

bemöta på patientens nivå och därmed främja hälsa.  

Förslag till fortsatt forskning   
Fortsättningsvis bör det göras fler kvalitativa forskningsstudier då det bäst beskriver 

upplevelsen av amputation för någon vilken inte upplevt det själv. I de artiklar vilka 

lästs har relevant information upptäckts, men författarna tycker att det borde finnas mer 

forskning om upplevelsen på sjukhuset efterföljande amputation. Detta för att 

sjuksköterskan skall känna sig självsäker samt trygg i sin yrkesroll. Upplevelsen av att 

förlora en övre extremitet kan vara ett ämne att studera mer om då det framkom ett fåtal 

artiklar gällande detta.  
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Slutsats  

Amputationen medförde svårigheter i det dagliga livet och beroende på vilka resurser 

den enskilda människan besatt kunde upplevelsen av att vara amputerad urskiljas olika.   
Upplevelsen av fysiska problem efter en amputation visade sig vara nedsatt 

rörelseförmåga, smärta i kvarvarande stump och fantomsmärta. Amputationen medförde 

även upplevelser av psykiska problem där negativa känslor uppstod, exempelvis 

lidande, hjälplöshet, ensamhet, skam, rädsla, sorg, depression och ångest. Förändrad 

identitet kunde upplevas i livets psykosociala roller. Omgivningen visade sig kunna 

påverka synsättet på den egna kroppen och osäkerhet reducerade människans 

delaktighet. Trots svårigheterna kunde ändå en positiv bild återspeglas hos människor 

vilket bland annat innefattade känsla av glädje över att smärtan reducerats efter 

amputationen. Betydande faktorer för återhämtningen var det sociala stödet och den inre 

styrkan. 
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vs. bilateral amputee 

patients 
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och funktionaliteten hos 

patienter vilka genomgått 

bilateral amputation mot 

patienter vilka genomgått  

unilateral amputation av 

nedre extremitet. 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

 

Frågeformulär 

30 deltagare 

Amputationsställe: 

Nedre extremitet 

Fysisk kapacitet hos 

patienter med bilateral 

amputation av nedre 

extremitet är lägre jämfört 

med patienter med 

unilateral amputation. 

Välbehag gällande 

protesanvändning samt 

kroppsuppfattning är inte 

påverkad av 

amputationsnivån.  

Livskvalitet och välbehag 

gällande proteser ökar med 
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Barnett, C. T., Vanicek, N. 

& Polman, R.C.J. 

Temporal adaptations in 

generic and population-

specific quality of life and 

falls efficacy in men with 

recent lower-limb 

amputations 
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Att påvisa förändringar i 
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Nedre extremitet 

Hälsorelaterad livskvalitet 

kunde mätas bland 

variabler. Resultatet påvisar 

en signifikant ökning av 

emotionell roll mellan 1-6 

månader efter utskrivning 

från rehabilitering. 

Resultatet påvisar även att 

det inte framkom någon 

signifikant ökning av fysisk 

funktion, smärta, vitalitet, 

social funktion och mental 

hälsa mellan 1-6 månader 

efter utskrivning från 

rehabilitering. 



 

 

 

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 
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prospective study 

2010  

Nederländerna 
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att analysera faktorer 
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Traumatic Amputation: 

Psychosocial Adjustment Of 
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Coffey, L., Gallagher, P., 

Horgan, O., Desmond, D. & 

MacLachlan, M. 

Psychosocial adjustment to 

diabetes-related lower limb 

amputation 

2009 

Irland 

 

Att undersöka psykosocial 

anpassning hos personer 

vilka genomgått amputation 

av nedre extremitet i 

samband med diabetes.  

 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie 

 

Självskattningsformulär 

 

38 deltagare 

 

Amputationsställe: 

Nedre extremitet 

Både depression och ångest 

var två symptom som 

förknippades med förändrad 

kroppsbild. 

Samband fanns mellan 

förändrad kroppsbild och 

tre delskalor: anpassning till 

begränsningar, 

psykosocialt- och socialt 

liv. 

Couture, M., Desrosiers, J. 

& Caron, C.D. 

Cognitive appraisal and 

perceived benefits of 

dysvascular lower limb 

amputation: A longitudinal 

study 

2011 

Kanada 

Att jämföra anpassning 

mellan människors positiva 

inställning mot människors 

negativa inställning 

gällande amputation samt 

att identifiera upplevda 

fördelar med amputation. 
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inställning till sin 
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intervjuer visade det sig att 

de upplevda fördelarna var 

mindre smärta, fler sociala 

kontakter, färre problem 

med hälsan samt färre krav 

från familj och vänner. 
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Desmond, D.M. & 

MacLachlan, M. 

Prevalence and 

characteristics of phantom 

limb pain and residual 

limb pain in the long term 

after upper limb 
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2010 

Irland 

Att beskriva förekomsten 

och egenskaper av 

fantomsmärta och smärta i 

kvarvarande stumpen efter 

en amputation av övre 

extremitet. 

Kvantitativ 

Longitudinell 

Självskattningsformulär 

 

141 deltagare 

Amputationsställe: 

Övre extremitet 

Hög smärta i stump samt 

fantomsmärta kunde 

påvisas. Mer än 1/3 kände 
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de flesta dagar. 

Fantomsmärta var 

vanligtvis beskrivet som 

obehagligt och 

förknippades med 

livsstilsstörningar. 

Hamill, R., Carson, S. & 

Dorahy, M.  

 

Experiences of 

psychosocial adjustment 

within 18 months of 

amputation: an 

interpretative 

phenomenological analysis 

2010 

Storbritannien 

New Zeeland 

Att undersöka deltagarnas 

erfarenheter av 

psykosocial anpassning 

inom 18 månader efter 

amputation på ett sätt som 

kan informera ytterligare 

forskning och klinisk 

praktik. 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie 
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Intervju  

8 deltagare 
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Nedre extremitet 
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Tre teman framkom från 

analysen:  

1. Preoperativt 

beslutsfattande samt 
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 2. Att hitta sig själv på nytt 

och att anpassa sig till en 

”funktionshindrad” 

identitet. 

 3. Att anpassa sig socialt. 
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Liu, F., Williams, R.M., 

Liu, H-E. & Chien, N-H. 

 

The lived experience of 

persons with lower 

extremity amputation 

2010 

Taiwan 

Att beskriva och förstå 

upplevelsen hos 

människor vilka genom 

amputation av nedre 

extremitet. 

Kvalitativ 

Longitudinell 

Fenomenologi 

Intervju 

22 deltagare, 3 bortfall 

Amputationsställe: 

Nedre extremitet 

Deltagarna beskrev 

lidande i fysiska, 

psykologiska och 

sociokulturella sfärer och 

hur de strävat efter att 

klara av dessa 

utmaningar.  
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T.F. & Taylor, B. 

A path of perpetual 

resilience: Exploring the 

experience of a diabetes-

related amputation 

through grounded theory 

2011 

Australien 

Att låta amputerade 

beskriva sina upplevelser 

av amputation.  

Kvalitativ 

Grounded Theory 

Intervju 

5 deltagare  

Amputationsställe:  

Nedre extremitet 

 

Deltagarna hade fortsatta 

postoperativa problem 

efter amputation samt 

andra komplikationer 

med påverkan på fysisk 

funktion. Osäkerhet och 

rädsla präglades av 

medicinska fel och 

bristande förståelse för 

risker hos diabetiker. 

Känslor av sorg, förlust 

och chock uppstod tills de 

kom till rätta med 

mobilisering samt 

copingstrategier. 



 

 

 

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Nunes M.A., de Barros, 

N Jr., Miranda, F Jr. & 

Baptista-Silva, J.C. 

Common mental 

disorders in patients 

undergoing lower limb 

amputation: a population-

based sample 

2012 

Brasilien 

Att utvärdera icke-

psykotiska störning och 

associerade faktorer hos 

människor vilka 

genomgått amputation av 

nedre extremitet. 

Kvantiativ 

Tvärsnittstudie 

Självskattningsformulär 

138 deltagare 

Amputationsställe: 

Nedre extremitet 

 

43% hade en psykisk 

störning. Manliga 

patienter samt de som var 

gifta hade en lägre nivå 

av psykiska problem. De 

som ej var självständiga 

samt med större antal 

sjukdomstillstånd visade 

en högre grad av psykisk 

sjuklighet. De med 

kroniska sjukdomar samt 

bristande självförtroende 

hade lättare för att 

drabbas av psykisk 

ohälsa.   

Senra, H. How depressive levels 

are related to the adults' 

experiences of lower-

limb amputation: a mixed 

methods pilot study 

2013 

Portugal 

 

Att undersöka om vuxnas 

upplevelser av att 

genomgå amputation 

gällande nedre extremitet 

kunde vara förknippat 

med olika nivåer av 

depression. 

Pilotstudie  

Mixed-Method 

Tvärsnittsstudie 

Självskattningsformulär 

Intervju  

42 deltagare 

Amputationsställe: 

Nedre extremitet 

Ökningen av depressiva 

nivåer kunde vara 

sammankopplat med 

dimensioner av 

emotionella erfarenheter 

av försämring, än att det 

bara skulle vara 

missanpassning eller 

negativ coping. 

 



 

 

 

 

Författare Titel, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Senra, H., Oliveira, R.A., 

Leal, I. & Vieira, C. 

Beyond the body image: a 

qualitative study on how 

adults experience lower 

limb amputation. 

2012  

Portugal 

Att undersöka vuxnas 

upplevelser gällande 

amputation av nedre 

extremitet med fokus på 

förändringar av 

självuppfattning relaterat 

till funktionshinder. 

 

Kvalitativ 

Tvärnittstudie 

 

Intervju 

Frågeformulär 

42 deltagare 

Amputationsställe:  

Nedre extremitet 

 

Åtta huvudteman 

identifierades: Känslor 

samt reaktioner inför att bli 

amputerad, förändringar i 

livet, problem med 

välbefinnandet, relation till 

protesen, självuppfattning, 

rehabiliteringsmål och 

framtidsplaner, upplevd 

rehabilitering samt upplevt 

socialt stöd. 

Singh, R., Ripley, D., 

Pentland, B.,Todd, I., 

Hunter, J., Hutton, L. & 

Philip, A. 

Depression and anxiety 

symptoms after lower limb 

amputation: the rise and 

fall 

2009 

Storbritannien 

Att undersöka tidsförloppet 

av ångest och depressiva 

symtom under en 

treårsperiod efter 

amputation. 

Kvantitativ 

Longitudinell 

Prospektiv 

Självskattningsformulär  

68 deltagare 

Amputationsställe:  

Nedre extremitet 

Depression och ångest är 

vanligt efter amputation av 

nedre extremitet. Med 

hjälp utav rehabilitering 

minskar förekomsten av 

ångest. Det sker en ökning 

igen efter utskrivning.  

 


