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Abstrakt 

Bakgrund: Amputation innebär att en extremitet eller ett organ tas bort från kroppen 

som ett resultat av långvarig sjukdom, fysiskt trauma, tumör eller missbildning. 

Globalt sett orsakas amputation av ett trauma, men i väst världen är hjärt-

kärlsjukdomar den största orsaken till amputation. En traumatisk amputation kan 

ske oväntat, detta kan leda till förtvivlan och sorg. Människor som har hjärt-

kärlsjukdomar eller diabetes kan ha levt med svåra smärtor i extremiteten under en 

längre tid, då kan amputation lindra smärtan.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser efter 

amputation av nedre extremitet. 

Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie, 

vilket bygger på granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar. 

Litteratursökningen genomfördes via databaserna CHINAHL, PubMed, PsycINFO 

och Scopus. Åtta vetenskapliga artiklar bedömdes relevanta för studiens syfte. 

Analysmetoden gick ut på att läsa de valda artiklarna och sedan jämföra studiernas 

resultat för att identifiera likheter och olikheter.  

Resultat: Efter sammanställning av de åtta studierna identifierades tre övergripande 

rubriker: sociala förändringar, leva med smärta och hantera vardagen. 

Konklusion: Studiens slutsats är att livssituationen förändras på olika sätt för 

patienter som genomgått amputation av nedre extremitet. Strategier och stöd hjälper 

patienterna att rehabilitera sig och återfå känsla av självständighet. 

 

Nyckelord: Amputation, Smärta, Hantering, Sociala förändringar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Amputation means a limb or an organ is removed from the body as a 

result of prolonged illness, physical trauma, tumor or malformation. The cause of 

amputation worldwide is trauma related, but in the western world it is cardiovascular 

disease the leading cause of amputations. A traumatic amputation may occur 

unexpectedly, this can lead to despair and sadness. People who have heart disease or 

diabetes may have severe pain in the limb for a long time, an amputation can relieve 

that pain. 

Aims: The purpose of this literature study was to illuminate patient’s experience after 

an amputation of the lower limb.  

Methods: To answer the purpose of the study, a systematic literature review of 

qualitative studies was performed. The literature search was conducted through the 

databases CHINAHL, PubMed, PsycINFO and Scopus. Eight scientific articles were 

judged relevant to the purpose of the study. Method of analysis was to read and then 

compare findings from each article to identify differences and similarities. 

Results: After compilation of the eight studies, three broad headings was identified: 

Social changes, living with pain and coping everyday life. 

Conclusion: The study concludes life situation changed in different ways for patients 

who have undergone amputation of the lower limb. Strategies and support helps 

patients to rehabilitate themselves and regain sense of independence. 

 

Keywords: Amputation, Pain, Coping, Social changes 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige genomförs ungefär 2600 amputationer per år (Henriksson & Sternving, 

2013). Amputation av nedre extremitet orsakas av olika sjukdomar eller händelser. 

Flera riskfaktorer såsom rökning och diabetes ökar risken för amputation (Feinglass 

et al., 2012). Då människor i dagens samhälle lever längre med hjärt-kärlsjukdomar 

samt diabetes har amputation incidensen ökat, med fem gånger sedan 1950- talet 

(Grønsleth, Roa, Könøy, & Almås, 2011 p.161; Lindgren & Svensson, 2014 p.321) 

Amputation innebär att en extremitet eller ett organ tas bort från kroppen som ett 

resultat av sjukdom, fysiskt trauma, tumör eller missbildning (Öwall, Rydholm, 

Malmquist, & Bauer, 2015). 

Alla människor går igenom dramatiska livshändelser under sin livstid. Ett upplevt 

trauma kan innebära en dramatisk upplevelse för individen. Fenomenet trauma kan 

förekomma fysiskt eller psykiskt. Fysiska trauman sker genom fysisk skada på 

individen, till exempel vid amputation, trafikolycka eller brand (Ollmark, 2014). 

Människor som har genomgått dramatiska livhändelser kan uppleva stor oro inför 

framtiden eftersom livet ser annorlunda ut och det kan skapa en känsla av 

nedstämdhet (Allgulander, 2014 p. 232). 

Historiskt sett har amputation genomförts främst för att förebygga komplikationer, 

som vid svår behandlade infektioner. Till slutet av 1800- talet behandlades öppna 

frakturer genom amputation av kroppsdelen (Lindgren & Svensson, 2014 p.320). 

Motiven till amputation är globalt sett en följd av ett fysiskt trauma, medan i 

västvärlden är den största orsaken resultatet efter en kärlsjukdom (Lindgren & 

Svensson, 2014 p.320). Patienter med ateroskleros har en cirkulationsrubbning, 

främst i de nedre extremiteterna. Ateroskleros orsakas av plack som fäster på 

kärlväggen (Ericson & Ericson, 2012 p.43). En konsekvens av ateroskleros kan vara 

amputation, då blodtillförseln till vävnaden blir allt för begränsad (Dinh, Scovell, & 

Veves, 2009). 
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En annan anledning till amputation kan vara tumörer, vanligtvis i de nedre 

extremiteterna, dessa tumörer är då primära tumörer i skelettet (Lindgren & 

Svensson, 2014 p.322-323) 

När en amputation av en kroppsdel genomförts kan individen drabbas av 

fantomkänsla eller fantomsmärta. Fantomsensation är vanligt och är förknippat med 

fantomsmärta. Fantomsmärta kan vara beständig men kan uppträda som anfall där 

smärtan tilltar över en kortare period (Werner, Strang, & Wilhelmsson, 2003 p.468). 

Fantomsensationer upplevs på olika sätt. Det kan röra sig om att storleken, formen 

och proportionerna är förändrade av aktuell extremitet samt att rörligheten är 

begränsad och klåda och domningar uppträder (Björkman, Arnér, Lund, & Hydén, 

2010). Fantomsmärta är centralt utlösta men kan uppkomma vid nervkompressioner 

eller neurom. Därför läggs nervstumparna djupare i mjukdelarna vid operationen för 

att undvika smärta. Patienter som har smärta i extremiteten innan operation har 

större risk för att utveckla fantomsmärtor. Genom att lägga en nervblockad efter 

operation kan detta förhindra att långvarig fantomsmärta utvecklas (Lindgren & 

Svensson, 2014 p.327) 

Upplevelsen och orsaken till amputation skiljer sig mellan människor. Patienter som 

länge levt med svår ischemisk smärta uttrycker känslor av lättnad efter genomförd 

amputation, som medför att förlusten av benet kan känns lättare (de Oliveira Chini & 

Boemer, 2007). Amputation i samband med ett trauma är vanligare hos yngre 

människor, amputation sker ofta omgående vilket ger individen kort tid till 

anpassning och förberedelse. Unga människor som är friska sedan tidigare kan 

uppleva känslor av sorg och förtvivlan efter amputationen som orsakats av trauma 

(Virani, Green, & Turin, 2014). Efter amputationen kan personer hamna i en 

depression eller utveckla fantomsmärtor som kan medföra att återhämtningen blir 

sämre och rehabiliteringen påverkas negativt. Fantomsmärtan påverkar inte bara 

personen fysiskt utan det kan även påverka individen negativt på det sociala 

umgänget (Virani, et al., 2014).  

En studie som genomfördes i Kanada beskriver faktorer som påverkar patienternas 

beslut om att genomgå en elektiv amputation efter ett trauma. I studien intervjuades 

6 patienter som alla hade genomgått ett fysiskt trauma på underbenet. Resultatet som 
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framkom var att smärta, funktion och deltagande hade störst påverkan vid 

beslutsfattandet.  

Smärtan deltagarna upplevde hade pågått i flera år och var den största orsaken till att 

deltagarna valde att genomföra en amputation. Den andra faktorn som påverkade 

beslutet var brist på funktion i det skadade benet som i sin tur gick över till den tredje 

faktorn där begränsningar i vardagslivet blev stora. I studien uppträdde även faktorer 

som hade liten eller ingen alls påverkan i beslutsfattandet, dessa var kroppsbilden, 

självidentitet och åsikter från andra. Deltagarna upplevde att kroppsbilden och 

självidentiteten var sämre med det skadade benet, då det uppfattades onaturligt. 

Synpunkter från andra människor om att genomföra en elektiv amputation påverkade 

inte deltagarnas beslut (Quon, Dudek, Marks, Boutet, & Varpio, 2011).   

Motivet till litteraturstudien är att beskriva hur livet kan förändras för personer som 

genomgått en amputation av nedre extremitet, utifrån upplevelser av personer som 

genomgått en amputation.  

1.2 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelser efter amputation av 

nedre extremitet. 

2. Metod 

Litteraturstudiens resultatdel kommer att utgå från vetenskapliga artiklar om studier 

med kvalitativ forsknings metod.  Genom att studera kvalitativa studier framkommer 

deltagarnas egna beskrivna upplevelser, vilket överensstämmer med syftet i 

litteraturstudien (Friberg, 2012, p.99).  

2.1 Sökmetoder 

Författarna har använt CINAHL, PsycINFO, Scopus och PubMed vid sökning av 

artiklar. Sökorden var: amputation, lower limb, life experiences, amputee, patient 

experience, lived experience, emotions, social support, trauma, psychological effects, 

qualitative, phantom pain, nursing. Avgränsningar som användes var: English 

language, publicerings år 2004-2015.  Författarna använde CINAHL Headings, Mesh 

database och fritextsökning. De booleska operatorerna: ”AND”, ”OR” och ”NOT” 

användes (Forsberg and Wengström, 2013 p.79). Se bilaga 1 för sökmatris. 
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2.2 Urval  

Målet med kvalitativa studier är att öka insikten av deltagarnas upplevda 

erfarenheter (Friberg, 2012 p.121). Författarnas inklusionskriterier i litteraturstudien 

är, att artiklarna ska vara av kvalitativ forskningsmetod som undersöker upplevelser 

av nedre extremitet amputerade, artiklarna ska vara etiskt godkända, de ska inte vara 

äldre än 10 år samt att artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. För 

översiktstabell av artiklarna, se bilaga 2.  

Vid sökningen av artiklar i databaserna gick urvalet till enligt följande: vid 

kombinationer av sökorden samt inklusionskriterier blev resultatet totalt 250 

artiklar. Titeln på samtliga 250 artiklar lästes och därefter abstrakten på 60 artiklar 

av de 250 från början. När författarna läst abstrakten valdes 16 artiklar som 

överensstämde med syftet och inklusisonskriterierna. Dessa 16 artiklar genomgick en 

kvalitetsgranskning enligt en mall från SBU (2014), se bilaga 3. Mallen används för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelser. 

För att de vetenskapliga artiklarna skulle vara med i litteraturstudien, krävdes 

uppfyllda kriterier för att benämnas som medelhög eller hög kvalité. Av de 16 

granskade artiklar fick 8 stycken medelhög eller hög kvalitet. Dessa 8 artiklar 

analyserades och utgör litteraturstudiens resultat. De artiklar som inte 

överensstämde med syftet eller saknade inklusionskriterier exkluderades.  

2.3 Analys 

Författarna till litteraturstudien utgår efter Fribergs analysmetod (2012, s. 127-129). 

Enligt analysmetoden lästes artiklarna, med öppenhet, flera gånger för att skapa en 

överblick av varje artikel. Båda författarna noterade egna anteckningar av de lästa 

artiklarna, som senare diskuterades uppfattningarna kring varje artikel.  

Där jämfördes varje studies resultat för att identifiera likheter och olikheter. Vid 

diskussionen skapades kategorier som presenteras under resultat avsnittet. 

2.4 Forskningsetik 

Under analysen av artiklar har författarna till litteraturstudien uppmärksammat att 

etisk prövning ska genomförts av artiklarna. Detta eftersom innan påbörjad 

litteraturstudie har författarna diskuterat och kommit fram till att endast etiskt 

godkända artiklar skall ingå (Forsberg & Wengström, 2013 p.70), detta för att öka det 

vetenskapliga värdet i litteraturstudien (Henricson, 2012).   
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Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003) och 

personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att forskaren tar hänsyn till deltagarnas 

människovärde under forskningen, lagen säger att endast den forskning som visar 

respekt till människovärdet får genomföras (Kjellström, 2012 p.71).  

3. Resultat 

3.1 Kort sammanfattning av artiklarna 

Författarna till den aktuella litteraturstudien har använt 8 vetenskapliga artiklar i 

resultatet som presenteras i kortform nedan.  

De vetenskapliga artiklarna kommer från Europa, Oceanien och Asien. I de 8 

studierna deltog totalt 102 män och 33 kvinnor. En studie valde att inte skriva om de 

5 deltagarna var av manligt eller kvinnligt kön. Samtliga studier genomfördes via 

intervjuer. Amputationsnivåer i studierna var lårbens-, underbens- eller tå 

amputation.  

3.2 Patienters upplevelser efter nedre extremitet amputation 

Tabell 2: Resultatet redovisas enligt dessa kategorier 

Huvudkategori Underkategori 

1. Sociala förändringar 1.1 Svårigheter att möta omgivningen 

1.2 Roller i hemmet förändras 

1.3 Minskad självständighet 

1.4 Yrkeslivet förändras 

2. Leva med smärta 2.1 Olika karaktärer av smärta 

2.2 Smärtan påverkar vardagslivet  

3. Hantera vardagen  3.1 Hitta olika strategier  

3.2 Stöd från omgivningen 

 

3.2.1 Sociala förändringar  

En amputation kan leda till stora förändringar i patienters liv.  Huvudkategorin 

sociala förändringar belyser hur livet kan förändras socialt efter en amputation, 

utifrån hur patienter upplever sitt nya utseende, hur rollerna blir påverkade, att 

patienter upplever mindre självständighet samt hur arbetet påverkas efter en 

amputation. 
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3.2.1.1 Svårigheter att möta omgivningen 

Efter en amputation upplever patienter att det förändrade utseendet skapar en känsla 

av att vara osynlig (Norlyk, Martinsen, & Kjaer-Petersen, 2013). Patienter upplever 

svårigheter att anpassa sig till den fysiska förändringen i utseendet. Kvinnor upplever 

efter amputation att den fysiska förändringen är den mest påfrestande känslan, 

medan män anser att känslan av att andra människor ser ner på dem upplevs som 

besvärlig (Liu, Williams, Liu, & Chien, 2010). Patienter upplever även att det kan vara 

svårt att möta släkt och vänner efter hemkomsten relaterat till synen på deras nya 

utseende samt vid val av nya aktiviteter väljer patienterna att utföra dessa i det egna 

hemmet för att de inte klarar av blickar från andra människor (Sjödahl, Gard, & 

Jarnlo, 2004). 

3.2.1.2 Roller i hemmet förändras 

Att genomgå en amputation leder till att patienterna får en förändrad roll i hemmet. 

Denna nya roll är en mottagarroll, vilket leder till att patienterna upplever passivitet 

(Norlyk, et al., 2013). Rollerna i hemmet har förändrats efter amputationen, orsaken 

till detta är att patienterna har en sämre rörelseförmåga än tidigare (Livingstone, Van 

De Mortel, & Taylor, 2011). Resultaten av tidigare nämnda studier får stöd av 

Bosmans et al. (2007) som beskriver att rollen i hemmet har förändrats, och att 

denna roll leder till att patienterna behöver hjälp i hemmet av antingen sin partner 

eller hemhjälp. Den förändrade roll som uppstår efter amputation, skapar en 

förbättrad relation till sin partner (Bosmans, et al., 2007; Livingstone, et al., 2011).  

Rollen förändras inte bara i hemmet, även yrkesrollerna kan förändras efter 

amputation (Senra, Oliveira, Leal, & Vieira, 2012).   

3.2.1.3 Minskad självständighet  

Patienterna beskriver att de känner minskad självständighet efter amputation 

(Norlyk, et al., 2013). Efter genomförd amputation börjar patienterna förlita sig mer 

på familjen (Liu, et al., 2010) detta leder till svårigheter i det dagliga livet (Senra, et 

al., 2012) och större frustration som bidrar till att självständigheten blir allt mindre 

(Liu, et al., 2010).  Studier visar att patienterna som upplever mindre självständighet, 

utformar egna mål, som att börja gå igen för att skapa mer självständighet (Norlyk, et 

al., 2013; Senra, et al., 2012). Yngre patienter i en studie rapporterar att de saknar 

spontanitet vid aktiviteter, samt en känsla av förlust av framtiden (Sjödahl, et al., 

2004).  
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3.2.1.4 Yrkeslivet förändras 

Att genomgå en amputation orsakar konsekvenser i arbetet (Norlyk, et al., 2013).  

En studie som genomfördes i Holland påvisar att hälften av patienterna återgår till 

sin vanliga tjänst eller stannar inom samma företag efter amputationen, de som 

återvänder till arbetet beskriver att de är glada att kunna jobba igen (Bosmans, et al., 

2007). En annan studie visar att återgå och utföra det tidigare arbetet upplevs 

problematiskt (Livingstone, et al., 2011).  

Att kunna återgå till sitt gamla arbete kan vara komplicerat, patienterna som 

upplever ett stöd från arbetsgivaren underlättar processen att kunna återgå till sitt 

tidigare arbete (Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi, & Hassankhani, 2014).  

3.2.2 Leva med smärta  

Smärta efter en amputation kan upplevas som smärtsamt, det kan förekomma bland 

annat fantomsmärta eller stumpsmärta. Denna smärta kan påverka patienters 

vardag, detta förklaras genom underrubrikerna olika karaktärer av smärta och 

smärtan påverkar vardagslivet. 

3.2.2.1 Olika karaktärer av smärta 

Patienter som upplever smärta innan amputationen beskriver att det enda som 

hjälpte var att genomföra amputationen (Norlyk, et al., 2013; Senra, et al., 2012). 

En studie från 2007 belyser författarna att ett stort antal av patienterna upplever 

fantomsmärtor efter amputation, intensiteten i smärtorna skiljer sig mellan 

deltagarna (Bosmans, et al., 2007). Senare studier som genomfördes 2012 förklarar 

att patienterna i studien upplever smärta efter amputationen. Den upplevda smärtan 

beskrivs inte som fantomsmärta, utan en annan typ av smärta (Senra, et al., 2012). 

Patienterna kan även uppleva stumpsmärta efter amputationen, denna smärta anser 

patienterna påverka livskvalitén negativt (Senra, et al., 2012). 

3.2.2.2 Smärtan påverkar vardagslivet 

Fantomsmärtorna påverkar tydligt patienternas dagliga liv (Bosmans, et al., 2007). 

Patienterna som upplever stumpsmärta efter en amputation har lägre livskvalitet än 

de patienter som inte har smärta i stumpen (Senra, et al., 2012).  

Den upplevda smärtan är så allvarlig att gångförmågan samt att kvalitén på sömnen 

blir sämre (Norlyk, et al., 2013). Patienter som upplever smärta och lidande efter 
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amputation förklarar att människor som inte själva har genomgått en amputation har 

svårt att förstå vad det innebär (Liu, et al., 2010). 

Det kan förekomma positiva upplevelser av fantomsmärta. Patienterna uttrycker att 

fantomsmärtan skapar kontakt med det amputerade benet, vilket ger positiva känslor 

(Livingstone, et al., 2011; Norlyk, et al., 2013). 

Upplevd smärta bidrar till emotionella och psykiska problem, dessa problem kan vara 

ångest, depression eller sömnstörningar (Senra, et al., 2012). Patienter som upplever 

att fantomsmärta påverkar deras vardag förklarar att de aktivt distraherar sig för att 

minska upplevelsen av smärtan. I enstaka fall påverkar fantomsmärtor relationen 

mellan patienter och deras anhöriga (Bosmans, et al., 2007). 

3.2.3 Hantera vardagen  

För att hantera den nya kroppsbilden samt den fysiska funktionsnedsättningen 

använder patienter olika strategier. Patienter som genomgått amputation behöver 

även stöd från omgivningen för att kunna hantera förändringen. 

3.2.3.1 Hitta olika strategier 

Vid amputation är det vanligt förekommande att använda sig av olika strategier för 

att hantera vardagen. En av dessa strategier är till exempel att använda psykosocial 

flykt för att aktivt undvika att tänka på amputationen (Oaksford, Frude, & Cuddihy, 

2005). Kognitiv bedömning används för att patienterna ska reflektera och omvärdera 

sina erfarenheter av amputation (Oaksford, et al., 2005). Vanligaste förekommande 

strategin inom kognitiv bedömning är att jämföra sin egen livssituation med andra 

patienter som har det sämre (Oaksford, et al., 2005; Sjödahl, et al., 2004).  

En annan jämförelse patienterna beskriver är att jämföra sig med de som har mer tur 

i livet (Sjödahl, et al., 2004).   

Genom praktisk hantering av amputationen genomför patienterna åtgärder för att 

bibehålla självständigheten samt fortsätta med sin fysiska rehabilitering (Oaksford, et 

al., 2005). Flera studier påvisar vikten av att sätta upp mål, som en bidragande faktor 

för att kunna uppnå självständighet (Liu, et al., 2010; Norlyk, et al., 2013; Senra, et 

al., 2012).  

Patienterna förklarar att känslor av osäkerhet för situationen med den förändrade 

kroppsbilden, de skapar därför en strategi som bygger på att dölja sitt amputerade 
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ben samt att sätta upp en ny fasad mot allmänheten (Oaksford, et al., 2005; Sjödahl, 

et al., 2004).   

Att acceptera amputationen är en annan vanlig strategi (Livingstone, et al., 2011; 

Oaksford, et al., 2005; Senra, et al., 2012), men i en studie beskriver patienterna att 

de har svårt att acceptera amputationen men de kan leva med det (Sjödahl, et al., 

2004). Ett sätt att underlätta anpassningen till amputationen är att börja 

rehabilitering och möta människor som genomgått liknande händelser (Liu, et al., 

2010). De patienter som inte kan acceptera amputationen börjar omvärdera 

meningen med deras liv, en del av patienterna ser även fördelar med amputationen 

(Liu, et al., 2010). Flera patienter använder humor för att hantera den nya 

situationen (Oaksford, et al., 2005).  

3.2.3.2 Stöd från omgivningen  

Att använda stöd från familj och vänner är vanligt förekommande (Oaksford, et al., 

2005; Senra, et al., 2012). Enligt patienterna är familjen det viktigaste stödet 

(Valizadeh, et al., 2014). Efter amputationen kan många av patienterna uppskatta 

stödet från deras familjer och vänner. Det är viktigt att få prata med människor som 

har genomgått en amputation tidigare för att kunna diskutera deras erfarenheter. 

Detta hjälper deltagarna att sätta perspektiv på sina egna upplevelser (Liu, et al., 

2010; Valizadeh, et al., 2014) 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser efter amputation av 

nedre extremitet. Tre huvudkategorier och åtta underkategorier utformades. 

Huvudkategorierna blev: ”sociala förändringar”, ”leva med smärta” samt ”hantera 

vardagen”. 

I litteraturstudien framkommer det att amputation kan leda till förlust av inkomst 

och jobb. I likhet med vårt resultat, beskriver Ferguson, Richie, & Gomez (2004) att 

skapa en ekonomisk säkerhet efter amputationen var svårt, detta ledde till att 

patienterna kände sig utanför samhället. Sjuksköterskan bör samtala med patienten 

för att försöka identifiera positiva resurser, som kan användas till att stärka 

patienters tillvaro (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 
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Litteraturstudien resultat visar att patienter som genomgått en amputation har svårt 

att anpassa till det nya utseendet och en upplevelse av att vara osynlig. Andra studier 

beskriver att patienter blir bemötta och behandlade på ett annat sätt än tidigare efter 

amputationen (Cater, 2012; Horgan & MacLachlan, 2004). En annan artikel 

beskriver att patienterna blev bemötta på ett mycket positivt sätt efter amputationen 

(Hamill, Carson, & Dorahy, 2010). Sjuksköterskan som vårdar patienter ska bemöta 

de och deras anhöriga med respekt, lyhördhet och empati för att skapa 

förutsättningar till god hälsa samt delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

Genom att bemöta patienter enligt ovan bidrar sjuksköterskan till att patienter och 

anhöriga känner trygghet som är en målsättning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som genomgått en amputation beskriver 

att utseendet var jobbigast att hantera. Att genomgå en amputation var ett hot mot 

patienternas könsidentitet (Hamill, et al., 2010). Litteraturstudiens resultat pekar 

mot att männen ansåg att det var mest besvärligt att bli nedvärderad av andra 

människor. Männens förändring av kroppsbilden och funktion var ett problem, detta 

för att uppfylla den manliga könsrollen och maskulinitet som en stereotyp (Hamill, et 

al., 2010). Vid arbete med patienter ska sjuksköterska vara medveten om att det finns 

genus skillnader. Sjuksköterskan ska arbeta ur ett genusperspektiv, detta innebär att 

uppmärksamma könsförhållanden för att kunna förändra och utjämna fördomar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I litteraturstudiens resultat framkommer det 

att patienter hade svårt med blickar från andra. Detta stryks även av Hamill el al 

(2010) som identifierade att patienter som genomgått en amputation var oroliga över 

vad andra människor tänkte om de, detta ledde till att de undvek viss social kontakt. 

Utifrån vad som hade orsakat amputationen hanterade kvinnor blickar från andra på 

olika sätt, en artikel som undersökte kvinnor som tjänstgjort inom militären fann att 

när en amputation hade skett under krig kunde dessa kvinnor bära sin protes med 

stolthet (Cater, 2012). 

Resultatet i den föreliggande litteraturstudien visar att patienter som genomgått 

amputation känner minskad självständighet efter amputation eftersom de förlitar sig 

mer på familjen och svårigheter i dagliga livet vilket leder till minskad 

självständighet. Detta bekräftas även av Hamill et al.(2010) och Horgan & 

MacLachlan (2004) som belyser att de förändringar som amputation medför i det 
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dagliga livet bidrar till minskad självständighet. Begreppet KASAM beskriver 

människans syn och förhållningssätt till sin egen tillvaro och sammanhang, detta 

påverkar hur patienter förmår att hantera händelser i livet (Willman, 2014 p.40). 

Patienter som upplever en förlust av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

har en lägre känsla av sammanhang. Sjuksköterskan har som uppgift att ge 

information, motivation samt identifiera resurser, vilket på sikt kan stärka patienters 

KASAM (Langius-Eklöf och Sundberg 2014, p.61). 

Resultatet i litteraturstudien pekar på personer som är beroende av andra kan skapa 

oro och det kan leda till ett hot mot personens autonomi och självbestämmande. 

Äldre patienter beskriver att det är mer tillåtet att ta emot hjälp av andra människor 

relaterat till deras ålder och inte till det nya funktionshindret (Hammarström & 

Torres, 2010). Litteraturstudiens resultat beskriver att patienter som upplevde 

mindre självständighet efter amputationen skapade egna mål som skulle ge en vardag 

med mer självständighet för patienterna. Hamill et al. (2010) stödjer vikten av att 

patienter som genomgått amputation sätter upp egna mål för att lättare kunna 

uppleva självständighet. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en helhetssyn och ur ett 

etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans uppgift blir att främja 

patienters känsla av självständighet, genom att aktivt motivera och engagera 

patienten för att uppnå högre autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

Resultatet i litteraturstudien visar att smärta kan leda till emotionella och psykiska 

besvär så som ångest, depression eller sömnstörningar. Briggs (2008) har i sin studie 

kommit fram till att smärta kan bidra till mindre fysisk aktivitets förmåga, vilket kan 

öka risken för depression. Yngre patienter har ofta en mer depressiv reaktion vid 

amputationen, detta kan bero på att yngre oftare genomgår traumatiska 

amputationer medan äldre utvecklar ofta en depression efter en viss tid. Fler kvinnor 

än män utvecklar en depression efter amputeringen (Briggs, 2006). Depressionen 

efter amputation kan vara svår att skilja mellan kvinnor och män, då fler kvinnor än 

män utvecklar generellt fler depressioner (Skärsäter, 2014 p.99). En review artikel 

beskriver att det kan finnas ett samband mellan fantomsmärta och ångest (Horgan & 

MacLachlan, 2004). En av sjuksköterskans uppgifter är att arbeta preventivt mot 

ohälsa. Vid primär prevention ska sjuksköterskan förhindra att det uppkommer 

ohälsa, eller identifiera tidiga tecken på psykisk eller fysisk ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Henderson (1991) beskriver sjuksköterskans 
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arbetsuppgifter inom omvårdnad är att hjälpa sjuka eller friska individer. 

Arbetsuppgifterna innebär att utföra handlingar som patienterna inte själv klarar av, 

dessa handlingar ska främja hälsa och tillfrisknande. Sjuksköterskan ska utföra 

handlingar så att individen kan på kortast möjliga tid återfå sin självständighet. 

I litteraturstudien resultat framkom det att patienterna upplever olika typer av 

smärta efter amputation av nedre extremitet. Stumpsmärta och ryggsmärta är det två 

vanligaste förekommande smärtorna efter fantomsmärta (Behr et al., 2009). I 

resultatet framkommer det även att smärta kunde påverka patienterna så pass att 

gångförmågan och sömnkvaliteten försämrades. I likhet med vårt resultat beskriver 

Briggs (2006) att kronisk stumpsmärta kan leda till att individen blir mer 

tillbakadragen och upplever förtvivlan. Ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att 

lindra patienters lidande. Det gäller för sjuksköterskan att identifiera patienters 

bakomliggande orsak till lidandet för att på så sätt kunna ge adekvat omvårdnad som 

förbättrar hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 I litteraturstudiens resultat har författarna kommit fram till att det används flera 

olika strategier för att kunna hantera amputationen. Att bedöma den nya situationen 

mot någon som har genomgått liknande händelser eller människor som har det 

sämre ställt är en vanlig strategi (Horgan & MacLachlan, 2004).  

Resultatet visar även att humor användes som en strategi. Detta resultat bekräftas av 

en studie, som säger att patienterna använder humor för att hantera den nya 

kroppsbilden (Cater, 2012). Litteraturstudiens resultat pekar på att patienterna 

undvek att tänka på amputationen. Desmond och MacLachlan (2006) identifierade 

att de patienter som undviker att tänka på eller hantera amputationen har en större 

risk för att inte kunna anpassa sig till amputationen. Sjuksköterskan ska ta del av 

aktuell forskning för att kunna anpassa och utföra korrekta omvårdnads insatser som 

är individuellt anpassad för patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

Efter att ha genomgått en amputation kan patienterna vara beroende av vård, inte 

bara i den akuta fasen efter operationen men även under en längre tid efter. En 

avhandling beskriver att patienterna inte vill vara till besvär och väljer därför att inte 

tala om för sjuksköterskan vad de behöver hjälp med, medan sjuksköterskan 

förväntar sig att patienter berättar när och vad de vill ha hjälp med (Strandberg, 

2002). 
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4.2 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att deskriptiv design var passande 

för att besvara studiens syfte. Att en litteraturstudie med deskriptiv design valdes då 

det finns redan forskat inom det valda området samt att tiden var begränsad för att 

göra en empirisk studie som undersökte patienternas erfarenheter. Då författarna till 

föreliggande litteraturstudie undersökte hur patienter upplevde situationen, valdes 

en kvalitativ litteraturstudie. Att utesluta kvantitativt tillvägagångssätt grundades på 

syftet, att ta reda på hur patienter beskriver sina erfarenheter efter amputation.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie diskuterade om resultatet går att föra 

vidare till annan forskning eller andra grupper. För att överförbarheten ska kunna 

genomföras behöver författarna till litteraturstudien försäkra sig att litteraturstudien 

innehåller trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 

2014 p.488).  Eftersom att resultatet bygger på studier som genomförts i olika länder 

kan överförbarheten påverkas då förutsättningarna för vård och rehabilitering ser 

olika ut mellan länderna.   

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna CINAHL, PsycINFO, 

Scopus och PubMed. Genom att använda olika databaser skapades en större bredd på 

artiklar. Genom att använda CINAHL kunde författarna söka artiklar som handlar 

om omvårdnad. PsycINFO databas innehåller artiklar som beskriver upplevelser och 

tankar. PubMed är den största databas som har använts för att samla in artiklar.  

Genom Scopus har litteraturstudiens författare sökt efter artiklar som har varit 

citerade i tidigare vetenskapliga artiklar. Genom insamlingen av artiklar från tidigare 

nämnda databaser anser författarna till föreliggande litteraturstudie att 

insamlingsmetoden var tillfredställande.  

Genom att erhålla kunskap om CINAHL Headings och Mesh databas kunde 

författarna till föreliggande litteraturstudie undvika att använda fritextsökning i 

största möjliga utsträckning när artikelsökningen genomfördes. Detta anser 

författarna till föreliggande litteraturstudie skapar en starkare grund för resultatet då 

artiklarna har kommit fram genom noggrann sökning av termer som 

överensstämmer med syftet i föreliggande litteraturstudie.   

Till resultatdelen valdes 8 vetenskapliga artiklar. Att endast inkludera 8 artiklar 

gjordes då flera studier föll bort på grund av brister i kvalitén, fel forskningsmetod 
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eller att de inkluderade andra amputationer än nedre extremitet. Inklusisonskriterier 

av artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2004-2015, detta valdes då 

författarna till föreliggande litteraturstudie ville undersöka den mest aktuella 

forskningen inom området. De faktum att det vetenskapliga artiklarna skulle vara på 

engelska eller svenska gjorde att begränsningen i sökningen blev något mindre, men 

detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie inte påverkade insamlingen av 

vetenskapliga artiklar.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie diskuterade olika analysmetoder som 

skulle passa in. Författarna ansåg att analysmetoden som användes passade bäst 

utefter valet av vetenskapliga artiklar. Vid analyseringen av artiklarna valde 

författarna till litteraturstudien att inte analysera texterna tillsammans detta för att 

individuellt identifiera olika fynd, denna metod ökade trovärdigheten av analysen 

(Henricson, 2012). Författarna till litteraturstudien anser att analysmetoden var bra 

eftersom författarna till litteraturstudien hade identifierat olika fynd. Genom att 

samla ihop de olika fynden skapade det möjlighet till en diskussion som sedan 

resulterade i huvudkategorier.  

Att bara använda 8 artiklar kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Författarna till 

litteraturstudien anser att en metod med både kvalitativa och kvantitativa studier 

hade varit passande, eftersom ett större antal vetenskapliga artiklar kunnat ingå i 

litteraturstudien (Henricson, 2012).  

Alla artiklar i resultatdelen är kvalitetsgranskade genom en mall från SBU. Mallen 

användes för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik utifrån 

patientupplevelser. Författarna av föreliggande litteraturstudie valde mallen från 

SBU då den uppfattades som tydlig och lätt att hantera. 

Urvalsprocessen av artiklarna skedde konstant under sökningen och under analysen. 

Den största urgallring av artiklar skedde genom att läsa artiklarna titlar, detta anser 

författarna av föreliggande litteraturstudie kan ha påverkat valet av artiklar. 

Vid läsning av abstrakten insåg författarna av föreliggande litteraturstudie att stora 

delar av artiklarna inte uppfyllde inklusisonskriterierna. När de kvarstående 

artiklarna genom gick en kvalitetsgranskning var hälften av dessa bedömda som låg 

kvalité. Författarna av föreliggande litteraturstudie anser att vid läsningen av full text 

kunnat exkludera fler artiklar, om en mer noggrann läsning hade genomförts. 
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Examensarbetet har granskats av flertal utomstående personer, bland dessa personer 

är det flera som har forskat inom ortopedi men även inom andra områden. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie lät även personer utan tidigare 

erfarenheter av vård läsa igenom för att försäkra sig att syftet med litteraturstudien 

framkommer tydligt. Detta genomfördes för att stärka trovärdigheten (Henricson, 

2012). 

4.3 Forskningsetisk diskussion  

Författarna har valt att artiklar som ingår i litteraturstudien ska genomgått etisk 

prövning. Detta för att författarna vill försäkra sig om att forskningen har genomförts 

regelrätt (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att följa etiska principer är det 

lättare att se hur deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter respekteras av 

forskarna. Genom hela litteraturstudien förekommer det etiska överväganden, det 

börjar med valet av ämne och frågeställning senare leder till genomförande som 

slutar med rapport och slutliga resultatet (Henricson, 2012 p.71). Vid otydlig eller 

icke presenterad etiskt godkännande har författarna kontrollerat tidskriftens kriterier 

för publicering av vetenskapliga artiklar (Kjellström, 2012 p.70). 

Författarna till litteraturstudien har under skrivandet fått handledning, vilket har 

påverkat sökningen av artiklar samt utformningen av examensarbetet. Diskussioner 

under skrivandet har medfört att författarna har fått förklara egna tankar, 

funderingar och önskningar av litteraturstudien.  

Artiklarna som användes i litteraturstudiens resultat har inget ändrats, lagts till eller 

tagits bort. I förgående litteraturstudie har författarna använt endnote 

referensprogram för att presentera den aktuella referenslistan. Ingen av 

litteraturstudiens författare hade förförståelse av amputation, därför kunde inte 

resultatet påverkas av egna erfarenheter. Då ingen av författarna till litteraturstudien 

hade engelska som modersmål, lästes artiklarna ett flertal gånger för att undvika 

missförstånd och feltolkningar.  

De vetenskapliga artiklarna kommer från olika länder, och författarna till 

litteraturstudien har förstått att sjukhusvistelsen och tiden efter amputation ser olika 

ut i dessa länder. Upplevelserna efter amputationen kan vara olika då den 

ekonomiska situationen ser annorlunda ut om patienterna själva måste stå för 
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kostnaderna. Rehabiliterings möjligheter ser även olika ut beroende på vilket land 

patienterna bor i.  

4.4 Konklusion  

Anledningen till amputation av nedre extremitet är oftast kärlsjukdom eller fysiskt 

trauma. Resultatet visar att patienter som amputerar lår- eller underbenet påverkas 

på flera plan i livet. Förändrat utseende och fysiskförmåga leder ofta till att patienter 

får en förändrad roll, det leder till att upplevelsen av självständighet kan minska. 

Patienter som genomgått amputation av nedre extremitet använder strategier för att 

kunna bygga upp en vardag som bidrar till att upplevelse av självständighet kommer 

tillbaka. Patienter belyser även vikten av stöd under perioden efter amputation.  

Föreliggande studie ger vårdpersonal en inblick i hur upplevelsen efter en 

amputation kan upplevas av patienter. Förslag på vidare forskning är att undersöka 

hur människor upplever åter transplantation av sin egen kroppsdel efter en 

traumatisk amputation eller hur barn upplever amputation av nedre extremitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

5. Referenser 

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Behr, J., Friedly, J., Molton, I., Morgenroth, D., Jensen, M. P., & Smith, D. G. (2009). 

Pain and pain-related interference in adults with lower-limb amputation: 

comparison of knee-disarticulation, transtibial, and transfemoral surgical 

sites. Journal of Rehabilitation Research & Development, 46(7), 963-972. 

Björkman, B., Arnér, S., Lund, I., & Hydén, L. C. (2010). Adult limb and breast 

amputees' experience and descriptions of phantom phenomena-A qualitative 

study. Scandinavian Journal of Pain, 1(1), 43-49. 

*Bosmans, J. C., Suurmeijer, T. P. B., Hulsink, M., van der Schans, C. P., Geertzen, J. 

H. B., & Dijkstra, P. U. (2007). Amputation, phantom pain and subjective well-

being: a qualitative study. International Journal of Rehabilitation Research, 

30(1), 1-8. 

Briggs, W. (2006). The mental health problems and needs of older people following 

lower-limb amputation. Reviews in Clinical Gerontology, 16(2), 155-163. 

Cater, J. K. (2012). Traumatic amputation: Psychosocial adjustment of six Army 

women to loss of one or more limbs. Journal of Rehabilitation Research & 

Development, 49(10), 1443-1455. 

de Oliveira Chini, G. C., & Boemer, M. R. (2007). Amputation in the perception of 

those who experience it: A study under the phenomenological view. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, 15(2), 330-336. 

Dinh, T., Scovell, S., & Veves, A. (2009). Review. Peripheral arterial disease and 

diabetes: a clinical update. International Journal of Lower Extremity 

Wounds, 8(2), 75-81. 

Edberg, A.-K., & Wijk, H. (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2. 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Elgán, C., & Fridlund, B. (2014). Vuxet vardagsliv. Ur: F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningsätt (2:1 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar : patofysiologi, omvårdnad, 

behandling (4., rev. och utök. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Feinglass, J., Shively, V. P., Martin, G. J., Huang, M. E., Soriano, R. H., Rodriguez, H. 

E., et al. (2012). How 'preventable' are lower extremity amputations? A 



 
 

18 
 

qualitative study of patient perceptions of precipitating factors. Disabil 

Rehabil, 34(25), 2158-2165. 

Ferguson, A. D., Richie, B. S., & Gomez, M. J. (2004). Psychological factors after 

traumatic amputation in landmine survivors: the bridge between physical 

healing and full recovery. Disability & Rehabilitation, 26(14/15), 931-938. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier : 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (3. uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (2., [rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Grønsleth, K., Roa, E., Könøy, I., & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid skador och 

sjukdomar i rörelseapparaten. Ur: A. Hallbjørg, S. Dag-Gunnar & G. Randi 

(Red.), Klinisk omvårdnad 2 (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

Hamill, R., Carson, S., & Dorahy, M. (2010). Experiences of psychosocial adjustment 

within 18 months of amputation: an interpretative phenomenological analysis. 

Disability & Rehabilitation, 32(9), 729-740. 

Hammarström, G., & Torres, S. (2010). Being, feeling and acting: A qualitative study 

of Swedish home-help care recipients' understandings of dependence and 

independence. Journal of Aging Studies, 24(2), 75-87. 

Henderson, V., & Silfvenius, U.-B. (1991). Grundprinciper för patientvårdande 

verksamhet (3. uppl.). Solna: Almqvist & Wiksell. 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom 

omvårdnad (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Henriksson, U., & Sternving, L. (2013). Benamputation, vård och behandling. 

Vårdhandboken  Hämtad: 2015-30-04, Från: 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Benamputation-vard-och-

behandling/Oversikt/ 

Horgan, O., & MacLachlan, M. (2004). Psychosocial adjustment to lower-limb 

amputation: a review. Disability & Rehabilitation, 26(14/15), 837-850. 

Kjellström, S. (2012). Forskningetik. Ur: M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (Vol. 1:5). Lund: 

Studentlitteratur AB. 



 
 

19 
 

Langius-Eklöf, A., & Sundberg, K. (2014). Känsla av sammanhang. Ur: A.-K. Edberg 

& H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (Vol. 2:1). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lindgren, U., & Svensson, O. (2014). Ortopedi (4. uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

*Liu, F., Williams, R. M., Liu, H., & Chien, N. (2010). The lived experience of persons 

with lower extremity amputation. Journal of Clinical Nursing, 19(15-16), 

2152-2161. 

*Livingstone, W., Van De Mortel, T. F., & Taylor, B. (2011). A path of perpetual 

resilience: Exploring the experience of a diabetes-related amputation through 

grounded theory. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing 

Profession, 39(1), 20-30. 

*Norlyk, A., Martinsen, B., & Kjaer-Petersen, K. (2013). Living with clipped wings—

Patients' experience of losing a leg. International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being, 8. 

*Oaksford, K., Frude, N., & Cuddihy, R. (2005). Positive Coping and Stress-Related 

Psychological Growth Following Lower Limb Amputation. Rehabilitation 

Psychology, 50(3), 266-277. 

Ollmark, L. (2014). Trauma. Hämtad: 2015-04-13, Från: 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=149&trauma 

Quon, D. L., Dudek, N. L., Marks, M., Boutet, M., & Varpio, L. (2011). A qualitative 

study of factors influencing the decision to have an elective amputation. 

Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume, 93(22), 2087-2092. 

SBU. (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok (Vol. 2:1),  

Från: http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf 

*Senra, H., Oliveira, R. A., Leal, I., & Vieira, C. (2012). Beyond the body image: a 

qualitative study on how adults experience lower limb amputation. Clinical 

Rehabilitation, 26(2), 180-191. 

*Sjödahl, C., Gard, G., & Jarnlo, G. (2004). Coping after trans-femoral amputation 

due to trauma or tumour -- a phenomenological approach. Disability & 

Rehabilitation, 26(14/15), 851-861. 

Skärsäter, I. (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på grundläggande nivå (2., 

[revid. och utök.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 



 
 

20 
 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad: 2015-05-20, Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-

105-1_20051052.pdf 

Strandberg, G., 2002, Beroende av vård : Innebörden av fenomenet som det visar sig 
genom patienters, deras anhöriga och vårdares berättelser, Umeå, Umeå 
universitet. 

Svensk sjuksköterskeförening. 2010. Värdegrund för omvårdnad. 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf 

 (Hämtad 2015-09-07) 

Svensk sjuksköterskeförening. 2008. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande 

arbete. http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/halsoframjande-

arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf 

(Hämtad 2015-09-04) 

*Valizadeh, S., Dadkhah, B., Mohammadi, E., & Hassankhani, H. (2014). The 

Perception of Trauma Patients from Social Support in Adjustment to Lower-

Limb Amputation: A Qualitative Study. Indian Journal of Palliative Care, 

20(3), 229-238. 

Virani, A., Green, T., & Turin, T. C. (2014). Phantom limb pain: a nursing perspective. 

Nursing Standard, 29(1), 44-50. 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2014). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. Ur: M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod : från idé till examination inom omvårdnad (Vol. 1:5). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Werner, M., Strang, P., & Wilhelmsson, J. (2003). Smärta och smärtbehandling (1. 

uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. Ur: A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (Vol. 2:1). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Öwall, B., Rydholm, A., Malmquist, J., & Bauer, G. (2015). Amputation. Hämtad 

2015-04-30, Från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/amputation 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_2014.webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/halsoframjande-arbete-publikationer/strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf


 
 

 
 

Bilaga 1 
Sökmatris 

Databas Datum för sökning  Sökord Begränsningar Träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 
CINAHL 2015-04-07 Amputation AND 

Adaption, 
psychological 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

49 9 5 

CINAHL 2015-04-07 Amputation AND 
lower extremity 
AND patient 
experience 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

21 2 1 

PubMed 2015-04-07 Amputation/ 
psychology AND 
patient experience 

Published Date: 
<10 years. English 
language. 

15 5 2 

PsycINFO 2015-04-07 Amputation AND 
lived experience 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

10 3 1 

CINAHL 2015-04-07 Expectations AND 
lower limb 
amputation 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

9 4 1 

CINAHL 2015-04-10 Amputee AND  
Adaption/ 
psychological  

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

25 10 2 

CINAHL 2015-04-10 Amputation AND 
amputees AND 
support AND 
psychosocial  

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

21 8 1 

CINAHL 2015-04-10 Lower extremity 
AND phantom limb 
AND amputation 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

2 2 1 

Scopus 2015-04-22 Adaption AND 
psychological AND 
phantom pain 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

29 7 1 

CINAHL 2015-04-22 Adaption/ 
psychological AND 
amputee 

Published Date: 
2004-2015. 
English language. 

69 10 1 

Totalt    Träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

    250 60 16 



 

 

Bilaga 2 
Översiktstabell 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Bosmans, J., 
Suurmeijer, T., 
Hulsink, M., 
 van der Schans, C., 
Geertzen, J. and 
Dijkstra, P. 
2006 
International 
journal of 
rehabilitation 
research. 
 
Nederländerna  
 

Amputation, 
phantom pain 
and subjective 
well-being: a 
qualitative study.  

 

Att undersöka 
inverkan av 
amputation och 
fantomsmärta på 
det subjektiva 
välmående hos 
patienter son har 
genomgått en 
amputation.  

Semi-strukturerade 
intervjuer samt två 
visuella analog 
skalor för att 
bedöma 
fantomsmärtan och 
välmående. 
Kvalitativ metod.    

Bekvämlighetsurval. 
16 patienter deltog i 
studien (5 kvinnor 
och 11 män).  

Tio teman uppkom: 
Patient historia, 
information, 
fantomkänsla, 
fantomsmärta. 
Förändringar i 
boendet, rollen i 
familjen, 
arbetslivet, relation 
till vänner, 
fritid/hobby och 
det subjektiva 
välmående.  
 

Medelhög 
15/21 ja 
 
 
 

Liu, F., 
Williams, R.,  
Liu, H-E., & 
Chien, N-H. 
2010 
Journal of clinical 
nursing. 
 
Taiwan 
 

The lived 
experience of 
persons with lower 
extremity 
amputation. 

Beskriva och förstå 
levda upplevelser 
av patienter från 
Taiwan, med nedre 
extremitet 
amputation, före 
amputationsfasen 
till 6 månader efter 
amputation. 

Fenomenologisk 
forskningsmetod. 
Två djupintervjuer 
genomfördes. 
Första intervjun 4-
8 veckor efter 
amputationen. Den 
andra intervjun 6 
månader efter 
amputeringen.  
Analysmetod: 
Colaizzi’s 
fenomenologiska 
analys metod. 
 

Strategiskt urval. 
Av 24 inbjudna 
valde 22 att delta i 
studien.  
Alla 22 gjorde den 
inledande intervjun 
men 3 deltagare 
valde att inte 
genomföra 
uppföljnings 
intervju.  

Deltagarna 
beskriver tiden 
efter amputation 
som psykiskt, 
fysiskt och socialt 
lidande. Fyra teman 
identifierades. 
1) ”Vilse i de mörka 
skogarna”.  
2) ”Emotionell 
kollaps”. 
3) ”Svårigheter att 
passera genom 
mörkret”.  
4) ”Tända en glimta 
hopp”. 

Medelhög 
15/21 ja 

 



 

 

Bilaga 2  
Översiktstabell 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Livingstone, W., 
Van De Mortel, T. & 
Taylor B.  
2011  
Contemporary 
Nurse: A Journal 
for the Australian 
Nursing 
Profession. 
 
Australien  
 

A path of perpetual 
resilience: 
Exploring the 
experience of a 
diabetes-related 
amputation 
through grounded 
theory.  
 

Frågeställning: 
Hur upplever 
personer med 
diabetes det 
vardagliga livet 
efter amputation? 

Ostrukturerade 
intervjuer.  
Kvalitativ metod.  
Analysmetod: 
periodisk metod 

Författaren fick en 
lista på 30 
potentiella 
deltagare, 
amputation och 
diabetes var 
gemensamt. Efter 
inbjudan till 
studien var det 5 
personer som 
deltog. 

Resultatet 
presenterades i tre 
kategorier: 
"Maktlöshet", 
"anpassning till 
funktion” och 
"uthållighet", är 
konsekvenserna av 
nedre extremitet 
amputation.  
 

Medelhög 
16/21 ja 

Norlyk, A., 
Martinsen, B. & 
Kjaer-Petersen, K 
2013 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being. 
 
Danmark  
 

Living with 
clipped wings—
Patients' 
experience of 
losing a leg  

 

Att utforska den 
upplevda 
erfarenheten av att 
förlora ett ben som 
beskrivs av 
patienterna själva 
efter utskrivning.  
 

Djupgående 
intervjuer. 
Kvalitativ metod. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk 
analys metod 

Inklusionskriterier: 
Genomgått en icke 
malign 
benamputation, 
deltagarna skulle 
tala danska och 
utskrivna från 
sjukhuset till sina 
hem. 12 individer 
deltog i studien.  

6 stycken 
beståndsdelar:  
1) Hem som ett 
slutet utrymme. 
2) Underhåll av 
symmetri och 
värdighet i sociala 
relationer. 
3) Återfå 
självförtroendet 
över sin självbild. 
4) Hopp och 
viljestyrka som 
drivkrafter. 
5) Skapa en 
meningsfull roll i 
livet.  
6) Vård och 
rehabiliterings 
initiativ.  

Medelhög 
15/21 ja 

 



 

 

Bilaga 2 
Översiktstabell 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Oaksford, K., 
Frude, N. & 
Cuddihy, R.  
2005  
Rehabilitation 
Psychology. 
 
Storbritannien  
  

 

Positive Coping 
and Stress-
Related 
Psychological 
Growth Following 
Lower Limb 
Amputation  

 

Utforska 
copingstrategier 
antagna av 
personer som har 
upplevt en 
amputation av 
nedre extremitet.  

 

Semi-strukturerade 
intervjuer.  
En skala för att 
beskriva ångest och 
depression samt en 
för själv-känsla 
fylldes i av 
deltagarna. 
Analysmetod:  
Grundad teori  

12 deltagare där 
intervallet mellan 
amputationerna var 
6 månader till 5 år.  
 

Vi kommer att välja 
att fokusera på den 
kvalitativa resultat 
delen ur artikeln. 
Resultat: En 
huvudkategori 
uppkom- coping. 
Samt 5 under 
kategorier:  
1) psykologisk flykt. 
2) stödsökning 
3) humor 
4) kognitiv 
bedömning  
5) praktisk 
hantering. 

Medelhög 
16/21 ja 

Senra, H., Aragao 
Oliveira, R., Leal, 
I. och Vieira, C  
2011  
Clinical 
Rehabilitation. 
 
Portugal  
 

 

Beyond the body 
image: a 
qualitative study 
on how adults 
experience lower 
limb amputation  

 

Att undersöka 
hur patienter 
upplevelser av 
nedre extremitet 
amputation med 
speciell fokus hur 
individens 
självidentitet 
förändras av att 
förlora ett ben.  

 

Tvärsnittsstudie. 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
Analysmetod: 
Bardin’s tematiska 
och kategoriska 
analys metod 

Bekvämlighetsurval. 
Av 65 inbjudna 
deltog 42 i studien. 
  

Tre huvudteman 
framkom ur 
analysen:  
1) Emotionella 
påverkan av 
amputation.  
2) Anpassning till 
amputation.  
3) Relation till 
externa resurser. 
 

Hög 
18/21 ja 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Översiktstabell 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Sjödahl, C.,  
Gard, G. and 
Jarnlo, G.-B. 
2004 
Disability & 
Rehabilitation. 
 
Sverige 
 

Coping after trans-
femoral amputation 
due to 
trauma or tumour 
a phenomenological 
approach 

Att beskriva och få 
en bättre förståelse 
hur relativt unga 
lårbensamputerade 
upplevt deras 
amputation och 
deras 
copingstrategier i 
akuta fasen och 
över tid. 
Forskningsfrågor: 
Hur fick de 
upplever 
amputationen? Hur 
kunde de klara sig i 
den akuta fasen och 
över 
tid? 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk 
analys metod   

Deltagarna skulle 
bo inom 
Helsingborg-
Landskrona- Lund 
distriktet, 
deltagarna skulle 
vara mellan 16-60 
år, de skulle ha 
genomgått en 
transfemoral 
amputation som 
orsakats av tumör 
eller trauma. 16 
individer uppfyllde 
kriterierna. 11 valde 
att delta i studien. 

Två teman: 
1)Erfarenheter av 
amputation. 
2) Copingstrategier 
för att hantera den 
nya livsstilen. 

Medelhög 
15/21 ja 

Valizadeh, S., 
Dadkhah, B., 
Mohammadi, E. & 
Hassankhani, H. 
2014 
Indian Journal of 
Palliative Care. 
 
Iran 
 

The Perception of 
Trauma Patients 
from Social 
Support in 
Adjustment to 
Lower-Limb 
Amputation: A 
Qualitative Study  

 

Förklara trauma 
patienters 
upplevelser av 
stödkällor under 
processen vid 
anpassning efter en 
nedre extremitets 
amputation.  

Ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor.  
Ex. ”Berätta om din 
amputation”.  
Kvalitativ metod. 
Analysmetod: 
Transkriberingen 
analyserades ord 
för ord genom 
MAXQD10 
mjukvara, 

Teoretiskt urval.  
20 deltagare.  
 

Fyra teman på 
stödkällor uppkom: 
1) stötande familj. 
2) vänners stöd. 
3) stöd från 
individer som 
genomgått liknande 
händelser. 
4) stöd på 
arbetsplatsen.  

Hög 
17/21 ja 

 



 

 

Bilaga 3 
SBU-Granskningsmall 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 

och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkaraktäristika, kontext etc.): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 

 

Bilaga 3 
Granskningsmall

 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.): 

 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


