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Institutionen för Hälsovetenskap 
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Abstrakt 

Den vanligaste orsaken till att en person blir tvungen att amputera en 
kroppsdel är diabetes, andra vanliga orsaker är traumatiska olyckor, 
förfrysningar, brännskador och infektioner. Oavsett orsak så innebär det en 
förlust av fysisk förmåga och den egna kroppsbilden förändras. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att förlora en 
extremitet. Tio internationella vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 
åren 1998-2005 analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta 
resulterade i fem kategorier: Att tappa fotfästen på grund av förlusten, att få 
en förändrad kropp, att ha intensiva smärtor att vara begränsad och utanför 
samt att acceptera och kunna hantera sin situation. Sjuksköterskan träffar 
patienter som förlorat en extremitet inom olika specialiteter inom vården. 
Personer som lever med diabetes kan t.ex. ha komplikationer till 
diabetessjukdomen som gör att de behöver kvalificerad vård inom flera 
specialiteter. För att kunna ge patienter som förlorat en extremitet bra stöd 
och god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan tar del av personernas 
egna upplevelser av förlusten. Det framkom i studien att information och 
stödgrupper är viktiga omvårdnadsåtgärder för dessa personer.  
 
 
Nyckelord: litteraturstudie, extremitet, amputation, upplevelse, information, 
smärta, förlust, förändrad kropp. 
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Det finns flera olika orsaker till att en person blir tvungen att amputera ett ben eller en arm. 

men i 80% av alla amputationer som genomförs är grundorsaken diabetes som komplicerats 

med åderförkalkning (Flannery & Faria, 1999). Bidragande orsaker till åderförkalkning är 

hypertoni, hyperlipidemi och rökning. Åderförkalkning gör att artärerna stockar igen i nedre 

extremiteterna och den perifera cirkulationen blir nedsatt (ischemi). Även om patienterna kan 

behandlas konservativt, har de som utvecklat kritisk ischemi med symtom som smärta vid 

vila, sårbildning eller gangrän på tår och fötter, klara indikationer på att en operation bör 

göras, där man försöker leda blodflödet förbi hindret. Detta kan göras på olika sätt, men ju 

längre tid det tar innan beslut om vilket alternativ som ska väljas, desto större är risken för att 

den drabbade extremiteten måste amputeras (Zeltsman & Kerstein,1998). Åderförkalkning 

och nedsatt perifer cirkulation förknippas med hög ålder och diabetes medan en vanlig orsak 

till amputation hos yngre är akut förträngning av artärer. Även trauma som bil- eller 

arbetsolyckor samt termala skador som förfrysning och brännskador kan orsaka amputation. 

Ytterliggare orsaker till amputation hos yngre är infektioner och cancer (Flannery & Faria, 

1999). 

 

Smärta är ofta det första symtomet på nedsatt perifer cirkulation. Människor som lever med 

denna smärta beskriver den som fruktansvärd och som en kramp. Några känner det som att 

den drabbade stumpen känns kall och död. Smärtan påverkar hela deras livssituation och gör 

att de dagliga aktiviteterna begränsas till ett minimum. Efter operation känner många 

fortfarande av smärtan, men inte av samma dignitet som innan operationen (Gibson & 

Kenrick,1997). 

 

Vår syn på oss själva, världen och livet skapar vår syn på meningen med livet. 

Förutsättningarna för detta inkluderar förutsägbara livsmönster, förväntade livsroller, 

relationer som ger en känsla av egenvärde, en delad par-identitet i den sociala världen. Med 

dessa förutsättningar kan vi skapa en livsberättelse, som omfattar synen på oss själva, världen 

och meningen med livet. Beslut och förändringar i livet varierar utifrån våra upplevelser. 

Därmed skapas en självbild, som ständigt förändras. Upplevelse av förlust ändrar självbilden 

och uppfattningarna om världen, vilket gör att en person måste söka en ny mening med livet, 

som är personlig och bunden till den grundläggande uppfattningen som personen har om sig 

själv. Att se på sig själv som en överlevare är en betydelsefullt för att skapa en ny livssyn med 
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en förändrad självbild som inkluderar upplevelsen av förlusten (Danforth & Conrad Glass, 

2000). 

Kroppsuppfattning är en viktig del av hur patienten upplever sig själv. De som förlorat en 

kroppsdel blir fokuserade på den förändrade kroppen. Kroppsuppfattningen är ett dynamiskt 

fenomen, som formas av känslor och upplevelser av en kropp som ständigt förändras. Dessa 

känslor är både medvetna och omedvetna. Både inre och yttre livserfarenheter påverkar 

kroppsbilden. Därför involverar kroppsbilden inte bara hur en person ser ut, utan även hur han 

eller hon tror sig se ut. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om 

sambandet mellan att ha förlorat en kroppsdel och få en förändrad kroppsuppfattning 

(Flannery & Faria, 1999).  

 

Ur ett salutogent perspektiv så ger skada eller sjukdom en person möjlighet att växa och 

mogna som människa. Att leva med sjukdom är att gå igenom en livskris som inte enbart 

innebär negativa konsekvenser. För de som upplevt hälsa i sjukdom har de materiella tingens 

betydelse minskat, till förmån för ett ökat intresse för andra människor och relationer. Detta 

har lett till ökad empati och medvetenhet om den egna potentialen tack vare den själsliga 

utveckling som det medfört att leva med sjukdom (Diemert Moch, 1989). För att kunna 

uppleva hälsa i sjukdom krävs det att det har gått en tid efter insjuknandet, eftersom man vid 

sjukdomsdebuten har nog med att försöka förstå och "smälta" vad man har drabbats av. 

Genom att bearbeta sin förlust har en person lärt känna sig själv på ett djupare plan och kan 

respektera och uppskatta sig själv, vilket även gör att han eller hon kan uttrycka sina behov på 

ett bättre sätt. En viktig förutsättning för att uppleva hälsa i sjukdom är att personen inte 

isolerar sig utan har ett socialt liv där han eller hon både får stöd och kan hämta styrka och 

kanske får möjlighet att hjälpa andra skadade eller kroniskt sjuka. Då kan sjukdom eller skada 

hjälpa personer att kunna se skadan eller sjukdomen som en utmaning, ett äventyr som ska 

övervinnas och något som man kan lära sig av. Inre känsla av att det kommer att ordna sig, en 

inre harmoni och en helhetskänsla skapar förutsättningar för att kunna uppleva hälsa i sin 

sjukdom (Lindsey, 1996).  

 

Att förlora en kroppsdel innebär att bli tvungen att ta farväl av en del av ens kropp. Det finns 

inget sätt för vårdpersonal att med generella riktlinjer lindra effekten av förlusten av 

kroppsdelen. För att möta och hjälpa dessa patienter är det viktigt för sjuksköterskor att ha ett 

holistiskt synsätt i sitt bemötande av dessa personer och anpassa omvårdnadsplanerna efter 

varje persons speciella behov (Flannery & Faria, 1999), vilket förutsätter förståelse för vad 
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varje unik person upplever. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva 

upplevelsen av att förlora en extremitet.  

 

Metod 
 
Litteratursökning.  

Sökningen av vetenskapliga kvalitativa artiklar till denna studie utfördes via databaserna 

Medline/Pubmed , CINAHL, och Academic Search. De sökord som användes och 

kombinerades var: loss, lost, lower-limb, amputation, pain, qualitative, experience. Sökorden 

kombinerades. Sökningen preciserades för att få artiklar som passade syftet med studien. 

Sökningen resulterade i 18 artiklar. Artiklarna var publicerade mellan 1998-2005. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle beskriva hur det var att leva med en förlorad 

extremitet utan fokusera på upplevelsen av att förlora en extremitet och de skulle inte vara 

kvantitativa. Tio artiklar som motsvarade syftet med studien valdes ut genom att läsa 

abstrakten. Artiklarna finns redovisade i tabell 1. Artiklarna har kvalitetsgranskats med 

vägledning av Willman och Stoltz (2002) för att öka trovärdigheten i studien. De har 

granskats var för sig och kvalitetsbedömningen återfinns i tabell 1. Artiklarna som blivit 

klassade att ha hög kvalitet har en klar problemformulering, tydlig beskrivning av urval av 

deltagare och val av intervju- och analys metod. I en av dessa artiklar finns etiskt resonemang.  

Tre av artiklarna har blivit bedömd att vara av medel kvalitet. Dessa är både kvantitativa och 

kvalitativa. Tyngdpunkten har legat på den kvantitativa ansatsen och det saknas en tydlig 

redovisning av kvalitativ analysmetod. 

 
Analys 
 
För att analysera materialet användes manifest, kvalitativ innehållsanalys med vägledning av 

Burnard (1991). Forskare som använder innehållsanalys försöker, genom att metodiskt 

analysera insamlade data från flera olika källor, beskriva en holistisk förståelse för ett 

fenomen (Polit & Hungler,1999). De kan välja mellan att använda sig av det manifesta, där 

forskaren lyfter fram det tydliga och uppenbara i materialet, eller det latenta innehållet som 

innebär att forskaren försöker tolka den underliggande innebörden i data (Downe-Wombolt, 

1992).  

 

I detta arbete användes en sytematisk, stegvis metod med manifest ansats som var inspirerad 

av Burnard (1991). De vetenskapliga artiklarna lästes först igenom för att få en känsla av 
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helheten. Sedan lästes de igenom ännu en gång i syfte att identifiera och markera textenheter 

som beskrev upplevelsen av att förlora en extremitet. Ur de tio artiklarna plockades dessa 

markerade textenheter ut som beskrev upplevelsen av att förlora en extremitet. Textenheterna 

översattes, kondenserades och kategoriserades stegvis. Kategoriseringen fortsatte tills det 

återstod slutliga kategorier som ömsesidigt uteslöt varandra.  

 

Tabell 1 översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 
Författare Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamling / 

analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet 

Dudgeon et 
al. (2005) 

Kvalitativ-
kvantitativ 

1053 
personer 

Intervjuer och McGill 
smärtformulär. / 
analysmetod saknas 

Identifiering av de ord som 
användes mest för att beskriva 
smärta. Vanligaste begreppen 
som användes var intensiv och 
”vedervärdig”. 
 

Medel 

Ferguson  et 
al. (2004) 

Kvalitativ 85 män 
och 
kvinnor 

Strukturerade 
intervjuer./ Grounded 
theory 

Överlevarnas accepterande av 
amputationen berodde mycket 
på  personlighet, socialt stöd, 
medicinsk behandling, 
ekonomisk situation och 
attityden till andra 
funktionshindrade. 
 

Hög 

Gallagher & 
Maclachlan.  
(2001) 

Kvalitativ 14 
personer 

Gruppdiskussioner / 
preliminär tematisk 
analys 

Faktorer som självbild, sociala, 
fysiska och praktiska 
funktioner, meningen med och 
accepterande av amputationen 
samt stöd av andra var viktigt 
för att anpassa sig till sin nya 
situation. 
 

Hög 

Gustafsson 
et al. (2002) 

Kvalitativ 20 
personer 
över 20 år 

intervjuer/ modifierad 
grounded theory 

Identifiering av patientens 
försvarsmekanismer var viktigt 
för att kunna ge rätt 
psykosocialt stöd 
 

Hög 

Legro et al. 
(1999) 

Kvantitativ-
kvalitativ 

92,   
79 män 
och 13 
kvinnor 

Frågeformulär/ 
analysmetod saknas 

Tre teman framkom: hur 
protesen passade stumpen, hur 
protesen fungerade och andra 
icke mekaniska kvaliteér. 
 

Medel 

Meatherall 
et al. (2005) 

Kvalitativ-
kvantitativ 

44 
personer 
med 
diabetes 

Frågeformulär och 
intervjuer./ 
analysmetod saknas 

Deltagarna var, för det mesta 
var nöjda med sina liv efter 
amputationen. 
 

Medel 

Mortimer et 
al. (2002) 

Kvalitativ 31 
personer 

Strukturerade 
gruppdiskussioner./ 
analysen gjordes i ett 
dataprogram 
(QSR NUD.IST) 

Information bör ges före eller 
strax efter amputation helst 
genom att träffa sjuksköterskor 
eller kirurg ansikte mot ansikte. 
 
 

Hög 
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Tabell 1(forts) översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

 
Författare Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamling 

/analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet 

Murray. 
(2004) 

Kvalitativ 56 
personer 

Strukturerade 
intervjuer./ 
fenomenologisk 
analysmetod 

Två teman framkom: ett där personer 
som använde protes såg protesen som 
en del av kroppen och ett där 
personerna såg protesen som ett 
verktyg. 
 

Hög 

Sjödahl et 
al. (2004) 

Kvalitativ 11 
personer 

Semi-strukturerade 
intervjuer./ 
Fenomenologisk 
analysmetod 

Relativt unga amputerade hade inte 
accepterat amputationen trots att lång 
tid gått sedan amputationen. 
 
 
 

Hög 

Reed. 
(2004)  

Kvalitativ 16 
personer 

Intervjuer./ 
Grounded theory 

Rehabiliteringsprocessen inkluderade 
ifrågasättande, analyserande och att gå 
vidare. Proteser och formella 
rehabiliterings program var till 
minimal hjälp.  
  

Hög 

 
 
Resultat: 
 
Analysen resulterade i fem slutliga kategorier. Kategorierna presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från de analyserade, vetenskapliga artiklarna (tabell 2). 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5). 

Kategorier 

 

Att tappa fotfästet på grund av förlusten. 
 
Att få en förändrad kropp. 
 
Att ha intensiva smärtor. 
 
Att vara begränsad och utanför. 
 
Att acceptera och kunna hantera sin situation. 
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Att tappa fotfästet på grund av förlusten. 

 

Analysen av de valda artiklarna visade att det var en svår chock för många, när de måste ta itu 

med att de har förlorat en lem. En del upplevde amputationen som traumatisk och blev helt 

förkrossade (Legro et al., 1999; Gallagher & Maclachlan, 2001). De förklarade att den första 

reaktionen var överraskning, att trots att de såg det men ändå förstod de inte riktigt (Mortimer, 

Steedman, McMillan, Martin & Ravey, 2002; Sjödahl, Gars & Jarnlo, 2004). Personer som 

blivit amputerad kände sorg för att de förlorat något mycket viktigt och värdefullt och tyckte 

att det jobbigaste var att inse att det förlorade inte kommer tillbaka. De undrade vad som 

hände med kroppsdelen som togs bort och var den delen av kroppen hade tagit vägen 

(Gallagher & Maclachlan, 2001). 

 

There is part of me gone and were is it.. makes you wonder what is the 

essens of you (Gallagher & Maclachlan, 2001, s.90). 

 

Personer som amputerats funderade på varför detta hände just dem och i början kretsade alla 

tankar kring detta. De kände att de hade nog med att klara av att ha förlorat benet och orkade 

inte ta itu med annat. En person som amputerats beskrev hur han grät rakt ut och att han var 

verkligen rädd (Mortimer et al., 2002; Sjödahl et al., 2004). En annan beskrev att i början var 

han så förtvivlad att han bara ville dunka huvudet i väggen. De tyckte att det som hände var 

fruktansvärt. De beskrev att det var en svår tid i början och att de efter amputationen 

fortfarande blev deprimerade ibland. Upplevelsen lämnar dem aldrig. De hade alltid förlusten 

i bakhuvudet. Hur bra det än blev fanns det alltid där (Gallagher & Maclachlan.2001; Sjödahl 

et al., 2004; Gustafsson, Persson & Amilon.2002).  

 

  No, I.. just cried right out..I was really scared (Sjödahl et al., 2004, s.854)  

 

Not so much now but at the start I used to be banging my head off the wall 

(Gallagher, & Maclachlan, 2001, s.93) 
 

Flera av de som förlorat en kroppsdel beskrev hur de försökte visa sig tuffa så att ingen skulle 

se hur osäkra de var. De hade många funderingar om hur framtiden skulle bli (Sjödahl et al., 
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2004; Reed, 2004). De som inte haft kroniska problem som t ex bensår eller gangrän var 

mindre känslomässigt förberedda och upplevde amputationen mer förödande. De var helt 

oförberedda på det som skulle hända och hade inte mycket tid att grubbla. Personer som blivit 

amputerade tidigare upplevde att den andra amputationen var känslomässigt svårare (Sjödahl 

et al., 2004; Meatherall et al., 2005). Brist på information gjorde det svårare att bearbeta 

förlusten. Ibland var den enda informationen de fick den information de fick från andra 

patienter. De beskrev hur svårt det kändes att vårdpersonalen inte tyckte att det var värt 

besväret att förklara (Gallagher & Maclachlan, 2001; Mortimer et al., 2002).  

 

It would be difficult to be one-armed. But I don´t think about it. That will be 

a later question (Gustafsson et al., 2002, s.598). 

 

The information i gathered was just from other patients (Gallagher & 

Maclachlan, 2001, s.91). 

 

Att få en förändrad kropp. 

 

Att bli amputerad innebar inte att förändras som person, men att förändras fysiskt, att förlora 

en del av kroppen. Den mest dramatiska förändringen var efter operationen, att ena minuten 

känna att man har en funktionell kropp och nästa minut vara en amputerad person (Murray, 

2004; Sjödahl et al., 2004).  

 

But this... is such a big change.. from one situation to the other, instantly 

you see. Thats really quite tough (Sjödahl et al., 2004, s.854) 

 

Att få en protes innebar också en stor förändring. En person i en studie beskrev att det var 

intressant att byta ”fantombenet” mot en protes, ett tag kändes protesen som riktig när han 

inte koncentrerade sig på den. Andra beskrev att stumpen förändrades ständigt, även om 

protesen passade bra ena dan så kunde den kännas konstig nästa dag för att åter kännas bra 

dan efter det. Att få en ”död sak” att passa ens levande kropp blev aldrig perfekt, men 

upplevelsen av att benet var ersatt varade inte särskilt länge. Även kroppsupplevelsen 

förändrades av att bli amputerad. Några personer blev tvungna att göra stora justeringar för att 

hitta jämvikten och det var svårt att anpassa sig till den nya viktbalansen. Efter ett tag 

kompenserade dock kroppen och sinnet förlusten på något sätt och ändrade automatiskt 
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balansen (Murray, 2004). Många upplevde missnöje med sin nya kropp och tyckte att de hade 

blivit en motbjudande och vanställd person utan ett ben. Vissa kände att benet var fult just 

efter operationen. Det var svullet, stort och de ville knappt röra det. Det tog upp till ett halvår 

för dem att börja acceptera hur de såg ut (Gallagher & Maclachlan.2001; Sjödahl et al., 2004; 

Ferguson, Richie & Gomez, 2004).   

 

What the hell does this look like, it was swollen and things like that (Sjödahl 

et al., 2004, s.854). 

 

Personer som amputerats beskrev en ovilja mot att visa sin förändrade kropp och de ville inte 

gå runt med stumpen bar utan att ha något som täckte den. De ville inte heller att någon skulle 

ta på protesen (Sjödahl et al., 2004; Murray, 2004). Negativa reaktioner från andra upplevdes 

besvärande. En del ville inte tala om det och andra blev förskräckta och de fick ständigt 

förklara för att andra inte skulle bli förskräckta, t.o.m. själva ordet amputation upprörde. Till 

slut kände de att de bedömde människor beroende på hur de reagerade på amputationen 

(Gallagher & Maclachlan, 2001).  

 

Att ha intensiva smärtor. 

 

De som blivit amputerade tyckte i två artiklar att det var svårt att hitta ord som kunde beskriva 

smärtan de upplevde. Det verkade inte finnas något mönster i smärtintervaller. Smärtan 

beskrevs som att få ett stick eller en stöt (Dudgeon et al., 2005; Mortimer, 2002). 

 

I imagine an ice pick, somebody would, when i least expected it wiggle it 

around for a moment and then pull it out (Dudgeon et al., 2005, s.112).  

 

Fantomsmärtor verkade vara den mest besvärliga typen av smärta för de amputerade. De 

beskrev överraskning över hur verklig smärtan var och över intensiteten i smärtan. Denna 

smärta var svår att uthärda. Den var skrämmande och gjorde riktigt ont (Mortimer et al., 2002; 

Murray, 2004). Samtidigt beskrev en person som amputerats att det kändes bra att fortfarande 

känna foten. En del beskrev hur smärtan satte igång deras negativa känslor. De blev griniga 

och fick svårt att tolerera omgivningen. Även om smärtan var där konstant och de alltid var 

medvetna om den, så beskrevs det hur smärtan med tiden domnade av (Dudgeon et al., 2005; 

Murray, 2004). 
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I had terrible, terrible phantom pain (Mortimer et al., 2002, s.299). 

Att vara begränsad och utanför. 

 

Att bli amputerad innebar begränsningar, både fysiskt genom att smärtan begränsade vad de 

kunde göra och psykiskt genom att de ville göra saker men inte kunde och måste planera i 

förväg var de än skulle gå. Amputationen innebar också att personer blev lite av enstöringar 

och de kände det som att många var rädda för en. De som blivit amputerade beskrev att det 

kändes som att alla tittade på en hela tiden och att det ibland kändes som att andra tittade på 

protesen före de tittade på den som person. Det upplevdes svårt att träffa människor igen och 

det kändes som att deras familjer inte skulle vilja se åt dem mer på grund av deras förändrade 

kropp. De var oroliga att bli sittande ensamma kvar. Att inte bli tagna på allvar ökade känslan 

av att vara utanför (Sjödahl et al., 2004; Gallagher & Maclachlan.2001; Ferguson et al., 

2004). 

 

No matter where i am going i plan ahead (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 

95). 
 

I had a really hard time..and to see people again and things like that 
(Sjödahl et al., 2004, s.856). 

 
 
Att acceptera och kunna hantera sin situation. 

 

I två artiklar framgick det att när personer som amputerats accepterat sin situation kändes 

protesen naturlig och som en del av kroppen. De beskrev också hur viktigt det var att få träffa 

andra i samma situation. De upplevde att ingen som inte hade amputerats själv, kunde berätta 

hur det är att vara amputerad (Mortimer et al., 2002; Murray, 2004). Läkare och terapeuter var 

också viktiga, men för att förstå frustrationen en person som blivit amputerad känner bör man 

själv ha blivit amputerad. Att träffa andra med värre skador eller sjukdomar gjorde att det var 

svårare att tycka synd om sig själv (Sjödahl et al., 2004; Legro et al., 1999). 

 

You yourself were able to walk away from there afterwards..then it was 

really hard for me to feel sorry for myself (Sjödahl et al., 2004, s.858). 
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Det var viktigt att vara förberedd på amputationen. Personer som hade haft sår eller 

deformiteter på fötter eller underben under månader eller år kände sig redo för amputationen 

(Meatherall et al.,  2005). En bra förutsättning för att kunna hantera sin amputation var att 

gilla utmaningar och se återupptagandet av rörligheten som en del av ens vilja att vinna. Detta 

visade sig hos vissa personer genom att de ville göra bort amputationen på en gång, så att de 

kunde ta itu med efterarbetet. De var villiga att inse att saker bara hände och att lära sig att 

leva med det som hände på bästa sätt (Legro et al., 1999; Gallagher & Maclachlan.2001).  En 

del beskrev att det kändes som att ha fötts på nytt. De var glada att de hade överlevt och kände 

inte av den betydande förlusten. Men det krävdes mycket tålamod. Under omställningen 

krävdes det också mycket stöd och uppmuntran från familjen, men även stödgrupper 

upplevdes som väldigt viktiga (Legro et al., 1999; Sjödahl et al., 2004).  

 

you want somebody there somebody you can talk to (Mortimer et al., 2002, 

s.300).  
 

 Vissa av personerna som blivit amputerade kände som att allt inte var fel. Det fanns en 

positiv sida av det också. De fick tid att göra sånt de inte haft tid till tidigare. Det gjorde ont, 

men de försökte att tänka och prata om annat. De tyckte inte att det var något stort problem att 

inte kunna göra många saker, att det löser sig av sig själv. De ansåg inte att det var någons fel. 

Det var bara att göra det bästa av situationen och gå vidare. De var tacksamma över att de inte 

blivit distraherade och blivit tvungna att stoppa det åt sidan, utan kunnat bearbeta det direkt 

(Gustafsson et al., 2002). Det upplevdes även som ett stort stöd att ha blivit väl bemött av 

kirurg och vårdpersonal som gjort allt för att förklara hur det skulle bli efter amputationen 

(Mortimer et al., 2002). 
 

I have to make the best of the situation and find out what i can do. I get help 

and do what i can (Gustafsson et al., 2002, s.598). 

  

 I was asked every day, they came round with chart and asked you different 

things...and did you have any phantom pains… ( Mortimer et al., 2002, 

s.298). 
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Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av att ha förlorat en extremitet. 

Studien resulterade i fem kategorier: Att tappa fotfästet på grund av förlusten; att få en 

förändrad kropp; att ha intensiva smärtor; att känna sig begränsad och utanför samt att 

acceptera och hantera sin situation.  

 

I denna litteraturstudie framkom att förlusten av extremiteten kom som en stor överraskning, 

framförallt för de som inte hade haft tid och möjlighet att förbereda sig inför amputationen 

upplevde den som en stor chock. Enligt Cullberg (2001, s.44) kan förlust utlösa en traumatisk 

kris där personen i den akuta fasen går in i ett chockstadium. Personens psykiska energi är 

totalt upptagen med orienteringen i tillvaron och ytligt sett kan den drabbade verka oberörd, 

men bakom fasaden är allt kaos och ingenting av det som händer kan förstås eller ges någon 

mening. Detta stadium varar några timmar eller dagar. Bemötandet från andra är ofta 

avgörande för hur krisen genomarbetas. För sjuksköterskan som möter dessa patienter är det 

viktigt att lyssna och försöka förstå vad krisen innebär för patienten och dennes familj. Den 

viktigaste uppgiften är att underlätta för personen att leva vidare medan såret läks, trots att 

meningen med tillvaron tycks ha gått förlorad eller att självkänslan har fallit samman. Den 

som är i en djup traumatisk kris upplever ofta ett mycket svagt eller inget hopp om framtiden. 

Att realistiskt och utan att vara påträngande kunna stå för hoppet kanske är den viktigaste 

uppgiften för den som lyssnar. Det innebär också att man som sjuksköterska har förståelse och 

respekt för att den krisdrabbade inte kan eller orkar ta in hoppet om en positiv förändring.      

 

Litteraturstudien visade hur det kändes att få en förändrad kropp. Personer i studierna beskrev 

hur svårt det var att hitta balans med den nya kroppen och många hade det svårt att acceptera 

hur kroppen såg ut efter förlusten. Murray och Harrisson (2004) beskriver i sin studie att även 

de som drabbats av stroke upplever detta. Med en stor förändring av kroppen blir det skillnad 

mellan den egna självbilden och den fysiska.  Personer med stroke beskrev att de såg sig 

själva som personen de var innan stroken och hade svårt att acceptera att deras 

funktionshinder var en del av deras nya identitet. Det kunde ta lång tid innan de hade 

accepterat funktionshindret som en del av deras nya identitet. 

 

Att acceptera och hantera sin situation kom fram i en kategori i denna litteraturstudie. 

Personer beskrev att för att kunna hantera sin situation på ett bra sätt var det viktigt att vara 
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väl förberedd och det tog ett tag innan de kunde börja bearbeta sin upplevelse. Enligt 

Antonovsky (1991, s.38-41) har personer som hanterar sin situation på ett bra sätt vissa 

gemensamma egenskaper. Dels har de förstått den information som givits dem och hunnit 

förbereda sig. Dels beror det också på graden av inre och yttre resurser som står till personens 

förfogande. De som har starka resurser känner sig inte maktlösa i krissituationer. De känner 

att de har en viss kontroll och resurser för att klara av sin nya situation. Det är också viktigt att 

ha något att leva för, en hobby eller ett starkt intresse för något som gör att de kan känna att 

vad livet än ställer för hinder i vägen är det ändå värt att satsa tid och resurser för att komma 

förbi dessa hinder. Antonovskys (1991) teori kan bidra till att förstå, att det personer som 

amputerats har varit med om tidigare i livet och hur de bearbetat detta också påverkar hur de 

reagerar på att förlora en kroppsdel. 

 

Litteraturstudien visade hur det är att leva med intensiva smärtor. Personer tyckte att det var 

svårt att sätta ord på smärtan men de beskrev att den besvärligaste typen av smärta var 

fantomsmärtan. Frischenschlager och Pusher (2002) menar att smärta är en subjektiv 

obehaglig och sensorisk erfarenhet som kan förekomma i olika styrkor och kvaliteter. Smärta 

kan inte mätas eller på annat sätt bedömas objektivt. Bedömningen av en persons smärta är 

beroende av hur personen ifråga beskriver sin smärta med ord och visar den med sitt 

kroppsspråk. Ett sätt att kunna mäta den subjektiva upplevelsen av smärtan är via VAS-

skalan. Det är en skala graderad mellan noll till tio. Tio är den värsta tänkbara smärta och noll 

som är smärtfrihet. Personen får själv bedöma var på skalan hans smärta är. Carson och 

Mitchell (1998) påpekar i sin studie på vikten av att låta patienten vara delaktig i vården. Ofta 

har patienter med smärta kommit på egna lösningar på hur den ska lindras och som 

sjuksköterska är det viktigt att stötta och hjälpa dessa patienter och samtidigt försöka komma 

med förslag och lösningar på att förbättra smärtlindringen.   

 

I denna litteraturstudie framkom också att förlusten av en extremitet begränsade och gjorde att 

personer kände sig utanför. Horgan och Maclachlan (2004) kom i sin studie fram till att 

människor utan funktionshinder ofta har svårt för att ta kontakt med funktionshindrade för att 

de är rädda för att säga fel saker som kan såra den funktionshindrade. I Murray och Harrissons 

(2004) studie framkommer att de som lever med stroke beskriver att deras funktionshinder 

begränsar och gör att de känner sig utanför. De har dåliga erfarenheter av att träffa icke 

funktionshindrade och drar sig undan för att slippa skämmas, och för att andra inte ska behöva 

skämmas. Dessa skaffade sig istället nya vänner bland andra som levde med stroke, där de 
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tyckte att de mötte större förståelse och inte behövde förklara sig och sitt funktionshinder.  

Som sjuksköterska kan man starta stödgrupper, där personer som amputerats får träffa och 

diskutera med andra i samma situation.  

 

Trovärdigheten i denna studie stärks av att de vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera 

gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet. Det som sänker trovärdigheten är att den 

gjorts av en person och enligt Halloway och Weeler (2002, s.252) är det en risk i kvalitativ 

innehållsanalys att egna tolkningar och värderingar läggs in. Framför allt är det i 

översättningen från engelska till svenska där det är lätt att göra egna tolkningar av 

textenheterna och att nyanser i innebörden förloras. Eftersom denna studie bygger på fakta 

från andra studier var det omöjligt att kontrollera grunddata. Kvalitetsbedömningen av de 

artiklar som ingår i analysen är gjord med vägledning av Willman och Stoltz (2002) men 

eftersom jag är nybörjare på detta kan jag ha gjort felbedömningar.  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner till de som förlorat en extremitet är att stötta och 

hjälpa dem med rätt information som de förstår. Det bör ges lite information och ofta för att 

de ska få tid att bearbeta informationen. Även inrättandet av stödgrupper kan hjälpa dessa 

personer att acceptera sin nya situation. Sjuksköterskan träffar ofta på patienter som förlorat 

en extremitet inom vården, framförallt de som lever med diabetes kan ha komplikationer som 

gör att de måste vårdas på flera olika institutioner. För att sjuksköterskan ska kunna ge dessa 

patienter bra stöd och god omvårdnad är det viktigt att det utförs mer forskning om hur dessa 

patienter reagerar på förlusten av en kroppsdel. Genom att erbjuda vägledning och stöd kan 

sjuksköterskor minimera reaktionen på förlusten av en kroppsdel och på att få en förändrad 

kroppsuppfattning. För att kunna göra det är det viktigt för sjuksköterskor att samla in så 

mycket fakta att de kan. Med ledning av sådana fakta analyseras och identifieras vilka 

områden varje unik person behöver hjälp och stöd med (Flannery & Faria, 1999). 
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