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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med amputerat ben. 11 vetenskapliga artiklar analyserades med manifest 

innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier; att inte vara hel som 

människa och uppleva kroppen som främmande; att bli begränsad i aktiviteterna; 

att vara beroende av stöd och hjälp från andra; att känna rädsla för att bli dömd av 

andra; att återanpassa sig till det dagliga livet efter amputationen. Litteraturstudien 

visade att personer med amputerat ben upplevde att behovet av stöd var viktigt, att 

det dagliga livet blev begränsat och att de upplevde sig stigmatiserade av andra 

människor. Det framkom även att de upplevde fantomkänslor och fantomsmärtor. 

Personer hade olika sätt att hantera och anpassa sig till den nya situationen som 

amputerad och använde till exempel humor som en copingstrategi. För 

sjuksköterskor är det viktigt att ta del av personers upplevelser av att leva med 

amputerat ben för att kunna stödja och hjälpa både före och efter amputationen. 

 

Nyckelord: amputation, kvalitativ, litteraturstudie, protes, upplevelse. 
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Med amputation menas förlust av en kroppsdel till följd av till exempel sjukdom eller trauma. 

Förlust av en kroppsdel innebär stora förändringar för en person både fysiskt, psykiskt, 

emotionellt och socialt (de Godoy, Braile, Buzatto, Longo & Fontes, 2002) och enligt 

Harrison och Kahn (2004) leder detta till ett funktionshinder för personen. Hur 

funktionshindret upplevs beror på hur det påverkar dennes förmåga att fungera i en viss miljö. 

Socialstyrelsen (2010) menar att vanliga begränsningarna vid ett funktionshinder kan handla 

om att personer inte klarar sig själv i det vardagliga livet och upplever bristande delaktighet i 

sociala relationer, fritidsaktiviteter och arbetsliv. Harrison och Kahn (2004) menar att 

orsakerna till det uppkomna funktionshindret kan vara många men att personers upplevelser 

är individuella. 

 

Ett amputationsingrepp kan utföras på många olika delar av kroppen men vanligast är 

amputation av en nedre extremitet. De vanligaste bakomliggande orsakerna till en 

benamputation är perifer vaskulär sjukdom (PVD), diabetes, infektion eller trauma. Det är 

även vanligt att det inte endast är en orsak till att en amputation krävs utan ofta finns det fler 

orsaker som verkar tillsammans och leder till amputation (Global Lower Extremity 

Amputation Study Group, 2000). Majoriteten av alla amputationer i västvärlden kan dock 

kopplas till PVD (Rommers, Vos, Groothoff, Schuiling & Eisma, 1997). PVD är sjukdomar 

som drabbar blodkärl i hela kroppen, både kärl till inre organ och kärl som står för 

blodförsörjningen till extremiteterna drabbas. Arterioskleros, åderförkalkning, är den 

vanligaste kärlsjukdomen i perifera kärl som leder till benamputation och är en kärlsjukdom 

som leder till att kärlväggen förtjockas och förlorar sin rörlighet (Levin, 2004). Enligt Global 

Lower Extremity Amputation Study Group (2000) är det vanligare att män måste genomgå en 

amputation än kvinnor och högst antal drabbade befinner sig inom åldersspannet 40-79 år. 

Vanligaste orsaken till amputation bland kvinnor är trauma och bland män diabetes eller 

PVD. 

 

Studier har visat att olika aspekter såsom personlighet, vilket socialt stöd personen har och 

vilka copingstrategier som används påverkar personers upplevelser av en amputation 

(Harrison & Kahn, 2004). Enligt de Godoy et al. (2002) är de svåraste förändringarna i 

samband med en amputation förlusten av den fysiska funktionen och kapaciteten. Personer 

har ofta svårt att acceptera amputationen och den förlust som amputationen faktiskt medför. 

Florczak (2008) menar att förlust är en unik process där enskilda personer försöker 

upprätthålla en samhörighet med det som gått förlorat genom att minnas det som varit. 
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Kroppsuppfattning är ett fenomen som skapas av en persons uppfattning och känslor kring sin 

kropp samt de sociala normer, attityder och värderingar som finns i samhället (Flannery & 

Faria, 1999; Drench, 1994). Flannery och Faria (1999) menar vidare att personers 

kroppsuppfattning är under en konstant förändring och påverkas direkt vid förlust av en 

kroppsdel. Amputationen medför att personers tankar blir upptagna av den förändrade 

kroppsuppfattningen. Extremiteten är förlorad och kroppen kan inte längre ses som innan. 

Personer längtar efter att kroppen ska vara intakt och avundas andra människor som 

fortfarande är hela. Davidhizar (1997) menar att om personers funktionshinder leder till störd 

kroppsuppfattning innebär detta inte enbart en fysisk förlust av kroppens integritet och 

funktion utan även en förlust av identitet och självkänsla. Enligt Toombs (1993) kan personer 

med sjukdom uppleva förlust av kroppskontroll, kroppen kan inte längre tas för given, vilket 

leder till stora förändringar i det dagliga livet. Den tidigare världen ses och upplevs plötsligt 

annorlunda. Förlust av kroppslig funktion utgör inte enbart ett hot mot kroppen utan ett hot 

mot personers hela existens.  

 

Studier (Chou, 2005; Eiser, Darlington, Stride & Grimer, 2001) har visat att personers 

upplevelse av livskvalitet är beroende av deras uppfattningar av sin kropp samt deras förmåga 

att kunna utföra vardagliga sysslor. Enligt Chou (2005) har personer med sämre förmåga att 

utföra vardagliga sysslor en högre risk att drabbas av depression och anser sig själva även ha 

en lägre livskvalitet. Att kunna utföra vardagliga sysslor innebär att en människa har förmåga 

att ta hand om sig själv, sköta sitt hushåll, sin ekonomi och leva oberoende av andra 

människor i samhället. Studier (Behel, Rybarczyk, Elliot, Nicholas & Nyenhuis, 2002; 

Livneh, Antonak & Gerhardt, 2000) beskriver att hur personer förmår sig att anpassa sig till 

en amputation är starkt sammankopplat med hur de uppfattar det uppkomna funktionshindret 

och de förändringar amputationen medfört i deras utseende och funktion. Vidare menar Behel 

et al. (2000) att personer som upplever utsatthet efter en amputation har större problem att 

anpassa sig till livet efter amputationen.    

 

För att kunna hjälpa personer som genomgått en amputation att finna anpassningsstrategier 

som kan underlätta att anpassa sig till livet efter en amputation är det viktigt att 

individualisera vården utifrån personen och dennes behov. Enligt Flannery och Faria (1999) är 

detta en utmaning inom omvårdnaden och menar vidare att det är viktigt att sjuksköterskor 

kan finna faktorer hos personer som är förknippade med goda anpassningsbeteenden eller 

missanpassade beteenden. Det är av stor vikt att omvårdnaden utgår från ett holistiskt 
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arbetssätt, där fokus ligger på att försöka förstå personer, även Levin (2004) poängterar vikten 

av ett holistiskt synsätt inom vården. Detta innebär att alla behov som amputation kan 

medföra för en person skall tillgodoses, inte bara de mekaniska och fysiska aspekterna. 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att amputation innebär en förändrad 

livssituation, med förlust av funktionsförmåga och en känsla av lägre livskvalitet. Personer 

riskerar att bli begränsad i de vardagliga sysslorna och aktiviteterna. För att kunna stödja och 

hjälpa personer vid och efter en amputation är det viktigt att ta del av deras egna upplevelser. 

Därför är det av vikt att sjuksköterskor har kunskap om hur personer upplever att det är att 

leva med amputerat ben. Sjuksköterskor ska kunna se hela människan, inte bara amputationen 

utifrån ett medicinskt perspektiv. Genom att ha kunskap om de upplevelser som kan uppstå 

hos de personer som lever med amputerat ben kan omvårdnadsarbetet bli individanpassat där 

deras upplevelser sätts i fokus. Syftet med denna studie var därför att beskriva personers 

upplevelser av att leva med amputerat ben. 

 

Metod 

I denna litteraturstudie användes kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Kvalitativ forskning har ett inifrånperspektiv som utgångspunkt, forskaren studerar händelser, 

personers upplevelser och känslor för att få en mer grundläggande förståelse för dessa 

(Holloway & Wheeler, 2010). Innehållsanalysen hade en manifest ansats eftersom det var det 

faktiska och synbara som skulle studeras (Downe-Wamboldt, 1992). Med en induktiv ansats 

menas att forskaren iakttar mönster från enskilda fall. Dessa mönster kombineras sedan med 

varandra och slutsatser om hur ett fenomen förhåller sig kan dras (Elo & Kyngäs, 2008). 

Litteratursökning  

En systematisk litteratursökning genomfördes via de stora, bibliografiska databaserna Cinahl 

och PubMed. Sökorden som användes var amputation, amputees, qualitative, lower limb 

amputation, quality of life, life change events, psychological adaptation, phenomenological 

och lived experience. För att säkerställa att undersökningarna gjordes med rätt sökord och för 

att reducera antalet onödiga träffar användes databasernas uppslagsverk MeSH- PubMed, 

Cinahl Headings- Cinahl. Även sökningar i fritext gjordes. Sökorden användes var för sig och 

sedan i kombination med hjälp av den booleska termen AND för att få fram vetenskapliga 

artiklar som svarade mot syftet. Då detta var en litteraturstudie där fokus låg på att beskriva 

personers upplevelse av att leva med amputerat ben kom informationssökningen att begränsas 
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till att endast inkludera kvalitativa studier (jfr Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Vetenskapliga artiklar på engelska publicerade 2001-2011 inkluderades för att eftersträva 

aktuell forskning, med fokus att finna så nyligen publicerad forskning som möjligt för att 

säkerställa att den forskning som sedan studerades var aktuell och uppdaterad. Artiklarna 

skulle även vara peer reviewed. Med detta menas att artiklarna granskats av minst två experter 

inom det aktuella området (Polit & Beck, 2008). Amputationer av annan kroppsdel 

exkluderades, även benamputation orsakad av strids- eller krigsskador (exempelvis 

landminor) kom att exkluderas då personer med krigsrelaterade amputationer kan ha flera 

känslomässiga aspekter från kriget som påverkar upplevelsen av att leva med amputation. Den 

booleska termen NOT användes därför tillsammans med sökordet veteran* för att sortera bort 

de artiklar som berörde krigsveteraner. En översikt av litteratursökningen presenteras i Tabell 

1. 

 

De vetenskapliga artiklarna granskades i flera steg. När sökorden kombinerats och antalet 

träffar reducerats lästes rubriker och abstrakt till artiklarna igenom för att undersöka om de 

svarade mot syftet. För att säkerställa att valda studier motsvarade syftet lästes artiklarna 

sedan igenom i sin helhet. Tre av artiklarna var baserade på både kvantitativa och kvalitativa 

studier, vid dessa har endast den kvalitativa delen analyserats. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Sammanlagt valdes 15 artiklar ut vid det första urvalet. De utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av protokoll för kvalitativa studier i Willman et al. (2006). 

Enligt Willman et al. är det av stor vikt att arbeta systematiskt vid kvalitetsgranskningen, detta 

för att på ett enklare sätt kunna sammanställa resultaten på ett praktiskt sätt. Detta kan utföras 

med hjälp av granskningsprotokoll där studiens innehåll värderas och artikelns lämplighet 

bedöms. Frågorna i protokollet besvarades med ja, nej eller vet ej. Frågor som besvarades 

med ja gav 1 poäng medan nej och vet ej gav 0 poäng. Baserat på varje enskild artikels poäng 

räknades en procentsats ut där 80-100 % var grad 1 och innebar hög kvalitet. 70-79 % var 

grad 2 och innebar medelhög kvalitet. Upp till 69 % var grad 3 och innebar låg kvalitet. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes 11 artiklar ut till analysen (Tabell 2), fyra artiklar var av låg 

kvalitet och exkluderades därför ur innehållsanalysen.  

 

 



7 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Personers upplevelser av att leva med amputerat ben  

PubMed 2011 09 02  

Söknr  *) Sökterm Antal 

träffar 

Antal 

utvalda 

Totalt antal 

valda studier 

1 MSH Amputation 1502   

2 FT Qualitative 55574   

3 MSH Veteran* 4165   

4  1 AND 2 NOT 3 14 3 3 

5 FT Amputation 8375   

6  5 AND 2 NOT 3 50 1  

7 FT Lower limb amputation 2991   

8 MSH Quality of life 53981   

9  7 AND 8 NOT 3 115   

10 FT Phenomenological 4966   

11  1 AND 10 NOT 3 7 1 1 

12 MSH Adaptation, psychological 26194   

13  2 AND 7 AND 12 NOT 3 2   

14 MSH Life change events 7423   

15  1 AND 14 NOT 3 2   

16 FT Lived experience 1593   

17  1 AND 16 NOT 3 1   

CINAHL 2011 09 02 

18 CH Amputation 728   

19 FT Qualitative 34240   

20 FT Veteran* 6023   

21  18 AND 19 NOT 20 18 4 3 

22 FT Life change events 1711   

23  18 AND 22 NOT 20 5 1  

24 FT Quality of life 34384   

25  18 AND 19 AND 24 NOT 20 6   

27 CH Amputees 187   

28  19 AND 27 NOT 20 7 4 3 

29 FT Lived experience 990   

30  27 AND 29 NOT 20 2 1 1 

31 FT Lower limb 2087   

32  18 AND 31 AND 19 NOT 20 6   

33 CH Adaptation, psychological 7229   

34 FT Phenomenological 4937   

35  18 AND 33 AND 34 NOT 20 3   

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT- Fritext sökning. 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Aravind, M.,  

Shauver, M. J. & 

Chung, K. C. 

2010 

Kvalitativ 20 deltagare. 

15 män  

Semi- strukturerade 

intervjuer. Dataanalys 

inspirerad från grounded 

theory. 

 

Amputerade personer 

beskrev lyckokänslor av 

att vara vid liv. Att vara 

delaktig i beslut kring 

amputationen påverkade 

deras upplevelse av 

resultatet av 

behandlingen. 

 

Hög 

Chini, G. C. O. & 

Boemer,M. R, 

2007 

Kvalitativ 

 

13 deltagare. 

9 män &  

4 kvinnor. 

Individuella intervjuer. 

Dataanalys enligt 

fenomenologisk metod. 

 

Amputationen upplevdes 

som svår och katastrofal. 

Trots de svårigheter som 

amputationen medförde 

var det viktigt att ha kvar 

hoppet.  

 

Medel 

Couture, M., 

Desrosiers, J. & 

Caron, C. D. 

2010 

Kvantitativ 

/Kvalitativ 

8 deltagare i 

intervjuerna 

6 män &  

2 kvinnor 

Frågeformulär och semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna analyserades 

med hjälp av Miles & 

Hubermans analysmetod. 

 

Mindre deltagande i 

fritidsaktiviteter innebar 

nödvändigtvis inte 

mindre tillfredsställelse 

på fritiden. 

 

Medel 

Couture, M., 

Desrosiers, J. & 

Caron, C. D. 

2011 

Kvantitativ 

/Kvalitativ 

 

8 deltagare i 

intervjuerna 

Frågeformulär och 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna analyserades 

med hjälp av Miles och 

Hubermans analysmetod. 

 

Majoriteten upplevde att 

amputationen medförde 

positiva följder så som 

mindre smärta, mindre 

sömnbesvär och minskad 

medicinering 

 

Medel 

Gallagher, P. & 

MacLachlan, M. 

2001 

Kvalitativ 

 

14 deltagare. 

6 män & 

8 kvinnor. 

Gruppintervjuer. 

Intervjuerna analyserades 

med hjälp av tematisk 

analys. 

 

 

För att anpassa sig var 

sociala, praktiska och 

fysiska funktioner, god 

självbild och stöd av 

andra viktigt för att 

anpassa sig och acceptera 

den nya situationen. 

 

Hög 

Hamill, R., 

Carson, S. & 

Dorahy, M. 

2010 

Kvalitativ 8 deltagare. 

5 män & 

3 kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys med 

hjälp av fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Det är viktigt att 

acceptera amputationen 

och den nya identiteten, 

på så vis kan personer 

anpassa sig till förlusten 

av kroppsdelen och det 

beroende som det 

medför. 

 

Hög 

Liu, F., 

Williams, R. M., 

Liu, H-E. & 

Chien, N-H. 

2010 

Kvalitativ 22 deltagare. 

15 män & 

7 kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys 

inspirerad av Colaizzi’s 

fenomenologiska 

analysmetod. 

 

Personer beskrev lidande 

i psykiska, fysiska och 

sociologiska aspekter, 

samt det sätt de mötte 

dessa utmaningar på. 

 

Hög 
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Analys 

Då syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med amputerat ben var 

det vid analysen lämpligt att använda en kvalitativ innehållsanalys. Den analysmetod som 

användes var manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen började 

med att de utvalda studierna lästes igenom ett flertal gånger för att fånga helheten. Från varje 

artikel togs meningsbärande enheter ut som svarade mot forskningsfrågan. Från artiklarna 

togs totalt 234 meningsbärande enheter ut. De meningsbärande enheterna översattes och 

kondenseras vilket innebar att mindre relevant text togs bort och det väsentliga blev kvar. 

Enheterna kodades sedan för att underlätta för författarna att från varje meningsbärande enhet 

hitta tillbaka till originalartikeln. Ett schema med kategorier utarbetades sedan där 

Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/ År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Murray, C. D. 

2009 

Kvalitativ 35 deltagare. 

16 män & 

19 kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalysen 

inspirerad av 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

För att personer med 

protes ska kunna bibehålla 

deras självbild och anpassa 

sig till sitt funktionshinder 

är det viktigt att hälso- och 

sjukvårds personal 

medverkar i personers 

sjukvård och finns som ett 

stöd för att hjälpa de att 

uppnå välbefinnande. 

 

Hög 

Oaksford, K., 

Cuddihy, R. & 

Frude, N. 

2005 

Kvantitativ 

/Kvalitativ 

12 deltagare. Semistrukturerade 

intervjuer. Statistisk 

dataanalys och 

intervjuerna analyserades 

enligt grounded theorys 

analysmetod. 

Inga tecken på psykiskt 

lidande hos personer 

relaterat till amputation. 
Vanligaste 

copingstrategierna var 

humor, psykologisk 

undanflykt, socialt stöd, 

praktisk coping och 

acceptans av förlusten. 

Medel 

 

Sjödahl, C., Gard, 

G. & Jarnlo, G-B. 

2004 

 

 

Kvalitativ 

 

11 deltagare. 

6 män & 

5 kvinnor  

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys 

inspirerad av Merriam och 

Pattons fenomenologiska 

analysmetod. 

 

Yngre amputerade hade 

svårt att acceptera 

amputationen  

 

Hög 

 

Sousa, A. I., 

Corredeira, R. & 

Pereira, A. L. 

2009 

 

Kvalitativ  

 

14 deltagare. 

10 män &  

4 kvinnor 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys 

inspirerad av Pattons 

induktiva analysmetod  

 

 

Personer jämförde sig med 

andra och kände sig som 

andra personer efter 

amputationen. Att vara 

engagerade inom idrott 

underlättar processen att 

acceptera amputationen. 

 

Medel 
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meningsbärande enheter med liknande innehåll sammanfördes i kategorier. Kategoriseringen 

skedde i flera steg, kategorier med liknande innehåll sammanfördes till bredare kategorier för 

att reducera antalet kategorier. Till slut hade antalet kategorier reducerats till fem 

slutkategorier där samma meningsbärande enhet inte kunde passas in i flera slutkategorier 

(Tabell 3). För att stärka trovärdigheten i analysen kontrollerades slutkategorierna genom att 

de olika stegen i analysen följdes tillbaka till de ursprungliga meningsbärande enheterna.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem slutkategorier som presenteras i Tabell 3. Resultaten från varje 

slutkategori beskrivs med brödtext och illustreras med citat från de studier som ingått i 

analysen. 

   

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att inte vara hel som människa och uppleva kroppen som främmande 

Att bli begränsad i aktiviteterna  

Att vara beroende av stöd och hjälp från andra 

Att känna rädsla för att bli dömd av andra 

Att återanpassa sig till det dagliga livet efter amputationen 

 

Att inte vara hel som människa och känna kroppen som främmande. 

I studien av Gallagher och MacLachlan (2001) framkom det att personer med amputerat ben 

såg amputationen som förödande, vilket gav känslor av att de var i nöd. Personer beskrev sig 

uppleva amputationen som traumatisk, de kände sig förkrossade och önskade att allt var över. 

Vidare beskrev personer i Liu, Williams, Liu och Chien (2010) och Sjödahl, Gard och Jarnlos 

(2004) studier att de initialt efter amputationen hade känslor av hjälplöshet. De kände sig 

ledsna, ensamma och isolerade. Även känslor som ilska, ångest, rädsla, frustration, 

nedstämdhet, irritation, sorg och att vara värdelös och oanvändbar framkom initialt efter 

amputationen men även en tid efter amputationen. Flera personer beskrev en känsla av att 

lidandet var oändligt. 
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I often wondered what they did with the legs they took off. Where is one part of me 

gone? There is a part of me gone and where is it … Makes you wonder what is the 

essence of you (Gallagher & MacLachlan, 2001 s. 90). 

 

… Since the day I lost my leg, my nightmare began. My leg was one part of my 

body. It had vitality. Every time I thought about my leg, my heart was broken. The 

pain was endless, I could not imagine feeling ”normal” again… (Liu et al., 2010, 

s. 2156). 

 

I flera studier (Gallagher & MacLachlan, 2001; Liu et al., 2010; Murray, 2009; Sjödahl et al., 

2004; Sousa, Corredeira & Pereira, 2009) framkom det att personer efter en amputation hade 

svårigheter att se på sin kropp då de kände att en del av dem hade försvunnit. Personer 

beskrev sig uppleva att förlusten av benet innebar en förlust av dem, en förlust av den levda 

kroppen. Det framkom även att de inte kände sig hel som människa, att hela den perfekta 

människan var borta. I en studie (Sjödahl et al., 2004) framkom det att personer upplevde sig 

se sin kropp som främmande och obekant. De hade svårt att känna igen benet och upplevde 

overklighetskänslor och rädsla, benet skulle inte se ut på det viset. Det framkom även att 

kroppsuppfattningen förändrades negativt och de kände tomhet och förlust av självbilden. I 

studierna av Gallagher och MacLachlan (2001) och Murray (2009) beskrev personer den 

chock och besvikelse de kände när de såg protesen för första gången, de upplevde den första 

dagen med protes som den värsta i deras liv. Att lära sig använda protesen var smärtsamt och 

mödosamt. Personer beskrev även en bestående känsla av ogillande och hat mot protesen. I 

studier (Chini & Boemer, 2007; Murray, 2009; Sousa et al., 2009) beskrev personer dock att 

när de vant sig vid protesen upplevdes inte längre protesen som ett objekt. Protesen hjälpte 

dem istället att få en kroppsbild så nära ”normal” som möjligt. 

 

I don’t think I realized, but I thought I was getting my leg back and when I saw 

the prosthesis for the first time, I cried and cried. And I look back on that day and 

not on the day of the accident but that day as the worst day of my life and I cried 

and cried and cried … (Gallagher & MacLachlan, 2001, s. 90). 

 

I en studie av Gallagher och MacLachlan (2001) beskrev personer att de upplevde 

fantomsmärta. Fantomsmärtan beskrevs som en skarp, skärande smärta som förvärrades när 

de var trötta, oroliga eller höll på att bli sjuka. Hur ofta och hur länge smärtan höll i sig 
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varierade mellan personer. I en studie av Chini och Boemer (2007) beskrev personer med 

amputerat ben sig uppleva inte enbart fantomsmärta utan även fantomkänslor. Den 

amputerade kroppsdelen levde kvar, och känslorna var så intensiva och verkliga att dem gick 

att beskriva i detalj, de kunde exempelvis uppleva att det kliade på foten på det amputerade 

benet.  Att personer fortfarande kunde känna benet hjälpte dem att minska tomrummet efter 

kroppsdelen och genom att ignorera det faktum att de var amputerade upplevdes dessa 

fantomkänslor som ett riktigt ben. 

 

… I saw that I didn’t have the leg. It itched, my foot itched. I looked for this other 

one to scratch my foot that was itching. I asked the boy to bring the leg, the 

amputated leg so that I could scratch, but he didn’t know where it was, I asked the 

nurse: I had to scratch the amputated leg and he said he would try to find it 

around, but he didn’t. It’s funny that you feel it. Right now I was feeling pins and 

needles in my foot… (short silence) (Chini & Boemer, 2007, s. 335). 

 

I studier (Hamill, Carson & Dorahy, 2010; Murray, 2009) beskrev personer att amputationen 

utgjorde ett hot mot deras könsidentitet. De beskrev känslan av oro över att se 

funktionshindrad ut och inte kunna se feminin ut eller uppfylla den manliga könsrollen. 

 

I need some advice from the women on this list, concerning dressing after I exit 

from the hospital. Any ideas about dresses most adequate for [a] one-legged 

person, from the fashion standpoint? I don’t like to look ‘disabled’, I want to 

continue to be elegant and gracious even one-legged (Hamill et al., 2010, s. 578). 

 

Att bli begränsad i aktiviteterna 

I studier (Chini & Boemer, 2007; Gallagher & MacLachlan, 2001; Liu et al., 2010; Sjödahl et 

al., 2004) framkom det att personer som genomgått en benamputation direkt efter 

amputationen fick problem och kände sig begränsade i det dagliga livet. Väldigt små saker 

blev hinder i den nya situationen och de var tvungna att planera sina aktiviteter och sin vardag 

i detalj. Personer beskrev en känsla av att sådant som tidigare, innan amputationen, hade 

gjorts utan reflektion nu var problematiskt, exempelvis att duscha eller köra bil. I flera studier 

(Couture, Caron & Desrosiers, 2010; Sjödahl et al., 2004; Sousa et al., 2009) framkom det att 

personer kände svårigheter att delta i fritidsaktiviteter vilket gjorde att fritidsaktiviteterna 

begränsades. Detta innebar att de var tvungna att göra saker annorlunda, att det tog längre tid 
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och personer beskrev att de var tvungna att först pröva innan de kunde delta. Ibland fick de 

avstå från aktiviteterna helt. I studien av Sjödahl et al. (2004) framkom det att personer 

saknade möjligheten att kunna vara fysisk spontan och att yngre personer främst saknade 

möjligheten att vara lekfulla och kunna röra sig fritt. Personer beskrev sig uppleva en delad 

känsla över protesen då de var både begränsade och beroende av den. Funktionsförlusten blev 

dock mer uppenbar när de tog av protesen. I studien (Gallagher och MacLachlan, 2001) 

beskrev personer att de hade en känsla av att protesen ibland var ett hinder, de kunde till 

exempel inte längre springa till bussen, de var rädd att halka på våta eller isiga underlag samt 

att de var rädda att inte hinna över i tid när de korsade gatan. Personer beskrev sig även 

uppleva svårigheter över att hitta en protes som passade, som de var nöjda och bekväma med. 

 

But it takes time, right … So that it’s nothing that sort of bother me in that sense 

… that I can’t sort of … do a lot of things. I guess it’s basically that I sort of don’t 

run. That’s the biggest … Well how shall I put it … loss, or what to say, right … 

Particulary that I can’t move in a pace of my own choice … (Sjödahl et al., 2004, 

s. 856). 

 

Att vara beroende av stöd och hjälp från andra 

Personer beskrev i ett flertal studier (Chini & Boemer, 2007; Hamill et al., 2010; Liu et al., 

2010; Sjödahl et al., 2004) en känsla av att amputationen innebar en förlust av självständighet 

och kontroll över sitt eget liv. De kände att de ville vara självständiga men att de inte längre 

hade förmågan. Personer beskrev svårigheter av att klara sig själv fysiskt och att de var 

beroende av hjälp från andra. De kände underlägsenhet, oro och låg självkänsla över att inte 

kunna utföra och behöva hjälp med de dagliga aktiviteterna. Beroendet var skrämmande och 

kunde leda till att de kände sig olyckliga och rädda, vilket även var en källa till irritation. I 

studier (Chini & Boemer, 2007; Murray, 2009; Sousa et al., 2009) beskrev personer sig 

uppleva att när de fick protesen minskade beroende av andra människor. Att använda protes 

var ett sätt att få tillbaka deras liv och bli oberoende igen. 

 

It bothers you, you know. Perhaps the person helps you now, then you call him 

again. Perhaps he comes to help you with the same good will as the first time, but 

you don’t think like that in your head. I think like, I’m causing too much trouble 

… It gets difficult (pause) … but what can you do? (silence) (Chini & Boemer, 

2007, s. 333). 
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Att känna sig beroende av stöd var även positivt för en del. I studierna av Liu et al. (2010) 

samt Oaksford, Cuddihy och Frude (2005) framkom det att vanliga copingstrategier för 

personer med amputerat ben var att de sökte stöd hos familj och vänner. Personer kände ett 

värde av att få stöd och uppmuntran från familj och vänner och stödet hjälpte dem att hantera 

den uppkomna situationen. Förutom stödet var det viktigt att den sociala relationen var 

ömsesidig.  

… One day after falling down at bathroom, I told my wife I didn’t want to live any 

more. My wife howled and told me, ‘if you died, I would die with you’. She 

wouldn’t live without me. I felt she really needed me and it was my responsibility 

to take care of her. Since that day, I never said I wanted to give up. I must live for 

my family members… (Liu et al., 2010, s. 2157). 

 

I studier (Chini och Boemer, 2007; Gallagher och MacLachlan, 2001) beskrev personer 

känslor av behov av stöd och rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal både före och efter 

amputationen. I flera studier (Gallagher & MacLachlan, 2001; Hamill et al., 2010; Liu et al., 

2010) framkom det att personer kände ett stort värde i att få träffa och samtala med andra 

människor som genomgått processen med en amputation. Med detta gavs möjlighet att träffa 

nya vänner och dela gemensamma erfarenheter. Personer beskrev sig uppleva att endast andra 

människor som genomgått amputation kunde förstå känslan, smärtan och lidandet som 

amputationen medförde.  

 

There was a guy in here with me, and me and him got on really well, and me and 

him could talk about it. And you’d talk about your fears … you know, things that 

you think are stupid to ask the nurse about, but saying to another patient who’d 

go, ‘Yeah, I’ve experienced that. You know I’ve felt that.’ (Hamill et al., 2020, s. 

734). 

 

I flera studier (Gallagher & MacLachlan, 2001; Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; Sjödahl 

et al., 2004) framkom det att personer med amputerat ben kände stor vikt av att hämta 

motivation genom att jämföra sig med andra. Personer beskrev sig uppleva att de från början 

var dem som var värst utsatta. Efterhand såg de dock andra människor som hade det värre. 

Detta gav känslan av att ha det bättre än andra och att de skulle kunna klara av situationen, 

något som ledde till att dessa personer inte längre tyckte synd om sig själv. 
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I felt so sorry for him then I’d not time to feel sorry for myself. At least I’m past 

working age, I’ve done things, you know. I’m not missing out whereas he’s 

missing out on nearly everything because he’d a full amputation and something 

with the other leg. So that kind of took any self-pity I might have been going to 

achieve right out of the picture (Hamill et al., 2010, s. 736). 

 

Att känna rädsla för att bli dömd av andra 

I flera studier (Gallagher & MacLachlan, 2001; Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; Sjödahl 

et al., 2004; Sousa et al., 2009) beskrev personer med amputerat ben känslan av att bli 

stigmatiserad och dömd av främmande människor. De hade svårt att hantera andra människors 

reaktioner och kände oro över intrycket de gjorde på andra människor och undvek därmed 

sociala sammankomster, som en person beskrev det: I am just browned off when I am walking 

by people and they look down at my leg first before my face (Gallagher & MacLachlan, 2001, 

s. 91). De kände sig exkluderade ur en fysisk miljö vilket ledde till känslor av utanförskap och 

social utstötning. Vidare framkom det att personer kände sig underlägsna i nya relationer. Det 

var svårt och pinsamt att berätta för andra att de hade protes och de försökte därför undvika 

stigmatiseringen genom att försöka dölja det amputerade benet, smälta in och agera som 

friska människor (Gallagher & MacLachlan, 2001; Hamill et al., 2010; Liu et al., 2010; 

Sjödahl et al., 2004; Sousa et al., 2009) 

 

The most difficult thing to accept is the way people look at me and the kind of 

approach they make. People don’t know me from anywhere and keep asking what 

my problem is, and why I don’t have legs. Then they leave me, they don’t know my 

name and they don’t want to know it. But, the way people look at us. … It is 

because of these situations that I realized that nothing has changed. … The worst 

is to face the other’s questions and the other’s stares (Sousa et al., 2009, s. 246). 

 

Att återanpassa sig till det dagliga livet efter amputationen  

I studierna av Gallagher och MacLachlan (2001) och Oaksford et al. (2005) beskrev personer 

med amputerat ben sig uppleva att det var av vikt att acceptera amputationen, det var först då 

de kunde komma över den förlust som de upplevde efter amputationen. I flera studier (Chini 

& Boemer, 2007; Liu et al., 2010; Sjödahl et al., 2004) beskrev personer sig dock uppleva 

svårigheter i att acceptera amputationen. De förstod fördelarna med amputationen men kunde 

inte känslomässigt acceptera den, istället omvärderade de innebörden och värdet med livet. I 
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studien av Hamill et al. (2010) beskrev personer sig uppleva ett eget motstånd mot att 

acceptera den nya identiteten som funktionshindrad i sina försök att anpassa sig till förlusten.  

 

Psychologically, it is like a bereavement because you have lost something that is 

very important to you and is precious, but once you accept it you get over it. It is a 

little bit like that. It is like when somebody you know dies, it takes a while to get 

over it. But gradually you do (Gallagher & MacLachlan, 2001, s. 91). 

 

Yes, I don’t know why … It probably was a little difficult … And eh … eh sort of 

… well, to show yourself … And it’s like I said … Someone said that accepting … 

Yes, to accept … Why should I accept my handicap? … I can learn to live with it, 

and all that, I can. But, I am damned if I acccepted it. It … but … it’s all right … 

(Sjödahl et al., 2004, s. 860). 

 

I flera studier (Aravind, Shauver & Chung, 2010; Chini & Boemer, 2007; Couture et al., 

2011; Oaksford et al., 2005) beskrev personer sig uppleva att amputationen var ett måste, trots 

fysiska och psykologiska följder. Personer såg positivt på amputationen och framtiden. De 

skulle i framtiden ha möjlighet att dra nytta av sina erfarenheter och kände att det inte var 

någon idé att tycka synd om sig själv. De kände att hälsan blivit bättre och var glada över att 

den kraftiga smärtan de tidigare haft hade försvunnit. Vidare framkom det i studien av 

Oaksford et al. (2005) att personer kände sig som överlevare och att det viktigaste var att de 

fortfarande var vid liv. I flera studier (Chini & Boemer, 2007; Liu et al., 2010; Murray, 2009; 

Sousa et al., 2009) framkom det att personer kände att protesen utgjorde ett funktionellt 

viktigt verktyg för att hantera och återanpassa sig till vardagliga aktiviteter igen.  

 

… not sleeping for six months is hard… it hurt when I lay down, when I stood up, 

its hard, it’s sad, I suffered so much, so much, so much. Now, If I had to do it 

again, I’d do it again, because all of the suffering ends…(Chini & Boemer, 2007, 

s. 333). 

 

I flera studier (Gallagher & MacLachlan, 2001; Liu et al., 2010; Oaksford et al., 2005; 

Sjödahl et al., 2004) beskrev personer som hade amputerat ett ben att det var en långsiktig 

process att anpassa sig till det nya livet. De lärde sig nya sätt att leva det vardagliga livet på 

och var tvungna att komma på vad de kunde göra och vad de inte kunde göra. Personer 
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beskrev att de hade delmål som riktmärken. När delmålet var avklarat fortsatte de vidare mot 

nästa delmål. I studien av Oaksford et al. (2005) beskrev personer vikten av att använda 

humor efter benamputationen. Att skämta om amputationen hjälpte dem att lättare anpassa sig 

till amputationen och situationen som medföljde, som en person beskrev det: You’ve got to 

have a sense of humor. If you haven’t got that, you’ve got nothing (Oaksford et al., 2005, s. 

271).  I studierna (Liu et al., 2010; Oaksford et al., 2005; Sjödahl et al., 2004) framkom det att 

personer kände att det var viktigt att tro på sig själv. Deras liv skulle inte förändras av sig 

själv, det var dem själva som var tvungna att ta tag i det och förändra sig själv. De kände att 

det var viktigt att se och uppskatta styrkan inom sig själv.  

 

It depends on your attitude as well. I have never let it hold me back. I have done 

everything that I ever wanted. My last thing is to drive. I have never let it keep me 

back (Gallagher & MacLachlan, 2001, s. 92). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ett 

amputerat ben. Analysen resulterade i fem kategorier: Att inte vara hel som människa och 

uppleva kroppen främmande; Att bli begränsad i aktiviteterna; Att vara beroende av stöd och 

hjälp från andra; Att känna rädsla för att bli dömd av andra; Att återanpassa sig till det dagliga 

livet efter amputationen. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att det var vanligt att personer som genomgått en 

benamputation upplevde kroppen som främmande och att inte vara hel som människa. 

Personer hade svårt att se sin kropp efter amputationen eftersom en del hade försvunnit. De 

beskrev sig uppleva amputationen som förödande och att de upplevde känslor av hjälplöshet. 

Olsson, Lexell och Söderberg (2008) beskrev i sin studie att kvinnor med multipel skleros 

(MS) upplevde känslor liknande de som framkom i föreliggande studie. Kvinnor med MS 

upplevde sin sjuka kropp som främmande och oigenkännlig och de kände rädsla över att inte 

veta vad som hände med kroppen. Enligt Pucher, Kickinger och Frischenschlager (1999) kan 

personer uppleva förlusten på olika sätt beroende på hur de hanterar situationen. Saradjian, 

Thompson och Datta (2008) studerade personers upplevelser av att leva med amputerad arm 

och visade i sin studie att upplevelser av att känna sig onormal och få en försämrad kroppsbild 
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till följd av amputation var vanligt förekommande. Detta var vanligt förekommande även i 

denna litteraturstudies resultat, där personer beskrev sig uppleva sitt utseende som onormalt 

och upplevde känslor av att vara värdelös och oanvändbar. Rumsey, Clarke och Musa (2002) 

beskriver att även personer med sjukdom menar att utseendet kan förändras men att det är 

känslan av att inte känna igen sin kropp som är svår att hantera och stör, snarare än att 

kroppen inte ser ut som den brukar. Toombs (1993) menar att upplevelsen av kroppen har en 

viktig betydelse. När människor är friska upplevs inte kroppen som just en kropp, kroppen ses 

inte som ett objekt, utan betraktas subjektivt och en person är ett med sin kropp. Kroppen 

utgör en persons synfält för att se världen. När en person däremot upplever kroppslig 

dysfunktion leder det till en förändring i personens livsvärld. Personen blir tvungen att 

objektifiera kroppen vilket leder till en separation mellan kropp och själ, något som kan leda 

till att denne upplever ett främlingskap mellan jaget och kroppen. Personen kan dock inte 

undankomma sin kropp vilket leder till att när kroppen förändras, förändras även personens 

liv. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med amputerat ben hade 

fantomkänslor och fantomsmärtor. Enligt Flor (2001) är det skillnad på fantomkänsla och 

fantomsmärta. Fantomkänslor är en känsla som inte smärtar, det kan upplevas som 

stickningar, pirrningar, temperaturskillnader rörelser och klåda i det amputerade benet. 

Fantomsmärtan är en neuropatisk smärta som kan uppkomma vid skador på perifera eller 

centrala nerver, och kan upplevas som en skarp brännande, stickande eller skärande smärta. 

Pucher et al. (1999) har sett samband mellan hur personer med amputerat arm uppfattar sin 

egen kropp och graden av fantomkänsla och fantomsmärta som de upplever. Personer med 

fantomsmärta avbildar sin kropp intakt oftare än personer som inte upplever fantomsmärta. 

Enligt Richardson (2008) är fantomkänslor något som är mycket vanligt förekommande vid 

alla förluster av kroppsdelar, oavsett om det är armen, foten, benet eller näsan som förloras. 

Även personer med medfödd amputation kan uppleva fantomkänslor, även om detta är mer 

ovanligt. Flera studier (Hanley et al., 2004; Mortimer, Steedman, McMillan, Martin & Ravey, 

2002; Whyte & Niven, 2004) visar att en stor majoritet, upp till 80-90 % av alla personer som 

är amputerade upplever fantomkänslor och fantomsmärtor efter amputationen. Även om 

fantomsmärtan ofta minskar i både frekvens och intensitet inom de närmaste åren efter 

amputationen så kan smärtorna finnas kvar i flera år efter amputationen. Den långvariga 

fantomsmärtan leder ofta till konsekvenser för personer, hälsan och funktionen påverkas och 

personer blir begränsade i sitt arbete och i sina sociala aktiviteter (Whyte & Niven, 2004). I 
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denna litteraturstudies resultat framkom det dock att fantomkänslorna beskrevs dels som en 

ren känsla av att det amputerade benet fanns kvar och att kroppen var hel och dels som 

smärtor som påverkade det dagliga livet. Richardson (2008) menar att personer som står inför 

en amputation måste få grundlig information om att fantomkänslor är vanligt förekommande 

samt de olika former av fantomkänslor som kan uppkomma efter amputationen. 

Sjuksköterskor har en viktig roll vid upplevelsen av fantomkänslor, han/hon kan hjälpa 

personer att finna och fokusera på positiva copingstrategier redan innan amputationen. Det är 

viktigt att sjuksköterskor har ett holistiskt förhållningssätt, att hon ser till hela människan och 

inte negligerar eller förringar personers upplevelse av fantomkänsla. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att personer som genomgått amputation upplevde att de 

blev begränsade i det dagliga livet. De beskrev även att de efter amputationen kände sig 

tvungna att planera vardagen och aktiviteterna i detalj. Enligt Lundman och Jansson (2007) 

uppstår det även för personer med långvarig sjukdom begränsningar i det dagliga livet och i 

aktiviteter. Detta skapar en känsla av att det tidigare livet är under konstant hot och begränsar 

personers möjligheter att göra val. Legro, Reiber, Czerniecki och Sangeorzan (2001) menar 

att inte kunna röra sig på samma sätt eller kunna utföra samma aktiviteter som innan 

amputationen blir fysiska och psykiska utmaningar för personer med amputerat ben. 

Vardagliga saker som en fullt funktionellt fungerade person utför utan reflektion blir svåra 

hinder efter en amputation. Att ha en välanpassad protes hjälper personer att snabbt återgå till 

sina dagliga aktiviteter. Att kunna gå, utföra dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter 

underlättas om personer har en protes som sitter väl och möjliggör bästa funktion. Detta 

framkom även i litteraturstudiens resultat där personer upplevde att de vardagliga saker som 

tidigare gjorts utan problem blev svårare att utföra. De upplevde även att de var både 

begränsade och beroende av protesen. Protesen var ett viktigt verktyg för att de skulle kunna 

utföra aktiviteter som tidigare samtidigt som de ibland upplevde protesen som en begränsning 

då de kände sig rädda för att till exempel halka på våta underlag eller inte hinna över gata i 

tid.  van der Ploeg et al. (2008) menar att det är av vikt att försöka bibehålla en fysisk livsstil 

med aktiviteter.  Aktiviteterna har positiv effekt både på fysiska och psykiska aspekter och 

förbättrar personers upplevelse av hälsa. Enligt Geertzen, Bosmans, van der Schans och 

Dijkstra (2005) är möjligheten att kunna gå och röra sig fritt en viktig faktor för personers 

självständighet och för förbättrad livskvalitet. Swanson, Stube och Edman (2005) menar att en 

amputation påverkar personer både psykiskt och fysiskt. Att inte ha förmågan att vara aktiv 

och bli begränsad i aktiviteter leder till minskad social integration och minskad möjlighet att 
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vara självständig, något som påverkar personers psykosociala välbefinnande. Protesen har 

därför visat sig vara ett viktigt verktyg för att personer ska kunna återuppta aktiviteter och 

återgå till ett så normalt liv som möjligt.  

 

I resultatet från vår litteraturstudie framkom det att personer med amputerat ben kände att 

amputationen lett till en förlust av självständighet och kontroll över sitt liv. De kände att de 

inte klarade sig själv och vara beroende av hjälp från andra. Tamaru, McColl och Yamasaki 

(2007) menar att vara självständig är en central punkt för att personer själv ska kunna fatta 

beslut och ha kontroll över sitt eget liv. Det innebär även att klara sig fysiskt, exempelvis att 

kunna klä på sig och utföra dagliga aktiviteter utan att behöva hjälp. Att återfå självständighet 

och oberoende handlar mycket om att försöka återgå till det tidigare livet personer hade innan 

funktionshindret. Enligt Ellefsen (2002) leder en persons funktionshinder till förlust av 

struktur i vardagen vilket resulterar i känslan av att denne inte längre har möjlighet att vara 

självständig. En persons självständighet spelar en viktig roll i livet och utgör en grund för 

människor och deras liv. Att vara beroende är en del av det normala livet men när beroende 

blir mer än förväntat leder detta till negativa känslor. Personer känner ofta en förlust av 

kontroll över sitt eget liv och upplever sig själv som en börda för andra. De förlorar 

möjligheten till privatliv, något som leder till känslor av minskad värdighet. Även kvinnor 

med MS beskriver i en studie av Olsson et al. (2008) att de kroppsliga förändringarna och de 

funktionshinder som sjukdomen medför leder till att de blir beroende av andra, något som 

upplevs som svårt och då framförallt vid utförandet av de dagliga behoven, detta medför 

känslor som att någon inkräktar inom deras revir.  

 

Det framkom även i litteraturstudiens resultat att personer som genomgått en amputation 

upplevde att det var viktigt att få stöd från anhöriga. Att söka stöd hos familjen var en vanlig 

copingstrategi och stödet hjälpte personer att lättare hantera den uppkomna situationen. Enligt 

Williams et al. (2004) är det sociala stödet viktigt för personer som genomgått en amputation. 

Då handlar det främst om kvaliteten på det sociala stödet och inte hur stort stödet är. Att 

känna socialt stöd kan leda till ökad rörlighet, större engagemang i meningsfulla aktiviteter 

och ökad tillfredsställelse i livet. Stödet från familj och vänner har även visat sig ha en 

markant förbättring på välbefinnandet. Matire, Stephens, Druley och Wonjo (2002) menar 

dock att det är viktigt att komma ihåg att sociala relationer inte nödvändigtvis alltid är 

positiva. Den uppkomna situationen innebär ofta även en påfrestning för resterande 

familjemedlemmar och det kan vara svårt att veta hur de ska ställa sig till situationen. Det är 
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även vanligt att de drabbade upplever att en välmenande kommentar från anhörig leder till att 

amputationen undermineras, vilket leder till att personer ofta känner sig missförstådd. Ändå 

har stödet från familjen en viktig roll för personer som genomgått en amputation och deras 

förmåga att återanpassa sig till det dagliga livet. Enligt Long, Kneafsey, Ryan och Berry 

(2002) är det är viktigt att involvera personens familj, vara lyhörd och förstå deras upplevelser 

och behov. På så sätt kan sjuksköterskor underlätta och hjälpa hela familjen att anpassa sig till 

den nya situationen. Därför anser vi att det är av vikt att både personer och deras närstående 

ges möjlighet till kunskap, information och stöd från hälso- och sjukvården.  

 

I resultatet från litteraturstudien framkom det att personer som genomgått en benamputation 

upplevde sig stigmatiserade och dömda av främmande människor. De upplevde känslor av 

social utstötning och utanförskap. Enligt Gordon, Feldman och Crose (1998) leder ofta ett 

funktionshinder till en märkning av personer. Märkningen av att inte vara ”normal” kan 

innebära att personer upplever sig stigmatiserad vilket kan leda till personliga och sociala 

konsekvenser samt upplevelsen av att vara förtryckt och inte passa in i sociala normer. Enligt 

Charlton och Barrow (2002) uppfattar personer med sjukdom effekten av att vara sjuk som ett 

hot mot deras identitet. De upplever sig stämplade av andra, som en person med 

funktionshinder eller en person med sjukdom och ville inte erkänna att de inte längre kunde 

agera på det sätt som var karakteristiskt för dem. Detta visade sig även vanligt i denna 

litteraturstudies resultat där personer kände sig oroliga över vilket intryck de gjorde på andra 

människor och vad andra människor tänkte om dem. För att undvika stigmatisering försökte 

de dölja det amputerade benet och agera som friska människor. Rybarczyk, Nyenhuis, 

Nicholas, Cash och Kaiser (1995) menar att social stigmatisering har visat sig vara en 

bidragande orsak till att anpassningen till en amputation försvåras. Dock kan det vara svårt att 

veta om det handlar om faktiskt stigmatisering från andra människor eller om personer 

projicerar sin egen brist på självacceptans på andra. Det finns många attityder i samhället som 

kan leda till att personer upplever stigmatisering men även personers förväntningar på att bli 

behandlad på ett negativt sätt påverkar deras upplevelse av att vara stigmatiserad. Strandmark 

(2004) menar att avståndstagande från andra kan leda till känslomässigt lidande. Vid 

känslomässigt lidande tar destruktiva känslor över och individen känner sig missnöjd med sig 

själv och den uppkomna situationen. Missnöjet grundar sig i känslan av främlingskap, andra 

människors avståndstagande och känslor av att vara värdelös. Att känna sig oduglig leder till 

misstro mot sig själv och andra människor vilket resulterar i att personer känner sig maktlösa. 

En person med ett funktionshinder är utsatt och behöver stöd när dennes egna resurser inte 
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räcker till. Andra människors attityder påverkar både individen och dennes omgivning. För att 

minska det emotionella lidande försöker personer undvika känslan av främlingskap och skapa 

trygghet genom att söka likheter med andra människor. Att känna ett stöd från samhället och 

bli bekräftad hjälper därför personer att minska deras sårbarhet. Lindholm och Eriksson 

(1993) menar att lidande är en del av det mänskliga livet och är ett individuellt kännetecken 

för ohälsa. Lidande uppstår när en människa inte har någon kontroll över sin egen existens. 

Lidande är en personlig upplevelse och kan inte elimineras utan enbart lindras. Detta görs 

genom att visa personer äkta medkänsla och kärlek. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer som genomgått en benamputation 

upplevde anpassningen som en långsiktig process. De började planera och lära sig nya sätt att 

leva det vardagliga livet på. Personer beskrev att det var viktigt att tro på sig själv för att 

kunna gå vidare med livet. Unwin, Kacperek och Clarke (2009) menar att trots att amputation 

är en tuff omställning för personer har det visat sig att majoriteten ändå anpassar sig väl inom 

en relativt kort tid. Hoppet är en betydande faktor för att kunna ha en positiv inställning och 

lättare anpassa sig till amputationen. Hopp om att skapa en god anpassning till amputationen 

leder till att personer söker socialt stöd i tron om att detta i sin tur leder till positiv stämning 

och en känsla av subjektiv anpassning. I en kvalitativ studie beskriver Lohne och Severinsson 

(2006) personers upplevelse av hopp efter en akut ryggmärgskada. Att ha hopp, tro och 

viljestyrka är återkommande faktorer för att klara av den svåra situationen och hoppet har 

visat sig vara en viktig faktor för att kunna se framåt i livet. Hopp upplevs som en personlig 

inre styrka som hjälper personer att orka fortsätta och inte ge upp. Hopp beskrevs av personer 

som en tro på en ny dag där varje morgon ger nya möjligheter, att fortsätta hoppas på ett bra 

liv trots skadan. Detta framkom även i denna litteraturstudies resultat där många personer såg 

positivt på framtiden och på amputationen. De beskrev lättnad över att inte längre ha ont, 

upplevde sig ha en bättre hälsa och att de skulle kunna leva längre. Dunn (1996) menar att 

söka problemlösningar, vara optimistisk, känna kontroll och ha socialt stöd är viktiga faktorer 

i anpassningen och för att finna en mening till den nya situationen. Kralik, Visentin och van 

Loon (2006) beskriver att när det sker förändringar i exempelvis hälsan sker en psykologisk 

process för att anpassa sig till de uppkomna förändringarna, en så kallad transitionsprocess. 

För att anpassningen ska ske måste personer vara medveten om de förändringar som krävs, 

vilket kräver att personer gradvis lösgör sig från gamla beteenden och den tidigare 

självuppfattningen. När personer blir medveten om de kommande förändringarna kan de 

anpassa de dagliga aktiviteterna och identifiera nya sätt att leva på. På så sätt kan de hitta 
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meningsfullhet i sitt nya liv med funktionshinder.  I denna litteraturstudies resultat framkom 

det även att personer använde humor vid anpassningen. De menade att om de inte hade humor 

och kunde skratta hade de ingenting. Wooten (1996) menar att humor och skratt kan främja en 

positiv och hoppfull attityd. Det ger personer möjlighet att se sina problem från ett annat 

perspektiv, något som leder till en känsla av att kunna kontrollera sin miljö och skydda sig 

själv. Humorn ger personer en möjlighet att släppa ut de påfrestande och obekväma känslorna 

som hålls inom dem. En person som kan skratta åt det som oroar denne har visat sig ha 

mindre risk för att drabbas av hjälplöshet och depression. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer hade delade känslor kring att 

acceptera amputationen. Medan vissa personer beskrev känslan av acceptans beskrev andra att 

de kunde lära sig att leva med amputationen men inte acceptera den. Vad detta kan beror på är 

svårt att spekulera kring men en orsak kan vara anledningen till amputationen. Personer som 

amputerade benet på grund av sjukdom tycktes lättare finna fördelar och acceptera 

amputationen medan personer som genomgått amputation på grund av trauma tycktes ha 

svårare att acceptera den. En annan orsak vi kan tänka oss bidra till acceptansen är hur 

förberedda personer varit innan amputation. En person som under en längre tid levt med 

sjukdom och där amputationen är planerad kan bättre förberedas inför amputationen jämfört 

med en person som kommer in på grund av trauma och måste amputeras. En person går 

kanske från att vara helt frisk till att plötsligt förlorat ett ben, de hinner inte heller förberedas 

på vad amputationen innebär vilket kan leda till att amputationen sedan upplevs chockartad 

och svår att acceptera. I litteraturstudiens resultat framkom det dock att personer oavsett om 

de accepterat förlusten eller inte efter en tid lärde sig att leva med amputationen. Groomse och 

Leahy (2002) menar dock att det finns ett tydligt samband mellan acceptans av 

funktionshinder och personers anpassningsförmåga. Personer som har en undvikande 

inställning till den uppkomna situationen har ofta en låg acceptans av funktionshindret, medan 

de personer som aktivt arbeta för att förändra situationen eller öka sina personliga resurser 

kan underlätta acceptansen av funktionshindret. Personer som däremot sökte information för 

att förändra och förbättra situationen och öka sina resurser har lättare att acceptera 

funktionshindret. 

 

Omvårdnadsintervention 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer upplevde det viktigt att prata med 

människor som också genomgått amputation samt att de kände ett behov av stöd och 
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rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal både före och efter amputationen. Rumsey et al. 

(2002) menar att det är av stor vikt att sjuksköterskor informerar personer var de kan få mer 

information om stöd. Det kan handla om att ge telefonnummer till en stödgrupp, ge en 

brochyr för en stödorganisation, uppgifter om hur personer kan få remiss till kurator eller 

psykolog som är knuten till primärvården eller till en specialistenhet där de kan få mer 

information och lära sig utveckla sina copingstrategier. Vi anser att det är viktigt att bygga 

upp en tillitsfull relation till personer som genomgått en amputation och genom samtal göra 

denne delaktig i omvårdnaden. På så sätt kan sjuksköterskor och personer tillsammans finna 

problemområden och utforma individanpassade mål för att maximera anpassning tillbaka till 

det dagliga livet. Enligt Mead och Bower (2002) och Sjödahl, Gard och Jarnlo (2008) är det 

bör vården vara patientcentrerad, där personal försöker förstå de sociala och psykologiska 

konsekvenser som personer känner och vad sjukdomen betyder för dem. Personal bör bygga 

en förtroendefull relation som inger tillit och hopp. På detta sätt kan personer bli delaktig i sin 

omvårdnad.  

 

För att personer som amputerat ett ben ska få kontroll, finna en mening och anpassa sig till 

amputationen anser vi att det är viktigt att sjuksköterskor delar med sig av sin kunskap på ett 

tydligt sätt till de berörda. Sjuksköterskor bör inte enbart ha en envägs kommunikation utan 

att båda parter istället lär sig av varandra, informationen ska anpassas så att de berörda förstår 

den, detta hjälper personer att vara delaktig i beslutstagandet. Sjuksköterskor bör även göra 

sitt yttersta för att försöka förstå och leva sig in i situationen som personer lever i för att 

därmed försöka förstå vilka svårigheter i det dagliga livet som amputationen medför. 

Tillsammans med personer kan sjuksköterskor försöka hitta nya sätt att hantera aktiviteterna 

eller nya sysselsättningar som de med ett amputerat ben kan utföra. Det är av vikt att 

sjuksköterskor har personers upplevelser i fokus och är lyhörda för vilken information som är 

mest betydelsefullt för dem. Sjuksköterskor bör vidare kontrollera att personer har förstått 

informationen och inte har några ytterligare frågor och funderingar. Detta stödjer Sjödahl et 

al. (2008) som menar att en person kan ha svårt att gå vidare om denne inte får tillräckligt 

med information om situationen. Informationen som ges bör vara individanpassad och tydlig. 

Om inte kommunikationen fungerar kan missuppfattningar uppstå. Att inte förstå den 

informationen som ges kan i sin tur leda till att otryggheten ökar och att personer fråntas 

möjligheten att anpassa sig, det är därför av vikt att använda ett språk som personer förstår. 

Det är även viktigt att personal inte enbart erbjuder sin expertis inom området utan även ger 
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sitt stöd på en känslomässig nivå exempelvis genom att ta sig tid för ett kort samtal, ge några 

tröstande ord eller en kram.   

 

Metoddiskussion 

Då syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

amputeras ben gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010) finns det flera aspekter som avgör om en kvalitativ studie är trovärdig, dels aspekter 

som studiens tillförlitlighet och bekräftbar och dels hur pålitlig och överförbar studien är.  

 

I studien exkluderades amputation på grund av krigsskada. Hoge et al. (2004) menar att 

personer som medverkat i krig upplever långa perioder av extrem stress med intensiva 

upplevelser från kriget. Detta ökar risken för att utveckla psykiska problem däribland 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi ansåg därför att upplevelsen av att leva med 

amputerat benet kunde påverkas i och med personers upplevelse från kriget. För att undvika 

ett missvisande resultat exkluderades därför denna grupp. 

 

Då denna litteraturstudie varit tidsbegränsad finns risk att material av värde kan ha gått 

förlorat, till exempel hade tidigare publicerad forskning kunnat sökas i andra databaser än 

CinAhl och PudMed, kombinationen av sökord hade kunnat utökas, forskning som 

publicerats efter litteratursökningen har ej inkluderats, vilket är en svaghet som innebär att 

trovärdigheten för studien minskar. En svaghet är att denna litteraturstudie bygger på att redan 

befintliga studier där andra forskares resultat analyserats, detta leder till att det inte är möjligt 

att granska originalintervjuerna eller kontrollera om resultatet överensstämmer med vad 

personer faktiskt sagt vilket kan minska tillförlitligheten för denna litteraturstudie. En annan 

begränsning som kan vara tänkbar är att de studier som analyserats är skrivna på engelska 

vilket kan leda till att eventuella språkförbistringar vid översättning gjort så att nyanser ur 

studierna gått förlorade. Detta har dock försökt att undvikas genom att allt materialet gåtts 

igenom av bägge författarna innan en noggrann översättning gjorts. Enligt Polit och Beck 

(2008) är forskaren ett mätinstrument som kan råka förvränga datamaterialet, dra egna 

tolkningar eller lägga till åsikter i resultat vilket kan leda till bias. Holloway och Wheeler 

(2010) menar att tillförlitligheten för studien ökar om personer i studien känner igen sig i 

resultatet och resultatet överensstämmer med vad personer själva har sagt. Bekräftbarheten 

ökar om forskningsfrågan besvarats och resultatet inte är antaganden och förutfattade 

meningar från forskaren. Läsaren ska kunna följa hur forskaren kommit fram till sina 
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slutsatser och datamaterialet ska kunna härledas till originalkällan. I föreliggande studie 

besvarades syftet och genom att hålla oss textnära försökte vi undvika att datamaterialet 

tolkades. Materialet kodades för att lätt kunna spåras tillbaka till originaltexterna. Under 

analysens gång gick vi tillbaka i analysstegen för att kontrollera och säkerställa att inga egna 

tolkningar har gjorts ur materialet. Detta är något vi anser stärker trovärdigheten i studien. 

Pålitlighet i en studie syftar till att läsaren ska kunna följa alla de steg forskaren gjort i 

forskningsprocessen och se hur forskaren kommit fram till sina slutsatser, studien ska även 

kunna upprepas (Holloway & Wheeler, 2010). I denna litteraturstudie är stegen i 

forskningsprocessen och analysprocessen väl beskrivet vilket ger möjlighet för andra att 

upprepa studien.  En kvalitativ studie kan ses som överförbar om det i studien tydligt är 

beskrivet urval, datainsamling och analysprocess, resultatet ska även vara tydligt beskrivet 

med lämpliga citat. Studiens sammanhang ska vara väl beskrivet. Det är dock upp till läsaren 

att anse om resultaten från studien går att överföra på andra sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008; SBU, 2011). I föreliggande studie är sammanhanget, 

inklusions- och exklusionskriterier, hur datainsamlingen och litteratursökningen gått tillväga 

samt analysprocessen väl beskrivet. Lämpliga citat har även integrerats i texten för att lägga 

tyngd till litteraturstudiens resultat. Detta anser vi styrker trovärdigheten i studien.  Denna 

litteraturstudie ger en samlad bild av hur personer, oavsett kön, ålder eller nationalitet 

upplever det att leva med ett amputerat ben, vilket vi ser som en styrka i studien och vi anser 

därför att denna studie kan vara överförbar till andra människor som har ett liknande 

funktionshinder.   

 

Slutsatser 

Att amputera ett ben är något som upplevs olika beroende på de bakomliggande orsakerna till 

amputationen. Om amputationen är en följd av mångårig vaskulär sjukdom med mycket 

smärta upplevs den ofta som en lättnad, personer slipper ha ont och de känner att livet 

förbättrats. Om amputationen däremot är orsakad av trauma kan den upplevas som traumatisk 

och ödeläggande. Detta är något som påverkar personers förmåga att anpassa sig och 

acceptera amputationen. Denna litteraturstudie ger en samlad bild av personers upplevelser av 

att leva med amputerat ben, oavsett bakomliggande orsak till amputationen. Personer 

upplevde behov av information och stöd, både från familj, vänner, sjukvården och från andra 

personer som genomgått amputation. De upplevde även att de blev beroende av andra, att det 

dagliga livet begränsades och att de förlorat möjligheten till att vara fysiskt spontana. Dock 

framkom det att användandet av protes underlättade och hjälpte personer att minska sitt 
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beroende av andra människor. Med denna kunskap kan sjuksköterskor finnas som ett stöd och 

hjälp för personer, både innan och efter amputationen. Att ge information om amputationen 

samt hur livet och den fysiska förmågan kan förändras efter amputationen är ett sätt som 

sjuksköterskor kan hjälpa personer med amputerat ben. Vidare forskning inom ämnet behövs 

för att utveckla omvårdnaden och belysa vikten av information och stöd för personer som ska 

eller har genomgått amputation. 
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