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Abstrakt 
Kirurgisk avlägsnande av en kroppsdel även kallad amputation förekommer i olika 
delar av kroppen, där nedre extremitet är vanligast. Amputationer kan orsakas av 
trauma, diabetes eller andra kärlsjukdomar. Amputationer kan även medföra 
försämring av den fysiska kapaciteten. Detta kan därför innebära ett liv med nedsatt 
kroppsfunktion, vilket i sin tur ökar behovet av andras hjälp. För att få en djupare 
förståelse var syftet med litteraturstudien att studera personers upplevelser av leva 
med extremitetsamputationer. Data bestod av 11 internationella vetenskapliga 
studier som analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i fyra kategorier; att fatta ett nödvändigt men svårt beslut; att 
hinder i det dagliga livet leder till känslor av osäkerhet; att acceptera och känna 
hopp; att stöd ger känsla av trygghet och brist på stöd leder till utsatthet. I resultatet 
framkom att personer med amputation upplevde chock i samband med 
amputationen och att vissa hade svårigheter att hantera den nya situationen. 
Amputation sågs dock som ett sätt att överleva. Amputationen innebar även fysiska 
begränsningar. För att personer med amputation ska hantera den nya situationen är 
det av vikt att sjuksköterskan är medveten om betydelsen av en känsla av 
sammanhang (KASAM). Detta hjälper personer att kunna förstå, hantera och hitta 
mening med livet. Det är lika viktigt att med god protesfunktion för att stimulera till 
självständighet. Slutsatsen är att för att personer med amputation ska öka sin 
självständighet behöver de få stöd utifrån sina individuella behov. Sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal bör utgå ifrån den personens individuella förmåga och ge 
en anpassad vård utifrån dennes behov. Fortsatt forskning behövs inom området för 
att öka förståelsen för personers upplevelser vid amputation.  
 
Nyckelord: Upplevelse, amputation, protes, stöd, acceptans, kvalitativ, litteraturstudie, 
omvårdnad.   
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Att leva med långvarig sjukdom beskrivs som att leva med osäkerhet, vilket kan leda till fysiskt 

lidande, förluster, funktionshinder, oro och sorg. Konsekvensen av detta blir att personen måste 

anpassa sig och leva med sin sjukdom (Lundman & Jansson, 2007). Personer kan uppleva en 

rädsla över att inte kunna hantera sin egen kropp, eftersom den uppfattas som oförutsägbar 

(Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). Öhman, Söderberg och Lundman (2003) menar att kroppen 

i samband med sjukdom blir skör och spröd och personen kan därför uppleva svaghet, trötthet 

och smärta. Detta kan hämma upplevelsen av välbefinnandet. 

 

Personer kan behöva amputera, det vill säga avlägsna en kroppsdel på grund av sjukdom eller 

trauma (Ephraim, Dillingham, Sector, Pezzin & MacKenzie, 2003). Till följd av förlorad 

kroppsdel kan synen på den egna kroppen och dess utseende även förändras (Holzer et al., 2014). 

Amputationer kan orsakas av sjukdomar som diabetes och perifer kärlsjukdom men också av 

sårinfektioner (Belmont, Davey, Orr, Ochoa, Bader & Schoenfeld, 2011). Amputationer kan 

förekomma i både övre och nedre extremiteter (Tennent, Wenke, Rivera & Krueger, 2014) men 

också i olika organ som tunga, tänder, näsa, penis, öra, testikel, bröst, öga, urinblåsa, rektum, 

mage samt livmoder (Crawford, 2009). Personer som genomgår en amputation har större 

sannolikhet till att drabbas av för tidig död, men de som även har diabetes löper ännu större risk 

(Schofield et al., 2006). I detta arbete har vi valt att fokusera på amputation av nedre 

extremiteter.  

 

Amputation kan som alla andra kirurgiska behandlingar medföra risker för komplikationer. 

Belmont et al. (2011) skriver att komplikationer som kan uppkomma efter amputation är 

sårinfektioner, sepsis, urinvägsinfektioner, pneumoni och hjärtkomplikationer. Smuck, 

Christensen, Lee och Sagher (2008) nämner att personer som har genomgått en amputation kan 

vanligen drabbas av smärttillstånd såsom fantomsmärtor och stumpsmärtor. Även ischias kan 

förkomma. 

 

Fantomsmärta kommer från den amputerade kroppsdelen och skiljer sig från icke smärtsamma 

fantomförnimmelser (Behr et al., 2009). Fantomsmärta drabbar cirka 80 % av de personer som 



4 
 
har genomgått en amputation. Ungefär 75 % av dessa personer utvecklar smärtan redan inom den 

första veckan efter amputationen. Smärtan är individuell och brukar vanligtvis gå över med 

tiden. De flesta visar en förbättring inom det första året medan andra kan leva med det livet ut. 

Smärtan uppkommer oftast i distala delen av den lem som har tagits bort. Smärtan har olika 

egenskaper i form av brännande känsla eller kramper och kan vara ihållande från några sekunder 

till timmar (Neil, 2015). Fantomförnimmelser är upplevelser av fortsatt känsla i den del av 

kroppen som har amputerats, där upplevelser av sensationer såsom beröring, kittling och 

domningar kan uppkomma. Förnimmelserna kan oregelbundet uppträda och försvinna 

(Crawford, 2009). 

 

Amputation kan påverka livskvalitén negativt. Den förlorade kroppsdelen kan medföra en 

försämring av den fysiska kapaciteten, det allmänna hälsotillståndet, det sociala men också de 

emotionella aspekterna påverkas (De Godoy, Braile, Buzatto, Longo & Fontes, 2002). 

Funktionshinder kan hos personer uppfattas som en kropp med en nedsatt funktion, vilket kan 

leda till ett ökat beroende av andras hjälp. Att leva som funktionshindrad kan därmed för vissa 

personer innebära att fortsätta ett liv med nedsatt funktion, utan att bli helt återställd. I samband 

med detta kan även personers tankar och känslor påverkas (Lin, Knox & Barr, 2014). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 a §, fastställs det att sjukvården ska 

bedriva god vård som fokuserar på den enskilda personens behov för att kunna ge en bra 

behandling och ökad trygghet. Även personcentrerad vård som beskrivs av McGilton et al. 

(2012) är av stor vikt att tillämpas inom sjukvården för att kunna upprätthålla en god 

kommunikation mellan vårdtagare och vårdpersonal. Detta för att kunna öka förståelse för 

vårdtagarens individuella behov, som i sin tur leder till ett ökat välbefinnande hos vårdtagaren. 

Neil (2015) menar att personer som genomgått amputation har stort behov av smärtlindring som 

måste prioriteras. Det är viktigt med anpassade interventioner och läkemedelsbehandlingar för att 

uppnå en effektiv smärtlindring och för att inte förvärra sjukdomstillståndet. En misskött 

smärtlindring kan medföra försämring av personens psykologiska och funktionella återhämtning. 

Personen kan även bli mottaglig för kronisk stubbsmärta och fantomsmärta. En tidig behandling 

av akut smärta med smärtstillande, fysisk aktivitet och god rehabilitering kan bidra till förhindrad 

kronicitet. 
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Enligt Perkins, De'Ath, Sharp och Tai (2012) bör rehabiliteringsprocessen vid amputation 

innehålla ett vårdteam som samarbetar och hjälps åt att ta hänsyn till åtgärder gällande personers 

akuta samt kroniska behov. Där akuta behov fokuserar på mobilisering för att förebygga 

eventuella komplikationer till exempel kontrakturer (muskelåtdragning) och tromboser 

(blodproppar). Uppföljning bör ske vid kroniska behov för att bevaka personens hälsoförlopp. 

Horne och Neil (2009) menar att personer med amputerad kroppsdel bör få hjälp med tidiga 

förflyttningar för att upprätthålla självständighet. Proteser kan vara ett bra hjälpmedel för en 

optimal rehabilitering. 

 

Sammanfattningsvis visade litteraturgenomgången att personer som drabbas av amputation 

möter en förändrad livssituation och andra förutsättningar. Detta kan innebära fysisk begränsning 

och minskad livskvalité. Vidare innebär det ett behov av individanpassad vård för att kunna öka 

välbefinnandet. För att som sjuksköterska kunna möta och förstå personers behov är det viktigt 

att skapa sig en djupare förståelse och inblick för deras subjektiva upplevelser. Syftet med 

studien var därför att beskriva personers upplevelser av att leva med extremitetsamputationer. 

 

Metod 

Kvalitativ forskning fokuserar på människors upplevelser av den värld som de lever i. Forskaren 

är intresserad av att förstå, beskriva och tolka fenomen som uppfattas av grupper, individer eller 

kulturer (Holloway & Wheeler, 2010). Då syftet i denna litteraturstudie var att beskriva 

personers upplevelser av att leva med amputationer användes en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats.  

 

Litterartursökning 
I litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Pubmed för att hitta de bästa möjliga 

träffar med utgångspunkt från syftet. I Pubmed användes sökord som; amputation, amputee, 

psychology/social, life style, qualitative research, qualitative studies och qualitative study. I 

Cinahl användes sökorden; amputation, amputee, amputate, emotion, life, experience, suffering, 

daily living och health. I sökningen har inga avgränsningar gällande amputationstyper gjorts. 

Exklusionskriterier var veteraner, eftersom veteraner, exempelvis krigsveteraner kan drabbas av  
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andra upplevelser såsom Post Trauamatisk Syndrom (PTSD).  I båda sökningarna användes 

booleska sökoperatorer AND, OR och NOT. Ord med liknande innebörd kombinerades med OR 

och för att komma fram till en slutgiltig sökning sattes orden därefter ihop med AND (jfr. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011). För exklusionskriter användes NOT. Detta för att uppnå 

en systematisk litteratursökning. Begränsningarna i studien var Full Text, English language, Peer 

Reviewed och studier publicerade mellan åren 2005-2015 samt Humans. Sökning med Mesh 

termer och begränsning utan Full Text har använts, det gav sämre träffar och valdes därför bort. 

Översikt av litteratursökningen visas i tabellerna 1 och 2. 

  

Kvalitetsgranskning 

Till studien valdes totalt 11 artiklar som svarade mot syftet. Sökningen i Cinahl gav 78 träffar 

där 10 artiklar valdes till studien och Pubmed gav 23 varav 1 av dessa var relevant till studien.  

De 11 utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

bilaga H (kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod). Enligt Willman et al. (2006) är 

det av vikt att kvalitetsgranska olika studier inom ett forskningsområde eftersom dessa kan ha 

olika styrkor. Om det visar sig att studierna har olika styrkor kan det vara nödvändigt att 

rangordna dem för att kunna tolka resultatet. I granskningsprotokollet anges frågor med ja (1) 

poäng medan svar med nej tilldelas (0) poäng. Bedömningen ger sedan total poängsumma och 

ska räknas om i procentform, där det kan graderas antingen i tre eller fem nivåer. Vid 

användandet av tregradig skala beräknas poängsumman för studier med låg kvalité mellan 60- 

69%, medel mellan 70-79% och hög mellan 80-100%. De 11 artiklar som kvalitetsgranskades 

fick hög kvalité. Detta kan grunda sig i att det valdes bort två frågeställningar om teori i 

granskningsprotokollen eftersom alla studier inte utgår i från en teori. I protokollet svarades 

några frågor med (vet ej) som graderades till (0,5) poäng. Översikt av kvalitetsgranskning hittas i 

tabell 3.    

 

Analys 

Analys genomfördes med manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Med manifest innehåll menas att forskaren utgår ifrån det som texten uttrycker utan att 

tolka (Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen inleddes med att noga läsa igenom de 
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valda artiklarnas resultat för att skapa sig en helhetsbild av innehållet. Efter genomgången av 

artiklarnas resultat extraherades textenheter (n=151) som svarade mot syftet. Därefter 

kondenserades textenheterna, vilket betyder att de kortades ner men med samma innehåll som 

grundtexten, dvs. utan att förlora kärnan i texten. Därefter kategoriserades textenheterna i flera i 

olika grupper utifrån likheter. Varje grupp fick en rubrik som liknade dess innehåll. Grupper med 

liknande innehåll slogs sedan ihop i ett ytterligare steg. Processen fortsattes tills det inte gick att 

kategorisera mer. Första steget resulterade i 34 kategorier, den andra 14, den tredje sju och den 

slutgiltiga resulterade i fyra kategorier (Tabell 4). 

 

 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
 
Syftet med sökning: att beskriva personers upplevelser av att leva med extremitetsamputationer 
 
Cinahl 2016-01-25 (Begränsningar: Peer Reviewed; Full Text; Published Date: 20050101-2015; English Language)  
Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
 

1 CH Amputation 6,897  
2 CH Amputee 2,554  
3 CH Amputate 31  
4 CH Emotion 15,260  
5 CH Life 214,101  
6 CH Experience 148,852  
7 CH Suffering 12,706  
8 CH Daily living 22,274  
9 CH Health 880,161  
10 CH Veterans 15,300  
11  1 OR 2 OR 3 8,049  
12  4 OR 6 OR 7 170,364  
13  5 OR 8 OR 9  1,012,495  
14  11 AND 12 AND 13 246  
15  14 NOT 10 236  
16  ** 78 10 

*CH- CINAHL headings  i databasen CINAHL  
**Begränsning : Peer Reviewed; Full Text; Published Date: 20050101-2015; English Language 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning 
 
Syftet med sökning: att beskriva personers upplevelser av att leva med extremitetsamputationer 
 
PubMed 2016-01-25 (Begränsningar: Full text; Published in the last 10 years) 
Söknr *) Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
 

1 FT Amputation 11412  
2 FT Amputee 2006  
3 FT Psychology, social 3029531  
4 FT Life style 33095  
5  1 OR 2 12220  
6  3 OR 4 305822  
7  5 AND 6 286  
8 FT Qualitative research 68383  
9 FT Qualitative studies 74749  
10 FT Qualitative study 81983  
11  8 OR 9 OR 10 84077  
12  7 AND 11 24  
13  *** 23 1 

*FT-fritextsökning 
***Begränsning: Humans 
 
 
Tabell 3.  Översikt över artiklar till analysen (n=11) 

Författare/År/Lan
d 

Typ av 
studie 

Deltagar
e 

Metod 
Datainsamling/Analy
s 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
medel, 
låg) 

Chini & Boemer 
(2007). 
Brasilien 

Kvalitativ 
studie 

13 st 
44-80 år 
 

Enskilda intervjuer. 
Femenologisk analys. 

Deltagare beskrev att vid 
förlust av en kroppsdel 
förändrades deras existens. 
De fick leva ett ofullständigt 
liv, anpassa/återanpassa sig 
till situationen och lära sig 
att leva igen.  
 

Hög 

Hamill, Carson & 
Dorahy (2010). 
Storbritannien 

Kvalitativ 
studie 

8 st 
18 år och 
äldre 

Semistrukturerad 
intervju. 
Fenomenologisk 
analys 

Deltagare upplevde att 
amputationen hade lett till 
att inte kunna gå tillbaka till 
deras normala liv. De har 
även haft suicidala tankar 
efter operationen. 
 

Hög 
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Tabell 3.  Forts. Översikt över artiklar till analysen (n=11) 

Författare/År/Lan
d 

Typ av 
studie 

Deltagar
e 

Metod 
Datainsamling/Analy
s 

Huvudfynd Kvalite
t 
(Hög, 
medel, 
låg) 

Ligthelm &Wright 
(2014). Sydafrika 

 

Kvalitativ 
studie 

8 st 
18 år och 
äldre 

Semistrukturerad 
intervju. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagarna beskriver olika 
upplevelser där många ser 
amputation som lösning för 
att gå vidare. Andra uttrycker 
att amputationen har medfört 
olika förluster och lidande 
men att proteser är till god 
hjälp för att återta vissa 
funktioner.  
 

Hög 

Liu, Williams, Liu 
& Chien (2010). 
Taiwan 

Kvalitativ 
studie 

22 st 
45 år och 
äldre 

Ostrukturerad 
intervju/öppna frågor. 
Grounded theory 
analys. 
 

Deltagare upplevde känslor 
av hopplöshet, hjälplöshet. 
De kände en förlust av 
kontroll och rädsla inför 
framtiden. Personer med 
amputation av nedre 
extremiteter hade svårt att 
anpassa sig till det nya livet 
och den förändrade kroppen. 
 

Hög 

Livingstone,Van De 
Mortel & Taylor 
(2011). 
Australien 

Kvalitativ 
studie 

5 st 
41-77 år 
 

Ostrukturerad 
intervju/öppna frågor. 
Grounded theory 
analys. 

Deltagare upplevde att 
amputation medförde 
begränsad rörlighet, förlust 
av självständighet, 
förändrade roller och ansvar. 
Amputation ledde också till 
ekonomiska kostnader för 
material och hjälpmedel. 
 

Hög 

Norlyk, Martnsen, 
Kjaer-
Petersen(2003). 
Danmark 

 

Kvalitativ 
studie 

12 st 
33-87år 
 

Djupgående 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
analys. 
 

Deltagare beskriver att 
amputation har medfört 
begränsad fysisk rörlighet 
och minskad frihet samt 
psykosociala konsekvenser. 
Deltagarna kunde inte återta 
sina tidigare verksamheter 
och kontakter och detta 
påverkade deras jobb, 
hobbyer, sociala aktiviteter.  
 

Hög 
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Tabell 3.  Forts. Översikt över artiklar till analysen (n:11) 

Författare/År/Lan
d 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/Analy
s 

Huvudfynd Kvalite
t 
(Hög, 
medel, 
låg) 

Ostler, Ellis-Hill & 
Donovan-Hall 
(2014). 
Storbritannien 

Kvalitativ 
studie 

8 st 
22-77 år 

Semistrukturerad 
intervju. 
Tematisk analys. 
 

Deltagare beskriver vikten 
av att vilja vara oberoende 
och övervinna sin osäkerhet 
genom att få information av 
andra som har genomgått 
amputationer. Rehabilitering 
beskrivs olika där vissa 
upplever sig som passiva 
och mottagare medan andra 
ser det som viktigt för att 
återfå självständighet. 
 

Hög 

Saradjian,Thompson 
& Datta (2008). 
Storbritannien 

Kvalitativ 
studie 

11 st 
31-64år 

Semistrukturerad 
intervju. 
Fenomenologisk 
analys. 

Deltagare upplevde att 
amputation har medfört 
begränsningar och förändrad 
självbild samt att man är 
tvungen att anpassa sig till 
det nya livet. Andra har 
insett det som att börja livet 
på nytt kapitel.   
 

Hög 

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

Kvalitativ 
studie 

42 st 
20 år och 
äldre 

Frågeformulär/ 
Semistrukturerad 
intervju. 
Kvalitativ 
Innehållsanalys. 

Deltagare upplevde olika 
känslor i samband med 
amputation. De hade svårt 
att acceptera situationen och 
de förekom suicidala tankar. 
Amputation orsakade 
svårigheter i det dagliga 
livet, ett sämre 
välbefinnande, 
identitetförändringar och en 
negativ påverkan på 
arbetslivet. 
 

Hög 

Valizadeh,Dadkhah, 
Mohammadi, & 
Hassankhani (2014). 
Iran 
 

Kvalitativ 
studie 

20 st 
25-57år 

Ostrukturerad 
intervju/öppna frågor.  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Deltagare beskrev att få stöd 
från anhöriga hade stor 
betydelse och att de kunde 
övervinna problem och 
brister som amputationen 
medförde. 
 

Hög 
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Tabell 3.  Forts. Översikt över artiklar till analysen (n=11) 

Författare/År/Lan
d 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/Analy
s 

Huvudfynd Kvalite
t 
(Hög, 
medel, 
låg) 

Warms, Marshall, 
Hoffman & Tyler 
(2005). USA 

 

Kvalitativ 
studie 

797 st 
varav 523 
st 
amputerad
e   
Ålder 
framgår ej. 

Frågeformulär. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagarna beskriver olika 
smärtupplevelser i form av 
sömnbesvär och fysisk 
begränsning med flera. 
Deltagarna nämner även att 
smärtan kan få en att tappa 
hoppet om livet och att det 
är viktigt med stöd för att 
kunna klara av livet. 

Hög 

 
 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 4). Nedan presenteras en fördjupad beskrivning av 

resultatet från varje kategori i form av brödtext, där det även illustreras med citat. 

  

Tabell 4. Översikt av slutkategorier (n= 4) 

Att ha fattat ett nödvändigt men svårt beslut 

Att hinder i det dagliga livet leder till känslor av osäkerhet 

Att acceptera och känna hopp 

Att stöd ger känsla av trygghet och brist på stöd leder till utsatthet 

  

Att ha fattat ett nödvändigt men svårt beslut 

Personer i studier (Chini & Boemer, 2007; Hamill, Carson & Dorahy, 2010) beskrev att smärta 

var en bidragande orsak till att ta beslutet för amputation. I studien av Hamill et al. (2010) 

beskrevs beslutet kring amputation som tidskrävande och som ett svårt val att genomföra. 

Beslutet om att genomgå amputation för att rädda sitt liv ledde till känslor av rädsla och chock 

(Liu, Williams, Liu & Chien, 2010). Vissa personer beskrev att de i god tid insåg att den 

nekrotiserade kroppsdelen skulle tas bort (Ligthelm & Wright, 2014). Amputationen sågs som en 

möjlighet att upprätthålla livet (Chini & Boemer, 2007), och att gå vidare istället för att dö 

(Norlyk, Martinsen & Kjaer-Petersen, 2013; Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2012).  
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They did the operation (amputation) on me. I just wanted to go on. (Ligthelm & Wright, 2014).  
 
When my doctor told me I needed to have a below-knee amputation in order to save my life, I was 
very shocked and frightened. I was forced to make this decision…Other people decided my fate. I 
totally lost control of my condition (Liu et al., 2010). 
 

I studier (Livingstone, Van De Mortel & Taylor, 2011; Senra et al., 2012; Warms, Marshall, 

Hoffman & Tyler, 2005) beskrev personer att de kunde uppleva chock samt ilska efter 

genomförd amputation. De upplevde besvikelse över att ha förlorat en kroppsdel (Norlyk et al., 

2013), vilket gav känslor av att vara ofullständig och som en halv människa (Chini & Boemer, 

2007; Hamill et al., 2010). De beskrev sig bli upprörda över situationen och förlusterna som 

amputation hade medfört (Livingstone et al., 2011; Senra et al., 2012; Warms et al., 2005) och 

känslor av stress, rädsla samt kaos var vanligt (Livingstone et al., 2011). 

 

After amputation, I couldn’t believe it happened. I cried all the time. I couldn’t stop my tears. I 
was very angry and hated myself (Warms et al., 2005) 
 

Några beskrev att de hade svårt att acceptera sitt nya “jag” efter amputation. De förnekade att de 

hade problem med anpassningen kring den nya situationen som amputerad, eftersom det kunde 

äventyra deras möjlighet till framtida sociala kontakter (Hamill et al., 2010). I studien av 

Saradjian, Thompson och Datta  (2008) beskrev personer att de upplevde sig vara handikappade 

efter amputationen. Självbilden påverkades av att de såg annorlunda ut och hade nedsatt fysisk 

förmåga jämfört med andra. De hade svårigheter med att visa sina proteser men också att känna 

av vilken grupp utav den “normala” eller den “handikappade” de tillhörde. I andra studier 

(Hamill et al., 2010; Ligthelm & Wright, 2014) beskrev personer att de inte heller kunde visa den 

amputerade kroppsdelen eftersom de skämdes över den. Utseendet efter amputation kunde få 

dem att att känna sig osynliga och att uppleva förlust av värdighet. De kunde därmed känna sig 

vara ignorerade av andra (Saradjian, et al., 2008). 

 

We wore a skirt all the time because you don't see … you see a lack of leg in trousers more than 
you do in a skirt [laughs]. That's a female thing. That's an advantage we have (Hamill et al., 
2010). 
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Att hinder i det dagliga livet leder till känslor av osäkerhet 
I studier (Ligthelm & Wright., 2014; Norlyk et al., 2013) beskrev personer med amputation 

upplevelser av att leva med fysiska begränsningar, såsom att inte kunna gå som förr. Detta ledde 

till negativa känslor, vilket skapade frustration och besvikelse hos dem. I en studie (Livingstone 

et al., 2011) upplevde personer att den fysiska begränsningen även försvårat möjligheten till att 

vara socialt aktiv, till exempel på grund av att de inte kunde köra bil. I studien av Ostler, Ellis-

Hill och Donovan-Hall (2014) upplevde personer även att proteser medfört begränsningar såsom 

minskad arbetsförmåga, svåra sociala situationer och påverkan på yrkesval. 

 

Before I lost my leg, I could easily stand on one leg. But now … I can't even stand, I can't keep 
my balance on one leg (Norlyk et al., 2013). 
 

Enligt studier (Ligthelm & Wright, 2014; Norlyk et al., 2013) beskrev personer att den nedsatta 

fysiska förmågan på grund av smärta orsakade begränsad rörlighet. Smärtan kunde också orsaka 

sömnrelaterade besvär vilket i sin tur hade lett till svårigheter att klara av utmaningar som 

amputationen medfört (Norlyk et al., 2013; Warms et al., 2005). I studier (Senra et al., 

2012;Warms et al., 2005) beskrevs smärtan som ett hinder att handskas med dagligen vilket 

skapade förhoppningar om att någon gång kunna leva smärtfritt. Även livskvalitén påverkades 

negativt vilket medförde svårigheter gällande anpassning till den nya situationen. 

 

If I was pain free I could work 8 hours a day. Due to pain I only work 3–4 hours a day (Warms et 
al., 2005) 
 

I flertal studier (Ligthelm & Wright, 2014; Livingstone et al., 2011; Valizadeh, Dadkhah, 

Mohammadi & Hassankhani, 2014; Warms et al., 2005) beskrev personer med amputation att 

deras ekonomiska situation hade försämrats med anledning av att de hade svårigheter att få ett 

arbete på grund av nedsatt fysisk funktion. Detta hade i sin tur påverkat dem och deras familjer 

negativt (Ligthelm & Wright, 2014). I studien av Livingstone et al. (2011) beskriver personer att 

de upplevt en påfrestande ekonomi då det tillkommit kostnader för exempelvis förband, 

anpassade skor och proteser.  
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You know I used to work. I was a taxi driver. Now I am not working anymore and I am getting 
pension money. It is not enough. I have three kids to support. That is my biggest problem now 
(Ligthelm & Wright, 2014). 
 

I studien av Liu et al. (2010) beskrev personer att amputation orsakat rädsla. De hade även tappat 

lusten och kontrollen över livet. Detta väckte osäkerhet inför framtiden, särskilt när de inte hade 

annat val än att besluta sig för amputation. Enligt studien av Saradjian et al. (2008) upplevde 

personer minskat hopp inför framtiden, efter amputationen. 

 

Personer i studien av Norlyk et al. (2013) beskrev att de kände förändring i sina roller då de 

kunde uppleva underlägsenhet eftersom de inte kunde utföra saker som innan amputationen. I 

studien av Hamill et al. (2010) beskrev personer att de upplevde nedsatt självbild och funktion, 

vilket väckte oro för att inte uppnå tidigare roller. Detta har i sin tur lett till minskad attraktion 

till sin partner.  

 

I studien av Norlyk et al. (2013) har personer med amputation upplevt begränsningar i livsstilen. 

De upplevde att hemmet inte var anpassat efter deras behov. Hemmet kunde också upplevas som 

en plats där de kände sig isolerade, då de hade svårigheter att ta sig ut. I hemmet fanns det även 

hjälpmedel, till exempel en rullator som inte var anpassad utifrån deras behov, vilket fick de att 

känna sig otrygga.  

 

Coming home, oh yes … It was like, well, great to be home; lovely … everything was as it used to 
be …. Great, but then I looked up at the stairs … I looked and I thought, ‘How the hell am I going 
to get up them? …I dreaded them (Norlyk et al., 2013). 

 

 

Att acceptera och känna hopp 

I en studie (Ligthelm & Wright, 2014) beskrev personer som lever med amputation att de inte 

tillät de emotionella känslorna ta över deras liv, utan istället fokuserade de på att överleva och gå 

vidare. De som valde att prata om situationen som amputationen medfört hade lättare att vara 

bekväma, acceptera och gå vidare i livet. Personer i studien av Saradjian et al. (2008) beskrev att 

de efter acceptans av amputation kunde möta nya inställningar och hantera motgångar på ett 
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positivt sätt. De kunde därmed uppleva att det inte var någon skillnad mellan dem själva och 

icke-amputerade. Livet efter amputationen upplevdes därför som en början på ett nytt kapitel. I 

flertal studier (Liu et al., 2010; Norlyk et al., 2013;  Senra et al., 2012) uttrycktes också vikten av 

att acceptera förlusten av kroppsdel för att kunna anpassa sig till det nya livet.  

 

People think . . . oh, it’s gone. But you’ve just got to be, like, life doesn’t end, it’s a new beginning 
. . . it’s like a baby, you go through all the stages. You’ve got to learn different things (Saradjian 
et al., 2008). 
 

Personer i studier (Liu et al., 2010; Valizadeh et al., 2014) beskrev sig uppleva ett hoppfullt och 

positivt liv igen efter amputationen, speciellt när de träffat andra med samma problem. De blev 

inspirerade att lyssna på deras historier. Mötet med andra amputerade skapade en känsla av att se 

möjligheten till att kunna gå själv. En person i studien av Liu et al. (2010) kunde känna lycka av 

att ta sina första steg. Även i studien av Hamill et al. (2010) beskrev personer att de i mötet med 

andra kunde känna inspiration till att inte ge upp, därmed omprövades egna problem som mindre 

allvarliga. De nuvarande omständigheterna upplevdes som positiva jämfört med de tidigare åren 

och i studien av Norlyk et al .(2013) framkom att de kunde se den ljusa sidan av livet. Vikten av 

att ha mål och hopp nämndes för att kunna få en känsla av normalitet. Vissa upplevde att 

rehabiliteringsövningar var meningsfulla, gav hopp samt struktur i livet vilket kunde bidra till 

motivation. I studien av Ostler  et al. (2014) beskrev personer att det var viktigt att få den 

“verkliga” informationen av andra amputerade för att kunna övervinna osäkerhet. En person 

beskrev på detta sätt: 

 

I believed that I was the worst one. Then I saw people here (the prosthetic rehabilitation center) 
who were worse than me, such as those with bilateral amputations… They could walk so well. I 
was certainly able to do so… (Liu et al., 2010). 
 

Enligt studien av Saradjian et al. (2008) beskrev personer som lever med amputation den 

funktionella anpassningen som en process för att lära sig på nytt. Det fanns en vilja att sträva 

efter oberoende och att klara av saker på egen hand (Ostler et al., 2014; Saradjian et al., 2008).  
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It’s just that I like to be independent . . . that’s the kind of thing I like to put across that I am 
capable and ninety nine percent of the time I am able to function on my own (Saradjian et al., 
2008). 
 

I ett flertal studier (Chini et al., 2007; Livingstone et al., 2011; Saradjian et al., 2008; Senra et al., 

2012) beskrev personer som levde med amputation en upplevelse av att proteser bidrog till 

självständighet. I studien av Ligthelm och Wright (2014) beskrevs att protesen även gav 

möjlighet till att kunna utföra aktiviteter men också glädje och hopp om att få arbeta igen. I 

studien av Norlyk et al. (2013) upplevde personer hopp om att kunna gå igen med hjälp av 

protes. Andra kunde uppleva protesen som svår och obekväm till en början, men den ansågs 

senare vara nödvändig (Chini et al., 2007; Saradjian et al., 2008; Warms et al., 2005). En person 

beskrev på detta sätt: 

 

It is precious to me! Without it I was another person. I couldn’t walk alone, bath alone, drive, or 
meet my friends! It is a part of me (Senra et al., 2012). 

  

 

Att stöd ger känsla av trygghet och brist på stöd leder till utsatthet 

I ett flertal studier (Hamill et al., 2010; Saradjian et al., 2008; Senra et al., 2012; Valizadeh et al., 

2014; Warms et al., 2005) beskrev personer som lever med amputerad kroppsdel att sociala 

relationer hade hjälpt dem att klara av livet efter amputation. Enligt personer i studien av Warms 

et al. (2005) har goda relationer även bidragit till positiv effekt på smärta. Positivt stöd från 

familjen beskrevs som meningsfullt (Ligthelm & Wright, 2014; Saradjian et al., 2008;Valizadeh 

et al., 2014) liksom stöd från vänner och partners som beskrevs som värdefullt (Valizadeh et al., 

2014). 

 

My wife supported me through thick and thin. Our children were still young, but they treated me 
as usual. That helped me when I needed it most (Ligthelm & Wright, 2014). 
 

Personer beskrev att stöd från vårdpersonal var viktigt. De fick goda hjälpinsatser från personalen 

på rehabiliteringscentret och kände därför att de var i en trygg position (Saradjian et al., 2008). De 

upplevde även att de fick professionell hjälp och stöd i de fysiska aspekterna av deras situation 
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(Norlyk et al., 2013). Andra fick stöd och hjälp riktat mot anpassning i hemmiljön och på 

arbetsplatsen (Valizadeh et al., 2014).  

 

The limb centre is brilliant anyway. They are really supportive. If ever you need anything, you 
only need to pick up the phone and they will do anything they can for you (Saradjian et al., 2008). 
 

Personer upplevde sig dock också vara beroende av andra människors hjälp i vardagen (Ligthelm 

& Wright, 2014; Norlyk et al., 2013). Detta skapade en känsla av att vara missnöjd, skrämd, rädd, 

underlägsen samt en upplevelse av nedsatt självkänsla (Chini et al., 2007). De upplevde även 

minskad frihet i samband med den förlorade kroppsdelen (Norlyk et al., 2013).  

 

My wings are clipped; I can't really go anywhere … just around the block. I grew up in this 
neighbourhood and I'd very much like to get around by myself (Norlyk et al., 2013). 
 

I motsats till att få stöd, kunde personer som lever med amputerad kroppdel känna brist på stöd 

och i studien av Lighthelm och Wright (2014) beskrev personer att de kände sig uttittade och att 

andra hade förutfattade meningar om att de även hade mentala funktionsnedsättningar. I studien 

av Hamill et al. (2010) beskrev de att familjens beteende kunde få dem att känna sig svaga, både 

fysiskt och psykiskt, liksom att de kunde bli negativt påverkade av andras uttalanden i 

rehabiliteringscentret. I studien av Valizadeh et al. (2014) beskrev personer att de på grund av 

amputationen ignorerats av sina anhöriga, förlorat sina bästa vänner och blivit orättvist 

behandlad av sina chefer.  

 

People stared at me as if there is something wrong with my brain. Also when they speak to me it 
is as if I am retarded. There is nothing wrong with my brain; it is my hand that is missing! 
(Ligthelm & Wright, 2014). 
 

 
 

Diskussion 

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

extrmitetsamputationer. Analysen resulterade i fyra kategorier: att ha fattat ett nödvändigt men 
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svårt beslut; att acceptera och känna hopp; att hinder i det dagliga livet leder till känslor av 

osäkerhet; att stöd ger känsla av trygghet och brist på stöd leder till utsatthet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer med amputation upplevde beslutet om att 

genomgå en amputation som svårt, även om det sågs som en möjlighet till att överleva. De 

upplevde chock både före och efter amputationen.  Vi menar att känslor av osäkerhet och chock 

som uppstår i samband med amputation kan relateras till begreppet transition. Kralik, Visentin 

och Van Loon (2006) beskriver transition som en övergångsprocess som uppkommer när livets 

omständigheter förändras. Förändringarna kan gälla i förhållanden och situationer, men också 

sociokulturella och miljöförändringar uppkommer. Kris i livet kan orsaka förändringar och 

framkalla anpassning. I samband med detta ökar personernas behov och de måste därför hitta nya 

strategier för att genomgå livskrisen och börja leva ett vanligt liv. I litteraturstudiens resultat 

hade personer svårt att acceptera och anpassa sig till den nya situationen. Amputationen 

medförde förändringar i livet och de upplevde svårigheter till att kunna anpassa sig till den nya 

situationen. Till följd av amputationen kunde de uppleva sig vara en halv människa och deras 

sociala aspekter påverkades. Utifrån detta kan vi förstå att personer med amputation genomgår 

också en livskris, med förändrade situationer och annorlunda förhållanden. Livet blir inte den 

samma som förut, personer får svårare att acceptera situationen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer drabbades av begränsningar i vardagen till 

följd av amputation. Fysiska begränsningar var vanligt förekommande, vilket försvårade 

personernas liv genom att bland annat inte kunna gå som förut. Personer med funktionshinder i 

studien av Ellefsen (2002) beskrev att begränsningar i vardagen kunde leda till nedsatt 

självkänsla. För att delta i det kulturella och sociala livet utanför sina hem behövde de undersöka 

om det fanns möjlighet att få hjälp från andra. Begränsningarna minskade även möjligheterna till 

att förhandla om tider för vård och mängd av vård. Även i denna studies resultat framkom att det 

sociala livet begränsats till följd av att personerna inte kunde köra bil själv efter amputationen. 

Hamill et al. (2015) menar att det är viktigt att identifiera hinder för att personer med 

funktionshinder ska ha möjligheter till att kunna delta socialt i samhället.  
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I litteraturstudiens resultat kan det utläsas att begränsningar var en stor del av de amputerades liv 

och det ledde till isolering. Därför anser vi att det är av stor vikt att ta hänsyn till dessa behov för 

att personer ska kunna få möjlighet till att delta i det sociala samhället och för att de ska kunna 

leva ett liv utan att känna sig isolerad.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att smärta var en bidragande orsak till att personer med 

amputation upplevde begränsad rörlighet samt minskad livskvalité. Smärtan beskrevs som ett 

hinder att handskas med i vardagen. Enligt Ojala et al. (2015) kan kronisk smärta påverka 

personens fysiska och psykiska välbefinnande men även relationen till andra och det framtida 

livet.  I det akuta skedet kan smärtan påverka den fysiska förmågan negativt. När smärtan blir 

kronisk kan den därmed framkalla ångest, depression och rädsla. Livet kan visa sig vara hopplöst 

och kan leda till att personer isolerar sig från andra. Kroppen kan visa sig vara mer ömmande och 

oförutsägbar. Personer måste acceptera den kroniska smärtan och anpassa livet efter det. I 

rehabiliteringsprocessen är det viktigt att ta hänsyn till personers upplevelser av smärta. Vidare 

menar Ojala et al. (2015) att fokus bör ligga i att hjälpa personer att förstå och hantera smärtan. 

Vården måste ta smärtan på allvar och sätta in förebyggande behandling. Rasmussen och 

Rummans (2000) menar att smärta hos personer som genomgått amputation kan behandlas 

farmakologiskt med läkemedel såsom analgetika och icke steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID). Icke farmakologiska behandlingar som ECT (electroconvulsive therapy) 

har även visats kunna minska smärta.. Andra behandlingar som använts är till exempel nerv-

stimulansbehandling samt hypnosterapi.  Utifrån litteraturstudiens resultat kan vi förstå att 

personer med amputation lever med smärta i vardagen vilket har påverkat livet negativt. För att 

personer med amputation ska kunna leva ett liv med mindre smärta är det viktigt utifrån det 

ovanstående ta hänsyn till deras smärta och sätta in rätt behandling både farmokologiskt och 

icke-farmakologiskt. Vi anser att denna kombination hade kunnat leda till förbättring av deras 

välbefinnande, vilket i sin tur kan leda till en smärtfri vardag med mindre begränsningar. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att personer upplevde nedsatt självbild på grund av 

amputationen, då kroppens utseende inte var den samma som förut. Det förändrade utseendet 

skapade inte bara hinder i det vardagliga livet utan medförde också förlust av värdighet. I studien 
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av Bhattacharjee och Chhetri (2014) framkommer det att funktionshindrade upplevde en lägre 

självkänsla, både personliga och sociala. I denna studies resultat framkom att det fanns en 

ängslan över att inte kunna uppnå tidigare roller. Ellefsen (2002) menar att personer med positiv 

självbild lättare kan anpassa sig till förändringar i deras roller. De kan uppleva sig vara mer 

kompetenta än andra, till exempel genom att sköta hushållsarbetet såsom matlagning och 

städning bättre i jämförelse med personal som var till deras hjälp. En positiv självbild kan 

exempelvis förmedlas genom att våga uttrycka sina känslor om personalens beteenden och 

kompetensnivå. Åsikterna kan förmedlas genom kontakt med tillförlitliga sjuksköterskor. I 

litteraturstudiens resultat upplevde personer underlägsenhet och en nedsatt självbild. Därför 

anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan skapar tillit samt identifierar personer med 

amputations individuella behov för att stödja dem att bevara värdighet och självkänsla trots 

funktionshinder. Detta kan leda till upplevelse av förbättrad självbild.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att personer som lever med amputation upplevde en 

oanpassad hemmiljö som ett hinder i vardagen, vilket ledde till att de kände sig otrygga. I studien 

av Randström et al. (2012) framkommer att det vid rehabiliteringsinsatser i hemmet är viktigt 

med anpassade eller speciellt utformade hjälpmedel för att hjälpa personer med det dagliga livet 

men också för att kunna uppnå en god rehabilitering. Hjälpmedel såsom rullstol och rullator kan 

underlätta personens rörlighet inomhus och utomhus, samt öka dennes möjligheter att kunna 

delta i aktiviteter. Kommunikationsteknik beskrevs kunna öka känslan av trygghet och säkerhet. 

I litteraturstudien kunde personer uppleva att hjälpmedlen inte var anpassade för dem. Vi anser 

därför att vårdpersonalen måste tillgodose personernas behov för att underlätta deras vardag i 

hemmet.   

 

Litteraturstudiens resultat kom fram till att vissa personer hade lättare acceptera amputationen 

jämfört med andra. De hade positiv inställning till livet och kunde hantera motgångar. Att prata 

om amputation ledde till att lättare acceptera den nya situationen. De upplevde ingen skillnad 

mellan dem själva och icke-amputerade. Antonovsky (2005) menar att personer behöver begripa 

en ny uppstådd situation för att kunna hantera och hitta mening med livet, en känsla av 

sammanhang (KASAM). Begriplighet innebär att personen måste inse att det som kommer att 
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inträffa i framtiden är förutsägbart. Även om något oförutsägbart inträffar kan personen få 

förståelse för situationen. Hanterbarhet kan uppnås med hjälp av de resurser som finns 

tillgängliga och som kan hjälpa personen att möta kraven som ställs till exempel från make, 

vänner, kollegor, läkare eller Gud. Efter att personen har begripit och börjat hantera situationen 

kan denne uppleva mening med livet. Allt som livet medför ses som en utmaning som är värd en 

investering och ett engagemang. I denna litteraturstudies resultat framkom att personer med 

amputation upplevde det som lättare att hantera situationen när de accepterat den och att de då 

kunde gå vidare i livet. Detta kan ses som att de med tiden ökade sin begriplighet, vilket 

medförde att de kunde hantera situationen. I studiens resultat framkommer dock inte om dem 

även upplevde meningsfullhet, men detta kan tänkas vara fallet då de kände hopp inför 

framtiden.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer kunde uppleva en ljusare framtid i mötet med andra 

amputerade. De blev inspirerade och upplevde hopp. I studien (Locock, Mazanderani & Powell, 

2012) framkom att personer som lever med funktionsnedsättning i mötet med andra som har 

samma sjukdom istället upplevt chock, ångest och fruktan över vad som kommer att inträffa i 

framtiden. Detta skedde när de såg personer med nedsatt förmåga och som var hårt drabbade. 

Andra kunde istället förstå och inse att mötet med personer med svåra symtom inte behövde 

betyda att de själva skulle hamna i den situationen. Vikten av att träffa svårt sjuka kunde bidra 

till ett bättre mående och en känsla av lycka hos personer. I Embuldeniya et al. (2013) beskrivs 

det att personer delar erfarenheter av att leva med sjukdom och tillhörande känslor samt 

strategier för att kunna hantera sjukdomen. Litteraturstudiens resultat kom även fram till att 

personer upplevde mötet med andra amputerade som viktigt och betydelsefullt för att kunna 

hantera situationen. Embuldeniya et al. (2013) menar att stöd från andra med samma sjukdom 

skapar acceptans men också minskad isolering. Även den som ger stödet finner mening med sin 

egen sjukdom. Ömsesidigt stöd bidrar till förbättrad moral, självkänsla och ökad välbefinnande. 

Litteraturstudiens resultat visade också att personer kunde uppleva ökat välbefinnande och 

självkänsla i mötet med andra med amputation. Detta motiverade dem till att kunna delta i 

rehabiliteringsträningar.  
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I litteraturstudiens resultat framkommer att proteser bidragit till självständighet efter att de 

accepterat amputation, detta gav möjligheter till att kunna utföra aktiviteter. Legro, Reiber, 

Czerniecki och Sangeorzan (2001) beskriver i sin studie att en protes med fullständig funktion 

kan hjälpa amputerade att snabbt återfå den fysiska funktionen för att genomföra dagliga 

aktiviteter, som att promenera. I samband med rehabilitering bör en god funktion av protes 

läggas i fokus. Legro et al. (2001) beskriver att det enligt vårdgivare är viktigt att föra samtal 

med dem som amputerats och att tillföra hjälpinsatser riktade mot fritidsaktiviteter som de 

föredrar, detta för att kunna underlätta en optimal protes anpassning. I en studie (Swanson, Stube 

& Edman, 2005) framgår det även att det är viktigt att hjälpa personer med protesens teknik och 

att ha förståelse för deras prioriteringar. Detta för att bidra till positiv effekt fysiskt och psykiskt 

hos personer med amputerad kroppsdel. I litteraturstudiens resultat kunde även personer uppleva 

att proteser var anpassat för deras behov. De fick sina behov tillgodosedda i 

rehabiliteringscentret, vilket ledde meningsfullhet, hopp och motivation.  

 

I sista kategorin i resultatet framgår det att gott stöd och professionell hjälp från vårdpersonal 

upplevdes som viktigt av de amputerade. Detta gav dem känslan av trygghet. Kang och Ellis-Hill 

(2015) menar att vårdpersonal måste göra realistiska vårdplaner som är individanpassade och att 

även följa personernas hälsa samt eventuella förändringar som uppkommer. Vårdpersonalen bör 

utgå ifrån personernas önskemål och hjälpa dem utifrån deras förmåga. Författarna till denna 

studie menar att för att personer med amputation ska uppnå självständighet kan vårdpersonal 

använda sig av samma strategi som beskrivs ovan. Enligt Randström et al.( 2012) kan personer 

uppleva stöd från vårdpersonal som motiverande att utföra övningar, som i sin tur leder till 

framsteg i rehabiliteringen.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utifrån 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden är relevant till studien eftersom syftet var att studera 

personers upplevelser av att leva med amputationer och för att som sjuksköterska få en djupare 

förståelse utifrån ett inifrånperspektiv.  
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Holloway och Wheeler (2013, s. 303) beskriver att trovärdigheten i en studie kan avgöras genom 

att bedöma tillförlitlighet, bekräftbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I litteraturstudien har 

studier från senaste tio åren använts, dessa fokuserade på personers upplevelser av att leva med 

amputationer. Till litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Pubmed. En svaghet 

gällande trovärdighet kan vara att endast dessa databaser använts vid sökningen. Dessa 

bedömdes dock som tillräckliga och som relevanta då studien är inom området hälsa och 

medicin. Studien innehåller därmed alla delar såsom introduktion, syfte, metod, analys, resultat, 

diskussion och slutsatser, vilket en vetenskaplig studie bör innefatta. Detta stärker studiens 

trovärdighet. I litteraturstudien har inga studier uteslutits på grund av låg kvalité. I 

litteratursökningen har vi gjort en allmän sökning som inkluderade alla amputationstyper, dock 

har vi fått fram endast artiklar som handlar om nedre extremitetsamputationer. Detta ledde till 

omformulering av syftet och titeln.    

 

Forskarna i litteraturstudien har i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) använt sig av ett 

manifest innehåll, vilket innebär att forskarna ska hålla sig textnära och undvika tolkningar. 

Beskrivningarna i litteraturstudiens resultat stärktes med citat. I analysen har forskarna i 

litteraturstudien flera gånger gått igenom översättningarna samt kondenseringarna för att så 

mycket som möjligt undvika eventuella tolkningar. I och med att ingen av författarna är 

engelsktalande eller har mycket erfarenhet från kvalitativa studier, kan brister i översättning och 

eventuella tolkningar finnas som kan innebära en svaghet i litteraturstudien som kan påverka 

trovärdigheten negativt. Ytterligare ett exempel kan vara att litteraturstudien bygger på andra 

studiers resultat, vilket gör att det inte finns tillgång till deltagarnas ursprungliga intervjuer.   

 

När det gäller bekräftbarhet menar Holloway och Wheeler (2013, s. 303) att resultatet och 

slutsatserna ska utgå ifrån syftet. Det ska inte grundas på forskarnas antaganden. Forskarna i 

litteraturstudien tog hänsyn till detta.   

 

Överförbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2013, s. 303) att resultatet i en kontext ska 

kunna genomföras i en liknande situation eller med andra deltagare. Kunskaper i ett 

sammanhang ska kunna användas av andra forskare samt tillämpas i ett annat sammanhang. 
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Resultatet kan appliceras i andra sammanhang eftersom det finns andra personer med samma 

upplevelser men med andra sjukdomar, vilket tydliggörs i diskussionen.   

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 585) är en studie pålitlig om tillvägagångsättet i studien är tydligt 

och noggrant beskrivet samt går att upprepa. Utifrån denna litteraturstudie är litteratursökningen 

väl beskriven som löpande text samt i tabeller. Det är enkelt att förstå och följa hur forskarna har 

gått tillväga. En svaghet kan vara att studien endast innefattar 11 artiklar.  

 

 

Slutsats 

Personer som lever med amputation kan uppleva begränsningar i vardagen till exempel på grund 

av nedsatt fysisk förmåga. De upplever även dåliga ekonomiska förhållanden samt isolering och 

svårigheter i att vara socialt aktiva. För att de ska uppleva ett meningsfullt liv är det viktigt att 

utforma hjälpmedel utifrån personens egna behov, såsom till exempel anpassade proteser. Stöd 

från andra såsom anhöriga men också vårdpersonal, visade sig vara viktigt för att hantera den 

förändrade situationen och för en positiv och hoppfull syn på framtiden. Som sjuksköterska är 

det därför viktigt att få förståelse för personers upplevelser av att leva med amputation för att 

kunna bemöta dem på ett värdigt och respektfullt sätt. Vårt resultat pekar på vikten av att 

sjuksköterskor är medvetna om betydelsen av en känsla av sammanhang (KASAM) för att 

personer med amputation ska hantera den nya situationen. Detta hjälper personer att kunna 

förstå, hantera och hitta mening med livet. Sjuksköterskor måste utgå ifrån personens 

individuella förmåga och ge en anpassad vård utifrån personens behov, detta för att öka deras 

självständighet. Det krävs mer forskning inom området för att få en djupare förståelse av hur det 

är att leva med amputation, utifrån ett inifrånperspektiv.  
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