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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva 
med ett amputerat ben. 18 vetenskapliga artiklar inom området analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i följande fem kategorier: att 
information och support ger framtidstro, att sörja en förlorad kroppsdel, att känna 
ständig smärta som är svår att prata om, att vid protesanvändning känna oro, 
begränsning och rädsla för beroende samt att känna sig oattraktiv och obekväm i 
intima situationer. En benamputation upplevdes av personer som förkrossande och 
gav en känsla av att livet var över. Denna känsla förstärktes ytterligare vid brist på 
information och stöd. Förlusten av en kroppsdel ledde till en sorg som kunde 
jämföras med sorgen efter en kär vän. Smärta beskrevs som en del av det dagliga 
livet och påverkade valet av aktiviteter. Vid protesanvändning kände personer 
begränsningar i vardagliga aktiviteter vilket ledde till en rädsla för beroende av 
andra människor. De kände sig också oattraktiv eftersom de inte längre passade in 
i den sexuella modellen som ung och inte handikappad. I jämförelse mellan 
upplevelser hos personer som blivit benamputerade och hos människor med andra 
kroniska sjukdomar, visade det finnas stor samstämmighet. Tänkbara 
omvårdnadsinterventioner för att stärka personens framtidstro och autonomi 
kunde information, stödjande samtal och introduktion till supportgrupper vara. 
För att lindra upplevelsen av smärta kunde taktil massage och avslappning i form 
av att lyssna på musik, meditera eller utföra andningsövningar vara andra 
hjälpande omvårdnadsinterventioner. 

 
Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, benamputation, litteraturstudie, 
information och support, sorg, smärta. 
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Många sjukdomar, skador eller olyckor orsakar funktionshinder vilket innebär ett 

ständigt möte med praktiska svårigheter. Synen på funktionshindrade har i alla 

tider grundats på fördomar (Sandén, 1999, s. 132). Omgivningens syn på dessa 

människor är att de ses som handikappade, beroende, sexuellt inadekvata eller 

som annorlunda (Tregaskis, 2000). Ofta pekas dessa människor ut och används 

metaforiskt för att konkretisera ondska eller för att illustrera svåra existentiella 

problemställningar. Som exempel kan nämnas Kapten Krok som endast har en 

hand eller pirater som är enbenta och enögda (Gustavsson Holmström, 2002, s. 

126; Sæterdal, 1999, s. 20). Mötet med en person som har ett funktionshinder kan 

för många människor bli ett möte med den egna sårbarheten eller dödligheten, 

vilket kan upplevas som skrämmande (Tregaskis, 2000; Treloar, 1999). 

 

Funktionshinder och handikapp är inte samma sak. Handikappad blir den som har 

ett funktionshinder när denne på grund av bristande miljöanpassning och 

samhälleliga attityder blir begränsad i sitt utförande av vardagliga aktiviteter. 

Skillnaden mellan funktionshinder och handikapp är således att handikapp inte är 

en egenskap hos individen, utan är ett förhållande mellan individ och omgivning 

(Gullacksen, 1998, s. 15; Kristiansen, 1999, s. 172). Handikappen hos den som är 

funktionshindrad minskar i den mån samhället anpassas till deras funktionella 

behov (Treloar, 1999).  

 

Då funktionshindret inträder i livet är det ofta svårt för den drabbade att förstå 

sina egna reaktioner och känslor (Gustavsson Holmström, 2002, s. 63). Ännu 

svårare är det för de utomstående att följa och få inblick i vad som händer. Den 

som är mitt uppe i förändringen av funktionell förmåga kan ofta inte heller 

förmedla en bild av vad som sker och hur. Begreppet ”livsomställning” kan 

användas för att beteckna den process som påbörjas, när personen inser att 

sjukdomen eller funktionshindret inte är en tillfällig del av livet, utan ett 

långvarigt och bestående tillstånd som medför en anpassning till de nya livsvillkor 

som ska gälla (Gullacksen, 1998, s.7-8). 
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Att vara med i samhället i stort och smått, på lika villkor och på alla områden kan 

verka som en självklarhet för den som inte har ett funktionshinder. En grupp 

människor med funktionshinder kan inte ifrågasättas och förnekas de 

grundläggande rättigheterna på grund av att gruppen har speciella behov för att 

kunna delta på lika villkor (Sandén, 1999, s. 131). Ofta är det också svårare för 

dessa människor att få ett arbete. Det kan bero på begränsade 

utbildningsmöjligheter, begränsad miljömässig tillgänglighet eller på att 

arbetsgivare har en negativ inställning till personer med funktionshinder 

(Tregaskis, 2000).  

 

Socialt stöd har en viktig funktion för människans välbefinnande och hälsa. 

Betydelsen av socialt stöd är särskilt viktigt när det gäller att ta sig igenom svåra 

livshändelser. Det stöd som sätts högst värde i, när någon drabbas av ett 

funktionshinder, är förståelse och att bli respekterad. Stigmatisering innebär att en 

person ses enbart som sin funktionsnedsättning (Gustavsson Holmström, 2002, s. 

133). Detta leder till att okända personer ofta behandlar människan med 

funktionsnedsättning som osynlig eller oförmögen att svara för sig själv (Pierce, 

1998).  

 

Att jämföra sig med andra är en viktig del i att forma det sociala livet. Både stöd 

och social jämförelse har som syfte att reducera osäkerheten i tillvaron och öka 

förståelsen för sig själv och livssituationen (Gullacksen, 1998, s.168). Den 

negativa synen som finns i samhället gentemot människor med funktionshinder, 

leder till att en del, på grund av dåligt självförtroende, upplever det svårt att 

etablera och behålla nya kontakter (Crisp, 2002).  

 

Sociala normer och värderingar har stor inverkan på kroppsuppfattningen hos 

människor med funktionshinder. Dessa saknar ofta möjlighet att uppnå de ideal 

som finns i samhället vilket leder till skam och avsky för den egna kroppen 

(Taleporos & McCabe, 2002). Det finns exempelvis ett starkt samband mellan 

maskulinitet och sexuell prestationsförmåga. Den stereotypa synen på manlighet 

gör att en del män med nedsatt förmåga till erektion och ejakulation inte ser sig 
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som ”riktiga” män. En del människor med funktionshinder tror sig vara mindre 

sexuellt åtråvärda än andra och anser att funktionsnedsättningen i hög grad 

begränsar deras sexuella liv (Chance, 2002; McCabe & Taleporos, 2003). 

 

Många människor med varierande funktionshinder lider också av svår smärta 

vilket ofta ger en försämrad livskvalitet. Sårbarheten, rädslan och upplevelsen av 

smärta blir det centrala i livet. Smärtan som genom sin osynlighet ofta är svår att 

förstås av andra, leder till att den drabbade förlorar kontrollen över sin kropp och 

över det sociala livet (Albrecht & Devlieger, 1999). 

 

Människor som lever med någon form av funktionsnedsättning delar många 

erfarenheter. Det finns också en hel del skillnader. Varje typ av funktionshinder 

för med sig specifika problem och konsekvenser. För att förstå den 

vardagsverklighet som personer med en viss funktionsnedsättning lever i, är det 

nödvändigt att utgå från specifik kunskap om de villkor som gäller för de aktuella 

människorna (Jarkman, 1996, s. 27). Känslan av kroppsligt sönderfall ger en 

förvrängd uppfattning av den egna kroppen, lägre självförtroende, ökad social 

isolering och ökat beroende av andra människor (Cansever, Uzun, Yildiz, Ates, & 

Atesalp, 2003). För den som drabbas av funktionsnedsättning efter förlust av 

kroppsdel är det ofta viktigt att få klara sig själv, men när resurserna inte räcker 

till underlättas hjälpsökandet av att behovet inte behöver motiveras (Gullacksen, 

1998, s. 164-165). Det önskvärda är att inte känna sig beroende av andra 

människor, inkräkta för mycket på deras liv, riskera att bli en börda för dem eller 

känna att de ser en som beroende (Pierce, 1998).  

 

För att sjuksköterskor på ett bra sätt ska kunna stödja och hjälpa människor som 

lever med ett amputerat ben är fördjupad kunskap om hur deras liv har påverkats 

efter amputationen en förutsättning att utveckla omvårdnadsinterventioner. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med ett 

amputerat ben.  
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Metod 

Litteratursökning  
Studien har baserats på internationella vetenskapliga artiklar. Artikelsökningen 

gjordes främst via de bibliografiska referensdatabaserna Cinahl, Pubmed/Medline 

och Academic search. Sökning gjordes även genom att noggrant gå igenom 

samtliga artiklars referenser för att därifrån finna ytterligare artiklar som 

motsvarade syftet med studien. De sökkriterier som användes var adults, 

amputation, lower limb, living with, experience, lived experience, nursing, loss of 

limb och body image. Sökning gjordes både på de enskilda orden, och 

kombinationer av orden samt innefattade artiklar skrivna under tidsperioden 1985-

2003. Inledningsvis var tanken att studien skulle baseras på kvinnors upplevelser 

av att leva med amputerat ben. Eftersom det fanns för få undersökningar kring 

detta så breddades studien till att omfatta samtliga vuxna som blivit 

benamputerade oberoende av orsak. Sökningen resulterade i sammanlagt 45 

artiklar. Av dessa motsvarade 18 artiklar syftet med studien och kom därmed att 

ingå i analysen (Tabell 1). 

 

Analys 

De 18 vetenskapliga artiklarna har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalys kan antingen vara latent eller manifest. Den 

latenta visar på underliggande mening i data medan den manifesta koncentrerar 

sig på det faktiska innehållet i texten, vilket innebär att innehållet beskrivs utan 

forskarens egna tolkningar (Polit & Hungler, 1999, s. 574). Syftet med den 

kvalitativa innehållsanalysen är att få ökad kunskap och förståelse för det 

fenomen som studeras. Innehållsanalys gör det möjligt att fastställa slutsatser från 

verbala, visuella eller skrivna data i syfte att beskriva och öka förståelsen för 

specifika fenomen. Denna metod lämpar sig ypperligt för forskning inom 

sjuksköterskans arbetsområde eftersom den fokuserar på mänsklig 

kommunikation (Downe-Wamboldt, 1992).  
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Inga enhetliga regler eller procedurer finns för tillvägagångssättet vid kvalitativ 

innehållsanalys. Det finns dock ett antal olika ”steg” som vanligtvis följs. I detta 

analysarbete har författarna till denna studie använt sig av manifest 

innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991). Enligt denna metod kodas och 

kategoriseras texten som analyseras med avsikten att få fram en detaljerad 

beskrivning av teman och begrepp knutna till ursprungslitteraturen. Dessa teman 

knyts sedan ihop i ett kategorisystem. Artiklar motsvarande studiens syfte lästes 

igenom. Dessa lästes sedan igenom ytterligare en gång för att få en känsla för 

helheten. Från artiklarna togs textenheter ut som motsvarade studiens syfte. Dessa 

kondenserades för att finna kärnan i varje mening och minska textmassan. 

Liknande textenheter fördes ihop och kategorier bildades. Analysen fortskred tills 

inga nya kategorier kunde bildas. Resultatets trovärdighet kontrollerades genom 

att kategorierna under analysarbetets gång upprepade gånger jämfördes med 

texten från originalartiklarna. 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Bodenheimer 
et al. (2000). 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

 

30 män  

 

Strukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär 

De flesta upplever 
någon sorts 
problem med den 
sexuella 
funktionen. 

Bruins et al. 
(2003). 

 

Kvalitativ 

 

32 män och 
kvinnor som 
återgått till arbete 
efter 
amputationen 

Semistrukturerade 
intervjuer 

 

Anpassningen av 
arbetsplatsen tar 
ofta lång tid och 
kräver egna 
initiativ. 

Cansever et al. 
(2003) 

Kvantitativ 93 män som 
genomgått en 
benamputation 

Frågeformulär Hälften av alla 
amputerade 
behöver 
psykologisk hjälp. 

Dudgeon et al. 
(2002). 

 

Kvalitativ 

 

9 personer som 
upplevt kronisk 
smärta under 
minst sex 
månaderna 

 

Semistrukturerade 
intervjuer 

 

Smärta har ett 
varierat mönster 
och olika 
meningar. Den är 
en del av det 
dagliga livet och 
påverkar många 
beslut. 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Ehde et al. 
(2000). 

Kvantitativ 255 personer. Frågeformulär De flesta med 
fantomsmärta 
kände sig inte 
särskilt mycket 
hindrade av detta i 
det dagliga livet 
men ett antal 
rapporterade stora 
hinder i det dagliga 
livet på grund av 
smärta. 

Eiser et al. 
(2001). 

 

Kvalitativ och 
kvantitativ 

 

37 män och 
kvinnor som 
genomgått 
amputation för 
minst ett år sedan 

Frågeformulär 
och 
semistrukturerade 
intervjuer 

 

 

Beslutet om 
amputation togs för 
att slippa smärta 
och oro för 
infektioner. 

Gallagher & 
Maclachlan 
(2001). 

 

 

Kvalitativ  

 

 

6 män och 8 
kvinnor som 
använt protes i 
minst fem år 

 

Bandinspelade 
gruppdiskussioner 
med 4-5 deltagare 
i varje grupp  

 

Hur viktigt det är 
att ingenting 
händer med det 
friska benet, och att 
betydelsen av en 
bra protes som man 
kan lita på. 

de Godoy et 
al. (2002). 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

 

21 män och nio 
kvinnor i ålder 
från 27-77 år som 
nyss hade 
genomgått en 
benamputation 

Intervjuer och 
frågeformulär där 
resultatet 
framställdes som 
nummer i en 
tabell 

Amputationen 
påverkade 
livskvalitén 
negativt när 
personerna inte 
hade accepterat 
kroppsförlusten 
och hade smärta.   

Hagberg & 
Brånemark 
(2001). 

Kvantitativ 97 män och 
kvinnor i ålder 
mellan 20-70 år 

Frågeformulär där 
resultatet 
sammanställdes i 
olika tabeller 

Att trots protesen 
ha nedsatt 
livskvalitet och 
känna sig 
begränsad i det 
dagliga livet. 

Ide et al. 
(2002). 

Kvantitativ 

 

85 män och 
kvinnor i ålder 
mellan 20-60 år 

Frågeformulär i 
tre delar där 
svaren 
sammanställdes i 
olika tabeller 

Hur det sexuella 
intresset hade 
försämrats efter 
benamputationen. 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Jensen et al. 
(1985). 

Kvalitativ 58 personer 
mellan 24-91 år. 

Intervjuer som 
skedde innan 
amputationen, 8 
dagar, 6 månader 
och 2 år efter 
amputationen 

Fantomsmärtor var 
vanliga efter en 
amputation. Hos de 
som hade fantom-
smärta mer än ett 
halv år senare var 
oftast de som hade 
haft smärtor innan 
amputationen. 

Legro et al. 
(1999). 

Kvantitativ 79 män 13 
kvinnor som var 
amputerade för 
minst ett år sedan 
och använde sin 
protes minst 5 
dagar i veckan 

Frågeformulär Det viktigaste med 
en protes var hur 
lätt den gick att ta 
på, hur mycket den 
vägde och att den 
inte började att 
lukta och låta illa. 
Yngre tyckte att det 
var viktigt att 
kunna gå i trånga 
utrymmen och på 
halkiga ytor. 

Livneh et al. 
(1999). 

Kvantitativ 61 personer Enkäter och 
frågeformulär 

För att anpassa sig 
till att vara amp-
uterad spelar 
samhällsfaktorer, 
ålder, tid och typ 
av amputation och 
copingstrategier in.

Mortimer et 
al. (2002). 

 

Kvalitativ 

 

13 kvinnor och 
18 män under 75 
år, fördelade i sju 
grupper.  

 

Frågeformulär 
och 
bandinspelade, 
strukturerade 
gruppdiskussioner

 

Det förekommer 
stora brister i den 
preoperativa 
informationen 
beträffande 
fantomsmärta och 
förnimmelse. 

Pucher et al. 
(1999). 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

15 kvinnor och 
28 män mellan 48 
och 83 år som 
hade amputerat 
ett eller båda 
benen 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
fyra forskare som 
arbetade 
oberoende av 
varann, 
klassificerade 
svaren i skala. 
Patienter ombads 
även att genom att 
rita illustrera sin 
kroppsuppfattning

Studien visade på 
en signifikant 
koppling mellan 
coping strategier 
och smärta. De 
som kunde 
acceptera förlusten 
av benet led mindre 
av fantomsmärtor. 
De patienter som 
hade fantom-
smärtor såg sin 
kropp som hel och 
oskadad. 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=18) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 

Walters & 
Williamson, 
(1998). 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

77 personer i 
ålder 29-84 som 
var minst en 
månad 
postoperativa 

Intervjuer och 
frågeformulär 

Sexuell 
tillfredsställelse var 
relaterad med en 
högre livskvalité. 
Amputationsrelater
ad smärta var 
associerat med 
både mindre 
sexuell 
tillfredställelse och 
lägre livskvalité 

Whyte & 
Niven, (2001). 

Kvantitativ 315 personer i 
första fasen och 
100 stycken av 
dessa till andra 
fasen 

Frågeformulär i 
två faser 

Ett stort antal hade 
fantomsmärtor som 
försvårade 
prestationsförmåga
n 

Williamson & 
Walters, 
(1996). 

Kvalitativ och 
kvantitativ  

51 män och 25 
kvinnor mellan 
29-84 år 

Strukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär 
liknande 
intervjun. 

Sexualiteten 
påverkas negativt 
för många vid en 
amputation. Smärta 
gav upphov till 
depressiva 
symptom och den 
som var amputerad 
kände sig inte 
attraktiv på grund 
av att de inte 
passade man in i 
den sexuella 
modellen. De få 
som hade fått 
rådgivning om 
sexuella aktiviteter 
tyckte att det var 
till stor hjälp. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2), som redovisas i löpande text 
samt illustreras med citat. 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 

Att information och support ger framtidstro  
Att sörja en förlorad kroppsdel 
Att känna ständig smärta som är svår att prata om 
Att vid protesanvändning känna oro, begränsning och rädsla för beroende 
Att känna sig oattraktiv och obekväm i intima situationer 
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Att information och support ger framtidstro  
I en studie (Gallagher & Maclachlan, 2001) framkom det, att personer som 

genomgått en benamputation, var i behov av information och stöd. Ett besked om 

benamputation upplevdes som förkrossande och gav en känsla av att livet var 

över. Insikten om att det fanns ett liv efter amputationen underlättades om 

rådgivning gavs från första dagen. I flera studier (Gallagher & Maclachlan, 2001; 

Dudgeon, Gerrard, Jensen, Rhodes, & Tyler, 2002; Mortimer, Steedman, 

McMillan, Martin, & Ravey, 2002) betonades speciellt bristen av information från 

professionella. Personer i studierna upplevde att den information som gavs inför 

benamputationen inte talade om vad som kunde förväntas. I två studier (Gallagher 

& Maclachlan, 2001; Mortimer et al., 2002) framkom att även informationen som 

gavs postoperativt upplevdes som bristfällig. Ingen av sjukvårdspersonalen ville 

ge en framtidsprognos och läkarna undvek att berätta något och de upplevdes 

prata över huvudet på personerna. Det framkom också att läkarna inte kunde svara 

på de frågor som uppstod. En studie (Mortimer et al., 2002) visade att mer 

information beträffande förväntade fantomförnimmelser och smärtor var önskvärt 

eftersom benet vid fantomförnimmelser kunde kännas verkligt och därmed ökade 

fallrisken. Det framkom även att läkare kunde skratta och säga att dessa 

fantomförnimmelser och fantomsmärtor var väntade eller att det inte gick att göra 

någonting åt dem  

I would have loved to have seen somebody walk into the ward and say 
there was life after amputation. I thought my life was over. I thought that I 
would never do anything again. (Gallagher & Maclachlan, 2001, p. 92) 

 

I flera studier (Legro et al., 1999; Dudgeon et al., 2002; Mortimer et al., 2002) 

framkom hur bristen på information gav en känsla av att inte bli förstådd vilket 

gjorde att informanterna kände sig osäkra och annorlunda. De uttryckte en önskan 

om att omvårdnadspersonal i sin utbildning fick en genomgång om hur den som är 

amputerad bör omhändertas. Läkare och sjuksköterskor ansågs viktiga men de 

kunde inte förstå den frustration som dessa personer kände. Detta upplevdes som 

att inte bli trodd och lyssnad på. Det framkom också en känsla av att ingen som 

inte fått sitt ben amputerat kan förstå hur det är att leva med det. I två studier 

(Gallagher & Maclachlan, 2001; Williamson & Walters, 1996) beskrev personer 



 12

hur de undvek möten med främmande människor för att inte konstant behöva 

förklara om amputationen. De ville inte öppna sig för andra eftersom det fanns en 

rädsla för att bli till åtlöje. Det kändes ändå mer komfortabelt om människor visste 

om amputationen och protesen. I flertalet studier (Dudgeon et al., 2002; Gallagher 

& Maclachlan, 2001; Williamson & Walters, 1996) framkom det även att dessa 

personer undvek att prata om saker som inte gick att göra något åt, eftersom detta 

kunde förstora ”annorlunda” aspekten ytterligare. De berättade också att de 

upplevde det ovanligt att ”friska” människor kände sig helt naturliga i mötet med 

dem. De beskrev också att de kunde känna sig less på människor som tittade ner 

på det amputerade benet före ansiktet. 

There is nobody that can tell anyway unless they’ve had their leg off 
themselves to tell you what it’s like. (Mortimer et al., 2002, p. 300) 

 

Två studier (Gallagher & Maclachlan, 2001; Legro et al., 1999) visade att 

betydelsen av att träffa och tala med andra i samma situation gjorde det lättare att 

se en framtid trots amputationen. En studie (Mortimer et al., 2002) betonade att 

den information som framkom gavs ofta av andra patienter. Det fanns en önskan 

om att andra som blivit amputerade tränades för att ge information, även om det 

förekom en oro för att en sådan information kunde vara baserad på egna 

upplevelser eller förvridna intryck. Två andra studier (Gallagher & Maclachlan, 

2001; Eiser, Darlington, Stride, & Grimer, 2001) visade på att stöd och 

uppmuntran från närstående och arbetskamrater underlättade för de som hade fått 

ett ben amputerad. Detta minskade känslan av att vara annorlunda hos dessa 

personer, och gjorde att de kunde känna sig starka. Insikten om att alla människor 

har någon svaghet gav känslan av att passa in, att kunna gå ut och hålla huvudet 

högt utan att känna sig otillräcklig  

I feel support groups are extremely important. (Legro et al., 1999, p.160) 

 

Att sörja en förlorad kroppsdel 
I ett flertal studier (Cansever et al., 2003; Gallagher & Maclachlan, 2001; de 

Godoy, Braile, Buzatto, Longo, & Fontes, 2002) framkom att förlusten av en 

kroppsdel kunde leda till en funktionsnedsättning som gav svåra känslomässiga 
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följder. Ungefär hälften av alla amputerade drabbades av psykiska problem varav 

depression var vanligast. Att ena minuten vara icke handikappad och några 

timmar senare vara utan sitt ben innebar svårigheter med att acceptera 

kroppsförlusten. I det undermedvetna trodde de att de skulle få benet tillbaka. I en 

av studierna (Gallagher & Maclachlan, 2001) framkom att det tog tid att komma 

över den sorg som benamputationen innebar. Förlusten av benet berörde inte bara 

den drabbade utan var även svår för de drabbades släkt och vänner. Funderingar 

över vad som var väsentligt i livet samt tankar om vad som hände med den 

förlorade kroppsdelen gav en känsla av att livet var förbi. Två andra studier 

(Pucher, Kickinger, & Frischenschlager, 1999; Livneh, Antonak, & Gerhardt, 

1999) visade på att anpassningen av kroppsuppfattningen och kroppsförlusten 

berodde på hur lång tid som förflutit sedan amputationen, ålder, initial sjukdom 

samt tidpunkt för amputationen. Upplevelsen av oro var mer uttalad om personen 

var yngre och amputationen nyligen utförd. Personer i två studier (Eiser et al., 

2001; Hagberg & Brånemark, 2001) beskrev hur de besvärades vid första 

anblicken av stumpen som upplevdes motbjudande och frånstötande. I en studie 

(Gallagher & Maclachlan, 2001) beskrev personer första åsynen av protesen som 

förskräcklig vilket gav en känsla av att vilja gråta. Efter utskrivning från sjukhuset 

kunde det också bli en lång väntan på protesen. Detta berodde oftast på problem 

med stumpen eller sårläkningen. 

Psychologically, it [amputation] 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, p. 91) 

 

I en studie (Gallagher & Maclachlan, 2001) beskrevs att även om sorg efter den 

förlorade kroppsdelen förekom hos dessa personer så var det inte alltid förenat 

med känslan av att livet var slut. Personens egen attityd till att leva med ett 

amputerat ben ansågs ha betydelse för att kunna se positivt på livet och att inte 

låta förlusten av benet bli ett hinder till att göra saker. 

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, p. 92) 
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Att känna ständig smärta som är svår att prata om 

Flera studier (Ehde et al., 2000; Jensen, Krebs, Nielsen, & Rasmussen, 1985; 

Walters & Williamson, 1998) visade på att smärta var vanligt hos personer som 

genomgått en benamputation, och den behövde inte nödvändigtvis vara relaterad 

till det amputerade benet. Vanligt förekommande var ryggsmärta, smärta i det 

icke amputerade benet, i sätet, höfterna, nacke och skuldror på grund av felaktig 

belastning av kroppen. Personer som upplevde smärta hade haft konstant eller 

intermittent smärta flera månader eller år innan amputationen vilket bland annat 

medförde ökad risk för fantomsmärtor efter amputationen. I två studier (Dudgeon 

et al., 2002; Mortimer et al., 2002) beskrev personer smärta som en del av det 

dagliga livet vilket påverkade valet av aktiviteter. Till förmån för mer viktiga 

aktiviteter drogs takten på dagliga rutiner ner. Smärtan sågs inte som en ensam 

existens eller orsak och följde inget särskilt mönster. Dessa personer upplevde 

smärtan som personlig och svår att prata om på grund av att den upplevdes av 

andra som tråkig och inte gick att göra någonting åt vilket ledde till att doktorer, 

terapeuter, vänner och familj uteslöts från att veta om smärtan.  

I`ll talk to my wife you know, a little bit, not a lot. She doesn´t like to talk 
about it very much. It is boring. In a sense she doesn´t see me having a 
pain-free life. (Dudgeon et al., 2002, p. 229) 

 

I flera studier (Dudgeon et al., 2002; Mortimer et al., 2002; Ehde et al., 2000; 

Pucher et al., 1999) framkom det att personer upplevde fantomsmärta och 

stumpsmärta som de vanligaste smärtupplevelserna. Båda dessa smärtor ansågs 

som fruktansvärda och svåra att uthärda. Smärtorna beskrevs ofta som skarpa, 

värkande, brännande, stickande och förfärliga samt att smärtan gav känslan av att 

sista stunden är kommen. Det svåraste med smärtan var oron och rädslan för vilka 

rörelsehinder den kunde leda till och hur åldrandet skulle påverkas. Hos de 

drabbade fanns en tydlig koppling mellan kroppsuppfattning och fantomsmärtor 

vilket visade sig genom att personer som hade fantomsmärtor upplevde sig själv 

oskadade oftare än de som var smärtfria. Detta berodde på att smärtupplevelsen 

från det förlorade benet gav känslan av att benet fanns kvar. Fantomsmärtor sågs 

av andra ofta som inbillade, och avfärdades som otroliga eller bortförklarades som 
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en naturlig del av handikappet. Sjukvårdspersonal ansågs av personer med smärta 

ha bristande kunskaper om smärtproblematiken vilket ledde till en bristande tillit 

till sjukvården, samt att smärtbehandlingen inte blev optimal.  

I have a lot of pain still, a lot of phantom pain…it gives a wee bit one time 
or another but other times it gets really terrible I can hardly bear it, the 
pain. ( Mortimer et al., 2002, p. 295-296) 

 

Personer i två studier (Dudgeon et al., 2002; Pucher et al., 1999) beskrev hur 

smärta visade sig på flera sätt och krävde bestämda hanteringsmetoder. Genom att 

bygga säkerhetsnät, planera och prioritera aktiviteter kunde personer i studierna 

hantera sin smärta. Personer som var benamputerade upplevde också att det inte 

gjorde lika mycket om smärtan var en konsekvens av en rolig aktivitet. Smärtan 

kunde även hanteras genom avledning som att lyssna på musik, läsa, meditera, se 

på teve eller engagera sig i arbete. Sociala aktiviteter prioriterades högt och var 

det sista som upphörde vid smärta. 

Patients with better coping strategies suffer less from painful sensations 
then patients with poorer coping strategies /…/ experience of pain is 
influenced primarily by the coping strategies of the patients. (Pucher et al., 
1999, p. 382) 

 

Att vid protesanvändning känna oro, begränsning och rädsla för beroende 

För personer i två studier (Gallagher & Maclachlan, 2001; Hagberg & Brånemark, 

2001) medförde förlusten av benet oro och rädsla för begränsningar i 

rörelsefriheten och för ett beroende av andra människor. Rädsla för att något 

skulle hända det friska benet och en oro över att protesen inte skulle fungera 

framkom tydligt. Protesanvändning medförde begränsningar i det dagliga livet. 

Personer upplevde det svårt att styra och hålla kontroll på protesen och att gå på 

ojämnt underlag, vilket ledde till en ständig rädsla för att falla. Protesen upplevdes 

även som tung och ljud från proteshållaren kunde vara störande. Vardagliga 

situationer som att sitta på toalettstolen, gå fort, gå på bio eller åka med allmänna 

kommunikationsmedel innebar svårigheter för personer som var benamputerad. I 

en studie (Legro et al., 1999) framkom hos personer även en önskan om proteser 

som tålde vatten, för att möjliggöra simning och duschning med protes. 
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The reliability of the limb was considered to be of extreme importance. 
Most participants revealed how on occasion their respective limb broke or 
fell off. For example, being at a disco and the leg flying off, jumping into a 
swimming pool and leaving the leg behind or the limb simply breaking 
while walking. These incidents rendered them immobile and dependent on 
others around them. (Gallagher & Maclachlan, 2001, p. 93) 

 

Flera studier (Gallagher & Maclachlan, 2001; Hagberg & Brånemark, 2001; 

Legro et al., 1999; Whyte & Niven, 2001) visade att protesanvändning även 

innebar ett ständigt planerande och ett behov av att ta sig tid, göra saker 

långsammare och rikta in sig på en sak åt gången. Att gå med protes innebar för 

personer även en haltande och vaggande gångstil och en känsla av trötthet från 

stumpen. Efter att ha burit protes länge förstördes ryggen, höfterna och benen 

vilket kunde medföra att en modern protes gav sämre gångförmåga än den gamla. 

Hos personer skapade dessa problem oro och tankar om hur beroende av andra 

människor de skulle bli när de blev äldre. En studie (Bruins, Geertzen, Groothoff, 

& Schoppen, 2003) visade på att personer som hade fått ett ben amputerat 

upplevde svårigheter vid återgången till arbetet. De fysiska begränsningar som 

benamputationen medförde ledde också ofta till byte av arbete eller 

arbetsuppgifter. Även arbetsgivarens rädsla för framtida sjukskrivningar 

upplevdes utgöra ett hinder vid befordran. Den egna motivationen beskrevs av 

dessa personer som avgörande för en lyckad återkomst till arbetet. I två studier 

(Bruins et al., 2003; Legro et al., 1999) påtalades vinsten av att med protes återfå 

rörligheten trots alla begränsningar den medförde. För dessa personer innebar ett 

gott liv med protes en god protes, en bra attityd, ett aktivt liv och mycket träning. 

Att använda protes möjliggjorde förflyttning utan rullstol och var viktigt för 

rörlighet på jobbet. I en studie (Gallagher & Maclachlan, 2001) beskrev personer 

hur en protes som kändes säker minskade oron och höjde livskvaliteten. De 

beskrev även betydelsen av amputationsnivån. Att få behålla knäet gav mer 

kontroll och rörelsefrihet än en lårbensamputation. 

After it happened to me and I had got the leg, this monstrosity of a thing 
with hinges and everything ... You think oh my God look at that thing. But 
then you start to move and you realize that you are up and moving again 
/.../ I didn´t give a damn who was looking at me, I just wanted to get out 
and about. (Gallagher & Maclachlan, 2001, p. 90) 
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Att känna sig oattraktiv och obekväm i intima situationer 
I flertalet studier (Williamson & Walters, 1996; Walters & Williamson, 1998; de 

Godoy et al., 2002) framkom att personer som var benamputerade inte kände sig 

attraktiv. Känslan av att partnern besvärades vid åsynen av stumpen fick personer 

att känna sig obekväma i intima situationer och hade därmed en negativ inverkan 

på den sexuella aktiviteten. Intresset för sex minskade på grund av att som 

benamputerad inte längre passa in i den sexuella modellen som ung och inte 

handikappad. Flera andra studier (Gallagher & Maclachlan, 2001; Hagberg & 

Brånemark, 2001; Legro et al., 1999) visade på att svårigheter med hygien och 

problem med kläder och skor också hade en negativ inverkan på känslan av att 

vara attraktiv.  

…those having undergone amputation-are believed to deviate from sexual 
scripts that are based on physical attractiveness and the absence of 
physical defect /…/ The power of cultural messages is so strong that 
disabled individuals report a severe loss of body image. (Walters & 
Williamson, 1998, p. 104) 

 

If I wanted to wear stilettos I would have to get a special limb made. Then 
I wouldn´t be able to wear runners. (Gallagher & Maclachlan, 2001, p. 95) 

 
I en studie (Eiser et al., 2001) beskrev personer beslutet om amputation som en 

befrielse. Att bli fri från benet, som hade medfört svårighet med intimitet 

upplevdes positivt. I en annan studie (Walters & Williamson, 1998) framkom 

betydelsen av att personer fick lära sig hur olika komponenter av rehabiliteringen 

inverkade på den sexuella åtrån och beteendet samt i att bevara en sexuell relation. 

Två studier (Bodenheimer, Kerrigan, Garber, & Monga, 2000; Williamson & 

Walters, 1996) visade på att om en partner fanns innan amputationen blev också 

sexuallivet mindre negativt påverkat och stödet från denne gjorde att sexuellt 

intresse och tillfredsställelse kunde upplevas.  

Several mentioned the adjustments involved in maintaining a sexual 
relationship after amputation. For example, one amputee told us, when 
remarking about how his sexual activity might compare to others, “I do it 
better but some others do it with more style. (Walters & Williamson, 1998, 
p. 112) 
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Flera studier (Bodenheimer et al., 2000; Ide, Watanabe, & Toyonaga, 2002; 

Walters & Williamson, 1998; Williamson & Walters, 1996) visade på att förlusten 

av ett ben ledde till att personer kände begränsningar i den sexuella aktiviteten 

och intresset samt att tidigare inlärt beteende inte längre kunde utföras. Personer 

blev tvungna att lära sig nya ställningar för att kunna genomföra ett samlag. Den 

kalla och smärtsamma stumpen upplevdes också som ett hinder i intima 

situationer. Stumpen distraherade och orsakade svårigheter vid sexuella aktiviteter 

och gav mindre tillfredsställelse samt påverkade livskvalitén negativt. Även 

användandet av mediciner upplevdes reducera den sexuella åtrån. 

I am now 57 and less [sexually] active than I was at 29, the last year I had 
two legs…I would like to be as young, as sexually active and have as many 
legs as when I was 18. My wife would like that also. (Williamson & 
Walters, 1996, p. 226) 

 

Diskussion 

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

med ett amputerat ben. Studien resulterade i fem kategorier: att information och 

support ger framtidstro, att känna sorg över kroppsförlust, att känna ständig 

smärta som är svår att prata om, att vid protesanvändning känna oro, begränsning 

och rädsla för beroende samt att känna sig oattraktiv och obekväm i intima 

situationer. 

 

I denna litteraturstudie framkom att information och support gav framtidstro. Hos 

personer som upplevde informationen som bristfällig, framförallt från 

professionella, försvårades tron på en ljus framtid. Informationens betydelse har 

även påtalats i ett flertal studier vid andra sjukdomar. Dahlberg (2002) betonar att 

brist på information leder till att personen inte förstår, vilket i sin tur innebär en 

utsatthet som kränker självkänslan. Lundberg och Nyström Peck (1994) betonar 

att en människa som ser livet som meningsfullt och begripligt och som känner sig 

kapabel att hantera problem också har en större möjlighet att klara av 

stressituationer som är skadliga för hälsan. Med tillräcklig information ökar 
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människans möjlighet att uppleva livet som begripligt, meningsfullt och 

hanterbart. Detta är även något som Michael (1996) påtalar i sin studie. Hon 

betonar också att de personer som får kunskap om sin sjukdom och ser livet som 

meningsfullt också kan hjälpa andra i samma situation. Detta var något som även 

framkom i denna litteraturstudie hos personer som hade fått ett ben bortamputerat. 

Den ökade kunskapen gjorde det också lättare för dem att följa läkarens råd om 

sjukdomen samt att vid behov ändra sin livsstil till förmån för hälsan. Gillibrand 

och Flynn (2001) påstår att personer med sjukdomen diabetes mellitus upplever 

missnöje med den information som ges av professionella. Denna avsaknad av 

information leder till bristande kunskap om sjukdomen och ger en känsla av att 

inte själv kunna styra sitt förändrade liv. Denna okunskap leder till att personer 

inte vet vilka konsekvenser sjukdomen kan medföra och vad som kan förväntas i 

framtiden. Liknande känslor framkom i denna litteraturstudie hos personer med 

ett amputerat ben när informationen var bristfällig. Enligt Gillibrand och Flynn 

(2001) fattas besluten om behandling av läkaren utan att personer med diabetes 

själva kan påverka detta. När dessa personer lär sig så mycket som möjligt om sin 

sjukdom ökar deras självkänsla och de kan uppnå en balans i livet vilket leder till 

en tro på framtiden.  

 

Denna litteraturstudie visade också betydelsen av att träffa och tala med andra i 

samma situation. Möten i supportgruppen gjorde det lättare att tro på en framtid 

trots att de hade förlorat benet. Enligt Flannery och Faria (1999) är 

supportgrupper till för att stärka de drabbade medlemmarna och bli en källa till 

hopp om framtiden. De betonar vidare att ett nätverk av stödpersoner bör byggas 

upp för att ge patienten och anhöriga förståelse och uppmuntran. Michael (1996) 

menar att personer med en kronisk sjukdom känner sig annorlunda vilket kan leda 

till isolering. De kan tycka att det är svårt att prata med sina anhöriga och anser 

ofta att de enda som kan förstå dem är andra personer med samma sjukdom. Att 

uppleva hälsa trots sjukdom är en förutsättning för att kunna känna framtidstro. 

Lindsey (1996) menar att viktiga faktorer för hälsa är att ha relationer med andra, 

nya bekantskaper, ömsesidig relation med vårdpersonal samt ett engagemang att 
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hjälpa andra i samma situation. Detta kan uppnås genom att bilda en 

supportgrupp. 

 

Information och support i form av samtal är en av de omvårdnadsinterventioner 

som uppskattas högt av människor i en krissituation. De drabbade har ett stort 

behov av att ställa frågor och få svar samt prata om sin situation. Sjuksköterskan 

har en uppgift i att etablera ett förtroende hos patienten för att få en öppen 

kommunikation som gör det möjligt att i ett tidigt stadium ta itu med eventuella 

problem som kan uppstå (Flannery & Faria, 1999). Informationen kan med fördel 

bestå exempelvis av videofilm, eller interaktiv inlärning med dator. Den bör ges 

på ett för patienten lättförståeligt språk utan medicinska termer så att inga 

missförstånd uppstår. (Kralik, Brown, & Koch, 2000; Larsson, Nilsson, Jansson, 

& Dalén, 2003). Kralik et al. (2000) påtalar betydelsen av att sjuksköterskan är 

medveten om att beskedet om en kronisk sjukdom kan vara en stor händelse i en 

människas liv, och vända upp och ner på hela dennes tillvaro. Detta kräver 

noggrann planering, empati och uppföljning. Maguire och Parkes (1998) betonar 

att sjuksköterskor kan hjälpa personer som ska genomgå en operation och som 

leder till förlust av kroppsdel eller kroppsfunktion, exempelvis en mastektomi, 

genom att inför operationen informera om vad som kan förväntas. Vidare påtalar 

Maguire och Parkes (1998) om betydelsen av att introducera personer i en 

supportgrupp så att de får möjlighet att ventilera problem med andra som 

genomgått samma sak.  

 

I denna litteraturstudie framkom det även att leva med ett amputerat ben handlar 

om att sörja en förlorad kroppsdel. Erixon, Jerlock och Dahlberg (1997) beskriver 

hur människan lever som subjekt i och genom sin kropp. De menar att människan 

inte ”har” sin kropp utan ”är” sin kropp och att det är genom kroppen som 

människan har tillgång till världen. Interaktionen med omgivningen sker på flera 

plan med utnyttjande av de kapaciteter som vi har. Enligt Maguire och Parkes 

(1998) kan sorgen efter en förlorad kroppsdel, oavsett vilken det är eller vad som 

orsakade förlusten, jämföras med den sorg som upplevs efter förlusten av en 
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älskad vän. De sörjandes tankar upptas helt av förlustkänslor. Sorgen över den 

förlorade kroppsdelen kan leda till en depression. Ahlström och Hansson (2000) 

menar att människor med kronisk sjukdom ofta upplever sorg och oro och att 

dessa tillstånd utgör ett hot mot välbefinnandet. Enligt Madjar (1997) kan 

sjukdom få den välbekanta kroppen att förändras vilket leder till att människan 

inte bara ser annorlunda ut utan också känner sig annorlunda. Insikten om att 

förändringen är bestående leder till en sorg där det ofta är svårt att se en utväg. 

 

Sorg är en känslomässig reaktion på förlust. Ett förtroende mellan sjuksköterskan 

och personen i sorg är en förutsättning för att denne ska kunna ge uttryck för sina 

känslor och behov utan att känna sig misstrodd och fånig. För att hjälpa personer i 

sorg är det därför av betydelse att ett sådant förtroende byggs upp. Genom att 

aktivt lyssna på vad personen vill förmedla skapas en förståelse som kan leda till 

ett inre välbefinnande hos denne (Hörnsten, Norberg, & Lundman, 2002; Lindsey, 

1997). Enligt Bredin (1999) har kvinnor som har förlorat ett bröst svårt att 

acceptera kroppsförlusten. De känner ofta en stor sorg där den nya kroppsbilden 

leder till känslor av äckel, vilket gör att de undviker att titta sig i spegeln, beröra 

sin kropp eller låta någon annan röra vid den. Liknande känslor framkom i denna 

litteraturstudie vid första åsynen av stumpen hos personer som hade fått sitt ben 

amputerat. Bredin anser att massage är en bra intervention som sjuksköterskan 

kan ge för att hjälpa kvinnor som förlorat ett bröst att komma över sin sorg. 

Genom massage kan de få hjälp att slappna av, bli rörda vid och lära känna sin 

nya kropp. Efter en tids behandling med massage kan kvinnor både titta och ta på 

ärret efter bröstet utan att falla i gråt. Denna form av behandling skulle även 

kunna få personer som var benamputerade att lättare acceptera förlusten av benet.  

 

I denna litteraturstudie framkom det också att leva med ett amputerat ben 

handlade om att känna ständig smärta som var svår att prata om. De upplevelser 

och svårigheter som smärtan medförde hos dessa personer återfinns i flertalet 

andra studier om olika sjukdomar. Madjar (1997) påstår att smärta är något 

subjektivt som varken kan förnekas eller bekräftas men för personen som 
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upplever smärta finns inga tvivel på dess verklighet. Smärtan kan utgöra ett hot 

och ge känslan av att vara fångad i en kropp där smärtan tagit över makten. Denna 

smärta har sin egen existens i kroppen på individen och gör som den vill 

oberoende av individens intentioner. Smärtupplevelsen är personlig och svår att 

dela med sig. Francke, Garssen, Abu-Saad och Grypdonck (1996) påvisar att 

personer med kronisk smärta ofta undertrycker att tala om den. De upplever 

många gånger att sjuksköterskan anser att viss smärta är normal och därför inte 

kräver någon åtgärd. I denna litteraturstudie framkom att smärta ignorerades och 

ansågs som inbillad hos dem som var benamputerade. Smith och Friedemann 

(1999) menar att personer med kronisk smärta har svårigheter med att uttrycka 

sina känslor. Dessa personer döljer smärtan både för de närstående och för 

sjukvårdspersonal, för att inte oroa dem eller göra dem besvikna på grund av att 

smärtan medför svårigheter att utföra vissa aktiviteter. Denna oförmåga att dela 

med sig av känslor framkom även i denna litteraturstudie. 

 

En central del i sjuksköterskans profession är att stödja och hjälpa människor med 

den smärta som ofta medföljer en kronisk sjukdom. För att kunna bedöma den 

andres upplevelse av smärtans intensitet kan sjuksköterskan använda sig av VAS-

skalan. Denna skala är graderad från noll till tio där noll är ingen smärta och tio 

markerar värsta tänkbara smärta. Aubrun, Paqueron, Langeron, Coriat och Riou 

(2003) menar att med denna skala är risken för felbedömning av smärtan liten 

eftersom personen själv markerar det nummer som svarar för smärtupplevelsen. 

Enligt Francke et al. (1996) ger sjuksköterskor ofta intryck av att läkemedel är 

enda sättet att lindra smärta vilket kan bidra till att en del människor inte uttrycker 

sin smärta. Sjuksköterskor kan lindra den fysiska smärtan med farmaka men även 

med icke farmakologisk behandling såsom TENS. Denna metod kan användas 

mot nociceptiv och neurogen smärta (Katz & Melzack, 1991). Seers och Carroll 

(1998) betonar att avslappning är en bra metod för att lindra smärta. Detta kan ske 

exempelvis genom att lyssna på musik, meditera eller utföra andningsövningar. 

Avslappningen bryter smärtans onda cirkel och minskar spänningarna i kroppen 

vilket medför att smärtupplevelsen och stressen minskar. 
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Att vid protesanvändning känna oro, begränsning och rädsla för beroende var 

ytterligare en kategori som framkom i denna litteraturstudie. Ett flertal olika 

kroniska sjukdomar ger begränsningar och beroende av andra i det vardagliga 

livet. Michael (1996) beskriver att leva med en kronisk sjukdom innebär att 

personer inte kan eller orkar göra vad de vill. De känner att de tappat kontrollen 

över sitt liv och har svårt att klara sig själv och därmed blir beroende av andra. 

Sabatino (1999) påtalar att personer som blir beroende av andra upplever en 

känsla av att ha förlorat sin egen styrka. Det kan kännas både svårt och 

förnedrande för dessa personer att behöva be andra utföra saker som de tidigare 

alltid tagit hand om själv. Erixon et al. (1997) påstår att människor som lever med 

kärlkramp upplever att den kroniska sjukdomen påverkar vardagen. Tidigare har 

vardagen och dess aktiviteter tagits för givna och kroppens förmåga att klara 

vardagens påfrestningar som en självklarhet. Kroppens oförmåga vid kärlkramp 

medför att interaktionen med världen förändrats, aktiviteter begränsas och 

beroendet av omgivningen tilltar. Den naturliga autonomin går förlorad. Vardagen 

präglas av en strävan att skapa balans mellan vad personer vill göra och vad som 

är möjligt att utföra. Dagen planeras noggrant så att inget oförutsett skall inträffa. 

Valet står mellan att utöva aktiviteten under en längre tid, välja bort vissa delar 

eller helt avstå. Detta sätt att prioritera aktiviteter framkom även hos personer i 

denna litteraturstudie framförallt för att undvika smärta. Även Miklaucich (1998) 

menar att människor med kärlkramp begränsas i vardagen. De vågar exempelvis 

inte lyfta tunga saker och har blivit förbjudna av doktorn att köra bil. Brown och 

Williams (1995) beskriver hur kvinnor med reumatoid artrit upplever 

begränsningar eftersom de inte längre kan utföra vardagliga sysslor. Dessa 

svårigheter kan leda till en frustration där den egna oförmågan gör att andra får 

utföra sysslorna. Detta sker inte alltid på ett sätt som kvinnorna tycker är det bästa 

vilket leder till en känsla av att vara beroende. 

 

För att motverka känslan av beroende menar Flannery och Faria (1999) att 

människan bör återgår till tidigare aktiviteter. Sjuksköterskor har en uppgift i att 
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vara uppmärksam på vilken kapacitet patienten besitter och låta denne utföra de 

aktiviteter som han/hon vill och kan. För att stärka personens självkänsla bör 

denne uppmuntras till att försöka prova på nya saker även om det finns en risk att 

inte lyckas varje gång. Flannery och Faria anser även att en intervention för 

sjuksköterskor är att delge personen och dennes anhöriga kunskap om olika 

resurser som finns tillgängliga ute i samhället och som kan behövas för att minska 

känslan av beroende och stärka personens autonomi. Long, Kneafsey, Ryan och 

Berry (2002) menar att ett rehabiliteringsteam bestående av arbetsterapeut, 

sjukgymnast, läkare, sjuksköterska samt kurator tidigt bör kopplas in för att 

underlätta en återgång till arbetet. Sjuksköterskan har som uppgift att bland annat 

ge känslomässigt stöd, svara för den fysiska omvårdnaden och involvera 

personens närstående i rehabiliteringen. 

 

Att känna sig oattraktiv och obekväm i intima situationer var ytterligare en 

aspekt som framkom hos personer i denna litteraturstudie, vilket hade en 

negativ inverkan på den sexuella aktiviteten. Chance (2002) menar att de 

flesta människor oavsett hälsotillstånd har problem med kroppsuppfattning 

och självkänsla vid något tillfälle i livet. Att ha en sjukdom som förändrar 

kroppsbilden innebär en känsla av att inte kunna nå upp till de kroppsliga 

ideal som framställs i media. Detta leder till skam över den egna kroppen och 

känslan av att vara oattraktiv. I en studie gjord av Kralik, Koch och Telford 

(2001) berättar kvinnor med kronisk sjukdom om hur sexualiteten påverkas 

när kroppen förändras. De anser att en vacker och sexig kropp är en kropp 

utan sjukdom vilket för dem medför känslor av osäkerhet, försämrat 

självförtroende och sårbarhet. Shell och Miller (1999) berättar om hur det hos 

personer med cancer förekommer olika myter om att sjukdomen kan överföras 

till partnern vid samlag. Sjuksköterskor har en uppgift i att avfärda sådana 

myter för att människor ska kunna fortsätta med sin sexuella aktivitet. 

 

För att motverka känslan av att vara oattraktiv och obekväm i intima 

situationer poängterar Kralik et al. (2001) betydelsen av att sjuksköterskan 
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underlättar för personen genom att tala om aspekter som handlar om det 

sexuella. En försäkran om att sexuella problem är lika viktiga som andra 

hälsofrågor visar en respekt för hela människan. En vilja att hjälpa inom detta 

område är av stor betydelse för personer som lider av en kronisk sjukdom 

eftersom de ofta behöver stärka sin självkänsla. Om sjuksköterskans kapacitet 

inte räcker till bör kontakt med sexualrådgivare förmedlas för att personer ska 

få den hjälp de behöver. 

 

Kvalitativ forskning är en metod som beskriver människors subjektiva upplevelser 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Denna metod är särskilt lämpad för 

sjuksköterskor att ta del av eftersom deras fokus ligger på omvårdnad, 

kommunikation och samspel (Holloway & Wheeler, 2002 s. 19-20). 

Trovärdigheten i denna litteraturstudie kan ses som hög eftersom de vetenskapliga 

artiklarna lästes igenom flera gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 252) är det en risk i kvalitativ 

innehållsanalys att egna tolkningar och värderingar läggs in. Detta motverkades i 

denna litteraturstudie genom att två personer deltagit i analysarbetet vilket 

minskade risken för egna tolkningar. En begränsning i studien är att få av de 

analyserade artiklarna är kvalitativa vilket gör det svårt att få fram upplevelser. 

Eftersom denna litteraturstudie bygger på en analys av resultat från andra studier 

är det svårt att kontrollera textens ursprung. En annan svårighet med denna 

litteraturstudie är också att textenheterna är översatta från engelska vilket kan leda 

till att nyanser i informationen förlorats.  

 

En fördel med denna litteraturstudie är att den ger en samlad bild över 

upplevelserna hos personer med benamputation. Genom att uppmärksamma dessa 

upplevelser kan sjuksköterskor anpassa omvårdnaden efter de specifika behoven 

hos den enskilda människan. Eftersom denna litteraturstudie presenterar 

upplevelser oberoende av kön eller orsak till benamputationen så kan förslagsvis 

vidare forskning kring detta ämne inriktas på att skilja mellan könen och de 

bakomliggande orsakerna, för att på detta sätt få fram olikheter beträffande 

upplevelserna. I denna litteraturstudie framkom att det finns ett stort behov av 
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stöd från närstående. Mer forskning som belyser de närståendes situation är 

därmed också önskvärt för att sjuksköterskor ska få en ökad förståelse för deras 

situation. Denna ökade förståelse kan leda till ett bättre bemötande av de 

närstående och ge dem en möjlighet till att känna sig delaktighet i omvårdnaden. 
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