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Sammanfattning 

Bakgrund: Att förlora en kroppsdel medför att patienternas liv förändras. En 

amputation innebar inte endast en fysisk förändring utan även en psykisk förändring 

av patienternas liv. Syfte: Var att beskriva betydelsen av stöd hos patienter efter 

planerad benamputation. Metod: En litteraturstudie som genomfördes i tre olika 

databaser. Litteraturstudiens resultat resulterade i nio artiklar som presenterades i fyra 

teman; betydelsen av stöd vid fysiska förändringar, betydelsen av stöd vid psykiska 

förändringar, betydelsen av stöd vid existentiella förändring och sociala stödets 

betydelse vid en amputation. Resultat: Studien resulterade i fyra teman; (I) belyser 

hur fysiska förändringarna påverkat patienterna samt patienternas ADL. (II) beskriver 

den psykiska påverkan på patienterna efter amputationen samt att stödet från 

sjukvårdspersonalen måste inriktas till det psykiska likaväl som det fysiska. 

(III) beskriver ett missnöje hos patienterna angående stödet från sjukvårdspersonalen 

samt att patienterna efter amputationen måste bemästra nya färdigheter. (IIII) belyser 

det sociala stödets betydelse från närstående, vänner och människor runt omkring. 

Slutsats: I resultatet framkom det att patienterna som är amputerade behövde flera 

olika inriktningar av stöd efter amputationen. Behovet av stöd och att se hela 

människan behöver inkluderas i sjuksköterskeprofessionen och det är därför med stor 

vikt att studiens resultat belys.
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Abstract 

Background: Losing a body part is life changing. An amputation involved a physical 

change and a mental change in patients' lives. Purpose: To describe the importance of 

support for patients following a planned leg amputation. Method: A literature study 

conducted in three different databases. The study resulted in nine articles that are 

presented in four themes; the importance of support at physical changes, the 

importance of support at psychological changes, the importance of support at 

existential changes and the importance of social support. Result: The study resulted in 

four themes; (I) illustrated how physical changes affected patients and patients' ADL. 

(II) describes the psychological impact on patients after amputation, and that the 

support must focus on the mental as well as the physical. (III) describes the support of 

healthcare professionals and that patients must master new skills. (IIII) highlights the 

importance of social support from close relatives, friends and people around. 

Conclusion: In the result it emerged that an amputated patient needs several different 

orientations of support after amputation. The need for support and seeing the whole 

person needs to be included in the nursing profession. It is therefore of significant 

importance that the study results need to be highlighted.
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Inledning 

Varje år sker det omkring 3500 amputationer i Sverige (Rydholm & Gustafson, 

2012). Antalet amputationer har ökat kraftigt sedan 1950-talet på grund av att fler 

drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och diabetes samt att medellivslängden har ökat. 

Nittionio procent av alla amputationer utförs på nedre extremitet och majoriteten är 

män över 60 år (Bäck-Persson & Björkelund, 2005). Vid sjukdomar såsom diabetes, 

arteriella sjukdomar, malignitet, trauma, medfödda defekter, eller infektioner kan en 

amputation vara oundviklig (Liu, Williams, Liu & Chien, 2010).  

Ordet amputation betyder att skära av, beskära runt om eller hugga av (Lindskog, 

2014). Den medicinska definitionen av en amputation är att en extremitet eller en del 

av ett organ avlägsnas genom operation. Att amputera ett ben är ofta det sista 

behandlingsalternativet vid sjukdomar såsom diabetes, infektion och arteriella 

sjukdomar (Liu et al., 2010; Bäck-Persson & Björkelund, 2005).  

 

Många patienter upplevde en stor sorg över att förlora benet. Bearbetning av dessa 

känslor tar tid. Känslorna kunde påverka patienternas motivation till att genomgå 

amputationen samt den efterkommande rehabiliteringen. När patienterna blivit 

informerade om att amputationen skulle genomföras var det av stor vikt att 

sjuksköterskan var observant på hur patienterna reagerar. Patienterna behövde stöd för 

att hantera känslor och tankar innan amputationen genomfördes samt efteråt 

(Grønsleth, Roa, Könøy, Almås, 2002). 

 

 

Bakgrund 

Patienterna som genomgått en amputation stod inför en livsförändring där ingenting 

skulle bli sig likt. Vid en amputation skedde det en radikal förändring både 

existentiellt och fysiskt (Livingstone, Van de Mortel & Taylor, 2011). Att förlora en 

kroppsdel innebar att patienternas liv förändrades och medförde en rad förändringar 

(Chini & Boemer, 2007). De förändringar som patienterna beskrev var främst 

kopplade till arbete, fritid och olika sociala aktiviteter. En benamputation innebar inte 

endast en fysisk förändring - att förlora ett ben - utan även en psykisk förändring av 

patienternas liv (Liu et al., 2010). De nya förändringarna kunde sänka patienternas 

upplevda livskvalitet (eng; Quality of life, QoL) (Asano, Rushton, Miller & Deathe, 

2008). Patienter som genomgått en amputation upplevdes som mer deprimerade än 

tidigare. Känslor som kunde uppstå efter amputationen var hopplöshet, hjälplöshet 

och nedstämdhet (Remes et al., 2010). 
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Stödets betydelse för omvårdnad och hälsans betydelse 

Omvårdnad ska ske på individnivå vilket innebär att forskningen och kunskapen om 

omvårdnad utgår från människan som en enhet mellan kropp och själ (Willman, 1996; 

Gustafsson & Willman, 1999).  

 

Vid en förlust av ett ben ställdes patienterna inför frågor angående vad som var viktigt 

och oviktigt i livet. Hälsa kan ses utifrån tre olika perspektiv. Det fysiska som går att 

se genom kliniska undersökningar eller laboratorietester. Mentala hälsan innebär 

patienternas mentala, emotionella och psykologiska status. Den mentala hälsan kan 

innebära allt från känslor till psykiska sjukdomar. Den sociala hälsan går ihop med 

den mentala hälsan och innebär att patienterna antingen kan eller inte kan medverka i 

sociala sammanhang. Den mentala och sociala hälsan är något som inte går att 

undersöka kliniskt eller genom laboratorietester (Amzat & Razum, 2014). Även 

Ericsson (1988) beskrev att människan ska ses utifrån dimensionerna kropp, själ och 

ande. Kroppen är det somatiska, det vill säga det centrala i omvårdnaden. Själen har 

två perspektiv en andlig och en psykisk (Ericsson, 1988).  

 

Omvårdnad innebär att kunna ta hand om människor som lider av sjukdom, skada, 

lidande eller står inför döden. Dessa människor behöver omvårdnad i form av skydd, 

hjälp och tröst. Från början var sjuksköterskans uppgift att värna om den andliga 

dimensionen hos människan (Meehan, 2003). Ericsson (1988) beskriver vårdandet 

(caring) som att åstadkomma tillit, tillfredsställande hos patienterna, ett välbehag både 

psykiskt och fysiskt samt att sjuksköterskan ska upprätthålla, igångsätta och stödja i 

samtliga hälsoprocesser. Numera beskrivs sjuksköterskans uppgift som att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsan utifrån patienternas 

individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en 

värdig död (Meehan, 2003). Sjuksköterskans uppgift har utökats till att beröra 

patienters fysiska, psykiska, sociala och andliga hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). För att kunna ge en god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan innefattar 

kunskap och skicklighet för att kunna förebygga sjukdom, lindra smärta, lindra 

lidande, ta hand om sjuka och svaga, främja hela människans hälsa samt kunna ge 

tröst (Meehan, 2003). 

   

Stöd innefattar både tal och handling. Talet är ett medel för människor att kunna 

kommunicera och förstå varandra (Ericsson, 1988). En omvårdnadshandling kan till 

exempel vara att ha en sann och äkta närvaro i mötet med patienterna. 

Sjuksköterskans uppgift är att förmedla hopp, att vägleda, att belysa mening samt vara 

ett närvarande stöd. Utöver detta har sjuksköterskan även som uppgift att stödja 

livsuppehållande funktioner, vårda kroppen samt att systematiskt lyssna, träna och 

undervisa patienterna. Målet för omvårdnaden är att patienterna upplever självrespekt, 
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kontroll, styrka och uppskattning. Omvårdnaden innefattar en emotionell och 

känslomässig relation mellan patienterna och sjuksköterskan (Willman, 1996). 

 

Betydelsen av socialt stöd  

Socialt stöd definieras som ett känslomässigt stöd och en omsorg från andra personer 

till en person som befinner sig i kris eller en stressfull situation till exempel sjukdom. 

Ett socialt stöd kan vara familj, vänner, självhjälpsgrupper, föreningar eller andra 

personer i patienternas omgivning till exempel sjuksköterskor (Egidius, 2008). Inom 

socialt stöd delar man upp stödet från personer i patienternas närhet i tre olika 

kategorier. Den första kategorin är det primära stödet som innefattar familjen och 

patienternas närstående. Familjen och närstående kan ge patienterna hopp och 

uppmuntran, men även en känsla av att vara respekterad och älskad. Den andra 

kategorin är det sekundära stödet som innefattar vänner eller sociala grupper som 

patienterna tillhör till exempel en arbetsplats. Vännerna och sociala grupperna bidrar 

med känslor såsom trygghet och tillhörighet men även med empati. Den sista 

kategorin är det tertiära stödet som innefattar personer som genomgått liknande 

livsförändrande situation eller varit med om en amputation. Personerna som tidigare 

genomgått en amputation kan hjälpa patienterna genom att personerna kan relatera till 

samma problem i vardagen (Valizadeh, Dadkhah, Mohammadi & Hassankhani, 

2014). Valizadehs et al. (2014) beskriver att om patienter som genomgått en 

amputation får möjlighet att träffa personer som varit med om en amputation kan det 

bidra till en lättare anpassning till det förändrade livet och kroppen.  

Socialt stöd innebär att personer i patienternas närhet har en positiv eller negativ 

effekt på välmående och hälsa. Socialt stöd kan vara både fysiskt, psykiskt eller 

ekonomiskt stöd. Stöd kan ges på många olika sätt; genom att visa känslor, vara 

lyhörd, genom information, rådgivning och vara förstående (Turner & Brown, 2010).  

Turner och Brown (2010) menar att ett stort socialt stöd kan hindra patienterna från 

psykisk ohälsa och stress. Det sociala nätverket har en stor roll när det kommer till 

patienternas psykiska hälsa, det sociala nätverket kan hjälpa patienterna med att 

hantera ångest, ge hopp och det viktigaste, ha en förståelse för att patienterna inte 

alltid mår bra. (Valizadeh et al., 2014). Enligt Asano et al. (2008) har det sociala 

stödet även stor betydelse för patienternas livskvalitet (QoL), patienter med ett stort 

socialt stöd upplever att livskvalitén även var god efter amputationen. Det är därför 

med största vikt att patienterna får fysiskt och psykiskt stöd, för att kunna anpassa sig 

till det nya livet enligt Valizadeh et al. (2014).   

 

 

Problemformulering 

Patienter som genomgått benamputation ställs inför psykiska och fysiska utmaningar 

eftersom den upplevda livsvärlden förändras. Att som sjuksköterska veta vilken form 

av stöd patienterna behövde upplevdes som svårt. Om sjuksköterskan inte 
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uppmärksammade patientens behov av stöd kunde det leda till negativa konsekvenser 

för patienternas fysiska- och psykiska hälsa. Syftet för studien var därför att beskriva 

betydelsen av stöd hos patienterna efter planerad benamputation.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av stöd hos patienter efter planerad 

benamputation. . 

Metod 

Studien är utformad som en allmän litteraturstudie med avsikt att undersöka ett 

begränsat problemområde (Forsberg & Wengström, 2015). Litteraturstudien 

genomfördes enligt fem-stegsmodellen som beskrivs av Friberg (2012). 

Datainsamling 

Studien inledes med en ostrukturerad fritextsökning i databasen PubMed för att få en 

överblick över forskningsområdet och därefter kontrollerades det att det fanns 

relevanta artiklar (Friberg, 2012). Sökningen resulterade i ett stort antal relevanta 

artiklar. Utifrån syftet och den inledande sökningen valdes därför sökorden: 

Amputation (Amputation), ben (leg), erfarenhet (experience) och stöd (support) (se 

tabell 1, bilaga A).  Sökordet erfarenhet inkluderades för att beskriva patienternas 

erfarenhet samt behovet av stöd. Sökordet stöd inkluderades för att beskriva vilken 

form av stöd som behövs efter en planerad benamputation. Efter den inledande 

sökningen gjordes sökningen med sökorden i databaserna CINAHL och PsycInfo för 

att kontrollera att relevanta artiklar fanns för studien. Databaserna som valdes att 

inkluderas var PubMed, CINAHL och PsycInfo eftersom de innefattar kontexten 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Amputation skrevs in som ämnesord och 

resterande sökord som fritextsökning. Varför amputation valdes som ämnesord var för 

att få sökningen mer specifikt för ämnet (Forsberg & Wengström, 2015, Karlsson, 

2012). Därefter gjordes en sökning med trunkering för att täcka in olika böjningar av 

sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). Trunkering valdes på orden stöd och 

erfarenhet (se tabell 1, bilaga A). Sökningen resulterade i ett stort antal artiklar som 

motsvarade syftet. För att avgränsa, utvidga och optimera sökningarna kombinerades 

sökorden med booleska operatorer som AND, OR och NOT (Forsberg & Wengström, 

2015). För att utesluta artiklar som berörde ämnet trauma kompletterades sökningen 

med NOT trauma med trunkering.  

Studiens inklusionskriterier innefattade studier från hela världen, ett publicerings 

intervall på sex år (2012–2017) och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt 

vara Peer-reviewed Article eller Journal Article. Exklusionskriterier för studien var 

artiklar som berörde trauma eller akuta operationer. Kvalitativa artiklar inkluderades 
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för att öka djupet på studien och kvantitativa artiklar inkluderades för att få ett bredare 

perspektiv på studien (Forsberg & Wengström, 2015). För urval av resultatartiklar 

gjordes en systematisk genomgång av sökresultatet (se tabell 2, bilaga B) genom att 

sammanfattningar lästes i artiklar med titlar relevanta för syftet (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

PubMed  

I databasen PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) på ordet 

amputation. Resterande sökord skrevs in som fritext (se tabell 1, bilaga A). I 

sökningen inkluderades även ordet ben då artiklarna inte annars motsvarade 

sökningen eller inte resulterade i relevanta artiklar. Sökningens begränsningar var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2012 till 2017, 

innefatta människor samt vara Journal Article. Sökningen resulterade i 127 artiklar 

varav 87 sammanfattningar lästes. De artiklar som uteslöts hade titlar eller 

sammanfattningar som inte motsvarade syftet eller innehöll exklusionskriterier. Totalt 

lästes 20 artiklar i sin helhet varav fem artiklar granskade utifrån granskningsmall 

(Carlsson & Eiman, 2013). Fyra artiklar inkluderades till studiens resultat.  

CINAHL 

I databasen CINAHL användes CINAHL Headings på ordet amputation. Resterande 

sökord skrevs in som fritext (se tabell 1, bilaga A). Sökningens begränsningar var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2012 till 2017 

samt vara peer-rewied. Sökningen resulterade i 44 artiklar varav 32 sammanfattningar 

lästes. De artiklar som uteslöts hade titlar eller sammanfattningar som inte motsvarade 

syftet eller innehöll exklusionskriterier. Totalt lästes 12 artiklar i sin helhet varav tre 

artiklar granskade utifrån granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2013). Tre artiklar 

inkluderades till studiens resultat.   

PsycInfo 

I databasen PsycInfo användes Thesaurus på ordet amputation. Resterande sökord 

skrevs in som fritext (se tabell 1, bilaga A). Sökningens begränsningar var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan åren 2012 till 2017 

samt vara peer-rewied. Sökningen resulterade i 49 artiklar varav 28 sammanfattningar 

lästes. De artiklar som uteslöts hade titlar eller sammanfattningar som inte motsvarade 

syftet eller innehöll exklusionskriterier. Totalt lästes 10 artiklar i sin helhet varav två 

artiklar granskade utifrån granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2013). Två artiklar 

inkluderades till studiens resultat.  

Totalt genererade artikelsökningen i tio artiklar samt två dubbletter (se tabell 2, bilaga 

B). Samtliga artiklar som valdes i artikelsökningen granskades utifrån en 

granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2013). Granskningsmallen delade in artiklarna i 

tre kvalitetsnivåer. Grad I innebar att artikeln hade hög vetenskaplig kvalitet, grad II 
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innebar medel vetenskaplig kvalitet och grad III innebar låg vetenskaplig kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Fyra av artiklarna erhöll grad I och fem erhöll grad 

II. En artikel från databasen PubMed erhöll grad III och uteslöts därför i studiens 

resultat på grund av den låga vetenskapliga kvalitén. Totalt inkluderades nio stycken 

artiklar till studiens resultat (se tabell 2, bilaga B). 

Databearbetning 

Induktiv ansats användes för studien, vilket innebär att observera och studera ett 

specifikt fenomen och där efter beskriva fenomenet på ett så korrekt sätt som möjlig 

för att besvara studiens syfte (Priebe & Landström, 2012). Studiens data bestod av sju 

stycken kvalitativa och två stycken kvantitativa vetenskapliga artiklar (se tabell 3, 

bilaga C). Artiklarna bearbetades ingående enskilt och senare gemensamt, vid flertal 

tillfällen. Först lästes artiklarna i sin helhet. Sedan lästes artiklarna grundligt och efter 

ingående bearbetning av artiklarnas resultat markerades relevant fakta. Markeringarna 

översattes från engelska till svenska. Utifrån markeringarna kondenserades kategorier. 

Kategoriernas skillnader och likheter jämfördes och bildade därefter teman (se figur 

1) (Friberg, 2012). Teman som framkom var: betydelsen av stöd vid fysiska 

förändringar, betydelsen av stöd vid psykiska förändringar, betydelsen av stöd vid 

existentiella förändringar och till sist sociala stödets betydelse vid en amputation. 

Forskningsetiska överväganden 

Genomgående under arbetet har forskningsetiska överväganden varit i åtanke. Studien 

tog hänsyn till Kjellströms (2012) beskrivning av forskningsetiken där syftet är att 

värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande. I studien har det 

följts upp och granskats hur studiens utvalda resultatartiklar beskrivit etiska åtaganden 

som kan skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet enligt; 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460/SFS 

2008;192) och Personuppgiftslagen (SFS 1998;204). Kjellström (2012) beskriver 

Belmontrapportens tre etiska principer samt dess vikt vid forskning. I 

Belmontrapporten ingår följande; respekt för personer, göra gott samt 

rättviseprincipen. Respekt för personer togs hänsyn till genom att respekterande och 

skyddande av personers autonomi. Göra gott genom att någon inte kunde ta skada av 

studien samt framföra fördelar med ämnet som studerats. Rättviseprincipen togs 

hänsyn till genom att behandla alla lika oavsett sårbarhet (Kjellström 2012).  

     

Nyttan med studien var att förbättra kunskapen för sjuksköterskor genom att studera 

patientens behov av stöd efter en planerad benamputation. En amputation påverkade 

patienterna samt dess närstående på flera sätt både fysiskt, psykiskt, existentiellt och 

socialt. Ökad kunskap om patienternas upplevelser efter en amputation kan bidra till 

bättre bemötande, ökad förståelse samt vara till nytta för individen, professionen och 

samhället.   
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Resultat 

Databearbetningen resulterade i ett flertal kategorier inom temana (se figur 1). Första 

temat: Betydelsen av stöd vid fysiska förändringar belyser den fysiska förändringen 

efter en amputation som medförde minskad självständighet, självkänsla och 

rörelseförmåga samt behovet av stöd vid dessa förändringar. Andra temat: Betydelsen 

av stöd vid psykiska förändringar belyser den psykologiska förändringen, 

förändringen på patienternas livsvärld, hopplöshet, ensamhet, kommunikation samt 

patienternas framtid. Tredje temat: Betydelsen av stöd vid existentiella förändringar 

belyser kommande livssituation, målsättning samt nya färdigheter. Fjärde temat: 

Sociala stödets betydelse vid amputation belyser närståendes dvs familj och vänners 

roll i amputationen, vilka konsekvenser ett ökat socialt stöd ger, vilka konsekvenser 

ett minskat eller obefintligt socialt stöd ger samt sjuksköterskans roll kopplat till 

amputationen.  

 

 

Figur 1; Figuren visar indelningen i fyra teman med tillhörande kategorier. 
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Betydelsen av stöd vid fysiska förändringar 

Att amputera ett ben innebar en fysisk förändring där utseendet samt kroppens 

funktion förändrades (Norlyk, Martinsen & Kjaer-Petersen, 2013). Patienterna var 

splittrade i känslorna och pendlade mellan känslor såsom orättvisa, lättnad, panik, 

tacksamhet samt en frustration över amputationen och de begränsningar som medföljt. 

Vissa patienter upplevde att det var fel beslut att genomgå en amputation medan andra 

upplevde det som rätt beslut eftersom det gav patienterna en nystart på livet (Madsen, 

Hommel, Bååth & Berthelsen, 2016; Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2012). 

Amputationen ansågs som mer positiv hos patienterna om den minskade eller tog bort 

tidigare smärta, tumör eller funktionsnedsättning (Senra et al., 2012; Verschuren, 

Geertzen, Enzlin, Dijkstra & Dekker, 2015). Patienterna som var mentalt förberedda 

hanterade och accepterade amputationen på ett positivt sätt. Patienterna upplevde då 

att förlusten av benet hade färre negativa konsekvenser och känslor (Madsen, et al., 

2016). Däremot upplevde vissa patienter att amputationen innebar en stor förlust. 

Dessa patienter undvek därför synen av stumpen eftersom den innebar en saknad av 

patienternas gamla funktionella ben. Patienternas självkänsla och självbild påverkades 

negativt och kroppen ansågs inte längre som komplett, attraktiv eller välfungerande 

(Norlyk et al., 2013; Verschuren et al., 2015). Känslor såsom ledsamhet, chock, 

förvåning, ovilja att acceptera situationen, ilska och självmordstankar uppkom efter 

amputationen (Senra et al., 2012; Madsen et al., 2016). Oavsett vilken syn patienterna 

hade på amputationen upplevdes det som viktigt att sjukvårdspersonalen stöttade 

patienten genom att bekräfta att amputationen var den enda utvägen samt att 

motsatsen till amputationen var död eller outhärdlig smärta (Madsen et al., 2016). 

Sjuksköterskans uppgift var att i mörka stunder motivera, få patienterna att fokusera 

på det positiva samt belysa att patienterna är samma person som innan benet 

amputerades (Ostler, Ellis-Hill & Donnovan-Hall 2014; Norlyk et al., 2013).  

En amputation innebar att sysslor som tidigare utförts självständigt blev svåra eller 

omöjliga för patienterna att utföra. Lätta saker som patienterna tidigare utförde utan 

att tänka till exempel att byta position i sängen upplevdes efter amputationen som 

väldigt svårt att utföra. Patienterna behövde därför acceptera att bli beroende av 

andras hjälp (Madsen et al., 2016; Norlyk et al., 2013).  

De yttre förändringarna skapade svårigheter i de normala funktionerna och 

patienternas dagliga aktiviteter (ADL) (Verschuren et al., 2015). Efter amputationen 

var genomförd började de stora utmaningarna att självständigt klara av ADL. En fråga 

som ofta uppkom hos patienterna efter amputationen var angående förmågan att 

kunna vara självständig efter att förlorat ett ben. Att kunna röra sig fritt samt att 

självständigt klara av ADL var något som patienterna kopplade till frihet. Patienterna 

upplevde att amputationen skapade en lägre nivå av funktionalitet. Den begränsade 
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rörelseförmågan skapade en känsla av att vara fångad i sängen, isolerad i 

sjukhusrummet och i hemmet (Norlyk et al. 2013; Madsen et al., 2016). På grund av 

den begränsade rörligheten kopplades amputationen till en stor förlust av patienternas 

livsvärld och autonomi (Norlyk et al., 2013; Coffey, Gallagher & Desmond, 2014). 

Enligt Norlyk et al. (2013) var möjligheten att självständigt klara av ADL en symbol 

att patienterna inte givit upp på livet. För att patienten skulle kunna återfå 

självständigheten till ADL samt hopp inför framtiden behövdes rehabilitering. Något 

som patienterna upplevde som motiverande och viktigt var att rehabiliteringen var 

inriktad mot ADL och patienternas egna uppsatta mål (Norlyk et al., 2013; Ostler et 

al, 2014). Däremot upplevde patienterna en kunskapsbrist angående 

rehabiliteringsprocessen, vilket resulterade i vaga förväntningar inför framtiden. 

Ovanstående resulterade i att patienterna upplevde sjukhusvistelsen som frustrerande 

(Ostler et al., 2014; Torbjörnsson, Ottosson, Blomgren, Boström & Fagerdahl, 2017). 

Efter sjukhusvistelsen beskrev patienterna en saknad över att få vara delaktiga i 

omvårdnaden och rehabiliteringen samt en tydlighet. För att patienterna skulle vara 

delaktiga i ADL behövdes det att patienterna talade om hur momenten skulle utföras 

samt hur sjuksköterskan kunde vara behjälplig. För att skapa en tydlighet i 

omvårdnaden och rehabiliteringen krävdes det att sjuksköterskan gav information och 

tillsammans med patienterna planerade det som skulle utföras eller för kommande 

moment. Det gav patienterna en känsla av delaktighet i situationer som patienterna 

inte annars kunde utföra självständigt (Torbjörnsson et al., 2017; Ostler et al., 2014).  

 

Betydelse av stöd vid psykiska förändringar 

Förlusten av ett ben involverade ett behov av hjälp på olika nivåer och instanser. 

Stödet behövde både riktas mot den fysiska rehabiliteringen, på grund av förlusten av 

benet, vad som glömdes bort var den psykiska processen av att acceptera förlusten av 

benet och livs förändringarna (Norlyk et al., 2013). Patienterna upplevde ett bristande 

psykologiskt stöd och information från sjukvården (Norlyk et al., 2013; Ostler et al., 

2014). Patienterna upplevde att den professionella hjälpen och stödet som erbjöds från 

sjukvården endast var inriktad på den fysiska rehabiliteringen (Coffey et al., 2014; 

Norlyk et al., 2013; Verschuren et al., 2015). Patienterna som genomgått en 

amputation beskrev känslor och reaktioner såsom ledsamhet, chock, förvåning, ovilja 

att acceptera situationen, ilska, sömnsvårigheter samt självmordstankar (Senra et al, 

2012). Efter amputationen upplevde patienterna pendlande känslor mellan hopp och 

förtvivlan. Tiden på sjukhuset var starkt förknippad med känslan av att vakna i 

sjukhussängen och uppleva känslan av att endast ha ett ben (Torbjörnsson et al., 

2017). Även om patienterna fick praktisk hjälp från sjuksköterskorna så upplevde 

patienterna fortfarande en viss ensamhet och övergivenhet samt att omständigheterna 

var svåra att hantera (Norlyk et al., 2013). 
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Patienterna upplevde en osäkerhet kring vad de olika professionerna inom sjukvården 

hade för roll i amputations processen (Ostler et al., 2014). Torbjörnsson et al. (2017) 

beskrev ett missnöje hos patienterna, kirurgen som opererade hade inte besökt 

patienterna efter amputationen. Det uppfattades som att kirurgen inte hade något 

intresse i patienterna som person utan endast såg patienterna som ett ben 

(Torbjörnsson et al., 2017). När patienterna hade frågor angående amputationen eller 

situationen upplevde patienterna att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tålamod 

för att tydligt besvara patienternas frågor samt kontrollera att patienterna förstod. 

Patienterna kände inte någon tillit till sjuksköterskan och kommunicerade därför 

endast det absolut viktigaste (Madsen et al., 2016). Patienterna önskade att både 

sjuksköterskor och läkare hade ägnat mer tid till att sitta ner och förklara den normala 

utvecklingen. På så sätt kunde patienterna veta vad som skulle ske efter amputationen. 

Patienterna efterfrågade även skriftlig information (Torbjörnsson et al., 2017). Rätt 

stöttning från sjukvårdspersonal kunde antingen öka eller sänka patienternas 

livskvalité (Norlyk et al., 2013). 

I många fall var det svårt för sjukvårdspersonalen att förutse det psykiska måendet 

efter en amputation. Det som belystes som viktigt hos patienterna var att 

sjukvårdspersonal avsatte tid till att ge information innan amputationen genomfördes 

angående rehabiliteringsprocessen. Därmed försäkrades patienterna redan innan 

amputationen var genomförd att patienterna stod inför en stor utmaning. Genom 

samtal efter amputationen om vad som skett och vad som kommer att ske gavs 

patienterna en inblick i hur livet skulle se ut efter amputationen. Samtalet gav 

patienterna en säkerhet och hopp inför framtiden (Ostler et al., 2014). Genom att 

skapa hopp och motivation återtog patienterna en emotionell kontroll (Madsen et al., 

2016). Hopp och vilja var en drivkraft för att patienterna skulle kunna etablera en ny 

meningsfull roll i livet (Norlyk et al., 2013). Genom att patienterna kunde acceptera 

livet som funktionsnedsatt, upplevdes det som lättare att anpassa livet till de nya 

levnadsförhållandena (Senra et al., 2012). 

Efter amputationen var det viktigt att få tid till att prata om de psykiska 

förändringarna och framtiden (Ostler et al., 2014). Patienterna som hade haft 

möjlighet till psykologiskt stöd till exempel genom kurator eller samtal med 

sjuksköterska under sjukhusvistelsen, upplevde det som lättare att acceptera den nya 

livssituationen (Torbjörnsson et al., 2017). Ostler et al. (2014) beskrev att det bör 

finnas mer tid för samtal än för gångträning. 

 

Betydelsen av stöd vid existentiell förändring 

Det som upplevdes som svårt hos patienten var att acceptera den existentiella 

utmaningen av att förlora ett ben och att leva med minskad rörelseförmåga. 
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Patienterna upplevde amputationen som en existentiell upprivande händelse som 

förändrade patienternas livsvärld. Patienterna beskrev en känsla av att vara i ett 

existentiellt limbo (Norlyk et al., 2013). Patienterna var även oroliga inför framtiden 

samt hur den kommande livssituationen kommer se ut. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan inte tog tillräckligt med tid till att förklara situationen. Patienterna 

saknade någon att få diskutera framtiden med. Patienterna hade svårt att föreställa hur 

situationen skulle se ut eftersom patienterna saknade information (Ostler et al., 2014; 

Torbjörnsson et al., 2017).  

För att patienterna skulle kunna övervinna den existentiella utmaningen samt 

bemästra nya färdigheter behövdes mål. Att bemästra nya färdigheter vart ett viktigt 

steg mot att acceptera det nya livet som funktionsnedsatt (Norlyk et al., 2013). För att 

få ett lyckat resultat efter amputationen krävdes det att patienterna var involverade, 

positiva, uthålliga, målinriktade och beslutsamma i ett tydligt uppsatt mål (Ostler et 

al., 2014; Coffey et al., 2014; Dunne, Coffey, Gallagher & Desmond, 2014). I de 

tydligt uppsatta målen skulle det finnas flera huvudmål samt delmål. Om patienterna 

hade ett för högt uppsatt och orealistiskt mål kunde det leda till en känsla av 

hopplöshet och depressiva symptom samt psykisk ohälsa. Motgångar eller 

störningsmoment i rehabiliteringen genererade i en sämre anpassning till det nya livet 

som amputerad (Coffey et al., 2014). För att undvika risken för psykisk ohälsa eller 

hopplöshet behövde patienterna mål som var realistiska och justerbara (Madsen et 

al., 2016; Torbjörnsson et al., 2017). Ett justerbart mål kunde till exempel handla om 

det jobb som patienterna hade innan amputationen. Om det inte var genomförbart att 

återgå till samma arbete borde målet justeras till ett liknande mål som gick att uppnå 

(Ostler et al., 2014). Patienternas fokus borde ligga i att skapa ett så bra liv som 

möjligt trots förlusten av benet. Att ha ett bra liv låg i patientens händer (Madsen et 

al., 2016). Att nå framtida mål krävde en stor vilja och kreativitet. Däremot var det 

inte alltid det viktigaste att uppnå målet, utan att övervinna de minsta motgångarna 

(Norlyk et al., 2013). Att få ett bra liv efter amputationen krävde en större vilja och 

styrka än vad patienterna trodde och patienterna var därför i behov av stöttning från 

sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen stöttade patienterna genom att personalen 

skapade en förhoppning till patienterna om att återfå samma mobilitet som tidigare. 

Patienternas mål strävade mot en så stor självständighet som möjligt så att patienterna 

kunde fortsätta leva det liv som patienterna tidigare levt (Madsen et al., 2016). 

 

Sociala stödets betydelse vid amputation  

En del av patienterna upplevde det som svårt att acceptera stödet som erbjöds på 

sjukhuset. Stöttningen från sjukvårdspersonalen var starkt förknippad med förlusten 

av självständighet och autonomi. Om patienterna inte accepterade 

sjukvårdspersonalens stöd kunde familj och närstående istället stötta patienterna. 
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Patienterna upplevde det som lättare att ta emot och acceptera hjälp från vänner och 

familj (Madsen et al., 2016; Senra et al., 2012). 

En del av patienterna uttryckte en tacksamhet över det stöd som vänner och familj 

givit. Stöd från familj och vänner sågs som en värdefull resurs som förbättrade 

patienternas anpassning till det nya livet (Madsen et al., 2016; Senra et al., 2012). Att 

anhöriga ringde, besökte och stöttade patienterna uppskattades mycket (Madsen et al., 

2016). Det stöd som patienterna belyste som viktigast var besöken från närstående. 

Närstående kunde hjälpa patienterna med antingen ett ekonomiskt stöd eller ett 

psykosocialt stöd till exempel hjälp med praktiska saker som patienterna inte kunde 

klara av självständigt. Genom empati från närstående kunde patienterna acceptera den 

nya situationen (Dunne et al., 2014; Torbjörnsson et al., 2017). Samtliga patienter 

betonade vikten av närståendes reaktion av amputationen. Om närstående hade en 

positiv reaktion till amputationen hjälpte det patienterna att hantera och acceptera de 

nya omständigheterna lättare (Verschuren et al., 2015). Om de närstående varit 

delaktiga i rehabiliteringsprocessen och stöttat patienterna minskade det risken för 

depressiva symtom (Murray, Simpson, Eccles & Forshaw, 2015). Ibland saknade 

patienterna motivation och tänkte tillbaka till det som varit innan. I situationer där 

motivationen saknades uppskattade patienterna möjligheten att kunna prata med en 

sjuksköterska eller familj om känslorna. Genom samtal bekräftade sjuksköterskan 

eller familjen att de förstod patienternas känslor och därigenom kunde motivera 

patienterna (Madsen et al., 2016). 

En del av patienterna rapporterade en avsaknad av socialt stöd från närstående 

(Madsen et al., 2016; Senra et al., 2012). Patienterna upplevde en känsla av att vänner 

övergivit patienterna. Både genom att vänner ansett att patienterna upplevdes som 

funktionsnedsatt på ett negativt sätt men också att vännerna saknade förståelse för 

varför patienterna genomgått en amputation. Patienterna beskrev att människor hade 

fördomar angående personer som är amputerade, sitter i rullstol eller bär protes. 

Fördomarna som beskrevs påverkade patienterna att undvika sociala sammanhang 

eller att möta människor i patienternas närhet (Torbjörnsson et al., 2017). Oavsett om 

patienterna accepterade stödet från sjuksköterskan eller inte så belyste patienterna 

vikten av någon form av stöd. Olika former av stöd kunde hjälpa patienterna i att 

uppfylla mål samt se det positiva ur det negativa (Madsen et al., 2016). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

En inledande sökning i PubMed gjordes innan studiens resultatartiklar hittades. För 

att få fram sökorden har flera sökningar genomförts. Det ökar studiens trovärdighet 
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eftersom sökordskombinationen var väl genomarbetad. Sökorden utformades utifrån 

inledande sökning i databasen PubMed. Detta kan ha påverkat sökningen i resterande 

databaser. Om den inledande sökningen gjorts i en av de andra databaserna kan 

sökorden ha utformats på ett annat sätt. Alla sökningar genomfördes med ämnes- och 

fritextord i samtliga databaser. I samtliga databaser användes ämnesord på amputation 

för att hitta relevanta artiklar som motsvarade syftet. Det ökade trovärdigheten och 

kvalitén på studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden användes på 

samma sätt i samtliga databaser. I PubMed användes sökordet: ben (se bilaga A, tabell 

1), för att avgränsa sökningen. Sökordet ben användes inte i andra databaser. I 

CINAHL och PsycInfo resulterade sökordet ben i många artiklar som inte var 

relevanta för syftet. Att ta bort sökordet ben i CINAHL och PsycInfo påverkade dock 

inte studiens trovärdighet. I CINAHL och PsycInfo exkluderades istället alla artiklar 

som inte berörde benamputation. Sökorden stöd och erfarenhet skrevs i den inledande 

sökningen med booleska operatoren AND vilket inte resulterade i några 

resultatartiklar. Istället utformades sökningen med den booleska operatoren OR vilket 

resulterade i ett stort antal träffar som motsvarar syftet på ett bättre sätt. Detta kan ha 

ökat studiens trovärdighet eftersom sökningen gav ett bredare perspektiv på ämnet.   

På sökorden stöd och erfarenhet (se bilaga A, tabell 1) användes trunkering för att få 

med olika grammatiska former av orden. Det gjordes även en sökning med trunkering 

på experienc för att få med experiencing. Sökningen gav ett mindre urval av artiklar 

samt fler artiklar som inte svarade an till studiens syfte. Trunkering valdes då istället 

på experience (Friberg, 2012). Detta bedöms inte ha påverkat studiens trovärdighet. 

Då en sökning med trunkering på experienc genomfördes vilket inte resulterade i fler 

artiklar.  

För att få fram aktuell forskning valdes ett publiceringsintervall på sex år. Det här kan 

ha påverkats studiens resultat då relevant fakta kan ha uteslutits. Däremot ökar 

publiceringsintervallet aktualiteten och överförbarheten för studiens resultat då 

resultatartiklarna endast innehåller senaste fakta om ämnet.  

För att öka trovärdigheten i studiens resultat användes tre databaser, PubMed, 

CINAHL och PsycInfo som alla innefattar kontexten omvårdnad (Henricson, 2012). I 

PubMed användes begränsningen Journal Article och i CINAHL och PsycInfo 

användes begränsningen Peer-reviewed Articles detta ökar trovärdigheten samt den 

vetenskapliga kvaliteten i studien.  

Alla artiklar som ingår i resultatet har bedömts utifrån en bedömningsmall (Carlsson 

& Eiman, 2003). Samtliga artiklar som ingår i resultatet bedömdes till grad I och II, 

vilket motsvarar en hög eller medel vetenskaplig kvalité. Kvalitetsgranskningen har 

genomförts först enskilt och därefter gemensamt för att undvika felaktiga 
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bedömningar av artiklarna (Henricson, 2012). Däremot kan författarnas erfarenhet av 

att granska vetenskapliga artiklar påverkat tillförlitligheten av granskningen. Att 

samtliga resultatartiklar har genomgått en granskning innebär att studiens resultat är 

av högsta eller medel vetenskaplig kvalitet. Detta påverkar trovärdigheten positivt.   

Samtliga resultatartiklar lästes och relevant fakta för studien markerades som 

meningsbärande enheter först enskilt och jämfördes sedan med varandra. Detta 

arbetssätt styrker studiens pålitlighet eftersom författarna inte kunde påverkas av 

varandra i den inledande artikelbearbetningen. De meningsbärande enheterna 

översattes från engelska till svenska med hjälp av lexikon. Trovärdigheten kan ha 

påverkats negativt genom att artiklarna inte var skrivna på författarnas språk. För att 

pålitligheten inte skulle påverkas vid översättningen, översattes de meningsbärande 

enheterna först enskilt och sedan gemensamt. Pålitligheten stärks ytterligare eftersom 

jämförelsen mellan författarnas meningsbärande enheter förhindrar felaktiga 

tolkningar av data (Henricson, 2012). 

Resultatartiklarnas publiceringsland kan påverka överförbarheten till svensk sjukvård. 

En av de nio resultatartiklarna är skrivna i Sverige medan de andra åtta är skrivna i 

europeiska länder så som; Danmark, Irland, Portugal, England och Nederländerna. 

Genom att studien endast innehåller artiklar som är skrivna i europeiska länder ökar 

det överförbarheten till svensk sjukvård. Resultatartiklarnas metoder har varierat, sju 

artiklar var kvalitativa och två var kvantitativa. Då syftet med studien är att beskriva 

patienters behov av stöd användes kvalitativa resultatartiklar baserade på 

intervjustudier. De kvantitativa resultatartiklarna var antingen utformade som en 

tvärsnittsstudie eller använde frågeformulär. Trovärdigheten stärks genom att 

triangulering använts vilket innebär att en mer fullständig förståelse av 

forskningsfrågan berörts (Borglin, 2012). 

Resultatdiskussion  

Resultatet beskriver betydelsen av stöd hos patienter efter en planerad benamputation. 

Den föreliggande studien framlägger stöd är en viktig faktor som påverkar patienterna 

i och under rehabiliteringsprocessen efter genomförd amputation (Norlyk et al., 2013; 

Ostler et al., 2014; Torbjönsson et al., 2017; Madsen et al., 2016). Studiens resultat 

visar att patienterna saknar ett fysiskt och psykiskt stöd från sjukvårdspersonal 

(Norlyk et al., 2013; Ostler et al., 2014; Coffey et al., 2014; Venschuren et al., 2015).  

Genomgående i studiens resultat har det framkommit att patienterna saknar 

information om hur processen efter amputationen ser ut samt vad patienterna har att 

förvänta inför framtiden (Ostler et al., 2014; Torbjörnsson et al., 2017; Norlyk et al., 

2013). Patienterna upplevde även att patienterna inte fått en förklaring till varför 

amputationen skulle genomföras samt om det fanns andra behandlingsalternativ. 
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Vilket gav patienterna känslan av att beslutet fråntagits patienterna (Norlyk et al., 

2013; Ostler et al., 2014; Madsen et al., 2016; Torbjörnsson et al., 2017). Om 

patienterna fått information angående vad som kunde förväntas och att amputationen 

var den enda utvägen kunde patienterna acceptera amputationen emotionellt bättre 

(Liu et al., 2010; Madsen et al., 2016). Det som även framkommit i resultatet var att 

det fanns en stor kommunikationsbrist mellan läkare, sjuksköterskor och patienter 

(Madsen et al., 2016). Patienterna menade att det inte fanns någon standardiserad 

information angående hur en amputation går till och dess efterföljande process vilket 

gav upphov till förvirring och rädsla hos patienterna. Patienterna upplevde även en 

stor brist på empati från sjuksköterskan och vårdpersonalen (Bennett, 2016; Madsen 

et al., 2016).  Under studiens gång har det framkommit en brist på vilka uppgifter som 

ingår i sjuksköterskans kärnkompetens. Enligt Willman (2014) innebär 

sjuksköterskans arbetsuppgift att arbeta hälsofrämjande genom att minimera risken 

för, liksom att förebygga sjukdom. Att sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande innebär 

att sjuksköterskan förebygger och motverkar sjukdom samt lindrar lidande och död. 

Ericsson (1987) rekommenderar att  sjuksköterskan  se hela människan och inte bara 

sjukdomar, det vill säga att patienterna inte reducera patienten  till ett vårdobjekt.  

Studiens resultat beskriver att patienterna saknade ett psykologiskt stöd (Norlyk et al., 

2013; Vershuren et al., 2015; Coffey et al., 2013; Ostler et al., 2014). Trobjörnsson et 

al. (2017) beskriver att patienterna upplevde att kirurgen inte såg patienterna som 

människor utan bara som ett sjukt ben. Vilket även Chini och Bomer (2007) och 

Livingstone et al. (2011) styrker genom att beskriva att patienterna upplevde att 

patienterna endast blivit sedda som en amputation och inte som en människa. 

Patienterna upplevde även en stor brist på empati hos sjukvårdspersonalen när det 

kom till det psykiska stödet (Livingstone et al., 2011). Även om amputationen ansågs 

som medicinskt rätt upplevde patienterna det som svårt att psykiskt acceptera 

situationen (Liu et al., 2010). Ericsson (1987) beskriver en modell vid namn 

hälsokorset.  Modellen beskriver människan utifrån fyra olika perspektiv; att en 

människa kan vara somatiskt sjuk men mår psykiskt bra, att en människa kan vara 

somatiskt sjuk och mår psykiskt dåligt, att en människa kan vara somatiskt frisk och 

mår psykiskt bra samt att en människa kan vara somatiskt friskt men mår psykiskt 

dåligt. Om det bristfälliga psykiska stödet, som beskrivs i resultatet kopplas till 

Ericssons (1987) hälsokors, är det viktigt att se människans hälsa utifrån två olika 

perspektiv; den psykiska hälsan och den somatiska det vill säga den fysiska hälsan. 

En patient  som efter amputationen upplevs som somatiskt frisk kan lida av stora 

problem med den psykiska hälsan. Det bekräftas via en studie som visar att patienter 

som genomgått en amputation har en större risk för att uppleva depression efter 

amputationen är genomförd (Remes et al., 2010). Om omvårdnaden vid en 

amputation hade utgått från ett holistiskt synsätt som tar hänsyn till människans 

kropp, själ och ande hade det psykiska stödet blivit en naturlig del av omvårdnaden 
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(Ericssons, 1987). Omvårdnaden hade dessutom inte bara fokuserat på det 

patofysiologiska utan även till patienternas psykiska mående vilket studiens resultat 

belyser (Norlyk et al., 2013). Det är därför av stor vikt att studiens resultat belyses 

samt att omvårdnaden och stödet vid en amputation ser till hela människan och inte 

bara den sjuka kroppen (Coffey et al., 2014; Norlyk et el 2013). 

Resultatet i studien belyser hur patienternas psykiska hälsa påverkas efter 

amputationen (Norlyk et al., 2013; Ostler et al., 2014; Coffey et al., 2014; Verschuren 

et al., 2015; Senra et al., 2012; Torbjörnsson et al., 2017). I resultatet framkom det 

även att patienterna upplevde att livskvaliteten och välbefinnandet försämras (Coffey 

et al., 2014; Norlyk et el 2013). Något som även stärks av NANDA- internationals 

diagnosen nedsatt välbefinnande (Herdman, 2014). I NANDA:s omvårdnadsdiagnoser 

definieras nedsatt välbefinnande som en upplevd brist på välbefinnande och befrielse. 

Nedsatt välbefinnande kännetecknas enligt NANDA av rädsla, gråt, irritabilitet, inte 

vara nöjd, inte må̊ bra med situationen och uttrycker obehag samt ängslan. Då 

NANDA:s omvårdnadsdiagnoser (Herdman, 2014) beskriver nedsatt välbefinnande 

som en omvårdnadsdiagnos styrker det resultatet att sjuksköterskan måste se till 

människans psykiska och fysiska hälsa (Ostler et al., 2014; Coffey et al., 2014; 

Norlyk et al., 2013; Verschuren et al., 2015).   

Patienter som genomgått en amputation upplever en stor förändring i det sociala livet.  

(Bennett, 2016). Studiens resultat beskriver vikten av det sociala stödet och hur 

anhöriga kan bli en del av omvårdnaden och rehabiliteringsprocessen (Madsen et al., 

2016; Senra et al., 2012; Dunne et al., 2014; Torbjörnsson et al., 2017; Murray et al., 

2015). Valizadeh et al. (2014) beskriver vikten av socialt stöd och att det sociala 

stödet kan förebygga  psykisk ohälsa. Remes et al. (2010) belyser också vikten av det 

sociala stödet som både sjuksköterskor och närstående kan ge. Det sociala stödet kan 

leda till ökad livskvalité och välmående hos patienterna (Remes et al., 2010). Det som 

framkom i resultatet var att patienterna måste ta emot hjälp från närstående eller 

sjukvårdspersonal i specifika sysslor till exempel ADL som efter amputationen 

upplevdes som svåra eller var omöjliga att utföra självständigt (Torbjörnsson et al., 

2017; Ostler et al., 2014). Om patienterna saknar ett socialt stöd läggs uppgiften att 

vara behjälplig till ADL eller liknande sysslor på sjuksköterskan (Senra et al., 2012; 

Madsen et al., 2016). Det är därför med största vikt att sjukvårdspersonalen och 

sjuksköterskan involverar patienterna i alla omvårdnadsmoment samt att närstående 

blir en del av omvårdnaden (Liu et al., 2010; Murray et al., 2015).  

Det som framkom i resultatet var att efter att amputationen var utförd upplevdes stora 

problem med den fysiska rörligheten (Madsen et al., 2016; Norlyk et al., 2013; 

Venschuren et al., 2015). Bennet (2016) beskriver även att patienterna upplevde en 

stor förändring på sättet att se kroppen efter amputationen var genomförd. Genom en 
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förlust av rörelseförmåga och kroppsuppfattning upplevde patienterna ett stort behov 

av stöd. Stödet från vårdpersonalen upplevdes som påtvingat då patienterna inte 

självständigt kunde klara av ADL. Patienterna hade stora krav på det fysiska stödet 

från sjukvårdspersonal. De höga kraven från patienterna skapade ett missnöje hos 

patienterna (Liu et al., 2010; Bennet, 2016). Resultatet i den föreliggande 

litteraturstudien beskriver även vikten av att skapa hopp och motivation inför 

framtiden för att få en lyckad rehabilitering (Madsen et al., 2016; Ostler et al., 2014; 

Norlyk et al.,2013). Detta styrks av Livingstone et al. (2011) som beskriver vikten av 

att patienterna har en positiv attityd och inte låter amputationen begränsa livet. Även 

Liu et al. (2010) beskriver att en negativ attityd hos patienterna missgynnade 

rehabiliteringen.  Det är därför ytterst viktigt att patienterna fokuserar på det positiva 

för att kunna acceptera det nya livet. Genom stöd från sjuksköterskan skall patienten 

kunna utveckla en positiv attityd (Madsen et al., 2016; Norlyk et al., 2013; Bennett, 

2016; Ostler et al., 2014).    

Konklusion och implikation       

Det är viktigt att belysa patienternas behov av stöd och upplevelser efter en planerad 

amputation för att skapa en ökad förståelse om vad patienterna går igenom. Studien 

belyser att omvårdnaden ska se till patienternas fysiska, psykiska, existentiella och 

sociala hälsa och välmående. Studiens resultat belyser benamputation men resultat 

angående behovet av stöd kan även överföras till andra sjukdomar som innebär en 

förlust eller förändring i livet. Genom ökad kunskap om ämnet kan hälso-och 

sjukvårdspersonal utöva en god vård. Stöd bör därför vara en del i omvårdnaden. En 

ökad medvetenhet och kunskap hjälper även vårdpersonalen att förstå patienternas 

sårbarhet och hopplöshet. Studien har även genererat en ny syn på vad 

sjuksköterskans arbetsuppgifter och omvårdnad egentligen innebär, det vill säga gå 

tillbaka till Katie Ericssons syn på att se hela människan som en helhet av kropp, själ 

och ande. Eftersom antalet amputationer ökat bör vidare forskningen fördjupas om 

hur omvårdnaden och rehabiliteringen ska se ut i framtiden. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Tabellen visar ämnes- och fritextord som användes i databaserna.  

 

Sökord PubMed Cinahl PsycInfo 

Amputation Amputation (MeSH)  
Amputation (Cinahl 

Heading)  
Amputation (Thesaurus) 

Ben Leg (fritext)   

Erfarenheter Experience*(fritext) Experience*(fritext) Experience*(fritext) 

Stöd Support* (fritext)  Support* (fritext)  Support*(fritext)  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Siffror inom parentes anger antal dubbletter av funna artiklar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-06 PubMed 

"Amputation"[Mesh] AND "leg" 

AND ("support*" OR 

“experience*”) NOT trauma*  
Limits: English, humans, 2012-

2017 127 87 5 4 

2017-10-06 Cinahl 

(MM amputation ) AND  support* 

or experience* NOT trauma*  
Limits:English, Peer- review, 

humans, 2012-2017 44 32 3 3 

2017-10-06 PsycInfo 

MJSUB.EXACT("Amputation") 

AND (support* OR experience*) 

NOT trauma* 
Limits: English, human,  

2012-2017 49 28(2) 2 2 

      Totalt 9 



 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

Referens Coffey, L., Gallagher, P. & Desmond, D. (2014). A prospective study of the importance of life 

goal characteristics and goal adjustment capacities in longer term psychosocial adjustment to 

lower limb amputation. Clinical Rehabilitation, 28, 196-205 doi: 10.1177/0269215513497736. 

Land  

Databas 

Irland 

PsycInfo 

Syfte Att utforska olika livsmåls karaktär och kapacitet för justering av mål relaterat till en person som 

genomgått en benamputation.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Prospektiv studie 

Urval Totalt tillfrågades 103 patienter, 12 tackade nej till att delta och tre uteslöts vid mötet med 

författarna. De resterande 98 patienterna tackade ja till att delta i studien. 64 deltagare slutförde 

samtliga frågeformulär efter sex månader. 

Datainsamling Författarna har använt sig av ett frågeformulär samt fem olika självskattningsskalor. Deltagarna 

fick information om studien under tiden deltagarna var inskrivna. Sex månader efter utskrivning 

fick deltagarna formuläret via post.  Först fick deltagarna besvara frågor kring social status och 

kliniska data kring amputationen. Därefter skattade deltagarna smärtupplevelsen från 0–10. Steg 

tre var att skatta vikten av mål och uppfylla ett tidigare uppsatt mål från 1-5. Steg fyra var att 

skatta möjligheten till att anpassa målen till det nya livet från 1-5. Steg fem var att besvara frågor 

kring depression med hjälp av ett standardiserat frågeformulär. Det sista steget var att besvara ett 

standardiserat frågeformulär kring upplevelsen av amputation och protes. 

Dataanalys Resultatet av samtliga frågeformulär sammanställdes och alla svar jämfördes. Utifrån svaret på 

frågorna kunde författarna se signifikanta skillnader och likheter som redovisades i fem olika 

tabeller.  

Bortfall Totalt 34 stycken  

Slutsats Studiens resultat visade att de faktorer som påverkade patienternas målsättning var: patienternas 

omgivning, självständighet och patienternas subjektiva välmående. Studien belyste vikten av att 

sätta upp mål inför framtiden. Det största hindret för att nå uppsatta mål var fysiska begränsningar 

och begränsningar i det dagliga livet. Studien beskrev även depressiva symtom och psykiska 

förändringars betydelse hos patienter som genomgått en amputation. Studien belyste också vikten 

av att se patienternas psykiska och fysiska mående i rehabiliteringsprocessen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



 

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Dunne, S., Coffey, L., Gallagher, P. & Desmond, D. (2014). 'If I can do it I will do it, if I can't, I 

can't': a study of adaptive self-regulatory strategies following lower limb amputation. Disability & 

Rehabilitation, 36, 1990-1997. doi:10.3109/09638288.2014.885993 

Land  

Databas 

Irland  

CINAHL 

Syfte Att utforska målrelaterade strategier hos människor som genomgått en benamputation.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys 

Urval Antal deltagare i studien var 30 stycken  

Datainsamling Intervjustudien bestod av öppna frågor där deltagarna kunde diskutera pågående mål och 

prioriteringar. Intervjuerna var 40 minuter långa och utfördes via telefon eller personlig intervju. 

Samtliga deltagare blev intervjuade 15 månader efter utskrivning från rehabiliteringsprogrammet.  

Dataanalys Intervjuerna skrevs ner och texten analyserades ett flertal gånger. Ur texten bildades koder utifrån 

vilka mål och prioriteringar patienterna hade. Koderna sattes först individuellt av författarna och 

jämfördes sedan med varandra.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Intervjuerna resulterade i att fyra kategorier med olika målstrategier: egna resurser, planering, 

användning av hjälpmedel och mottagande av hjälp. Studien kom fram till att tidigare strävan mot 

ett mål och mål strategier måste anpassas och justeras till det nya livet som amputerad. Studien 

belyste även vikten av emotionell och instrumentellt stöd och att patienterna måste acceptera att 

vara beroende av hjälp från andra till en början.  

Slutligen beskriver studien att det är viktigt att patienterna accepterar livet som funktionsnedsatt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



 

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Madsen, U. R., Hommel, A., Bååth, C. & Berthelsen, C. B. (2016). Pendulating—A grounded 

theory explaining patients’ behavior shortly after having a leg amputated due to vascular disease. 

International journal of qualitative studies on health and well-being, 11. doi: 

10.3402/qhw.v11.32739 

 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Att konstruera en grundad teori (GT) som förklarar patienternas beteende kort efter en 

benamputation, som gjordes på grund av kärlsjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded Theori metod 

Urval Åtta män och fyra kvinnor mellan 45 till 84 år. Samtliga var nyamputerade sedan några dagar 

tillbaka. 

Datainsamling Data samlades utifrån etnografiska observationer och intervjuer. All data samlades in av den första 

författaren som träffade varje deltagare vid fyra tillfällen under den tid patienten var inlagd på 

sjukhus såväl som hemma, 2 veckor efter utskrivning. Det första tillfälle var när samtycke erhölls 

mellan dag 1 och 3. 

Dataanalys Transkriptioner från observationer, intervjuer och noteringar kodades rad för rad och letade efter 

beteende relaterat till forskningsfrågan. 

Bortfall Två stycken, en valde att lämna studien och en blev tvungen att amputera båda benen. 

Slutsats Studien beskriver en teori om att en patient som genomgår en amputation har ett pendlande 

beteende mellan positiva och negativa känslor. Patienterna upplever oro inför framtiden samt hur 

identiteten kommer förändras som amputerad. I studien beskrevs tre stadier som patienterna 

pendlade mellan. Dessa tre stadier var: en förlust av kontroll, att kunna hantera chocken att bli 

amputerad och att återfå kontrollen över livet. Studien beskrev faserna samt hur patienterna 

hanterade faserna på olika sätt. Genom studiens resultat informerades vårdpersonal om vilken typ 

av stöd patienterna behövde efter amputationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I   



 

 

Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Murray, C. D., Simpson, J., Eccles, F. & Forshaw, M. J. (2015). Involvement in rehabilitative care 

and wellbeing for partners of people with an amputation. Psychology, Health & Medicine, 20, 71-

76. doi:10.1080/13548506.2014.901545 

Land  

Databas 

England 

Cinhal 

Syfte Beskriva partners involvering i rehabiliteringen kring patienter som har genomgått en amputation 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie  

Urval Totalt deltog 66 personer, 43 kvinnor och 23 män.  

Datainsamling I datainsamlingen användes standardiserade självskattningsskalor med hjälp av webb baserade 

frågeformulär. Deltagarna fick först svara på sju olika frågor angående kön, ålder samt relation. 

Därefter svarade deltagarna på ytterligare tolv frågor angående det sociala stödet till den 

amputerade. Därefter svarade deltagarna på tio frågor angående deras involvering i omvårdnaden.   

Dataanalys I dataanalysen användes ett flertal av olika mät instrument i form av skalor för att genomföra 

statistiska analyser. Först samlades sociodemografiska och kliniskdata. Därefter användes 

Multidimensional Scale of Percived Social Support (MSPSS) - för att mäta nivån av det sociala 

stödet och Realtive´s Questionnaire about Participation in Discharge Planning (R-QPD) – för att 

mäta anhörigas involvering i partners rehabilitering. Även The Patient Health Questionnarie 

(PHQ-9) användes för att bedöma nivån av depression hos patienterna.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien belyste att anhörigas involvering i rehabiliteringen är viktig för att den amputerade inte 

ska drabbas av depression efter amputationen. Därför ansåg studien att anhöriga borde vara mer 

involverade i hela amputations processen. I studien beskrevs även att faktorer som påverkade 

stödet från anhöriga var: Hur länge relationen har varat och hur lång tid det har gått efter 

amputationen. Studien belyste att anhöriga bör involveras i omvårdnaden eftersom det kan lindra 

depressiva symtom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



 

 

Artikel 5 

 

 

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

experience of losing a leg. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 

8, doi; 10.3402/qhw.v8i0.21891 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed och PsycInfo 

Syfte Syftet med studien är att utforska patienters levda erfarenhet av att förlora ett ben efter 

utskrivning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Fenomenologisk studie 

Urval Tolv stycken ny amputerade utskrivna patienter, åtta män och fyra kvinnor 

Datainsamling Två intervjuer per patient utfördes i hemmet. Första intervjun genomfördes två till tre veckor efter 

utskrivning. Den andra genomfördes tre till fyra månader senare. 

Dataanalys Författarna kodade data och sammanförde datan till olika teman. Tematisk analys. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Genomgående i studiens resultat beskrevs citat från patienterna som gav läsaren en djupare 

förståelse för de känslor som patienterna upplevde efter amputationen. Patienterna pendlade 

mellan flera olika känslor och det kan vara svårt för sjuksköterskan att förutse det psykiska 

måendet efter genomförd amputation.  

Studien beskrev att en amputation skapade en förlorad mobilitet som patienterna ansåg begränsade 

patienternas frihet och livsvärld. Patienterna ställdes inför psykiska och fysiska förändringarna 

som påverkade självbilden och kroppsuppfattningen. Studien belyste att den professionella hjälpen 

och stödet som erbjöds var främst inriktad på den fysiska förlusten. Patienterna efterfrågade ett 

större psykologiskt stöd. Genom ökad medvetenhet hos sjukvårdpersonal om de psykiska, sociala 

och existentiella konsekvenserna av att förlora ett ben kan hjälpa patienterna att acceptera det nya 

livet. Studien belyste även vikten av psykiskt stöd hos patienterna som genomgått en amputation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

Referens Ostler, C., Ellis-Hill, C. & Donovan-Hall, M. (2014). Expectations of rehabilitation following 

lower limb amputation: a qualitative study. Disability and Rehabilitation, 36, 1169–1175. doi: 

10.3109/09638288.2013.833311 

Land  

Databas 

England 

PsycInfo 

Syfte Att utforska patienters förväntningar på rehabiliteringen med en protes efter en benamputation.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Tematisk analys 

Urval Åtta deltagare, sex män och två kvinnor. Genomsnittsåldern var 51år. 

Datainsamling Samtliga intervjuer tog plats under tiden patienterna var inskrivna på sjukhuset. Intervjun började 

med frågor angående ålder, tidigare sjukdomshistorik och orsak till amputation. Efteråt fick 

patienten beskriva sina förväntningar på rehabiliteringen samt vad de har för känslor kring 

framtida protes. Sist fick patienten beskriva sina förväntningar av livet med protes. 

Intervjufrågorna var från litteratur och kliniska upplevelser.  

Dataanalys Först översattes intervjuerna till nedskriven text. Varje nedskriven intervju lästes igenom ett flertal 

gånger. Därefter bildades koder och olika teman utifrån texten. Koderna bildades utifrån 

markerade stycken ur intervjuerna. Samtliga koder jämfördes sedan med varandra och efter det 

bildades de slutgiltiga temana.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Intervjuerna resulterade i fem olika teman: osäkerhet, förväntningar på rehabiliteringspersonal, 

personliga utmaningar, protesen och tillbaka till det normala. I studien kom författarna fram till att 

patienterna inte visste vad patienterna kunde förvänta efter amputationen och följande 

rehabiliteringsprocess. Patienterna hade orealistiska förväntningar om att snabbt kunna återgå till 

det normala livet. Författarna kopplade de orealistiskt höga förväntningarna till brist på 

patientinformation. Brist på information hos patienterna resulterade till en osäkerhet och passivitet 

hos patienterna när det kommer till rehabilitering. Studien belyste vikten av patientinformation 

angående den psykiska processen efter amputationen. Slutsatsen i studien var att den psykiska 

processen är lika viktig som att lära sig gå med ett ben.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

Artikel 7 

 

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

on how adults experience lower limb amputation. Clinical Rehabilitation, 26, 180–191. doi: 

10.1177/0269215511410731 

Land  

Databas 

Portugal 

Cinhal 

Syfte Att utforska vuxnas upplevelse av en benamputation kopplat till identitetsförändringar  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Tvärsnittsstudie  

Urval Totalt 65 personer blev inbjudna till att delta och 42 accepterade och slutförde intervjun.  

Datainsamling Intervjustudie med slutna frågor. Två personliga intervjuer utfördes som varade i 45 till 60 

minuter. Varje intervju avslutades med en generell fråga om social status och kliniska data.  

Dataanalys Samtliga intervjuer spelades in för att sedan dokumenteras i text. Den samanställda texten lästes 

minst två gånger. Specifika meningar kondenserades till olika koder som sedan utvecklades till 

åtta olika teman.   

Bortfall Totalt valde 23 stycken deltagare att ej delta från början. Samtliga som valde att delta slutförde sitt 

deltagande.  

Slutsats Studien resulterade i åtta olika teman: reaktioner och känslor, förändringar i livet, välbefinnande, 

relationen till protesen, självuppfattning, hjälpmedel kopplade till rehabiliteringen och framtiden, 

relationen till rehabiliteringen samt det upplevda sociala stödet. Slutsatsen i studien var att 

självuppfattningen hos en patient som genomgått en amputation förändrades. Amputationen 

innebar inte endast en funktionell förändring utan även en psykisk förändring. I artikeln beskrevs 

det att patienterna upplevde svårigheter med att utföra vardagliga sysslor samt aktiviteter i det 

dagliga livet (ADL) som medförde förändring i patienternas inre och sociala liv. Studien beskrev 

även patienternas reaktioner och känslor som kommit efter amputationen så som; ledsamhet, 

chock, osäkerhet, ovilja till att acceptans situationen, ilska och suicidala tankar.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



 

 

Artikel 8 

 

 

 

 

Referens Torbjörnsson, E., Ottosson, C., Blomgren, L., Boström, L. & Fagerdahl, A-M. (2017). The 

patient's experience of amputation due to peripheral arterial disease. Journal of Vascular Nursing, 

35, 57-63. doi; 10.1016/j.jvn.2016.11.002. 

Land  

Databas 

Sverige  

PubMed 

Syfte Att beskriva patienternas upplevelse av en amputation relaterat till perifer arteriell sjukdom 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Narrativ intervjustudie 

Urval Femton stycken. Nio män och fyra kvinnor deltog.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes två månader efter amputationen. Intervjuerna var i 

genomsnitt 36 minuter långa och deltagarna fick själva välja var intervjun skulle ta plats. Alla 

intervjuer startade med en öppen fråga och utifrån svar på första frågan ställdes följdfrågor.  

Dataanalys Intervjuerna skrevs ner och analyserades utifrån en kvalitativ analys. Varje dokumenterad intervju 

lästes ett flertal gånger. Efter det kodades 94 meningar som svarade an till studiens syfte. 

Meningarnas likheter och skillnader jämfördes och delades in i sju olika subkategorier. Dessa sjuk 

subkategorier utvecklades till olika teman.  

Bortfall Två stycken, en avled under studiens gång och en valde att inte delta i studien.  

Slutsats Studien belyste att patienter som genomgått en benamputation hade brist på kunskap om 

processen efter amputationen och hur den går till, fördelarna och nackdelarna med amputationen 

samt vad patienterna kunde förvänta sig av livet efter. Författarna beskrev att vissa patienter kände 

sig nöjda med beslutet att amputeras samtidigt som andra var missnöjda med utgången och att 

behöva bli amputerade. I studien belyste några av patienterna en känsla av ignorans från läkare. 

Patienterna beskrev att kirurgen inte hade besökt patienterna efter operationen, patienterna 

upplevde att kirurgen inte var intresserad av patienterna efter operationen var utförd. Patienterna 

upplevde då en känsla av att vara ensamma. I studien uppmärksammades att patienterna inte fick 

möjligheten att vara delaktiga i beslutet. Patienterna som deltog i studien efterlyste någon att prata 

med om patienternas framtid efter beskedet. Studien belyste vikten av psykiskt stöd innan och 

efter amputationen. Samtliga patienter i studien belyste även vikten av stöd och specifikt det 

sociala stödet från anhöriga. Patienterna beskrev att de närstående har stöttat patienterna i 

situationen och hjälpt patienterna med praktiska saker som patienterna inte kunde utföra 

självständigt. Stöd från anhöriga hjälpte patienterna att acceptera den nya situationen i livet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



 

 

Artikel 9 

 

Referens Verschuren, J-E., Geertzen, J., Enzlin, P., Dijkstra, P. & Dekker, R. (2015). People with lower 

limb amputation and their sexual functioning and sexual well-being. Disability and Rehabilitation. 

37, 187-193. doi: 10.3109/09638288.2014.913704 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PsycInfo 

Syfte Att beskriva hur patienter som utfört en benamputation upplever förändringar i sexliv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Tematisk analys 

Urval Totalt 26 deltagare  

Datainsamling Deltagarna fick själva välja var intervjun skulle ta plats och om deras partner skulle delta eller ej. 

Intervjuerna var mellan 30 till 90 minuter långa. Efter utförd intervju sammanfattades intervjun 

inför deltagaren. Detta gav deltagaren möjlighet att komplettera eller ändra svaren.  

Dataanalys Samtliga intervjuer spelades in och översattes till text. Texten lästes först av personen som 

intervjuade deltagarna. Därefter kodades texten med hjälp av markeringar som resulterade i olika 

teman.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studiens slutsats var att deltagarna upplevde problem angående patienternas sexliv. Visa av 

problemen var av naturliga skäl. Författarna belyser även att visa patienter upplevde sig som 

minde attraktiva relaterat till sämre självkänsla. Deltagarna önskade därför mer information kring 

sexuella problem efter amputationen. Flera av deltagarna i studien beskrev att patienternas 

kroppsbild förändrats efter amputationen var genomförd. Patienterna såg inte längre kroppen som 

komplett. Patienterna beskrev även en känsla av skam som speciellt uppkom i sociala 

sammanhang. Studien belyste även vikten av patienternas närståendes reaktion av amputationen. 

Om närståendes reaktion var positiv efter amputationen resulterade det i att patienten lättare kunde 

acceptera och hantera situationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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