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Den vanligaste orsaken till amputation är cirkulationsstörningar som vanligtvis 
orsakas av diabetes. Förlust av kroppsdel kan vara förödande och kräver en 
förmåga att anpassa sig till den nya situationen. Syftet med studien var att belysa 
de svårigheter en amputerad person kan utsättas för samt hur dessa svårigheter 
hanteras. Metoden var litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sju 
vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån manifest innehållsanalys. 
Resultatet visade att en förändrad kropp medför känslomässiga, fysiska och 
sociala svårigheter som påverkade känslan av helhet efter en amputation. Olika 
anpassningsstrategier såsom positiv inställning, acceptans och humor användes 
för att anpassa sig till den nya situationen. Protesen hjälpte till att underlätta de 
dagliga aktiviteterna samt bidrog till helhetskänsla hos de amputerade personerna. 
Ur resultatet kan slutsatsen dras att om en person som genomgått amputation får 
stöd, har förmågan att acceptera och se den nya situationen ur ett positivt 
perspektiv kan de lättare anpassa sig. Den positiva inställningen och humorn 
medförde att det sociala samspelet underlättades och därmed reducerades känslan 
av utanförskap. 
 
Nyckelord: Amputation, anpassning/coping, helhetskänsla, litteraturstudie, 
svårigheter. 
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BAKGRUND 
 
En amputation medför enligt Atherton och Robertson (2006) olika utmaningar och 
erfarenheter. Anpassningen till den nya situationen kan medföra psykiskt lidande. 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att ohälsa 
och lidande kan handla om en förlorad förmåga eller en förlorad tillgång till 
världen. Det kan innebära att människan fortfarande vill men inte kan, till 
exempel på grund av förlust av kroppsdel. De beskriver hälsa som en upplevelse 
av att vara hel som människa (a a). Singh, Hunter och Philip (2007) påstår att 
förutom förlusten kan människan även förlora det sociala samspelet, möjligheter 
till arbete, självständigheten samt självförtroendet. Enligt Flannery och Faria 
(1999) kan förlust av kroppsdel medföra stress. Folkman (1984) menar att 
stressade situationer uppstår när förhållandet mellan individen och dennes 
omvärld rubbas. De stressade situationerna kan medföra att individen behöver 
använda sig av olika copingstrategier för att anpassa sig till den nya situationen.  
 
Amputation 
Fitzpatrick (1999) påstår att amputation, historiskt sett, troligen är det äldsta 
kirurgiska ingreppet som utförts rutinmässigt. Orsaken till detta var förmodligen 
krig och olyckor. Vanligaste orsaken till förlust av kroppsdel är i dagsläget enligt 
Flannery och Faria (1999) samt Kölhed (2009) cirkulationsstörningar orsakade av 
diabetes. Kölhed (2009) skriver vidare att olycksfall, tumörsjukdomar eller 
medfödda missbildningar är övriga orsaker till amputation. Enligt Kölhed (2009) 
orsakas de flesta armamputationer av olyckshändelser. Enligt statistik från 
Socialstyrelsen (2007) framgick det att 26 personer genomgick olika nivåer av 
hand- eller armamputationer och 791 personer genomgick olika nivåer av fot- 
eller benamputation. Statistiken avser personer i åldrarna 0 - 85 år, i Sverige. 
Kölhed (2009) beskriver att grundregeln för val av amputationsnivå är som vid 
många andra skador att bevara så mycket som möjligt av den skadade 
extremiteten. Atherton och Robertson (2006) påstår att amputationer ökar med 
åldern då omkring två tredjedelar av amputationerna inträffar hos personer över 
60 år. Flannery och Faria (1999) skriver att oavsett anledning till amputation så 
medför det en förändring av kroppsfunktion och kroppsuppfattning. 
 
Förlust av kroppsdel  
Förlust av kroppsdel i samband med operation eller olycksfall kan enligt Cullberg 
(2006) medföra starka psykiska följder. Den psykiska upplevelsen är beroende av 
vilken betydelse och mening kroppsdelen haft i människans egen identitet (a a). 
Merleau-Ponty (1997) skriver att kroppen är tillgången till världen och genom 
olika verktyg går det att utvidga världen. Genom att sammanföra ett verktyg med 
kroppen så slutar verktyget att vara ett föremål och blir istället ett medel för att 
utvidga världen. Det blir tydligt i exemplet om den blinde och dennes käpp. 
Käppen blir här en förlängning av kroppen och det är därigenom hon/han upplever 
världen (a a), detta kanske kan jämföras med en protes. 
 
Flannery och Faria (1999) beskriver kroppsuppfattningen som ett dynamiskt 
fenomen format av känslor och uppfattningar av en människas kropp som är under 
ständig förändring. Kroppsuppfattningen påverkas därigenom direkt vid förlust av 
kroppsdel. Flannery och Faria (1999) menar att reaktionen efter förlusten påverkas 
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av människans ålder och utvecklingsnivå men även av hur människan värdesätter 
den drabbade kroppsdelen (a a). Enligt Cullberg (2003) kan kroppsförändring 
medföra kris. Cullberg (2003) beskriver att när en människa utsätts för en 
situation, där hennes/hans erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för 
att hantera den nya situationen, kan hon/han reagera med kris. Sjödahl, Gard och 
Jarnlos (2008) studie visar att de som genomgått en amputation var i behov av 
information och stöd. Enligt Dahlberg m fl (2003) kan vårdaren, genom kunskap 
om patientens upplevelser, få viss tillgång till patientens perspektiv och fokusera 
på hur patienten upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. 
 
Begreppet helhet 
Dahlberg m fl (2003) framhåller att människan är en enhet av kropp, psyke, själ 
och ande som ständigt samspelar med sin omgivning. De menar att kroppen och 
jaget inte skall skiljas åt utan ses som en helhet. De anser att människan genom 
sin kropp har tillgång till livet och att kroppen är ett medel för kommunikation 
med världen. Utan kroppen finns det ingen värld att tillgå. Tillgången till världen 
och till livet förändras därför vid varje förändring av kroppen. Detta blir tydligt 
när en människa drabbas av skada, kronisk sjukdom eller annat lidande, där 
lidandet är beroende av människans upplevelse av helhet och sammanhang i livet. 
Ett förlopp där människan ser sin kropp förfalla kan medföra att personen känner 
sig främmande för sin egen kropp eftersom världen endast kan upplevas utifrån 
det perspektiv som kroppen gett möjlighet till. Genom vårdandet kan människan 
bli förankrad i sig själv och sin livssituation, trots yttre omständigheter. Detta i sin 
tur medför att lidandet lindras (a a). 
 
Benner och Wrubel (1989) anser att självkänslan kan förändras genom inre eller 
yttre fysiska förändringar av kroppen. De anser att känslan av helhet är viktig för 
att känna sig hemma i sin egen kropp. Efter fysiska förändringar bör 
rehabiliteringen innehålla en bedömning av hur förändringarna påverkar 
självkänslan och hur den kroppsliga integriteten kan återfås (a a). Roy och 
Andrews (1999) definierar hälsa som både ett tillstånd och en process, där 
människan är och förblir anpassad och hel i ett samspel mellan person och 
omgivning. Detta samspel mellan person och omgivning beskrivs av fyra olika 
funktioner: fysiologiska funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation 
och samhörighet. När dessa fyra funktioner kan interagera uppnår personen en 
känsla av helhet. Vid sjukdom kan samtliga funktioner påverkas. Till exempel kan 
sjukdomen medföra en nedsatt fysisk funktion som i sin tur kan leda till att 
personens kroppsuppfattning blir negativt förändrad (a a). 
 
Fantomkänslor/Fantomsmärtor 
En amputation följs enligt Flor (2002) vanligtvis av en känsla av att den borttagna 
kroppsdelen fortfarande är närvarande. Flor (2002) skiljer på fantomkänslor och 
fantomsmärtor. Det förstnämnda är ingen smärta utan en känsla som inte gör ont. 
Dessa icke-smärtsamma fantomkänslor kan bestå av en specifik position, form 
eller rörelse av fantomlemmen. Även känslor av värme, kyla, klåda, stickande 
eller elektriska förnimmelser kan förekomma. Flor (2002) klassificerar 
fantomsmärta som neuropatisk smärta som antas vara relaterade till skador på 
centrala eller perifera nervceller. Denna smärta är vanligt förekommande efter en 
amputation av armar och ben men kan även uppstå efter kirurgiskt borttagande av 
andra delar av kroppen som till exempel ögon, bröst, tunga och tänder. 
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Fantomsmärta uppstår hos 50 - 80 % av de amputerade. Smärtan är oftast distalt 
belägen och kan yttra sig som huggande, brännande, krampande eller bultande 
känslor (a a).  
 
Stress och Coping   
Folkman (1984) förklarar att stress förekommer då individens resurser ifråga inte 
längre räcker till eller då individens välbefinnande äventyras (a a). Flannery och 
Faria (1999) påstår att stressen efter förlust av kroppsdel är oundviklig. Med 
coping avser Folkman, Lazarus, Gruen och DeLongis (1986) en persons kognitiva 
och beteendemässiga åtgärder för att hantera, såsom att övervinna, reducera, 
minimera eller tolerera, den rubbade relationen mellan individen och 
omgivningen. Bunce (2002) beskriver att en människa som förlorat en kroppsdel 
kan uppleva ett personligt trauma som kan medföra en känsla av hjälplöshet på 
grund av de förändringar och svårigheter den nya situationen medför. Förlust av 
kroppsdel kan enligt Singh m fl (2007) vara förödande för den drabbade och 
kräver anpassningsförmåga. Roy och Andrews (1999) förklarar coping-processen 
som ett inlärt eller påtvingat handlande för att hantera en förändrad omgivning.  
 
Folkman m fl (1986) skiljer på två huvudstrategier för att kunna hantera stressade 
situationer, problem-fokuserad och emotions-fokuserad coping. Problem-
fokuserad coping innebär hantering av det som orsakar stressen genom att aktivt 
försöka lösa ett problem eller att försöka ändra den stressade situationen. Denna 
strategi används i första hand när det finns något att förändra i situationen eller 
hos sig själv. Emotions-fokuserad coping inriktas på regleringen av känslorna i en 
stressad situation genom att påverka den egna upplevelsen av situationen. Därmed 
förändras inte själva problemet utan istället reduceras, tolereras eller förändras 
intensiteten i de egna känslorna. Emotions-fokuserad coping medför en känsla av 
att ha kontroll över både sig själv, sina känslor och situationen. Exempel på detta 
är att koncentrera tankarna på att något gott ska komma ur situationen, förneka 
verkligheten, visa stolthet eller behålla känslorna för sig själv. Genom detta 
reduceras de svåra känslor och reaktioner som situationen annars skulle kunna 
utlösa. Folkman m fl (1986) påstår att människan använder båda formerna av 
coping i olika typer av stressande situationer.  Problem-fokuserad coping 
inkluderar mellanmänskliga ansträngningar så som sökande efter socialt stöd för 
att förbättra den stressade situationen medan emotions-fokuserad coping 
inkluderar distansering, självkontroll, ansvarstagande och positiv omvärdering (a 
a). 
 
Benner och Wrubel (1989) menar att stress är en upplevelse av störningar i 
mening, förståelse och invand funktion som kräver sorgarbete, tolkning eller nya 
färdigheter. Bemästring är hur personen hanterar denna störning. Benner och 
Wrubel (1989) förklarar att det inte finns obegränsat med valmöjligheter för hur 
situationen ska bemästras utan dessa är begränsade efter människans personliga 
intressen. Det personliga intresset beskrivs som något som är av betydelse för 
människan och i vilket det läggs ett engagemang. I livet får människan möta en 
rad olika situationer och för att kunna bemästra dessa situationer underlättar det 
om individen har mental förberedelse och förväntningar samt kan omvärdera och 
omtolka. Var människan befinner sig i livet kan ha betydelse och det kan påverka 
individens upplevelser av stress och förmåga att bemästra den nya situationen (a 
a). Sjödahl m fl (2008) beskriver att copingstrategier har visat sig vara viktiga för 
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den psykosociala anpassningen efter amputation. De beskriver även vikten av att 
vårdpersonalen har förståelse för dessa copingstrategier för att kunna förbättra 
mötet och samtalet med en person som genomgått en amputation (a a). 
 
I föreliggande studie kommer coping fortsättningsvis att användas synonymt med 
anpassning, då Cullberg (2003) benämner begreppet ”coping mechanisms” som 
inlärda förhållningssätt till tillvaron. På svenska är detta liktydigt med 
anpassningsmekanismer (a a).  

 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa de svårigheter en amputerad person kan utsättas 
för samt hur dessa svårigheter hanteras.  

 
 
METOD 
 
Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Motivet till vald 
metod var att få en samlad bild av publicerat material inom ämnesområdet. 
Forsberg och Wengström (2003) menar att en litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska samt sammanställa litteraturen inom ett valt 
ämnesområde. 
 
I föreliggande studie har orden människa och person använts synonymt och har 
ibland ersatts med personliga pronomen hon/han. Även orden förlust av kroppsdel 
och amputation har använts synonymt.  
 
Urval 
Databaserna som användes var CINAHL, PsycINFO samt Elin@Blekinge. I dessa 
databaser användes söktermerna amputation, coping, psychological adaptation, 
emotions och adjustment. Då inte samma söktermer kunde användas i alla 
databaser användes det/de ord som databasen föreslog som alternativ.  
Sökningarna redovisas i bilaga 1. I de databaser där det var möjligt söktes endast 
peer-reviewed-artiklar. Vidare gjordes genomgång av valda artiklars referenslistor 
för att genom manuella sökningar få fram ytterligare artiklar. De artiklar som inte 
fanns tillgängliga i fulltext via databaserna beställdes via biblioteket.  
 
Ett inklusionskriterie som användes var att artiklarna skulle utgå ifrån den 
amputerade personens perspektiv. Ett annat var att litteraturen antingen skulle 
vara skriven på engelska, svenska, danska eller norska. Litteraturen skulle vara 
publicerad efter år 1998 och innehållet i studierna skulle vara analyserade med 
kvalitativ ansats. Ytterliggare ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 
inriktade på personer som genomgått en amputation av arm eller ben. 
Exklusionskriterier var medicinskt inriktade artiklar samt artiklar som var skrivna 
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utifrån sjuksköterskans och anhörigas perspektiv. Artiklar inriktade på enbart en 
specifik åldersgrupp, exempelvis ungdomar eller äldre, exkluderades.  
 
Efter ovanstående urval kvarstod 7 artiklar (se bilaga 2) som kvalitetsgranskades 
utifrån Eiman och Carlssons (2003) protokoll. Bedömningen gav en poängsumma 
som räknades om till en procentsats som i sin tur resulterade i en gradering från 1-
3, där grad 1 var av hög kvalitet och grad 3 av låg kvalitet. För att erhålla grad 1 
krävdes det 80-100% av bedömningsmallens totala poängsumma. För grad 2 
krävdes 70-79% och för grad 3 krävdes 60-69% (a a).  
 
Analys 
Analysmetoden som användes var Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning 
av manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. Motivet till val av analysmetod 
var att Graneheim och Lundman (2003) ger en överblick av viktiga begrepp 
relaterade till kvalitativ innehållsanalys inom vårdvetenskaplig forskning, samt att 
analysen var lätt att följa. Analysen inriktades på utvalda artiklars resultat.  
 
Analysen gick till på följande sätt:  
Artiklarna lästes igenom var för sig flera gånger för att få en överblick och en 
helhet av innehållet i textmaterialet. 
 
Därefter markerades meningsenheterna som svarade till föreliggande studies syfte 
med markeringspenna i färgerna gult och grönt. Detta utfördes var för sig. Sedan 
jämfördes och diskuterades de utvalda meningsenheterna tillsammans. Då det 
förelåg meningsskiljaktigheter i val av meningsenheter, diskuterades detta tills 
fullständig enighet kunde uppnås. Därpå kopierades samtliga meningsenheter för 
varje studie över till ett Word-Dokument. Varje artikels samtliga meningsenheter 
fick ett eget dokument. I dokumenten kunde tabeller sammanställas utifrån de 
rubriker som Graneheim och Lundman (2003) använder i sin beskrivning av 
innehållsanalysen. Följande mening var ett exempel på en meningsenhet som 
valdes ut: “You haven´t changed as a person, but physically you have changed. 
You have lost a part of your body” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 90). 
 
Meningsenheterna översattes till svenska och genom kondensering kortades texten 
ner samtidigt som innehållet bevarades. Kondenseringen utfördes tillsammans. 
Genom denna kondensering blev texten mer lätthanterlig.  Ovanstående mening 
kondenserades till: Jag har inte förändrats som person men förlorat en del av min 
kropp. 
 
De kondenserade meningsenheterna kodades. Koden blev en etikett på en 
meningsenhet som kortfattat beskrev innehållet. Exemplet ovan fick koden: 
Personen är densamma men kroppen förändras. 
 
Härefter skrevs samtliga sidor av tabellen ut och tillsammans klipptes 
meningsenheterna med tillhörande kondensering och kod ut. Samtliga koder 
studerades och sorterades efter liknande innehåll och lades i olika högar. Två 
högar bildades och utgjorde föreliggande studies kategorier. Namnen på de två 
olika kategorierna blev Förändrad kroppsbild och Anpassningsstrategier.  
Ovanstående exempel sorterades in i kategorin: Förändrad kroppsbild. 
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I kategorierna identifierades olika innehållsdelar som fick utgöra sub-kategorier. 
Exemplet ovan sorterades in i sub-kategorin: Känslomässiga svårigheter. 
 
För fler exempel på analysförfarandet se bilaga 3. 
 
Kategorierna och sub-kategorierna kommer i resultatet att redovisas som 
underrubriker för att göra resultatet tydligt och översiktligt. 

 
 
RESULTAT 
 
Under analysens gång framkom det att amputationen var en smärtsam och 
känsloladdad upplevelse som medförde olika typer av svårigheter som till 
exempel känslomässig karaktär, som utanförskap, att inte längre vara hel samt att 
vara främmande för sig egen kropp. Anpassningsstrategier ansågs viktiga för att 
hantera den nya situationen. En positiv inställning och acceptans var 
grundläggande för att kunna gå vidare och uppfatta sin kropp som en ny helhet. 
 
Förändrad kroppsbild 
Förändrad kroppsbild medförde svårigheter för känslan av helhet. Ovanstående 
kategori innehåller följande sub-kategorier: Känslomässiga svårigheter, Fysiska 
svårigheter och Sociala svårigheter. 
 
Känslomässiga svårigheter 
Personerna som hade förlorat en del av sin kropp talade om amputationen som en 
förödande, plågande och känsloladdad upplevelse men också som en smärtsam 
förlust. En återkommande tanke hos många var ”vad har jag gjort för att förtjäna 
det här?” (Sjödahl, Gard & Jarnlo, 2004). De beskrev att det tog tid att inse att 
kroppsdelen var borta. Förlusten var något de fick leva med varje dag, saknaden 
lämnade dem aldrig (Gallagher & Maclachlan, 2001).  
 
De kände att kroppen hade blivit förändrad och att de hade blivit en annan person. 
Kroppen uppfattades som underlig, obekant, stympad och detta medförde att 
kroppsbilden upplevdes negativ. Bland de amputerade personerna fanns det en 
återkommande känsla av att inte längre vara hel, den ”perfekta” människan var 
borta (Sjödahl m fl, 2004). Känslan av att vilja passa in och bli behandlad som en 
”vanlig” människa var av betydelse (Sjödahl m fl, 2004; Saradjian, Thompson & 
Datta, 2008). De kände sig stigmatiserade och de försökte undkomma andras 
blickar genom att passa in. En del uppskattade uppmärksamheten till en början, 
det var roligt att bli sedd, men med tiden hade viljan att passa in tagit över 
(Sjödahl m fl, 2004). 
 

”But I do swimming… But I don’t swim at public baths…or before I did, but 
I think…it’s really hard and then… Everyone’s looking all the time… in the 
beginning then… I didn’t care. Then I thought it was more like fun… that I 
was noticed. But now I want to be sort of more like normal and blend in sort 
of.” (Sjödahl m fl, 2004, s. 858). 
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De amputerade personerna kände sig underlägsna när de umgicks med icke-
amputerade människor. De kände sig som den enda i världen som förlorat en 
kroppsdel (Gallagher & Maclachlan, 2001). Många hade känslan av att inte platsa 
in (Saradjian m fl, 2008). De amputerade personerna ville att andra människor 
skulle se dem för vilka de var och ingenting annat (Gallagher & Maclachlan, 
2001). Trots att kroppen var förändrad var personen fortfarande densamma 
(Saradjian m fl, 2008).  Många kände irritation över att folk tittade på protesen 
innan de såg dem i ansiktet (Gallagher & Maclachlan, 2001). Hos de amputerade 
personerna som inte kunde återgå till sitt tidigare arbete var det vanligt 
förekommande med depression (Reed, 2004). 
 
Hos de amputerade personerna som förlorat ett ben fanns en konstant rädsla för att 
även förlora det ”friska” benet. Det fanns även en rädsla för att förlora eller skada 
knäet på det amputerade benet då det underlättade och gav mer kontroll då de 
skulle använda benet, exempelvis vid promenader (Gallagher & Maclachlan, 
2001). De som förlorat en hand eller en arm fasade för att skada den ”friska” 
armen (Reed, 2004). Hos de amputerade fanns det en oro, speciellt hos de äldre, 
för att bli beroende av andra med de dagliga aktiviteterna (Chini & Boemer, 
2007). Det fanns även en oro för framtiden och hur det skulle bli när de blev äldre 
och svagare (Gallagher & Maclachlan, 2001; Reed, 2004). 
 
Fantomsmärtorna påverkade även de amputerade personernas kroppsbild då 
fantomkänslor och fantomsmärtor medförde att de amputerade personerna oftare 
såg kroppen som intakt (Pucher, Kickinger & Frischenschlager, 1998). 
 
Fysiska svårigheter 
De amputerade personerna fann att även små saker kunde uppfattas som 
svårigheter i den nya situationen. Hemkomsten från sjukhuset var svår då det 
oftast var problematiskt att bara ta sig ner för trapporna (Sjödahl m fl, 2004). 
Många praktiska svårigheter uppkom efter amputationen, såsom att duscha, ta sig 
till bussen snabbt samt skaffa försäkring för att få köra bil. De upplevde även 
svårigheter med att använda kläder som avslöjade att de hade protes. De med 
benprotes var oroliga för att halka på till exempel is, blöta löv och våta golv 
(Gallagher & Maclachlan, 2001). Det framkom även att problem ibland uppstod i 
samband med återgång till jobbet. Det handlade både om att bli accepterad av 
arbetskamrater och bevisa för sig själv och andra att trots amputationen var det 
möjligt att utföra arbetet (Saradjian m fl, 2008). De amputerade personerna 
saknade känslan av fysisk spontanitet, som att springa och göra saker i sin egen 
takt (Sjödahl m fl, 2004).  
 

” I guess it’s basically that I sort of don’t run. That’s the biggest… well, 
how should I put it… loss, or what to say, right… particularly that I can’t 
move in a pace of my own choice…” (Sjödahl m fl, 2004, s. 856). 

 
Den förlorade kroppsdelen påverkade hela kroppen och dess funktion (Chini & 
Boemer, 2007). Att inte kunna röra sig fritt medförde ofta ett dåligt humör och 
ilska över den nedsatta rörelseförmågan (Sjödahl m fl, 2004). 

 
” You were in a bad mood. You thought, what the hell, you are like an 80  
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year old. Couldn’t do anything. Almost got mad at yourself.” (Sjödahl m fl, 
2004, s. 855). 

 
Fantomsmärtan som förekom beskrevs som en skarp, skärande smärta som blev 
värre vid trötthet, ångest eller vid sjukdom. Det framkom att fantomsmärtorna var 
värre i början efter amputationen och kunde medföra att protesen användes i 
mindre utsträckning (Gallagher & Maclachlan, 2001). 
 
Sociala svårigheter 
Föreställningen av att vara annorlunda uttrycktes i känslor av skam över den 
amputerade kroppen. Många amputerade personer skämdes över att visa att de var 
amputerade och de undvek att använda kortärmad tröja eftersom den amputerade 
armen då skulle synas (Saradjian m fl, 2008). De kunde inte heller slappna av i sitt 
eget hem utan protesen på, ifall någon skulle komma och se dem (Gallagher & 
Maclachlan, 2001).  

 
”If I am wearing trousers, then I can go to physical training without 
problem… then it doesn’t show… but to have it uncovered and to enter a 
swimming pool, that… I wouldn’t do that…” (Sjödahl m fl, 2004, s. 859). 

 
Denna skam över den amputerade kroppsdelen medförde att mötet med andra 
människor, inklusive familj och vänner, blev besvärligt (Gallagher & Maclachlan, 
2001; Sjödahl m fl, 2004). Ibland kunde det även vara svårt att berätta för andra 
människor om protesen eftersom den berättande aldrig visste hur andra människor 
skulle reagera. Vissa reaktioner, som till exempel fräcka kommentarer och 
anspelningar på protesen, var svåra att hantera. Det framkom att en del av de 
amputerade personerna hade utsatts för förolämpande frågor under 
arbetsintervjuer. Situationen kunde underlättas om andra människor redan visste 
om amputationen, detta medförde en trygghet (Gallagher & Maclachlan, 2001). 

 
”Yeah, but I am always more comfortable if people know. I have been in so 
many situations for example in pubs where people might slap my leg and 
say jesus what is that.  So I would be more comfortable if people knew. At 
the same time I don’t go broadcasting it.” (Gallagher & Maclachlan, 2001, 
s. 91).  

 
Anpassningsstrategier 
Ovanstående kategori innehåller följande sub-kategorier: positiv inställning, göra 
saker annorlunda, acceptans/ej acceptans och faktorer som bidrar till en god 
anpassning. 
 
Positiv inställning 
De amputerade personernas förmåga att hantera förlusten och anpassa sin 
kroppsbild påverkades av faktorer såsom tiden som hade passerat sedan 
amputationen, ålder, kön, orsaken till amputationen samt vilken del av kroppen 
som var amputerad (Pucher m fl, 1998). En positiv inställning hos de amputerade 
personerna var viktig för anpassningen. Den positiva inställningen visade sig 
genom ett livsengagemang, öppenhet för nya erfarenheter, acceptans och en ”kan 
göra” strategi, vilken innebar att de amputerade personerna bestämde sig för att de 
kunde göra vad de ville. För att kunna bibehålla den positiva inställningen krävdes 
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både tålamod och envishet (Saradjian m fl, 2008). De amputerade personerna 
berättade att det kunde vara lätt att krypa undan och tycka synd om sig själv. Med 
hjälp av en positiv inställning var det lättare att se situationen ur ett ljusare 
perspektiv och gå vidare (Oaksford, Frude & Cuddihy, 2005; Saradjian m fl, 
2008). De insåg att det inte gick att vrida tillbaka klockan utan att livet måste 
fortsätta och göra det bästa av situationen (Saradjian m fl, 2008). Trots 
svårigheter, smärta och sorg, som amputationen medförde, förlorade de 
amputerade personerna inte modet. Förväntningarna på ett nytt liv var en 
anledning till lycka som framkallade viljan att fortsätta leva (Chini & Boemer, 
2007). 
 
För en del fanns den positiva attityden naturligt från start, men för vissa tog det 
längre tid innan de lärde sig att använda strategin (Saradjian m fl, 2008).  En del 
av de amputerade personerna nämnde att de hämtade sin positiva inställning från 
det faktum att de faktiskt hade överlevt (Gallagher & Maclachlan, 2001). Denna 
glädje var vanligt förekommande hos dem som blivit av med en kroppsdel på 
grund av cancerogen sjukdom. De personer som amputerades på grund av 
vaskulär sjukdom uppskattade att bli av med smärtan (Chini & Boemer, 2007).   
Förlusten betydde inte slutet och det stoppade ingen från att göra det de ville 
(Gallagher & Maclachlan, 2001). De amputerade personerna såg sig själva som 
överlevare och trots att de var amputerade hindrade detta inte någon från att 
fortsätta leva. Det framkom även att det var upp till den amputerade personen att 
ta ansvar för situationen. Det var ingen annan som gjorde det åt dem (Oaksford m 
fl, 2005). 
 
De amputerade personerna nämnde att humor användes för att lättare hantera 
situationen (Reed, 2004; Oaksford m fl, 2005). Humor hade en betydande roll i de 
sociala interaktionerna, speciellt kompisar emellan och utgjorde en normal del av 
vänliga skämt och var därmed inräknade i det sociala samspelet. Humorn 
underlättade den sociala anpassningen genom att normalisera och göra protesen 
mindre ”hotfull” mot andra människor. Detta medförde att personerna kände sig 
mer bekväma i situationen (Saradjian m fl, 2008). 

 
”Now they’re [friends] careful when they turn around and say, ´oh Terry, 
just give us a hand´, because now I just unclip my hand and give it them. It’s 
like, oh yeah, fun bugger, just because you can do it.” (Saradjian m fl, 2008, 
s. 876). 

 
Att jämföra sig med personer som befann sig i en värre situation var en vanlig 
anpassningsstrategi.  Jämförelsen ledde till att de såg sin situation ur ett annat 
perspektiv och kunde uppskatta vad de hade (Gallagher & Maclachlan, 2001; 
Sjödahl m fl, 2004). En kvinna förklarade att hon var glad att hon hade ett ben 
kvar och tyckte att det skulle vara fruktansvärt att förlora båda (Oaksford m fl, 
2005). 

 
“They sent me to a plastics hospital… when I went in there I was feeling 
pretty down and sorry for myself and I saw these kids in there that were 
having operations and I thought, they were a lot worse than me, so what am 
I moaning about? And that did me a power of good, it gave me a kick and I 
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just thought after that, just get on with your life.” (Saradjian m fl, 2008, s. 
876-877). 

 
Göra saker annorlunda 
Det framkom att amputationen kunde vara en nystart, livet tog inte slut. 
Amputationen krävde att de amputerade personerna fick genomgå olika faser och 
lära om på nytt (Saradjian m fl, 2008). Att komma hem från sjukhuset innebar att 
börja om från noll igen och de amputerade personerna kunde inte återgå till det 
gamla livet (Gallagher & Maclachlan, 2001; Sjödahl m fl, 2004). Det framkom att 
de föredrog aktiviteter som kunde utföras i hemmet, som till exempel att ha 
husdjur. De beskrev att de var tvungna att göra saker på annorlunda sätt än 
tidigare eller inte göra dem alls (Sjödahl m fl, 2004).  

 
”To run… I mean to feel your hair being blown back… that was something 
that I wanted… but now… it took me a while before I found out that I can 
use a bicycle… then I still get the feeling…” (Sjödahl m fl, 2004, s.856). 

 
De beskrev att det gick att göra en sak på flera olika sätt och tillslut hittade de sin 
egen väg (Saradjian m fl, 2008).  De berättade att det inte gick att planera hur 
saker och ting skulle göras utan det gällde att bestämma sig för vad som ska göras 
och prova sig fram. En sak kunde göras på fyra till fem olika sätt och tillslut lärde 
de sig att använda fötter, knän, armbågar och munnen om det så behövdes (Reed, 
2004). Det gällde att ta ett steg i taget tills målen kunde uppnås (Gallagher & 
Maclachlan, 2001).  
 
Protesen omnämndes som ett hjälpmedel för att klara av den nya vardagen. 
Protesen underlättade de vardagliga sysslorna, såsom att köra bil eller att utföra 
sitt arbete (Saradjian m fl, 2008). Protesen ansågs vara viktig för dem som 
genomgått en amputation. Den hjälpte till att förbättra självförtroendet och 
möjliggöra aktiviteter. Genom att självförtroendet stärktes minimerades de 
negativa effekterna av amputationen och en rad möjligheter uppdagades (Chini & 
Boemer, 2007).  De beskrev att protesen till en början kändes klumpig men att de 
vande sig och förstod att det var svårt att leva utan den (Saradjian m fl, 2008). 
Med tiden blev protesen en del av kroppen. Protesen bidrog även till bilden av en 
intakt kropp genom att skapa en känsla av helhet och när protesen blev ett med 
kroppsbilden blev anpassningen till protesen optimal (Chini & Boemer, 2007; 
Saradjian m fl, 2008). 

 
”Well, this one [the prosthesis] had toes, which I used to paint. I loved it. It 
did look normal.” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 90). 

 
Acceptans/ej acceptans 
För vissa amputerade personer var det ett måste att acceptera den nyuppkomna 
situationen för att komma över förlusten. De beskrev att de kom till en gräns då 
det enda sättet att gå vidare var att acceptera. De menade att människan har en 
förmåga att anpassa livet efter den nya situationen (Gallagher & Maclachlan, 
2001). Några beskrev att de hade full acceptans från första stund. De menade att 
det som hade hänt hade hänt och det fanns inget att göra åt det (Sjödahl m fl, 
2004; Oaksford m fl, 2005). Det visade sig att de amputerade personerna först 
kunde acceptera sin situation när de hade kontroll över sitt liv och sitt jobb, insåg 
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sina begränsningar och hade anpassat sig så pass att de kunde återgå till arbetet 
(Reed, 2004). Acceptansen medförde att människors reaktioner och nyfikenhet 
hanterades med öppenhet och ärlighet, vilket visade sig vara en effektiv strategi. 
De amputerade personerna insåg att det inte gick att gömma protesen längre. Detta 
tillät samtalet att fortsätta utan fokusering på protesen eller amputationen 
(Saradjian m fl, 2008).  
 
Det fanns även de som hade svårigheter att acceptera situationen, de kunde lära 
sig leva med amputationen men inte acceptera den (Sjödahl m fl, 2004).  

 
”Someone said that accepting… Yes, to accept… Why should I accept my 
handicap?... I can learn to live with it, and all that, I can. But, I am damned 
if I accept it. It… but… it’s all right…” (Sjödahl m fl, 2004, s. 860). 

 
Många av de amputerade personerna hade förträngt mycket av det som hänt och 
hade minnesluckor från händelsen. Minnesluckorna var ett sätt för dem att 
avskärma sig från det som hade hänt. Det fanns även de som förnekade den 
amputerade kroppsdelen. De tänkte ”stumpen tillhör inte mig” och undvek att se 
hela sin kropp i till exempel en spegel (Sjödahl m fl, 2004). Psykologisk flykt 
såsom rökning, konst, läsning, trädgårdsskötsel och att lyssna på musik, var ett 
annat sätt att komma bort från situationen. För en del av de amputerade 
personerna var den psykologiska flykten viktig, utan den skulle de inte kunnat 
klara av situationen (Oaksford m fl, 2005). 
 
Faktorer som bidrar till en god anpassning 
Under arbetets gång framkom två faktorer som bidrar till en god anpassning, 
självförtroende och stöd.  
 
Självförtroende och tron på sig själv visades ha betydelse för anpassningen 
(Sjödahl m fl, 2004; Oaksford m fl, 2005). De amputerade personerna förklarade 
att de inte hade det självförtroendet som de skulle vilja ha men att de låtsades att 
de hade det och så länge de kunde lura sig själva så var allt bra (Sjödahl m fl, 
2004). För den sociala anpassningen var acceptans och socialt stöd från andra 
viktiga (Saradjian m fl, 2008). De som fick stöd beskrev dess betydelse och de 
som inte hade fått stöd förklarade att de hade behövt det (Gallagher & 
Maclachlan, 2001).  Sökandet efter socialt stöd skedde både i och utanför 
familjen. De amputerade personerna beskrev att de inte hade klarat av situationen 
om de inte fått det sociala stöd som deras familj gav dem (Oaksford m fl, 2005). 
 
Stöd från andra som varit i samma situation hade betydelse på det sättet att de 
amputerade personerna fick se att det fanns ett liv efter amputationen och att 
rehabilitering var möjligt (Gallagher & Maclachlan, 2001; Reed, 2004). De 
amputerade beskrev att det hjälpte att en tidigare amputerad berättade att allt 
skulle bli bra (Sjödahl m fl, 2004).  

 
”Another thing that helped was that I asked the Rehab to putt me in touch 
with somebody my own age. When I met this girl she was very attractive. 
She walked in and she actually had a short skirt on and a par of red boots 
on and she really looked great. The limb I had on the time was bulky and 
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had a hole in the front. It was awful looking so when I saw her, that helped 
an awful lot.” (Gallagher & Maclachlan, 2001, s. 92). 

 
 
DISKUSSION 
 
Diskussionsdelen har delats upp i en metod- och en resultatdiskussion.  
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa de svårigheter en amputerad person kan utsättas 
för samt hur dessa svårigheter hanteras. Föreliggande litteraturstudie gör inte 
anspråk på att vara heltäckande, då ej alla databaser för litteratursökningen har 
använts. Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
ansatsen valdes dels för att få en samlad bild av publicerat material inom 
ämnesområdet, dels för att kunna belysa personens svårigheter efter en 
amputation. Databaserna som användes för artikelsökning valdes för att de 
innehåller tidskriftsartiklar med inriktning på omvårdnadsområdet. PsycINFO har 
dessutom en psykologisk inriktning och valdes att användas då föreliggande 
studie vänder sig till personens upplevda känslor. CINAHL och PsycINFO 
uppdateras veckovis och Elin@Blekinge uppdateras dagligen. Då begränsad 
kunskap om användning av databaser förelåg kan väsentligt material ha missats. I 
de databaser det var möjligt valdes peer-reviewed för att enbart få sökträffar med 
granskade artiklar. Söktermerna som valdes tycktes relevanta för föreliggande 
studies syfte. Ordet svårighet fanns inte som MESH-term eller som Thesaurus-
term och valdes därmed inte att användas som sökterm. 
 
Underlaget till föreliggande litteraturstudie blev inte så stort som önskat. Flertalet 
sökträffar var analyserade utifrån en kvantitativ ansats. De artiklar som valdes ut 
till resultatet återfanns i flera databaser. Detta indikerar på att databaserna, som 
användes, har liknande innehåll. Underlaget till studien hade eventuellt kunnat 
utökas och förbättras om sökning i fler databaser hade skett. 
 
Om mer tid funnits hade en empirisk studie sannolikt varit bättre lämpad för 
studiens syfte då Denscombe (2000) påstår att det är en fördel att använda 
intervjuteknik om syftet är baserat på emotioner, erfarenheter och känslor. På 
grund av den snäva tidsramen uteslöts detta och en litteraturstudie valdes.  
 
Utvalda artiklar skulle vara publicerade från år 1998 för att ge en trovärdig 
översikt över de senaste årens forskning kring ämnet. Ett inklusionskriterie var att 
de utvalda artiklarna skulle vara skrivna på engelska, norska, danska eller svenska 
för att dessa språk behärskas. Innehållet i de valda artiklarna skulle vara 
analyserade med kvalitativ ansats, då detta bättre beskriver människors upplevda 
svårigheter än i en artikel med kvantitativ ansats. Artiklar som enbart var inriktade 
på en specifik åldersgrupp, exempelvis ungdomar eller äldre, exkluderades för att 
resultatet skulle bli mer generellt. Utvalda artiklars deltagare hade blivit 
amputerade av olika orsaker, till exempel genom olycka eller på grund av 
sjukdom. Detta kan ha påverkat resultatet men på grund av ett begränsat utbud av 
artiklar gavs ingen möjlighet att inrikta resultatet på en av orsakerna. Kroppsdelen 



  
 

13 
 

som amputerats har även varierat på grund av utbudet av artiklar men i detta 
avseende kunde artiklarna begränsas till arm- och benamputationer. Detta gav en 
generell bild av vilka svårigheter som kan uppkomma efter en förlust av 
kroppsdel.  
 
De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån Eiman och Carlssons (2003) 
protokoll. Detta protokoll valdes för att det var lättförståeligt och enkelt att följa. 
Protokollet underlättade kvalitetsbedömningen av utvalda artiklar. Protokollet 
innehöll en poängpunkt som benämndes triangulering. Denna punkt valdes bort då 
begreppet triangulering var otydligt. Detta kan ha påverkat procentsatsen i 
kvalitetsbedömningen men trots detta graderades ingen av de utvalda artiklarna 
under grad 3. Fyra av föreliggande studies utvalda artiklar var av grad 1, hög 
kvalitet. Resterande tre artiklar var av grad 3. Anledningen till att dessa tre artiklar 
valdes, trots låg kvalitet, var att de var relevanta för föreliggande studies syfte 
samt att sökträffarna inte gav tillräckligt med artiklar med kvalitativ ansats. Om 
artiklarna inte uppnått grad 3 hade de inte använts i resultatet. En av de utvalda 
artiklarna hade analyserats med kvalitativ och kvantitativ ansats, men enbart den 
del som analyserats med en kvalitativ ansats användes till resultatet.    
 
Resultatet baseras på artiklar från USA, England, Sverige, Brasilien, Österrike och 
Irland, vilket kan ha påverkat resultatet men kan eventuellt vara en fördel eftersom 
personer som lever med amputation finns över hela världen. Ronaldson (1999) 
och Flannery och Faria (1999) skriver att amputation är något som drabbar 
människor världen över, men det kan dock föreligga vissa kulturella skillnader 
eftersom kroppsbilden hos människor från olika kulturer skiljer sig.  
 
Textmaterialet i föreliggande studie analyserades utifrån Graneheim och 
Lundmans (2003) beskrivning av innehållsanalys. Analysen valdes för att den var 
lätt att förstå och tillämpa. Den valda analysen inriktades på det manifesta 
innehållet i de utvalda artiklarnas resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2003) 
är det manifesta innehållet det tydliga och uppenbara i texten. Under 
analysförfarandets första del lästes artiklarna igenom var för sig flera gånger, 
härefter markerades meningsenheterna med markeringspennor. Genom att detta 
gjordes enskilt upptäcktes det att fler likheter än olikheter fanns i val av 
meningsenheter och detta kan ha inneburit ökad trovärdighet för resultatet. Under 
analysens gång var det svårt att endast hålla sig till det manifesta innehållet och 
inte tolka innebörden, dels på grund av förförståelse, dels för att tankarna kan ha 
påverkats av textmaterialet. Då artiklarna är skrivna på engelska och 
meningsenheterna under kondenseringsförfarandet översattes till svenska, finns 
det risk för att feltolkning av de engelska orden förekommit. Risken för 
feltolkning försökte minimeras genom att engelska ord som inte förstods slogs 
upp för att hålla analysen så textnära som möjligt. Det kan uppfattas som om att 
sub-kategorierna går in i varandra. Om det funnits tid hade det varit intressant att 
utföra analysen igen för att se om resultatet hade blivit annorlunda, nu med ny 
förståelse för analysförfarandet och ämnesområdet.   
 
Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom det två kategorier. En av de kategorierna var 
förändrad kropp som beskrev de känslomässiga, fysiska och sociala svårigheter 
som påverkade personerna efter en amputation. Det framkom även att de 
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amputerade personerna beskrev amputationen som en smärtsam, känsloladdad, 
plågsam förlust förenad med sorg. Bunce (2002) beskriver att en människa som 
förlorat en kroppsdel kan uppleva ett personligt trauma som kan medföra en 
känsla av hjälplöshet inför alla de emotionella, praktiska och sociala utmaningar 
som personen ställs inför. Dahlberg m fl (2003) menar att en förändring av 
kroppen medför en förändrad tillgång till världen och känslan av helhet. Detta kan 
skapa ett lidande. Enligt Frank, Kashani, Kashani, Wonderlich, Umlauf och 
Ashkanazi (1984) är förlust av kroppsdel något som är förenat med svåra 
psykologiska konsekvenser. Fitzpatrick (1999) menar att nedstämdhet och sorg är 
förväntade reaktioner efter en amputation och att depression är en vanligt 
förekommande komplikation som bör uppmärksammas tidigt och behandlas (a a). 
Föreliggande studie visade inte på att depression var vanligt. I annan litteratur, 
med kvantitativ ansats, framkommer det att depression i samband med förlust av 
kroppsdel förekom (Frank m fl, 1984; Rybarczyk, Nyenhuis, Nicolas, Schulz, 
Alioto & Blair, 1992; Whyte & Niven, 2001; Atherton & Robertson, 2006). Enligt 
Frank m fl (1984) förekommer depression i den akuta fasen men de menar att den 
med tiden gradvis försvinner (a a). De känslomässiga svårigheter som sorg, skam, 
irritation, utanförskap och frustration, som framkom i föreliggande studie kan vara 
känslor som kan relateras till depression. Cullberg (2003) beskriver sorgen som en 
smärtupplevelse som uppstår efter en förlust. Han menar att det finns en flytande 
gräns mellan depression och sorg och beskriver att det som skiljer begreppen åt är 
att sorgen har en begriplig orsak medan depressionens orsaker är mer 
svåråtkomliga (a a). Enligt Rybarczyk m fl (1992) finns det ett samband mellan 
känslan av obehag i sociala samanhang och depression när det gäller personer som 
genomgått en amputation. De menar att ett socialt obehag hos amputerade 
personer kunde vara ett tecken på depression (a a).  
 
Under kategorin förändrad kroppsbild framkom det att de personer som 
genomgått en amputation fick en negativt förändrad kroppsbild. Flannery och 
Faria (1999) beskriver att kroppsbild innebär hur människan uppfattar sig själv. 
De påtalar att en person som genomgår en amputation blir fixerad av den 
förändrade kroppsbilden och en längtan efter att allt ska bli som det var innan 
amputationen kan förekomma. De amputerade personerna kan även känna en 
avundsjuka på icke amputerade människor (a a). Även Cullberg (2006) menar att 
den förlorade kroppsdelen inte enbart påverkar rörelseförmågan utan även 
kroppsbilden. 
 
Resultatet visade att en del av de personer som genomgått en amputation hade 
förträngt mycket av det som hade hänt och vissa hade även minnesluckor från 
händelsen. Cullberg (2006) beskriver bortträngning som en grundläggande 
försvarsmekanism som innebär att en händelse eller en känsloupplevelse helt 
avlägsnas från medvetandet och helt enkelt glöms bort. Cullberg (2006) påstår att 
syftet med bortträngning är att skydda sig själv från upplevelser av hot (a a). I 
föreliggande studie framkom det även att de amputerade personerna ibland 
förnekade den amputerade kroppsdelen. Förnekelse förklaras av Cullberg (2006) 
som en specialform av bortträngning som används då bortträngning inte räcker 
till. Genom förnekelse undviker personerna att se och uppmärksamma de hotande 
aspekterna i den inre och yttre verkligheten (a a).  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rybarczyk%20BD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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I resultatet framkom det att de amputerade personerna kände ett utanförskap i icke 
amputerade människors sällskap. Önskan om att passa in och vara ”normal” 
återkom. De kände även att de inte kunde göra saker i sin egen takt och att de inte 
kunde vara fysiskt spontana. Bunce (2002) styrker detta då deltagarna i hans 
studie känner sig isolerade från sociala aktiviteter och evenemang. De amputerade 
personerna känner sig utfrysta, åsidosatta och fysiskt begränsade. Bunce (2002) 
skriver även att de amputerade personerna är medvetna om att deras handikapp är 
uppseendeväckande. Många känner sig rånade på sin identitet på grund av andras 
blickar, men genom att föra en öppen dialog med dem så återfår de sin identitet (a 
a). I föreliggande studie framkom det att känslan av utanförskap stärktes genom 
andra människor blickar och kommentarer. Reaktionerna och nyfikenheten möttes 
med öppenhet och ärlighet vilket visade sig vara en effektiv strategi.  
 
Under kategorin anpassningsstrategier framkom det att de amputerade personerna 
jämförde sig med andra som befann sig i en värre situation än de amputerade 
personerna. Detta medförde att de fick ett annat perspektiv på sin situation och 
detta gjorde att de fick styrkan att gå vidare. Bunce (2002) visar i sin studie att de 
amputerade personerna jämför sin situation med andra människor som har det 
värre. Detta förminskar deras självömkan och medför en vilja och beslutsamhet att 
återställa sina liv (a a). 
 
Resultatet visade ett antal olika anpassningsstrategier, till exempel att göra saker 
annorlunda, tänka positivt, humor, förträngning och acceptans. Som tidigare 
nämnts talar Lazarus (1993) om problem- och emotionsfokuserad coping. Han 
beskriver att problemfokuserad coping innebär att aktivt försöka förändra den 
stressade situationen (a a). Detta återspeglas i föreliggande studie som visade att 
de amputerade personerna lärde sig att göra saker annorlunda och hittade på så 
sätt sin egen väg. Det visade sig också genom att de sökte socialt stöd både inom 
och utanför familjen. Detta är enligt Lasaruz (1993) exempel på problemfokuserad 
coping då de amputerade personerna effektivt försöker förändra den stressade 
situationen (a a). Det visade sig även att acceptans och positivt tänkande var 
viktiga delar i anpassningen. Detta stämmer överens med Lazarus (1993) 
beskrivning av emotionsfokuserad coping som innebär att personen påverkar sin 
uppfattning kring den stressade situationen till exempel genom förnekelse eller 
positiva tankar (a a). Även psykologisk flykt som till exempel rökning, lyssna på 
musik och måla, som framkom i föreliggande studie, är enligt Lazarus (1993) 
exempel på emotionsfokuserad coping. Han förklarar att detta medför en känsla 
av kontroll över sig själv och att det i sin tur dämpar svåra känslor och reaktioner 
(a a). Roy och Andrews (1999) beskriver coping som invanda och rutinmässiga 
beteendemönster som människan använder för att hantera situationer i vardagen. 
Då de invanda och rutinmässiga beteendemönstren inte räcker till krävs det nya 
kreativa beteenden för att kunna bemöta situationen. Roy och Andrews (1999) 
skiljer på inneboende och förvärvade copingmekanismer som olika metoder att 
reagera på förändringar i omgivningen. Med inneboende menar de genetiskt 
bestämda metoder och förvärvande metoder utvecklas genom inlärning (a a). 
Resultatet i föreliggande studie visade att de amputerade personerna lärde sig att 
göra saker annorlunda efter amputationen. Detta kan vara ett exempel på en 
förvärvad metod. Benner och Wrubel (1989) menar att människan har en 
förståelse utifrån sin bakgrund och den kultur hon/han är uppvuxen i. Förståelsen 
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präglar tillsammans med tidigare upplevelser och erfarenheter hur hon/han klarar 
av nya situationer. 
 
Resultatet visade att stöd från familjemedlemmar och utomstående hade 
betydelse. Även stöd från andra som genomgått en amputation var viktig. Detta 
styrker även Bunce (2002) i sin studie som visar att stöd från familj, vänner och 
terapeuter har en central roll i återhämtningen efter amputationen. Genom att 
kunna dela upplevelsen med andra bidrar det till att de amputerade personerna 
lättare kan hantera förlusten av sin kroppsdel. Det anses vara en hjälp att träffa 
personer som själva genomgått en amputation (a a). 
 
I föreliggande studie framkom det att protesen hjälpte de amputerade personerna 
att känna sig hela vilket medförde ett förbättrat självförtroende. Protesen ansågs 
även väsentlig för utförandet av praktiska sysslor och aktiviteter i det vardagliga 
livet. Bunce (2002) studie visar att protesen möjliggör för den amputerade 
personen att fungera både funktionellt och psykiskt. Protesen hjälper de 
amputerade personerna att återfå kontrollen över sin kropp och att fungera som en 
hel människa i den nya situationen. Thurston (2007) menar att protesen är 
utvecklad för den kroppsliga funktionen, utseendet och för känslan av helhet. 
Bunce (2002) förklarar att protesen är en förlängning av kroppen som medför att 
omvärlden blir mer tillgänglig. Detta kan knytas an till Merleau-Pontys (1997) 
beskrivning av hur ett verktyg blir en förlängning av kroppen så att människan 
lättare kan nå omvärlden. Bunce (2002) benämner protesen som en hjälp för de 
amputerade personerna att kunna återknyta dem till sin omgivning och 
verkligheten. Enligt Folkman (1984) uppstår stress när förhållandet mellan 
individen och dess omgivning rubbas. Roy och Andrews (1999) förklarar att stress 
utlöser vissa copingmekanismer som hjälper individen att reducera eller lindra 
stressen (a a). Genom att få tillgång och kontroll över den nya situationen och 
omgivningen med hjälp av protesen så bör denna stress minska. Att anpassa sig 
till protesen förklarar Bunce (2002) som en process som är individuellt anpassad. 
 
Genomgående i föreliggande studie är att socialt stöd, förmågan att acceptera en 
förändrad kroppsbild och tänka positivt hade betydelse för den amputerade 
personen. Känslan av utanförskap och negativt förändrad kroppsbild reducerades 
genom dessa anpassningsstrategier. Föreliggande studies resultat kan vara 
applicerbart i vårdarbetet då det kan underlätta förståelsen för den amputerade 
personen. Genom att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kan bistå med 
adekvat stöd och kunskap kan detta ge den amputerade personen de verktyg som 
hon/han behöver för att möta framtida utmaningar. Detta kan eventuellt medföra 
ett förbättrat välmående och eventuellt även förkorta vårdtiden för denna 
patientgrupp. 
 
Slutsats  
I föreliggande studies resultat var det utmärkande att förlust av kroppsdel 
involverar känslan av att inte längre vara hel, oro för framtiden och att inte platsa 
in. För att avdramatisera förlusten använde de amputerade personerna sig av 
positiv inställning och humor. Detta medförde att det sociala samspelet 
underlättades. Även protesen hade betydelse för känslan av helhet då den 
förenades med kroppen. Protesen underlättade även de fysiska svårigheter som de 
amputerade personerna ställdes inför.  
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För att på bästa möjliga sätt kunna bemöta en amputerad person är det som 
sjuksköterska viktigt att vara medveten om vilka känslomässiga, fysiska och 
sociala svårigheter en amputation kan medföra. Det vore intressant att undersöka 
om amputerade personer känner att de får det stöd och bemötande, av sjukvården, 
som de behöver. Det vore även intressant att undersöka om sjuksköterskor som 
kommer i kontakt med personer som genomgått eller kommer att genomgå en 
amputation själva känner att de har kunskapen om vad en amputation kan 
innebära för den drabbade. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av en 
jämförande studie där ena gruppen vårdats av sjuksköterskor med utbildning inom 
området, att förlora en kroppsdel, och den andra gruppen vårdats av 
sjuksköterskor utan specifik utbildning inom området. Det vore spännande att se 
om denna typ av utbildning hade gett någon effekt i mötet med den amputerade 
personen.   
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökning. 
CINAHL 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar  
Amputation 
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adaptation 
 
 
 
 
Emotions 
 
 
 
 
 
Psychosocial 
factors 
 
 
 
 
 
Amputation 
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Amputation 
AND 
Psychological 
adaptation 
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AND Emotions 
 
 
 
 
Amputation 
AND 
Psychosocial 
factors 
 

Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from January 1998 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from January 1998 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from January 1998 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
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Journal Article, 
Published date 
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PsycINFO. 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Använda artiklar  
Amputation 
 
 
 
 
 
Coping 
Behavior 
 
 
 
 
Adjustment 
 
 
 
 
 
Emotions 
 
 
 
 
 
Psychosocial 
factors 
 
 
 
 
Amputation 
AND Coping 
Behavior 
 
 
 
Amputation 
AND 
Adjustment 
 
 
 
Amputation 
AND Emotions 
 
 
 
 
Amputation 
AND 
Psychosocial 
factors 

Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from 1998 to 2009 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from 1998 to 2009 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from 1998 to 2009 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from 1998 to 2009 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
from 1998 to 2009 
 
Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
Journal Article, 
Published date 
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Peer-reviewed, 
Publication Type: 
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Published date 
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Peer-reviewed, 
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Published date 
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Tabell 2 . Beskrivning av artiklar i resultatet. 
Författare  
och land 

Titel Tidskrift  
och årtal 

Syfte Metod                                              Resultat och  
kvalitetsbedömning                

Chini, G C O & 
Boemer, M R 
Brasilien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallagher, P & 
Maclachlan, M 
Irland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amputation in the 
perception of 
those who 
experience it: a 
study under the 
phenomenological 
view  
 
 
 
 
 
 
 
Adjustment to an 
Artificial Limb: A 
Qualitative 
Perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latino-am 
Enfermagern 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of 
Health 
Psychology 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att förstå 
innebörden och 
känslor 
associerade med 
upplevelsen av en 
amputation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Att identifiera 
faktorer som är 
viktiga i 
anpassningen till 
amputationen och 
användandet av 
en protes. 
 
 
 
 
 
 
 

Individuella intervjuer med 
13 personer utfördes både 
före och efter 
amputationen. Nio 
personer var män och fyra 
kvinnor, i åldrarna 44 – 80 
år. Intervjuerna spelades in 
och skrevs senare av. De 
gångerna bandspelaren 
inte användes så skrevs 
intervjuerna ner direkt efter 
intervjun.  
 
 
Öppna intervjuer 
genomfördes efter en 
intervjuguide. Tre 
fokusgrupper, med 4-5 
deltagare i varje, 
intervjuades. Sammanlagt 
var det 14 deltagare i 
studien, sex män och åtta 
kvinnor i åldrarna 20 – 50 
år. Intervjuerna skrevs av 
ordagrant och kodades.  
 
 
 

Sex kategorier framkom som 
innefattade känslor och upplevelser 
både före och efter amputationen. 
Grad 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändrad självbild, sociala, praktiska 
och fysiska bekymmer var vanligt 
förekommande. Faktorer som 
acceptans och socialt stöd var viktiga 
faktorer för anpassningsprocessen.   
Grad 1. 
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Författare  
och land 

Titel Tidskrift  
och årtal 

Syfte Metod   Resultat och  
kvalitetsbedömning                

Oaksford, K, 
Frude, N & 
Cuddihy, R  
England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pucher, I, 
Kickinger, W & 
Frischenschlager, 
O 
Österrike   
 
 
 
 
 
 
 
 
Reed, D 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

Positive Coping 
and Stress-
Related 
Psychological 
Growth Following 
Lower Limb 
Amputation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coping with 
amputation and 
phantom limb 
pain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Understanding 
and Meeting the 
Needs of Farmers 
With Amputations 

Rehabilitation 
Psychology 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal of 
Psychosomatic 
Research. 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orthopaedic 
Nursing  
2004 
 
 
 
 

Att undersöka 
hur individer 
hanterar en ben-
amputation samt 
hur positiv 
coping och 
psykologisk 
utveckling 
påverkar 
anpassningen.  
 
 
 
 
 
Att beskriva 
sambandet 
mellan hantering 
av förlusten av 
kroppsdel, 
kroppsbilden 
och förekomsten 
av 
fantomsmärtor. 
 
 
 
 
Beskriva 
processen av 
återgången till 
arbetet för jord-
brukare som 
genomgått en 
traumatisk 
armamputation. 

12 stycken patienter som 
genomgått en 
benamputation deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer. Mätskalor som 
HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale) 
och RES (Self-Esteem 
scale) användes för att 
mäta deltagarnas ångest, 
depression och 
självförtroende efter 
amputationen.  
 
 
43 deltagare, som 
genomgått amputation av 
ett eller två ben, 
intervjuades med 
semistrukturerad 
intervjuteknik. 15 kvinnor 
och 28 män i åldrarna 48 
– 83 deltog. Deltagarna 
målade av sin kroppsbild 
Avmålningen 
analyserades sedan. 
 
 
Intervjuer med 16 manliga 
jordbrukare med olika 
nivåer av armamputation. 
Deltagarna var i åldrarna 
20 – 82. Intervjuerna 
spelades in och skrevs 
ner, kodades och 
analyserades.   

Deltagarna talade öppet om 
upplevelserna relaterade till 
amputationen. Resultatet gav upphov 
till en teoretisk modell som betonade 
betydelsen av positiv coping. De fann 
också att deltagarna inte besvärades 
av psykologisk oro. 
Grad 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet visade ett tydligt samband 
mellan anpassningsstrategier och 
smärta. Det visade sig också finnas 
ett samband mellan hur patienterna 
såg på sig själva och hur de 
anpassande sig till amputationen. 
Grad 3. 
 
 
 
 
 
 
Resultatet visade att återhämningen 
till farmarbetet bestod av tre faser, 
”questioning, analyzing and getting 
along” Det visade sig även att 
rehabiliteringsprogram och protesen 
gav minimal hjälp.  
Grad 3. 
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Författare  
och land 

Titel Tidskrift  
och årtal 

Syfte Metod                                              Resultat och  
kvalitetsbedömning                

Saradjian, 
A, 
Thompson, 
A  R & 
Datta, D 
England  
 
 
 
 
 
 
Sjödahl, C, 
Gard, G & 
Jarnlo, G-
B 
Sverige 
 
 
 
 
 

The experience of 
men using an 
upper limb 
prosthesis 
following 
amputation: 
positive coping 
and minimizing 
feeling different  
 
 
 
Coping after 
trans-femoral 
amputation due to 
trauma or tumour 
– a 
phenomenological 
approach. 

Disability 
and 
rehabilitation 
2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
Disability 
and 
rehabilitation 
2004 

Att få en rik 
förståelse av 
upplevelsen av att 
leva med en 
armamputation 
och av att använda 
en protes. 
 
 
 
 
 
Att genom en 
fenomenologisk 
infallsvinkel 
beskriva hur 
relativt unga 
personer upplevde 
sin amputation och 
deras coping-
strategier i den 
akuta fasen och 
över tiden. 

En metod med kvalitativ 
ansats användes. 11 män, i 
åldrarna 31 – 64, med hand- 
och arm-amputation, som 
varje vecka använde sin 
protes, deltog. Intervjuerna 
var semistrukturerade. 
Intervjuerna skrevs av och 
analyserades utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv.     
 
 
11 personer, 5 kvinnor och 6 
män, i åldrarna 16-60, som 
genomgått 
lårbensamputation, 
intervjuades med 
semistrukturerad 
intervjuteknik. Intervjuerna 
spelades in på band och 
skrevs av ordagrant. 
Innehållet kodades och 
analyserades.   

Deltagarna förmedlade en medvetenhet 
om att utseendet och kroppsfunktionen 
var förändrad. Genom funktionella och 
psykosociala anpassningar minimerades 
deras känsla att av vara annorlunda. 
Denna känsla underlättades genom att 
använda protesen och positiv coping. 
Grad 1. 
 
 
 
 
Två teman uppkom: ”experiences of the 
amputation ” och ”coping strategies to 
relate to a new norm”. Endast en av 
deltagarna hade full acceptans av sin 
situation.   
Grad 1. 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarande. 
Meningsenheter Kondensering Kod Kategori Subkategori 
The wish to appear and 
be ”normal” was the 
reiterated over and over. 
(Saradjian, Thompson & 
Datta, 2008) 
 
 
”It depends on your 
attitude as well. I have 
never let It hold me back. 
I’ve done everything that 
I ever wanted. My last 
thing is to drive. I have 
never let it keep me 
back.” 
(Gallagher & Maclachlan, 
2001, s. 92) 
 
 
“You learn to use your 
feet and your knee and 
your elbow and your 
mouth sometimes, if 
that´s what it takes”.  
(Reed, R, 2004, s. 400) 
 
 
“I accepted it from the 
first. I didn’t pine over it, 
it’s happened what can 
you do”.  
(Oaksford, K, Frude, N & 
Cuddihy, R, 2005, s271) 

Önskan om att framträda 
som normal var upprepad  
 
 
 
 
 
”Attityden är av 
betydelse. Jag låter inte 
det hålla mig tillbaka” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Du lär dig använda 
fötter, knän armbågar 
och mun om det behövs” 
 
 
 
 
 
”Jag accepterade från 
första stund. Det som har 
hänt har hänt” 
 
 

Önskan om att vara 
normal  
 
 
 
 
 
Attityden är viktig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använda hela kroppen 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptans från första 
stund 
 
 
 

Förändrad kroppsbild 
 
 
 
 
 
 
Anpassningsstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassningsstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassningsstrategier 
 
 
 
 

Känslomässiga 
svårigheter 
 
 
 
 
 
Positiv inställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göra saker annorlunda 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptans/ej acceptans 
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Meningsenheter Kondensering Kod Kategori Subkategori 
Talking with another 
person who had had an 
amputation offered the 
proof that rehabilitation 
was possible 
(Gallagher & Maclachlan, 
2001) 
 
 
They missed being able 
to choose their own pace 
and to be physically 
spontaneous 
(Sjödahl, C, Gard, G & 
Jarnlo G-B, 2004) 
 
 
It was impossible for her 
to relax, even in her own 
home, without her 
artificial limb on, in case 
visitors arrived 
unexpectedly 
(Gallagher & Maclachlan, 
2001) 

Genom att prata med 
någon som genomgått en 
amputation förstod de att 
rehabilitering var möjligt 
 
 
 
 
 
De saknade att göra 
saker i sin egna takt och 
att vara fysiskt spontana 
 
 
 
 
 
Hon kunde ej slappna av 
utan protesen för rädslan 
av att bli sedd 

Stöd från andra som varit 
i samma situation 
 
 
 
 
 
 
 
Saknad av fysisk 
spontanitet 
 
 
 
 
 
 
Rädslan av att bli sedd 
utan protesen 

Anpassningsstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändrad kroppsbild 
 
 
 
 
 
 
 
Förändrad kroppsbild 

Faktorer som bidrar till en 
god anpassning 
 
 
 
 
 
 
 
Fysiska svårigheter 
 
 
 
 
 
 
 
Sociala svårigheter 
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