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Abstrakt 

Bakgrund: Den stressfyllda situationen som amputerade kan uppleva beror på personens 

resurser, där dessa har betydelse för vilka copingstrategier personen kan använda vid 

hanteringen av amputationen. Dessa beskrivs utifrån Lazarus och Folkmans (1984) 

klassificering av problemfokuserande och känslofokuserande copingstrategier. Utifrån 

Orems (1995) omvårdnadsteori är egenvården viktig för anpassningen, där sjuksköterskan 

behöver ha förmåga att upptäcka om hanteringen av amputationen var otillräcklig och om 

åtgärder behöver vidtas. Syftet belysa de copingstrategier som påverkar förmågan till 

anpassning av det dagliga livet hos personer som har amputerat ett ben. Metod: 

Litteraturöversikt, samt kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: 

Problemfokuserade strategier innefattade att personen tar ansvar i egenvården eller att 

använda undvikande beteenden. De känslofokuserade strategierna innebar att acceptera den 

nya identiteten, söka stöd av andra och val av förhållningssätt. Diskussion: Behovet av 

känslofokuserade strategier minskades om förutsättningarna för användandet av 

problemfokuserade ökade, samtidigt ökade användandet av problemfokuserade strategier 

vid en ökad förmåga att använda de känslofokuserade strategierna. Slutsats: Genom att 

sjuksköterskan uppmärksammar och stärker personers resurser, kan personen själv använda 

dessa resurser genom copingstrategier, för att öka förmågan till anpassning.  De sociala 

resurserna som närstående bör uppmärksammas och stärkas av sjuksköterskan. 

 

 

 

Nyckelord: Amputation, Coping, Egenvård, Litteraturöversikt, Nedre extremitet, 

Psykologisk anpassning. 
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Introduktion 

En amputation av en nedre extremitet är en livsförändrande operation (Penn-Barwell, 2011) 

som medför en förändring av det vardagliga livet, förlust av självständighet och minskat 

välmående (Senra, Oliveira, Leal & Vieira, 2011). Många personer tvivlar på sin förmåga att 

hantera den förändrade situationen (Murray & Forshaw, 2012). Ett medvetet bemötande från 

vårdpersonal är viktigt efter en amputation av en nedre extremitet, då personen inte bara 

förlorat en kroppsdel utan också förlorat förmågan att gå, samt den tidigare sociala rollen 

(Henriksson & Sternving, 2013).  

Bakgrund  

Amputation beskrivs som ett avlägsnande av kroppsdel där den vanligaste formen i Sverige 

är av nedre extremitet (Bauer, Rydholm & Malmquist, 2013). Ungefär 2600 benamputationer 

utförs i Sverige årligen. En amputation skall utföras på en så låg nivå som möjligt av 

kroppsdelen med avseende för cirkulation i vävnaden och hudens skick för att skapa störst 

chans till läkning (Henriksson & Sternving, 2013). Kärlsjukdom är till cirka 90 procent den 

bakomliggande orsaken till amputation (Moxey et al., 2010; Rydholm & Gustafson, 2012). 

Andra anledningar till amputation är trauman, tumör eller missbildning, där trauma och 

tumörer utgör den vanligaste anledningen till amputation hos yngre personer (Bauer et al., 

2013). Amputationer är den sista utvägen vid akut traumatisk skada eller när smärtan blir för 

svår på grund av kärlförträngningar (Kadam, 2013).  

 

I tidigare forskning av Murray och Forshaw (2012) har en sammanställning av kvalitativ data 

visat hur personer upplever sin situation efter en amputation. Till exempel uppkom olika 

känslor och upplevelser för den drabbade personen, däribland sorg, chock och ilska. En 

annan litteraturöversikt har sammanställt forskning om hur personer upplever en 

amputation med en traumatisk orsak. Där framkom bristen på tid att förbereda sig mentalt 

inför amputationen, vilket gav upphov till ytterligare känslor som till exempel, intensiv sorg, 

hjälplöshet, hopplöshet och en kraftigt minskad självbild (Mohta, Sethi, Tyagi och Mohta, 

2003). I det tidiga förloppet efter amputationen beskrivs det relativt höga nivåer av 

depression och ångest, som kvarstår under de två första åren efter amputationen (Horgan & 
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MacLachlan, 2004). Personer upplevde att den nya identiteten och kroppsuppfattningen utan 

ett ben var svårhanterad (Horgan & MacLachlan, 2004; Murray & Forshaw, 2012). En social 

osäkerhet fanns hos personerna (Horgan & MacLachlan, 2004), såväl inom som utom 

familjen (Murray & Forshaw, 2012), samt en svårhanterbar identitet beroende på fysiska 

hinder, depression och ångest (Horgan & MacLachlan, 2004)  

  

I vården av personer efter amputationer ska valen av behandlingsmetoder göras tillsammans 

med patienten och dess närstående i dialog, samt med hjälp av information från personalen. 

Det skapar förutsättningar för patienten att utföra egenvård i form av daglig kontroll av 

stump, hudvård, kompressionsbehandling och mobilisering (Henriksson & Sternving, 2013). 

Enligt Orems omvårdnadsteori beskrivs egenvården som den vård personen ger sig själv 

under ett moget, kontrollerat, effektivt, konsekvent och ändamålsenligt sätt. Sjuksköterskor 

ska söka och bekräfta kunskap om personers krafter, för att skapa underlag för bedömning 

av personens egen förmåga till egenvård. Egenvård utgår från två dimensioner vilket 

vårdpersonal ska ha kunskap om. Den första dimensionen beskrivs som kunskap fokuserad 

på hela personen innefattande psykologiskt ändamålsenlig del, som bland annat 

självmedvetenhet, planering och vilja, samt beslutsamhet att följa planerna under processens 

gång. Den andra dimensionen beskriver behovet av rätt kunskap, till exempel rätt 

information och stöd från sjukvården (Orem, 1995, ss. 36, 177-178, 240-241).  

 

Hur personer kan handla och tänka i ett möte av en situation beskrivs genom kognitiv 

bedömning eller tolkning (Lazarus, 1991, s. 112). Kan ses som en process hos personen att 

utvärdera eller prioritera olika situationer (Lazarus & Folkman, 1984, s. 53). Om situationen 

bedöms som stressfylld kan det skapa ett behov av coping (Schwarzer & Schwarzer, 1996, s. 

107), där ordet coping kan definieras som “klara av, stå pall, gå iland med” (Brattberg, 2008, 

s. 9). Coping syftar på aktiva beteenden som kräver krafter av personen för hantera en 

situation och bör inte jämföras med automatiska adaptiva beteenden som sker utan 

ansträngning (Lazarus & Folkman, 1984, s. 140). Krafterna kan ses som personliga resurser 

som påverkar hur hanteringen kommer att se ut och hur effektiv den blir (Brattberg, 2008, s. 

43; Lazerus & Folkman, 1984, s. 158). Dessa delas i inre och yttre resurser där de inre 

resurserna är hur personen ser på sig själv, till exempel optimistiskt eller pessimistiskt. De 
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yttre resurser är det som personen har att tillgå, som ett starkt socialt nätverk eller bra 

ekonomiska förhållanden (Brattberg, 2008, s. 38-39; Holahan, Moos & Schaefer, 1996, s. 31-

32). Coping kan även ses som en process för att nå en form av acceptans till sin situation. 

Tolkningar och gärningar som förekommer under en specifik situation kan ändra 

förutsättningarna och därmed skapa nya tolkningar och gärningarna för den nya 

situationen(Lazarus & Folkman, 1984, s. 142-143). 

 

Copingstrategierna behöver inte fungera på samma sätt för alla och används kombinerat 

med andra strategier, vilket medför att de kan variera i effekt mellan personerna (Lazarus & 

Folkman, 1984, s. 174; Rydén & Stenström, 2008, s. 93). Personen kan använda sig av 

strategier som hämmar dess förmåga till coping av situationen (Lazarus & Folkman, 1984, s. 

93). Det finns flera olika uppdelningar av copingstrategier, där ibland Lazerus och Folkmans 

klassiska uppdelning i problemfokuserade och känslofokuserade strategier (Mikulincer & 

Florian, 1996, s. 555-557). De problemfokuserade strategierna går ut på att hantera de 

stressfyllda tolkningar av situationer som går att behärska. Detta genom att aktivt möta 

problem, definiera problemet, hitta alternativa lösningar, fatta beslut och agera utifrån dem. 

De känslofokuserade strategierna går ut på att minska känslomässig stress som inte går att 

hantera genom problemfokuserade strategier. I denna teori ingår exempelvis strategier 

selektiv uppmärksamhet, positiva jämförelser och omtolkning av situationen som 

känslofokuserande strategier. Dessutom ingår viss typ av undvikande, minimering, 

avståndstagande strategier (Lazarus & Folkman, 1984, s 150-153). 

 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska belyser att 

sjuksköterskan ska ta tillvara på det friska hos patienten samt dess förmågor. Sjuksköterskan 

ska ha förmågan att identifiera och bedöma dessa förmågor till egenvård. Utifrån Orems 

(1995) egenvårds dimensioner innefattade det en förmåga att se personernas kunskap kring 

egenvården. Styrkor och begränsningar av egenvården beror enligt Orem (1995) bland annat 

på personens psykologiska förmåga att hantera det dagliga livet. Därför belyses 

copingstrategier i resultatet hos personer som genomgått en amputation av ett ben, för att 

öka sjukvårdspersonalens kunskap kring personers hantering. Som sedan följs upp utifrån 

omvårdnadsteorin i diskussionen.  
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Syfte  

Att belysa de copingstrategier som påverkar förmågan till anpassning av det dagliga livet 

hos personer som har amputerat ett ben. 

Metod 

Undersökningen av problemen kring hanteringen för personer efter en amputation gjordes 

genom en litteraturöversikt. Utifrån det Friberg (2012) har beskrivit angående motiv och 

syfte med en litteraturöversikt är att på ett strukturerat sätt få överblick över forskningen och 

att sammanställa ett visst problemområde (s. 133-135), passade denna design bra till 

problemet. Den systematiskt valda litteraturen granskas och analyseras av studiens 

författare(Friberg, 2012, s. 133-135). Kvalitén på översiktsstudier bestäms av hur bra metod 

som användes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, ss. 95, 100-101). Data som kom att ligga 

till grund för litteraturöversikten innehåller både kvantitativ och kvalitativ forskning.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna litteraturöversikt var inklusionskriterier att deltagarna i originalartiklarna skulle 

hantera en amputation av en nedre extremitet med hjälp av copingstrategier eller psykisk, 

emotionell och/eller social anpassning. Studier med fokus på hantering av smärta och dess 

begränsningar samt studier vars resultat tydligt beskrev en amputation av nedre extremitet 

eller hade en kraftig majoritet där lägsta andel var 69 procent med amputation av nedre 

extremitet. Studierna skrivna på engelska, var publicerade från och med 1998 och tillgänglig 

i Mittuniversitetets och Umeå universitets bibliotekservice. Exklusionskriterier var studier 

med deltagare i palliativ vård, barn (<14 år), personer som amputerades i samband med en 

stroke eller ryggradsskada. Följde inte studierna ett vetenskapligt upplägg och att tidskriften 

de var publicerade i inte var vetenskapligt granskad exkluderades dessa.  

Litteratursökning 

Datainsamling ska utföras i flera databaser för att skapa stora mängder data inom området 

(Willman et al., 2011, s 85, 88- 91). En initial sökning har gjorts för att hitta relevanta Medical 

Subject Headings(MeSH)- termer, Subject Headings och Major Subject för att få en överblick 

och en mer precis sökning. Fanns inte termen som MeSH i databasen användes 
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fritextsökning. För att försäkra sig att söktermerna passade till syftet undersöktes dess 

definitioner i databaser kopplat till respektive sökdatabas. I dessa databaser fanns andra 

exempel på sökord som användes. Sökningsdatabaserna Pubmed, Cinahl och Psycinfo 

användes med samma sökord för skapa den vetenskapliga grunden till resultatet.  

 

Sökorden som användes för att samla alla studier kring amputerade var Amputees, 

Amputation och Amputation, Traumatic. Anledningen till användingen av de olika 

sökorden var på grund av att vissa studier och databaser hade begränsat antal nyckelord i 

dess index. För att skapa underlag för beskrivningen av hanteringen och anpassningen 

kombinerades de tidigare sökorden med Posttraumatic Growth, Coping, Emotional 

Adjustment, Social Adjustment och Adaptation, Psychological i den slutgiltiga sökningen. 

Beroende på den databas sökningen genomfördes blev olika termer i sökningen 

fritextsökningar (se tabell 1), för att få en djupare inblick i sökhistoriken (se bilaga 1). 

Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Databas Sökord Begränsningar Träffar 1.  2.  3.  4.  

Cinahl 

2014-01-

27 

 

"Amputees*" OR "Amputation+*" AND "Coping+*" OR 

"Adaptation, Psychological+*" OR "Social Adjustment+*" 

OR “Emotional Adjustment” OR "Posttraumatic Growth" 

Peer Reviewed 

1998-2014, 

Engelska, 

Exkludera 

Medline 

33 20 5  2  2 

Psykinfo 

2014-01-

27 

Amputees** OR Amputation** OR Amputation, 

Traumatic AND Emotional Adjustment** OR Coping** 

OR Adaptation, Psychological** OR Social Adjustment** 

OR Posttraumatic Growth** 

Peer reviewed 

1999-2014, 

Engelska. 

38 21 17  12 
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Pubmed 

2014-01-

27 

Amputees⊺ OR Amputation⊺ OR Amputation, Traumatic⊺ 

AND Posttraumatic Growth Or Coping OR Emotional 

Adjustment OR Social Adjustment⊺ OR Adaptation, 

Psychological⊺ 

1998-2014, 

Engelska. 

125 73 31 10 8 

Totalt  

 

  114 53 24  17 

1=Urval 1, antal titlar relevant till syftet. 2= Urval 2, antal abstract passande till syftet. 3=Urval 3, antal studier 

relevant till syftet. 4= Urval 4, antal studier efter granskning. *= Major Heading. **= Subject Heading. ⊺= MeSH 

termer. 

Urval och granskning 

Avgränsningsfunktioner användes i databaserna, beroende på databasernas utbud användes 

olika. Publiceringsår från 1998 och publicerade på engelska användes som avgränsningar i 
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alla databaser, Peer Reviewed användes i Cinahl och Psycinfo för att minska antalet 

manuella exkluderingar av vetenskapliga studier. För att minska antalet dubbletter 

exkluderades studier publicerade i Medline under sökningen i Cinahl. I övriga sökningar 

sorterades dubbletter bort manuellt. 

 

Urvalet genomgick en fyrdelad process (se tabell 1) där syftet, inklusions och exkusions 

kriterierna användes för att skapa tydliga ramar för vilka studier som skulle inkluderas. För 

att skapa en överblick över sökningen och kunna exkludera irrelevant forskning lästes 

rubrikerna. Därefter lästes abstrakten för att inkludera och precisera studierna till syftet 

fortsatt även en undersökning av ämnesorden i urvalet för att få en ytterligare inblick i 

studiens innehåll. Den tredje delen i urvalsprocessen innefattade läsning av hela studier för 

att ytterligare jämföra dessa med kriterierna och syftet för att skapa ett underlag för 

litteraturöversikten. Den fjärde delen i urvalsprocessen var kvalitetsgranskning med hjälp av 

två olika kvalitetsprotokoll beroende på studiernas design. För studier med en kvalitativ 

design användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser som granskningsmall. För studier med en 

kvantitativ design användes Carlsson och Eimans (2003) exempel på bedömningsmall för 

studier med kvantitativ metod som granskningsmall. Studier med hög och medelhög kvalité 

inkluderades resterande exkluderades. Vanliga brister hos de inkluderade studierna var 

urval, stort bortfall eller avsaknad av etiskt resonemang. De medelhöga kvalitativa studierna 

använde designen Grounded Theory och saknade en mättnad på grund av bortfall. 

Exkludering av studier i kvalitetsgranskningen gjordes utifrån ett helhetsperspektiv i 

kombination av kraftiga brister av tidiga nämnda delarna. Dessutom förekom det bristningar 

i syftesformulering. Detta bidrog till ett slutgiltigt urval av 17 studier publicerade från 1999 

och framåt som sammanfördes i ett analysschema(se bilaga 4). 

Analys 

Litteraturöversiktens analys följde analysprocessen beskrivet av Friberg (2011, s. 140-141). 

Första delen i analysen var att sätta sig in i studierna, vilket möjliggjorde en överblick av den 

samlade data. Detta gjordes i kombination med kvalitetsgranskningen. Därefter lästes 

studierna mer noggrant igenom för att skapa en djupare förståelse för att urskilja likheter och 

olikheter i studiernas resultat. Huvudresultaten lyftes ut från studierna och sorterades 
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utifrån likheterna och olikheterna, för att behålla referenserna numrerades studiernas 

huvudresultat 1-17. Vid sammanställningen av huvudresultaten skapades fem 

underrubriker som övergripande beskrev innehållet(se tabell 2). För att tydligare 

sammanställa underrubrikerna skapades två överrubriker utifrån Lazarus och Folkmans 

(1984) indelning av copingstrategier (se tabell 2). I analysprocessen jämfördes 

sammanställningen av resultaten med studiernas ursprungliga resultat för att skapa djupare 

förståelse och kvalitetssäkra tolkningen. Båda författarna läste samtliga studier och 

sammanställde resultaten som passade litteraturöversikt syfte. Huvudresultaten är beskrivna 

i anaysschemat(se bilaga 4) för att ge ytterligare inblick i ursprungsresultaten och ge läsaren 

möjlighet att kritiskt kunna bedöma tolkningen.  

Tabell 2. Huvud- och underrubriker. 

Problemfokuserade copingstrategier. Känslofokuserade copingstrategier. 

Att ta ansvar för sin situation. Att acceptera en ny identitet.  

Att använda undvikande beteenden. Att söka stöd hos andra. 

 Att välja förhållningssätt. 

Etiska överväganden 

För att ge inblick i kvaliteten på bakomliggande data och tolkningar i analysen till det 

presenterade resultatet användes analysschema (se bilaga 2).  Etiska överväganden i denna 

studie var att visa på motsägande resultat från olika studier. Där ett tydligt resonemang inte 

var presenterade i studierna, undersöktes de krav tidskiften hade på studier för att publicera 

dem. Detta för att öka det etiska hänsynstagandet i denna litteratutöversikt.   

Resultat 

Problemfokuserad copingstrategier 

Dessa strategier riktades till att hantera de nya problemen som skapats på grund av 

amputationen. Att aktivt sträva efter att ta sig ur en beroendeställning genom att ta ansvar 

att inskaffa förutsättningar till egenvården. Däremot förekom en passivitet hos vissa 
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personer som ledde till undvikande beteenden som missgynnade anpassningen efter 

amputationen. 

Att ta ansvar för sin situation 

Beskrivning av hur personerna hanterade sina problem är antingen aktiv eller passiv(Livneh, 

Antonak & Gerhardt, 2000). En aktiv beslutsfattningen om att amputera medförde en början 

till anpassning att vara amputerad. Detta sågs hos personerna med en icke traumatisk orsak 

till amputationen. Att själv vara den som tog beslutet medförde i efterhand en mindre 

irritation på de som påverkat beslutet(Hamill, Carson & Dorahy, 2009).  

 

Vid rehabiliteringen kunde det skapas nya kunskaper som de flesta ansåg var positivt. De 

utökade kunskaperna om protesen (Oaksford, Cuddihy & Frude, 2005; Senra, Oliveira, Leal, 

& Vieira, 2011) minskade de fysiska begränsningarna och ökade självförtroendet att bemöta 

rädslan inför protesanvändandet (Gallagher & MacLachlan, 2001). Dessutom ansågs det öka 

deras känsla av autonomi (Oaksford et al., 2005; Senra et al., 2011), vilket var en viktig 

målsättning för många(Hamill et al., 2009; Oaksford et al., 2005). Den aktiva rehabiliteringen 

och självständigheten hade en stor betydelse för anpassningen efter amputationen (Oaksford 

et al., 2005) och en brist av självständighet påverkade det dagliga livet negativt för 

många(Senra et al., 2011). Den aktiva planeringen och målsättning ansågs vara en positiv 

strategi för att hantera hindrena i det dagliga livet (Hamill et al., 2009; Livneh, Antonak & 

Gerhardt, 1999; Livneh et al., 2000; Oaksford et al., 2005). Till exempel planera valet av 

hjälpmedel för att öka sin förmåga och minska hindrena i det dagliga livet (Cater, 2012; 

Oaksford et al., 2005). Dessa bland flera problemlösande strategier resulterade i mindre 

ångest och depression (Desmond & MacLachlan, 2006; Livneh et al., 1999), samt kombinerat 

med känslofokuserade strategier bidrog de till minskade nivåer av ilska, ökad acceptans och 

anpassning till den nya situationen (Livneh et al., 1999). 

Att använda undvikande beteenden 

Personerna kunde även använda sig av ett passivt beteende som att undvika problemen 

(Livneh et al., 2000). Det förekom svårigheter att förbereda sig inför amputationen och de 

hinder som kunde uppstå i det dagliga livet efter att ha lämnat den trygga vårdmiljön. 

Personerna undvek i vissa fall att ställa frågor av rädsla för svaren och tog inte till sig den 
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information som gavs(Sjödahl, Gard & Jarnlo, 2004). Vissa personer undvek att aktivt 

hantera problemen som amputationen medförde (Shauver et al., 2010); Livneh et al., 1999; 

Cater, 2012). Detta skedde framförallt i det tidiga skedet efter amputationen och hos 

personer som amputerades av en traumatisk orsak (Sjödahl el al., 2004). De använde även i 

högre utsträckning än de med en icke traumatisk orsak undvikande strategier efter 

amputationen (Gallagher & MacLachlan, 1999). Dessa strategier medförde en högre grad av 

ångest, depressiva symtom och en sämre anpassning till amputationen (Desmond & 

MacLachlan, 2006). 

Det upplevda stigmat innebar rädslor hos personerna som ett undvikande att visa protesen 

offentligt, vilket i vissa fall kunde leda till en social isolering. Detta medförde att aktiviteter i 

hemmet föredrogs istället för aktiviteter utanför hemmet. Byggnader som inte var anpassade 

och stigman var anledningar till att de undvek många sociala aktiviteter (Cater, 2012; 

Gallagher & MacLachlan, 2001; Sjödahl et al., 2004). 

Känslofokuserade copingstrategier 

Denna kategori beskriver strategier som används när problemen inte är hanterade på grund 

av bristande förutsättningar utifrån kunskap eller att problemet i sig inte kan lösas. Här 

används strategier för att minska problemens påfrestningar på den nya identitet som 

amputerad i det dagliga livet. Att acceptera och skapa nya tolkningar av påfrestande 

situationer. Detta kan göras genom att aktivt använda sig av olika sociala resurser för att 

minska användandet av de olika undvikande strategierna. 

Att acceptera en ny identitet 

Den nya stressfyllda situationen påverkade personernas acceptans av identitet och deras 

sociala roll, vilket ledde till att vissa undvek hjälpmedel(Hamill et al., 2009; Senra et al., 2011; 

Sjödahl et al., 2004) som ofta resulterade i sorg (Senra et al. 2011). Dessutom undvek 

personerna under den första tiden den nya situationen mentalt genom bland annat rökning, 

läsning och musik, för avslappning och ett minskat fokus på den stressfyllda 

situationen(Oaksford et al., 2005). Acceptans av sin nya identitet och situation ansågs av 

många som en viktig strategi för anpassningen (Hamill et al., 2009; Livneh et al., 2000; 

Oaksford et al., 2005). Vissa beskrev att först efter att de hade accepterat den nya identiteten 

och situationen kunde de komma över händelsen (Gallagher & MacLachlan, 2001; Senra et 
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al. 2011). Däremot varierade möjligheten att använda denna strategi i olika studier, där 27 av 

42 deltagare i Senra et al.(2011) och 10 av 11 deltagarna i Sjödahl et al. (2004) hade svårt att 

acceptera den nya situationen medan 8 av 12 deltagare i Oaksford et al. (2005) såg det som en 

vanlig strategi. Tillsammans med ett förändrat förhållningssätt bidrog acceptansen av 

situationen till liten grad av personlig utveckling (Phelps, Williams, Raichle, Turner & Ehde, 

2008). Den personliga utvecklingen bestod av att tankemässigt hitta orsaker och 

konsekvenser till den nya stressfyllda situationen samt att söka sociala stödet (Benetato, 

2011). Ett ältande i stället för ett accepterande av situationen gav ökade nivåer av 

posttraumatisk stress symtom och depressiva symtom efter amputationen (Phelps et al., 

2008). 

 

Efter amputationen kunde personerna hitta en ny mening med livet och stärka sin känsla av 

identitet(Cater, 2012; Gallagher & MacLachlan, 2000). Den ökade tilltron till sin egen förmåga 

bidrog till ökad användning av strategier som bidrog till en ökad anpassning och personlig 

utveckling. Detta resulterade i en känsla av att kunna hantera det mesta efter amputationen 

och minskad upplevd stress (Shauver, Aravind & Chung, 2010).  

Att söka stöd hos andra 

Sökandet av socialt stöd som strategi för hantering beskrevs hos personerna som antingen 

känslo eller kognitivt inriktad (Livneh et al., 2000). Ett användande av det sociala stödet 

beskrevs som en viktig strategi för en positiv anpassning till amputationen (Gallagher & 

MacLachlan, 2001; Livneh et al., 2000; Senra et al., 2011), vilket ansågs vara avgörande under 

det första året (Oaksford et al., 2005). Detta förutsatte ett bra bemötande från det sociala 

stödet (Hanley et al., 2004; Gallagher & MacLachlan, 2001; Kratz et al., 2010), vilket i 

kombination med sökandet minskade upplevelsen att vara begränsad av smärtan i det 

dagliga livet(Gallagher & MacLachlan, 1999; Hanley et al., 2004). De flesta ansåg att 

närstående var den viktigaste sociala resursen(Gallagher & MacLachlan, 2001; Oaksford et 

al., 2005; Senra et al., 2011), men även från personer som tidigare genomgått en amputation 

(Cater, 2012; Hamill et al., 2009; Oaksford et al., 2005). 

 

Det upplevdes en svårighet i kontakttagande utanför närståendekretsen hos personer med 

en traumatisk orsak till amputationen i jämförelse med personer med en icke traumatisk 
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orsak(Kratz et al., 2010). De problemundvikande strategierna fick i vissa fall en socialt 

undvikande karaktär (Cater, 2012; Sjödahl et al., 2004; Gallagher & MacLachlan, 2001), till 

exempel att kvinnor använde sig av mer vila som strategi för att hantera smärtan som på 

längre sikt gav ett socialt undvikande (Hirsh, Dillworth, Ehde & Jensen, 2010). Ett sådnat 

beteende kan resultera i en högre upplevd emotionell stress (Gallagher & MacLachlan, 1999; 

Livneh et al., 1999), högre nivåer av depression (Desmond & MacLachlan, 2006; Kratz et al., 

2010) och en försämrad acceptans till den nya situationen som amputerad (Livneh et al., 

1999). Det fanns en större rädsla för att bli stigmatiserad i offentliga livet i jämförelse med det 

militära, där det fanns en stolthet i samband med amputationen (Cater, 2012). Ett 

känslofokuserat undvikande av problem med hjälp av alkohol, droger eller sökande till 

religion ansågs vara negativt då det ledde till ett minskat sökande av socialt stöd Livneh et 

al. (1999), medan Livneh et al. (2000) ansåg att religion förbättrade anpassningen till 

situationen. Dessutom ansåg Oaksford et al. (2005) även att religion var en social resurs. 

Val av förhållningssätt 

Personerna som hade genomgått en amputation hanterade stressen olika, genom 

optimistiska och pessimistiska förhållningssätt(Livneh et al., 2000). För att skapa en förnyad 

och positiv tolkning av situationen jämförde sig många personer med de som hade sämre 

förutsättningar(Gallagher & MacLachlan, 2001; Hamill et al., 2009; Oaksford et al., 2005; 

Sjödahl et al., 2004; Shauver et al., 2010). Denna strategi ansågs vara positiv då personerna 

fick ett ljusare perspektiv på framtiden, trots att de fysiska förutsättningarna var densamma 

(Cater, 2012; Oaksford et al., 2005). Att inspireras av andra som genomgår eller har 

genomgått en liknande situation ökade även tilltron till sin egen förmåga att hantera 

situationen (Cater, 2012; Hamill et al., 2009; Sjödahl et al., 2004). Omtolkning av situationen 

var viktiga strategier under de första åren efter amputationen (Oaksford et al., 2005; Cater, 

2012; Hamill et al., 2009). Personer som inte klarade av att ändra sina tolkningar blev ofta 

självkritiska och undvek känslor genom att förneka dem(Shauver et al., 2010). 

 

Ett optimistiskt förhållningssätt hos personer gav färre fysiska begränsningar, lättare 

anpassning och en ökad förmåga att klara av begränsningarna efter amputationen (Cater, 

2012; Gallagher & MacLachlan, 2000). Dessutom ökade motivationen att söka socialt stöd i 

form av terapi (Cater, 2012). Humor beskrevs ofta som viktig del i det optimistiska 
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förhållningssättet, vilket ledde till förbättrad hälsa (Gallagher & MacLachlan, 2000) och 

större förmåga att hantera livet med amputationen (Oaksford et al., 2005). Genom att 

använda sig av positiva självuttalanden undertryckte kvinnorna de negativa tankarna (Hirsh 

et al., 2010). Upprepade tankar kring amputationen ansågs visa på ett pessimistiskt 

förhållningssätt, vilket framförallt uppvisades det hos personer med en lårbensamputation 

(Gallagher & MacLachlan, 2000). Ett annat exempel på pesimistiskt förhållningsätt var 

användandet av katastroftankar som framförallt förekom under dem första månaderna efter 

amputationen (Hanley et al., 2004). Katastroftankarna användes även i större utsträckning av 

kvinnor i jämförelse med män. Tillsammans med användning av strategier för att prioritera 

personens känslomässiga kraft och positiva självuttalandena, skapade kvinnor en bättre 

känsla av kontroll av smärtan jämfört med män (Hirsh et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturöversiken blev litteratursökningen en lång process för att sammanställa de 

slutgiltiga sökorden samt att anpassa dessa för de olika databaserna. Tillvägagångssättet att 

använda tre databaser i stället för två skapade relativt få ytterligare träffar, men innebar 

mycket extra arbete för att anpassa framför allt sökorden. Med tanke på de dubbletter som 

fanns skulle tillräckligt med data kunna samlas med databaserna Psycinfo och Pubmed. I det 

tidiga skedet var inklusions och exklusionskriterier inte tillräckligt tydliga, vilket gjorde att 

exkludering av en del studier skedde sent fast att de redan kunde ha exkluderats av 

informationen i abstraktet. Med en större helhet av att läsa fler artiklar skapades fler och 

tydligare kriterier, vilket gjorde att fler studier utanför området kunde exkluderas.  

 

Användandet av exempelvis MeSH-termer kan eventuellt gjort att studier med en dålig 

indexering kan ha fallit bort redan i sökningen. Detta problem upptäcktes med sökningen i 

Psycinfo, där det krävdes ett stort antal sökord för att hitta studierna med litet antal 

indexerade nyckelord. Ett annat problem som uppkom under de tidigare sökningarna var 

där sökord som Lower Extremity och Lower Limb användes. Dessa sökord gav ett begränsat 

antal träffar och det var få studier som riktade sig endast till en amputation av nedre 
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extrimitet. Av denna anledning uteslöts dessa sökord för att manuellt exkludera studier som 

inte var relevanta för litteraturöversikten. Denna begränsning kunde ha minskat om 

ytterligare sökord använts, vilket hade minskat arbetet med den manuella exkluderingen. 

Sökningen förändrades från traumatiska orsaker till amputationer till generella 

amputationsorsaker på grund av brist på artiklar. Friordssökningen Limb är ett exempel på 

hur denna kategori av sökord kan utöka antalet träffar.  

 

Urvalsbegränsningen var till en början studier inom de senaste tio åren, vilket ändrades till 

15 eftersom det gav begränsat antal studier. I och med att vi fick tillgång till Umeås 

litteraturservice exkluderades ingen på grund av att de inte fanns tillgänglig. På grund av 

det heterogena urvalet av orsaker bidrar de med väldigt olika upplevda kombinerade 

situationer att hantera. Enligt tidigare studier kan hanteringen skilja mellan kön och ålder 

vilket denna litteraturöversikt inte helt kan belysa, vilket inte heller var det huvudsakliga 

avsikten med arbetet. På grund av de olika bakomliggande resurserna hos olika människor 

och hur pass beroende hanteringsstrategier är av dessa, bör generalisering av detta resultat 

undvikas. Vissa studier har samma författare och urval, vilket kan begränsa översiktens 

trovärdighet Litteraturöversiktens urval är från västerlänska kulturer som USA, 

Storbritannien och Sverige, vilket kan göra det överförbart till mötet med patienter från de 

kulturerna. 

  

Litteraturöversikten består av studier med kvalitativ och kvantitativ design, vilket vi anser 

ger både ett djup i beskrivningarna av strategierna och en större förståelse av hur större 

grupper generellt hanterar en amputation. Många av enkäterna i de kvantitativa studierna 

bestod till stor mängd av beskrivande data och gick därför att anknyta till den kvalitativa 

datainsamlingen. Studierna med designen Grounded Theory hade ett bristande urval som 

minskade kvalitén på dessa studier, men inkluderades då de bidrog till en stor mängd 

relevant data. Cater (2012) inkluderades trotts att bara två personer var relevant till syftet, då 

dessa gav en djupare förståelse i och med den fenomenologiska designen. Litteraturöversikt 

beskriver en relativt stor patientgrupp inom vården och olika hanteringsstrategier som kan 

skapa vägledning vid mötet med dessa patienter i deras egenvård. Presentationen i denna 

litteraturöversikt av copingstrategierna kan se olika ut beroende på vilken copingteori som 
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följs. Denna utgick i från Lazarus & Folkmans (1984) copingteorier. I och med detta kunde en 

annan copingteori ha gett ett annat perspektiv utifrån hur detta resulterat skulle presenteras. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa copingstrategier som påverkar förmågan 

till anpassning av det dagliga livet hos personer som har amputerat ett ben. Det resulterade i 

problemfokuserande och känslofokuserade strategier. Där de problemfokuserade utgick från 

att personerna återfår ansvaret genom att de aktivt påverkar sin egen vård var viktigt för 

anpassningen. Passiviteten medförde istället undvikande beteenden som minskade 

anpassningen. De stressfyllda problemen som inte blev hanterade behövde personerna 

genom känslofokuserade strategier acceptera, skapa ett positivt förhållningssätt, samt ta 

hjälp av det sociala stödet för att minskas påfrestningarna från situationen som amputerad.  

 

Enligt Orems omvårdnadsteori om egenvård ska sjukvården inrikta sig på återhämtningens 

process efterföljande en funktionsnedsättning. Vårdpersonalen behöver enligt henne ha 

överblick över att rehabiliteringen minskar den permanenta fysiska funktionsnedsättningen 

och hur detta påverkar upplevelsen i det dagliga livet som funktionsnedsatt (Orem, 1995, s. 

36, 177-178). I rehabiliteringen ingår de problemfokuserade copingstrategierna som riktar sig 

mot problemet i sig. Sjuksköterskan kan öka personens användande av de 

problemfokuserade strategierna genom att stärka dennes autonomi. Hanteringen för att 

minska påfrestningarna av amputationen kan börja redan under beslutsfattandet att 

amputera. Detta styrks av Rassin, Tzevlin, Malul, Harel och Shakhar (2012) vilka belyser 

vikten av en längre tid i beslutsfattandet hos de med icke traumatiska orsaker, för att mentalt 

förbereda sig för amputationen. Vårdpersonalen bör därför skapa kunskap hos patienten 

innan amputationen då detta kan vara avgörande för personens hantering, reaktioner och 

anpassning. Vilket kunde ses hos de med en traumatisk orsak enligt Mohta et al. (2003). 

Dessutom har Neill, Jinks och Ongs (2007) funnit liknade resultat hos personer som 

genomgått knäprotesoperationer. Kunskapen kunde även förbereda personen för 

hemkomsten där ytterligare hinder ofta kunde uppkomma. Därför anser vi att 

sjuksköterskan bör vara uppmärksam på problemundvikande beteenden som minskat 

intresse av kunskap. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska förmåga finnas att uppmärksamma patienter som själv inte uttrycker 



15 
 

behov av information. Utifrån de Orem har skildrat om individanpassade egenvårdsåtgärder 

för att förhindra följdkomplikationer (Orem, 1995, s. 177-178), bör enligt oss även åtgärder 

riktas för att stärka just den personens kunskapsinhämtning innefattande rutiner kring 

omvårdnaden av stumpen. Detta för att lättare använda protesen som ett hjälpmedel. Genom 

rehabiliteringen skapas då ytterligare förutsättningar för personen att lära sig minska hinder 

genom kunskap om protesen och utveckla sin förmåga till planering av vardagen. 

Planeringens betydelse är viktigt för att skapa rimliga målsättningar för att öka 

självförtroendet i rehabiliteringen (Mikulincer & Florian, 1996, s. 556). Enligt Henriksson och 

Sternving (2013) finns det rutiner i sjukvården för att snabbt skapa förutsättningar till ett 

användande av egenvård, till exempel det tidigare beskrivna kompressionsbehandlingen. Vi 

anser därför att det är avgörande att dessa rutiner följs, då detta kan öka chansen till ett 

dagligt liv med till exempel arbete. I den militära rehabiliteringens rutiner läggs ett stort 

fokus på att öka personens problemfokuserade strategier för att snabbt återfå förmågor till 

ett dagligt liv(Mikulincer och Florian, 1996, s. 556), vilket vi anser är av betydelse då detta 

kan minska behovet av de känslofokuserade strategierna.  

 

Resultatet och tidigare forskning har sett att svårigheterna personer upplevde efter en 

amputation innefattade den förändrade identiteten, hur den egna kroppen uppfattades och 

sociala möten. Dessa visade sig vara kopplade till fysiska hinder, depression och ångest. Vi 

anser därför att vårdspersonalen behöver utifrån Orems (1995) egenvårdsteori 

uppmärksamma hur väl de problemfokuserade strategierna används i 

rehabiliteringsprocessen. Just för att minska påverkan på sociala interaktioner och 

identiteten från fysiska begränsningar, depression och ångest. Exempelvis att sjuksköterskan 

stärker autonomin för att öka acceptansen till amputationen. Dessutom beskrivs liknande 

form av kunskap av Rassin et al. (2012), acceptansen underlättades av att de hade fått 

kunskap från vårdpersonalen om att de andra behandlingarna hade diskuterats eller försökts 

innan amputationen. Behovet av de känslofokuserade strategierna minskas och 

förutsättningar för användandet ökas om personen samtidigt aktivt använder 

problemfokuserade strategier. 
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Vi anser att närstående i det sociala stödet bör uppmärksammas av sjuksköterskan i första 

hand under egenvården, då dessa relationer ses som en av de viktigaste resurserna för 

personerna och i vården, vilket kan styrkas av Henriksson och Sternving (2013), samt 

Horgan och MacLachlan (2004). De närstående kan känna ett för stort ansvar att vara en 

resurs i egenvården, vilket enligt Orem (1995) kan ge oönskade problem för relationen som 

sjuksköterskan har ansvar att stärka. Om relationen rubbas mellan personen och dennes 

närstående kan detta medföra en negativ påverkan på hanteringen och enligt Orem bör detta 

medföra ytterligare stöd i egenvården från sjuksköterskan för att stärka relationen. Genom 

att sjuksköterskan individanpassar egenvården tillsammans med personen och dennes 

närstående görs den mer långsiktig(Orem, 1995, s. 67-68). Resultatet visade på att sökandet 

till religion var ett känslofokuserat undvikande, men även att det var en social resurs som 

kan användas som en positiv känslofokuserad strategi. Detta gör religion enligt oss till en 

komplex resurs som sjukvården bör uppmärksamma och stödja. Som behov av kontakt med 

personer för andlig vägledning eftersom att dessa personer även kan vara ett socialt stöd och 

att de kan skapa möjlighet till ytterligare kontakter för personer med ett amputerat ben. 

Enligt det Koenig, Larson och Larson (2001) har beskrivit att religion i kombination med 

coping ofta gav en högre känsla av hopp och mindre känsla av värdelöshet hos personerna. 

Utifrån Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ha 

förmåga att tillgodose ett andligt omvårdnadsbehov. Vi anser även att sjuksköterskan bör 

tillgodose behov av kontakt med intresseorganisationer för att skapa ytterligare socialt stöd, 

samt att de kan skapa bättre förutsättningar till ett förändrat förhållningssätt.  

 

För att skapa ett underlag för bedömning av personens egen förmåga till egenvård, behöver 

sjuksköterskan enligt Orem (1995) förvissa sig om vilka krafter personen besitter. De 

känslofokuserande strategier som förändrar det negativa förhållningssättet bör 

uppmärksammas enligt oss, då dessa kan skapa motivation och ökad tilltro till den egna 

förmågan att ändamålsenligt fortsätta egenvården under rehabiliteringen. Betydelsen av att 

sjuksköterskan har förståelse kring motivationen syns i Orems (1995) dimensioner för att de 

planerade målsättningarna ska uppnås. Genom att vårdpersonal har kunskap om de 

vanligaste strategierna anser vi att omvårdnaden kan riktas för att öka förutsättningarna för 

att använda dessa strategier. Om sjuksköterskan uppmärksammar en person som är 
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optimistisk eller pessimistisk kan detta vägleda sjuksköterskan vilken motivation personen 

besitter och vi anser därför att målsättningarna bör ta hänsyn till detta vid den individuella 

planeringen av egenvården. Personen skapar tilltro att kunna hantera ytterligare problem 

och kan då ta ansvar för större del av egenvården. Enligt Mikulincer och Florian (1996) 

skapar även rimliga målsättningar under rehabiliteringen förstärkt självförtroende hos 

personen (s. 566).  

 

Enligt Orem (1995) är det viktigt för vårdpersonalen att arbeta för att se förändrad identitet, 

personens hälsa och personliga utveckling (s. 137-138). I och med den personliga 

utvecklingen och den ökade förmågan till egenvård kan sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal minska stödet till både personen och dess närstående. Enligt Holahan et al. 

(1996) gör den personliga utvecklingen det möjligt för personen att lära sig ytterligare 

hanteringsverktyg som kan leda till en högre stresstålighet (s. 36). Genom att hjälpa personer 

att hantera ett fysiskt handikapp krävs att stärka personens individuella strategier för att 

personen ska kunna välja de som passar bäst vid olika situationer. Likt Orems (1995) 

omvårdnadsteori, socialstyrelsens(2005) kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska och det Mikulincer och Florian (1996) har beskrivit (s. 566) anser vi att 

sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på personens resurser och stärka dessa för att 

sedan hjälpa denne att använda resurserna med hjälp av de strategier som beskrivs i 

resultatet för att öka förmågan till anpassning.  

Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa copingstrategier som påverkar förmågan 

till anpassning av det dagliga livet hos personer som har amputerat ett ben. Denna 

litteraturöversikt kan utifrån resultatet bidra med en ökad förståelse av de strategier som 

bidrar till anpassningen hos en heterogen grupp med olika orsaker till amputationen. Genom 

kopplingar till Orems (1995) egenvårdsteori kan förståelsen öka i omvårdnadsarbetet kring 

egenvården, vilket kan medföra en förbättrad förståelse kring stödet till patienter vid 

amputationer. Utifrån denna litteraturöversikt bör sjuksköterskan vara uppmärksam på de 

individuella resurserna hos personen och stärka dessa. För att sedan hjälpa personen att 

omsätta resurser i positiva strategier för anpassningen. Dessutom bör sjuksköterskan vara 
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uppmärksam på undvikande strategier innan och efter operation då dessa kan ha negativ 

påverkan för anpassningen. Sjuksköterskan bör framförallt vara uppmärksam på de sociala 

resurserna för att främja ökad kontakt med dessa. 

Enligt vår undersökning av ämnet fanns det en avsaknad av litteraturöversikter som 

innehöll både kvalitativ och kvantitativ forskning, vilket denna litteraturöversikt bidrar med. 

Det saknas en sammanställning av forskning kring området som jämför strategier hos 

personer med olika orsaker till amputationer. Dessutom anser vi att det finns små mänger 

sammanförd data som undersöker genus, åldersskillnader i användning av copingstrategier. 

Vi anser att denna studie inte är tillräckligt omfattande för att dra några generella slutsatser, 

samt att litteraturöversikten utförts av personer med en begränsad erfarenhet och 

förförståelse inom området. 
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M. 
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två öppna 

frågor 

48 procent ansåg att det inte fanns något positivt efter att ha ett ben 

amputerat, 46 ansåg att det fanns. 

Av de som ansåg att det fanns något positivt ansåg sig mindre 

begränsad fysiskt och högre nivå av anpassning till begränsningar. 

Dessutom hade de högre nivå av hälsa. 

Tankar om sin amputerade ben förekom oftare hos personer med 

bilateralt eller lårbensamputation. 

38p.  

93% 

Grad I 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 
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MacLachlan, 

M. 

2001 

Irland 

Att beskriva 

anpassningen till en 

nedre extrimitetsprotes 

från ett 

användarperspektiv. 

Kvalitativ 14 av 16 st 

deltog  20-
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Högst 5 år 

sedan 

amputatio

n, 2 

bilateralt. 

Fokusgrupper 

med 4 till 5 

deltagare. 

Semistrukturer

ad 

Intervjuguide  

De första reaktioner om amputationen och den konstgjorda benet. 

Långsiktiga effekter av att ha protes, kroppsuppfattning, sociala 

interaktioner och effekter på familj och vänner framkom som viktiga 

faktorer för en anpassningsprocess..Viktigt med acceptans och stöd. 

Problem med protesen, fysiska implikationer, praktiska 

överväganden i det dagliga livet. Jämföra sig med det som har det 

sämre. 

När man accepterat det kommer man över det. 
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SBU:s 

gransknings

mall 

Hamill, R., 

Carson, S. & 

Dorahy, M.  

2009, 

Northern 
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Utforska  upplevelser 

utifrån anpassningen hos 

personer som lever med 

en amputation.  

Kvalitativ 8 st, 

bortfall  

2 st. 

Retrospektivt 

Semi- 

strukturerade 

frågor, 

Intervju 

Fenomenologi

sk analys 

Då det är ett svårt beslut att fatta så börjar bearbetningen innan 

amputationen i samband med beslutsfattningen. 

Förhandla om sin självidentitet och strävan för att inse en ny 

identitet som "funktionshindrad". Strävan efter självbestämmande 

och autonomi, vill göra/klara av saker själv.  

Söka stöd/inspiration hos andra, gärna hos dem som genomgått 

samma sak. 

Acceptera sin nya livssituation men inte som handikappad. 

Anpassning som en social process för individen från isolering till att 

söka inspiration från andra. 

Känslor av en minskad maskulinitet (roll) i familjen. 

Jämförde sig med det som hade det sämre.  

Hög.  

SBU:s 

gransknings

mall 

Hanley, M. 

A., et al. 

2004 

Utvärdera nyttan av en 

biopsykosocial modell 

för att  långsiktigt kunna 

Kvantitativ 

Longitunel 

70 st av 89 

avslutade 

 

Prospektiv 

Enkät- 

undersökning, 

Katastofering som strategi under första månanden medförde en 

förbättring av depressions symtomen efter ett år.  

Socialt stöd i samband med ett bättre bemötandet av stödet 

36p.  

87% 

Grad I 
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USA. förutsäga långsiktig 

anpassning och 

fantomsmärta hos 

personer efter en 

amputation av nedre 

extrimiteter.  

 

Medelålder 

44,7 

(16-89 år) 

intervju via 

telefon 

minskade personens begränsning av smärtan efter ett år.  

Minskad smärta kombinerat med socialt stöd, deras bemötande och 

katatroficering minskade smärtbegränsingen efter två år. 

Minskade depressionssymtom efter två år var associerade med 

mindre smärta och katastoficering. 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 

Hirsh, A. T., 

Dillworth, T. 

M.,   Ehde, 

D. M. & 

Jensen, M. P. 

2010 

USA 

Undersöka om det finns 

könsskillnader i 

smärtintensitet, smärt 

störningar, smärt 

relaterad coping & 

uppfattningar hos 

personer med 

amputation. 

Kvantitativ 

Beskrivande 

n = 335 

(56,2 %), 

72% men 

Medelålder

: 58.89 (SD 

= 14.07) 

99% ben. 

Observations 

undersökning 

Enkät- 

undersökning 

Kvinnorna hade genomsnittligt högre andel Catastrophizing 

(katastroftankar) än männen samt en högre användning av coping 

self-statement (själv uttalande) & vila. 

Kvinnorna kände att det hade bättre kontroll över smärtan. 

Kvinnor använder sig i större utsträckning av hanteringsstrategier 

än män. Kvinnorna kände med högre signifikans att det hade bättre 

kontroll över smärtan men hade mer ängslan. 

40 p  

98 % 

Grad 1 

Resultatbes

krivning är 

medel. 

Janet K. 

Cater.  

2012. 

USA. 

Undersöka frågor kring 

den psykosociala 

anpassningen hos 

amerikanska kvinnliga 

militärer efter en 

traumatisk amputation 

från kriget i Irak 

Kvalitativ. 2(6 av 10). 

Medelålder 

24 år(20-

36) 

3- 6 år 

postop. 

2 ben 

Snowball 

sampling 

Feminologisk 

analys 

Djupintervjuer 

via skype 

Forskar 

triangulering, 

Rullstol användes ibland för att det gick snabbare. Att hantera 

andras attetyder skiljde privat och militära åt, då stolthet fanns 

gentemot andra militärer medan rädsla i det privata. 

Skyddsfaktorer som fanns hos deltagarna beskrivs som deras 

positiva attetyd, humor, personligt mod, rehabilitering i den 

militära kulturen där närstående och andra amputerade fanns att 

inspireras av. Dessutom startades terapier av deltagarna på grund 

av attetyd. Tolka om kognitivt att det kunde varit värre. Hitta ny 

mening även med amputationen, personlig tillväxt. 

Hög 

SBU:s 

gransknings

mall. 

Kratz, A. L. 

et al., 

2010 

USA 

Att jämföra personer 

med traumatisk med 

icke-traumatisk orsak till 

amputation är orsak till 

smärta, psykologiska & 

sociala faktorer under det 

12 första månaderna efter 

amputationen. 

Kvantitativ 

Beskrivande 

Longitunell 

111/130(29

5) 

Prospektiv 

Intervjuer via 

telefon. 

Enkät- 

undersökning.  

 

 

Dessutom kände den gruppen större svårighet att prata med 

närstående.(Ökande sociala begränsningar under 12 mån) 

Under det andra halvåret ökade de krav från närstående på 

individen, vilket individen hade svårt att hantera. Sambanden 

mellan det fysiska, sociala, psykosociala och den sociala ångesten 

kunde ses tidigare under året hos icke traumatiska.Det sågs ett 

samband mellan ensamhet och depression hos båda grupperna. 

37 p./41 

90,2% 

Grad I 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 

Livneh, H., Undersöka Kvantitativ 61 st av 64, Slumpmässigt Kognitiv dissengagement(förnekelse, mental flykt) var kopplat till 38p. 
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 Antonak, R. 

F. och 

Gerhardt, J.  

1999 

USA 

bakomliggande 

faktorers(sociodemografi

ska och funktionshinder) 

samband, ufalls värden 

av anpassning hos 

personer med 

amputationer. Dessutom 

beskriva rollen av coping 

strategier som 

förutsägande psykosocial 

anpassning. 

200(32 %) 

Medelålder

: 54 SD 

16,9), 15-

84, Ett ben: 

69 % 

Medel 

sedan op. 

15,8 år. 

42 st enkla 

nedre 

urvalt 

Enkät- 

undersökning 

högre ångest. Användandet av aktivt problemlösande 

hantering(planera,positiv omtolkning, aktiv coping, söka socialt 

stöd för känslor, acceptera, motstånds coping) var kopplat till högre 

nivåer av anpassning och accepterande av funktionshinder. 

Minskade nivåer av psykosociala reaktioner som depression och 

ilska. Känslofokusering(fokusering på att ventilera känslor, 

önsketänkande, socialt tillbakadragande, självkritik) och kognitiv 

urkoppling var kopplades till högre nivåer av ångest, depression 

och fientlig, negativt för acceptansen av funktionshindret..  

Problem dissengagement(Droger, religion, beteendeundvikande) 

associerades med ökade nivåer av fientlighet. 

92% 

Grad I 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 

Livneh, H., 

 Antonak, R. 

F. och 

Gerhardt, J.  

2000 

USA 

Samla empirisk data på 

de copingstrukturer det 

finns hos personer med 

amputationer för att 

hantera stressen efter 

handikappet. 

Kvantitativ 61 st av 64, 

200(32 %) 

Medelålder

: 54 

Ett ben: 69 

% 

Medel 

sedan op. 

15,8 år. 

 

 

Slumpmässigt 

urval 

Enkät- 

undersökning 

via mejl. 

Deltagarnas åsikter om deras hantering av stress beskrivs på bästa 

sett genom dimensioner: Aktiv/ konfronterande- eller passiv/ 

undvikande hantering, pessimistisk/fatalistiskt- eller 

positivism/optimism hantering och social/emotionell- eller kognitiv 

hantering. 

Adaptiv: Aktiv coping, planering, undertryckandet av 

konkurerande aktiviteter, söka socialt stöd för instrumentala eller 

emotionella anledningar, positiv ny tolkning, acceptering och att 

vända sig till religion. Malaptiv: fokus på att ventilera känslor, 

förnekelse, beteende frikoppling, mental frikoppling, alkohol och 

droger, självkritisk, socialt tillbakadragande och önsketänkande. 

34p. 

82% 

Grad I 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 

Oaksford, 

K., 

 Cuddihy, R. 

och Frude, 

N.  

2005 

UK, South 

Wales 

Skapa en modell hur 

personer hanterar en 

amputation av nedre 

exremitet och undersöka 

påverkan av positiv 

coping & stressrelaterad 

psykisk tillväxt på 

anpassningen. 

Kvalitativ 

Tvärsnitt 

12 st 

medverkan

de, 17 av 

60 st ville 

delta. 

Semi- 

strukturerade  

intervjuer 

Grounded 

Theory 

Psykologiska flykter vara att undvika amputationen på olika sätt, 

vanligast var rökning, läsa, vara i trädgården, måla, lyssna på 

musik..  

Söka stöd från familj, vänner och grannar viktigast för tre var 

maken. Stöd av vården, religion, andra amputerade, praktiskt stöd, 

Humor, framförallt om funktionshindret, acceptera verkligheten, 

Kognitiv omtolkning som jämföra med de som har det värre 

(downward), acceptera deras amputation, vara positiv och se ljust 

på framtiden. Praktisk hantering genom att fortsätta rehabilitering, 

behålla sin praktiska självständighet, planera.. Första året var socialt 

stöd viktigt. Humor viktigt vid 6 mån och 5 år. Kognitiv bedömning 

viktigast, minskade vid 5 år. Praktisk mest förekommande 1 år efter.  

16 ja, 3 nej 

Medelhög 

Ingen 

saturation 

finns, få 

deltagare.   
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Phelps, L. F., 

Williams, R. 

M., Raichle, 

K. A., 

Turner, A. P. 

och Ehde, D. 

M. 

2008 

USA 

Beskriva depressiva 

symtom PTSD, 

posttraumatisk tillväxt 

från första månaden efter 

amputationen till 6 och 

12 månader efterföljande 

en amputation och att 

utforska olika 

demografiska variabler 

och den kognitiva 

processen efter traumat. 

Kvantitativ 83(295) 

rekrytering

s procent 

66. 

63,1 pga 

sjukdom. 

97,4 % 

nedre 

extrimitet. 

Intervjuer via 

möte och via 

telefon 

Negativ kognitiv bearbetning förutspådde de ökade nivåer av PTSD 

och depressiva symtom vid 6 månader efter amputationen. Fast vid 

12 månader förutspådde en positiv bearbetning posttraumatisk 

tillväxt. Under det första året visades små mängder posttraumatisk 

tillväxt hos deltagarna. 

37p. 

90% 

Grad I 

(Carlsson & 

Eiman, 

2003) 

Senra, H., 

 Oliveira, R. 

A.,  Leal, I. 

& Vieira, C. 

2011. 

Portugal. 

 

 

 

 

Undersöka hur vuxna 

upplever en amputation 

av nedre extremitet, med 

fokus på förändringar i 

individens självidentitet 

på grund av 

amputationen. 

Kvalitativ 

Tvärsnitt 

42 av 65 

35st män, 

medelålder 

61 

2 st Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

45-60 min 

 

 

Majoriteten av deltagarna avstod från hjälpmedel och/eller ville inte 

acceptera deras nya situation som amputerad. 

majoriteten av deltagarna hade ingen stumpsmärta, men det som 

hade stumpsmärta associerade det med lägre livskvalitet och sämre 

anpassning till den nya situationen.  

Hög. 

SBU:s 

gransknings

mall 

Shauver, M. 

S.,  Aravind, 

M. S. och 

Chung, K. 

C. 2010 

USA 

Analysera patienternas 

upplevelser & 

tillfredsställelse efter en 

typ III-B eller typ III-

C(två typer av komplexa 

frakturer) fraktur på 

tibia. 

 

 

Kvalitativ 20 Semi- 

strukturerade 

Intervjuer 

Ändamålsenli

gt urval 

Grounded 

Theory 

Longitunell 

Användning av adaptiva coping tekniker reducerar framgångsrikt 

effekten av stress på livet vilket leder till en förbättrad förmåga till 

coping och tilltro till sin egen förmåga som resulterar i en ökad 

användning av adaptiva copingstrategier, som kulminerade i 

personlig utveckling. 

Konfronterande strategier fokuserade på att förstå och hantera 

stressfaktorerna. Många av deltagarna var tacksamma att vara vid 

liv  

Undvikande strategier delades in i emotionellt inriktad, som att 

vara väldigt självkritisk, förneka känslorna eller isolera sig. Den 

andra var den problem fokuserande vilket innebar att deltagaren 

försökte undvika att behöva hantera nya problem på grund av 

handikappet.  

Medelhög, 

SBU:s 

Granskning

small 
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En person beskriver två år efter att det finns positiva effekter  

Sjödahl, C., 

Gard, G. & 

  Jarnlo, G.-

B. 

(2004) 

Svensk 

Att beskriva hur relativt 

unga med en 

transfemoral amputation 

upplevde sin amputation 

samt deras coping 

strategier i den akuta 

fasen & över tid.  

Kvalitativ 11/16 Retrospekiv 

Semi- 

strukurerade  

Intervjuer 

Femenologisk 

analys,  

Komma hem, tappad funktion, tappat självförtroende. Förnekelse 

mot att slippa känna sig osäker på sig själv, undvikande då de hade 

svårt att möta närstående. 

Förutsättningar att klara av amputationen, frågade inte, 

Copingstrategier i vardagen som Downward Domparison. 

Inspireras och jämföra situationen med de som hanterar sin 

situation eller att förtrycka tankar, älta frågor. Undvikte ställen och 

aktiviteter för att undvika stigmat. Svårighet att acceptera det, fick 

lära sig leva med det.  

Hög,  

inga Nej 

SBU:s 

gransknings

mall 

 

 

 

 

7 kvalitativa 

10 

kvantitativa 

 

 

 

 

 

 

17 st 

2 

Medelhöga 

GT studier.. 

 

 


