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Sammanfattning  
Bakgrund: Människor som lever med diabetes löper större risk att behöva genomgå en amputation. 
Två vanliga komplikationer till diabetes är nedsatt cirkulation och nedsatt känsel. Det kan i sin tur leda 
till sår på fötterna och kräva lång behandling och innebära långvarig smärta för patienten. Amputation 
kan då bli en aktuell behandling. Att ta del av en patients erfarenhet av att genomgå en amputation kan 
vara utvecklande i rollen som sjuksköterska och ge ökad förståelse för patienter i en liknande situation.  
Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet av att genomgå en amputation till följd av diabetes, 
från besluttagande till anpassningen till livet efter.  
Metod: En litteraturstudie baserad på 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterierna var 
kvalitativa artiklar, skrivna på engelska, publicerade mellan 2000–2020 samt vara peer reviewed. 
Resultat: Resultatet presenteras som två huvudkategorier; Erfarenheter i samband med beslut om 
amputation och erfarenheter efter en amputation. Övergripande handlade artiklarna om att 
förberedelserna som att informera patienten och att patienten själv fick ta beslutet om amputation var 
viktiga för att patienten skulle få en positiv erfarenhet av själva beslutfattandet. Vidare betonade 
artiklarna vikten av det sociala och ekonomiska stödet. Flera patienter var oroliga inför sin nya 
livssituation men trots många beskrivna motgångar och svårigheter beskrev de erfarenheten som 
positiv och att motgångarna gjort dem starkare och självsäkrare.  
Diskussion: Studiens metod diskuteras utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatet 
diskuteras utifrån olika teorier bland annat Kims (2010) omvårdnadsdomäner och Meleis (2012) Theory 
of transition.  
Sökord: Diabetes, Amputation, Erfarenhet, Upplevelse, Patienter, Kvalitativa studier  
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Inledning 

Flera allvarliga komplikationer av diabetes kan leda till att patienten tvingas behöva 

genomgå en amputation (Mulder, 2012). Sjuksköterskan möter patienter med diabetes 

dagligen inom alla vårdinstanser och har därför en chans till att påverka patienternas liv. 

Patienterna kanske inte funderat över hur deras vardagliga val i livet kan tvinga dem 

behöva leva med ett funktionshinder. Genom att utforska patienters erfarenhet av den 

process en amputation till följd av diabetes innebär kan sjuksköterskan få en ökad 

förståelse och värdefull kunskap som hen kan använda i framtida möten med dessa 

patienter.  

Bakgrund 

AMPUTATION  

Amputation innebär en förlust av en kroppsdel. Bara i Sverige genomförs ungefär 2250 

amputationer av en nedre extremitet årligen (Gudmundson, 2019). Den vanligaste 

orsaken till amputation är svårläkta sår som orsakats av en nedsatt blodcirkulation. Andra 

orsaker till amputationer kan vara olycksfall, tumörsjukdomar eller blodförgiftning även 

kallad för sepsis i medicinsk term. Har det uppstått ett svårläkt sår på foten som blivit 

djupt infekterat med sepsisrisk, eller icke-behandlingsbara smärtor är en kirurgisk 

amputation av en fot eller del av fot livsavgörande för patienten (Gudmundson, 2019). 

Målsättningen är att hålla en så låg amputationsnivå som möjligt men ändå tillräckligt 

hög för att försäkra att den kvarvarande vävnad är frisk och har god cirkulation (Ericsson, 

2016). De människor som tvingas behöva genomgå en amputation av en nedre extremitet 

domineras av människor med diabetes (Gudmundson, 2019).  

DIABETES  

Diabetes är en allt vanligare kronisk sjukdom som innebär en stor börda för individen, 

samhället och hälsosystemet (Gale, Vedhara, Searle, Kemple, & Campbell, 2008). Bara i 

Sverige beräknas antalet personer med känd diabetes vara över 500 000 varav majoriteten 
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har typ 2-diabetes. Diabetes typ 1 och typ 2 är två helt olika sjukdomar men att ha högt 

blodsocker som även kallas i medicinsk term för hyperglykemi, som gemensam nämnare 

(Ericsson, 2016). Vid typ 1-diabetes angriper kroppens egna immunförsvarceller i 

bukspottkörteln och förstör dem så att de inte längre kan tillverka insulin vilket i sin tur 

leder till att kroppen helt slutar producera insulin. Vid typ 2-diabetes är känsligheten för 

insulin i kroppens celler minskad vilket leder till minskad produktion av insulin (Bendt, 

2019). Symtomen är desamma för båda typerna, de vanligaste symptomen är törst, stora 

urinmängder och viktminskning. För att behandla sjukdomen krävs det främst att 

patienten upprätthåller en så normal och stabil blodsockernivå som möjligt. Vid diabetes 

typ 1 får patienten insulin via injektioner med hjälp av en spruta eller insulinpump. Vid 

diabetes typ 2 är grunden alltid att se över och ändra levnadsvanor, ofta läggs någon form 

av läkemedel som ökar cellernas känslighet för insulin till som komplement (Mulder, 

2012). Insulin är ett hormon som produceras och utsöndras i bukspottkörteln och är en 

viktig komponent i kroppens sätt att ta upp socker. Insulinet ser till att glukos släpps in i 

cellerna så att kroppen och framförallt hjärnan får energi för att fungera (Ericsson, 2016).  

KOMPLIKATIONER 

En allvarlig komplikation till diabetes är neuropati som påverkar nervernas känslighet. 

Neuropati till följd av diabetes är en komplikation som ger förändringar i blodkärlen och 

leder till sämre cirkulation samt nedsatt nervfunktion som i sin tur leder till känselbortfall 

(Mulder, 2012). Svåra former av fotsår och bensår uppstår vanligen på grund av hög 

svårighetsgrad av långvarig hyperglykemi. Fotkomplikationer grundas av hudsår, 

sårinfektion, deformiteter samt destruktion av djupare vävnader. Den utlösande faktorn 

till detta är ofta ett trycksår eller en hudskada. Sensoriska fotsymtom visar sig exempelvis 

som stickningar, krypningar och domningar (Ericsson, 2016).  En person som drabbats 

av neuropati kanske inte känner smärta eller obehag så som andra gör när till exempel ett 

sår uppstår. Olämpliga skor kan ge oavsiktlig skada på dermis vilket är en vanlig orsak 

som leder till sår på foten (Gale, Vedhara, Searle, Kemple, & Campbell, 2008). För att 

förebygga fotsår krävs noggrann daglig inspektion av fötterna. Att tömma skorna på 

eventuella småstenar innan användning, byta strumpor dagligen, smörja fötterna med 
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mjukgörande för att undvika sprickor och att gå till en medicinsk fotvårdare regelbundet 

kan förhindra fotsår och i sin tur rädda patienten från en amputation (Ericsson, 2016).    

SJUKSKÖTERSKANS ROLL  

Sjuksköterskans främsta uppgifter är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom 

och återställa hälsa. Sjuksköterskan skall ge omvårdnad med stor respekt för individen, 

oberoende av faktorer som kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, eller politisk åsikt 

(International council of nurses [ICN] 2014). Att återställa hälsa och lindra lidande är två 

av fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan (ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, 2002). Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och vårdandets 

mål är att upprätthålla hälsa. Genom att främja hälsa kan effekter av sjukdom eller annat 

lidande lindras (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Omvårdnadsteoretikern Hesook Suzie Kim (2010) beskriver fyra omvårdnadsdomäner; 

praktikområdet, omgivningsområdet, klientområdet och klient-sjuksköterskeområdet 

(Kim, 2010). Hesook Suzie Kim (2010) menar på att största fokuset i omvårdnadsarbetet 

ska ligga på patienten och människan bakom sjukdomen. Därför är det viktigt för 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal att förstå̊ och förutse vad och hur denna person 

tänker och handlar. Praktikområdet riktar in sig till sjuksköterskans yrkesutövning, Kim 

skriver att praktikområdet beskriver hur en sjuksköterska bör handla och fatta beslut 

utifrån sin kunskap och profession. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till det kognitiva, 

sociala beteendemässiga och etiska aspekter i sitt vårande till patienten (Kim, 2010). Kim 

menar med omgivningsområdet att människans villkor och erfarenheter som påverkar 

sjukdom, hälsa, lycka och utveckling. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till människans natur 

samt omgivning eftersom dessa har en meningsfull och medvetenhet inverkan på 

människans existens (Kim, 2010). Inom klientområdet beskriver Kim att sjuksköterskan 

bör ha förståelse och respekt för vad som påverkar människan i nuet samt att människan 

som en komplex varelse påverkas psykiskt, socialt och kulturellt i sin tillvaro. Därför bör 

sjuksköterskan se patienten som en helhet och inte biologisk enhet (Kim, 2010). Kim 

menar på att inom klient-sjuksköterskeområdet agerar varje människa utifrån egna sociala 
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erfarenheter vilket bör tas hänsyn till i bemötandet i vården. En förändring till en mer 

positiv situation för patienten bygger på ett interaktivt relationsskapande möte mellan 

sjuksköterska och patient. Relationen grundas på beröring, empati, närvaro och respekt 

för sociala normer, attityder och värderingar. Interaktionen delas upp i tre faser, början, 

utveckling och avslut (Kim, 2010).  

Patienten som har genomgått en amputation kan gå igenom en förändringsprocess där 

hens liv och föreställningar om framtiden måste vara i fokus (Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskan bör visa ett genuint intresse för patienten och motivera patienten att 

prioritera och hittar vägen till förändring i patientens liv. För att patienten ska kunna 

hantera sina känslor inför amputation samt efter amputation bör sjuksköterskan lyssna på 

patienten, förmedla trygghet, inge hopp och att vara öppen (Eide & Eide, 2009). Genom 

att skapa en relation i mötet med patienterna kan sjuksköterskan skapa mellanmänskliga 

relationer och möten. Sker mötet mellan patienten och sjuksköterskan kan detta skapa ett 

välbefinnande, trygghet och ett minskat lidande (Dahlberg & Segesten, 2010) hos 

patienten. Att hantera en förlust av en nedre extremitet kan vara svårt men genom att lyfta 

detta ämne skapas en tydligare bild av patientens känslomässiga reaktion. Genom att 

försöka förstå patienten och se händelser från olika perspektiv stärks den empatiska- och 

rolltagande förmågan hos sjuksköterskan (Sandman & kjellström, 2013). 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenhet av att genomgå en amputation till följd av 

diabetes, från besluttagande till anpassningen till livet efter.  

 Metod 

Design 

I arbetet användes en allmän litteraturöversikt som passande studiedesign i syfte att 

granska, sammanställa och beskriva redan publicerad forskning på ett strukturerat vis 
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med förutsättningen att tillräcklig publicerad forskning av hög kvalité fanns (Friberg, 

2013).  

Sökvägar och Urval 

Tidigare forskning inom området söktes genom databasen Cinahl complete och PubMed 

som är två kvalitetskontrollerade informationskällor granskade och analyserade av 

fackkunniga. Inledningsvis gjordes en pilotsökning i samband med projektplanen för att 

se över om det fanns tillräckligt relevant material att använda till litteraturöversikten. I 

sökningen användes de booleska termerna AND och OR samt trunkering. Trunkering 

gjorde det möjligt att få träffar på begreppets olika böjda former, OR för att kunna 

använda sig av olika synonymer till begreppet samt AND för att koppla samman de olika 

blocken (Östlundh, 2013).  

 

Sökningen gjordes i tre block. Block ett fokuserade på erfarenheten, block två handlade 

om diabetes och block tre om amputation. Följande begrepp användes i de olika blocken: 

perception, attitudes, opinion, experience, view, reflection, feelings, quality of life, 

diabetes, amputation, empirical research. I bilaga 1 presenteras sökningarna i detalj i 

respektive block. Inklusionskriterier för artiklarna som användes var att de skulle vara 

kvalitativa, publicerade på engelska och utgivna mellan 2000–2020 samt vara “peer 

reviewed”. Artiklar med patienter som hade diabetesrelaterade fotsår men som ej 

genomgått en hel process av att amputerat en nedre extremitet exkluderades. Till den 

sökning som genomfördes lästes alla titlar. Om titeln verkade intressant och stämma 

överens med arbetets syfte lästes även abstraktet. Stämde även det överens med syftet 

valdes artikeln att läsas och granskas med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist, Orrung Wallin, & Beck, 2016). 

Under denna första granskning av artiklarna sorterades vissa artiklar bort såsom artiklar 

som var kvantitativa eller artiklar som handlade om vårdpersonals perspektiv och inte 

patientens. 
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Granskning och Analys 

Till granskningen användes högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa 

artiklar (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Med hjälp av den granskades 

artiklarnas kvalitet som presenteras i bilaga 2. Till analysprocessen användes Fribergs 

(2013) femstegsanalysmodell som presenteras i figur 1. Artiklarna läses och de olika 

stegen följs för att få fram information ur de valda artiklarnas resultat. Skillnader och 

likheter jämförs som sedan delades in i olika kategorier och subkategorier (Friberg, 2013). 

I enlighet med Fribergs modell läste författarna de valda artiklarna individuellt och strök 

över nyckelord som skulle vara till användning i arbetets resultat. När alla artiklar var 

lästa genomfördes en gemensam sammanställning av alla funna nyckelord som delades 

in i passande kategorier. Fanns det nyckelord som relaterade till varandra bildade dessa 

en gemensam kategori med tillhörande underkategorier som ansågs nämnbara i resultatet. 

Slutligen skrevs en sammanställning av alla fynd från artiklarnas resultat som presenteras 

i detta arbetes resultat.  

 

 
 
Figur 1  Fribergs femstegsanalysmodell som beskriver tillvägagångsättet av analysen  

 

Etiskt övervägande  

Forskning är en viktig del i att utvecklingen går framåt och har därför en betydande roll i 

det samhälle vi idag lever i. Vid framställning av ny forskning förväntas forskaren 

tillämpa ett etiskt övervägande vilket enligt Sandman & Kjellström (2013) innebär att 

1. läs igenom valda artiklar 

2. identifiera nykelfynden i varje resultat 

3. Gör en sammanställning av varje studies resultat

4. Relatera de olika studiernas resultat till varandra 

5. Formulera en beskrivning med grund i de nya kategorierna 



B
i
l
a
g
a 
1 

11 

 

forskarna reflekterat över de moment som ingått i forskningsarbetet. Från det att ett ämne 

valts till frågeställning, till genomförande och slutligen redovisning av resultatet har 

fördelar och nackdelar vägts in för att på så vis skydda de som involverats. Av den 

anledningen har endast artiklar med ett etiskt övervägande valts att användas i 

studieöversikten. Samtliga artiklar som användes redovisas samt alla resultat ur analysen 

presentera, såväl de som stödjer och inte stödjer den förförståelse som formulerades innan 

studiens start (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

Förförståelse  
Patienter med diabetes förekommer inom alla vårdenheter vilket gör att vi som 

kommande sjuksköterskor anser denna patientgrupp vara extra viktig att lära sig mer om. 

Vi tror att de flesta människor någon gång kommer i kontakt med diabetes och oron som 

följer med den. Vi vill inte bara få en djupare förståelse för patienten med diabetes utan 

den som upplevt komplikationerna av sjukdomen. Amputation är en allvarlig 

komplikation till diabetes och vi tror att de som utsätts för detta tvingas gå igenom en hel 

del utmaningar såväl psykiskt som fysiskt i deras “nya” liv. Besvikelse över att det kanske 

inte gick som man tänkt, att amputationen visst löste det primära problemet men att den 

nya självbilden blir lidande och tär på det psykiska måendet. Vi tror det krävs en hel del 

fysisk och psykisk styrka för att tackla svårigheterna i den nya vardagen men också att en 

hel del av patienterna känner möjligheten till en nystart och vilja till att denna gång göra 

det bättre. Att amputationen kan upplevas som ett uppvaknande och bli en motivation till 

en andra chans att leva ett mer hälsosamt liv.  

Resultat 
I resultatet presenteras fynden utifrån åtta stycken vetenskapliga artiklar som på ett eller 

annat vis fokuserar på patienters erfarenhet av att genomgå en amputation till följd av 

diabetes, från besluttagande till anpassningen till livet efter. Artiklarna publicerades 

mellan åren 2000–2020 med ursprung från följande länder USA, Danmark, Australien, 

Irland, Ghana och Storbritannien. Artiklarna nämner bland annat om patienters erfarenhet 

av att fatta ett beslut om amputation, att känna skam och ånger, rädsla inför ett nytt liv, 

vikten av stöd från anhöriga och mycket mer. genom en analysprocess resulterade de 
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sammanställda artiklarna i två kategorier med tillhörande underkategorier.  kategori 1 

“Erfarenheter i samband med beslut om amputation” som fokuserar på erfarenheterna 

från tiden innan amputationen och kategori 2 “Erfarenheter efter en amputation” som 

fokuserar på tiden efter amputationen och de erfarenheter patienten fick se figur 2.  

 
Figur 2 Kategorier och subkategorier som presenterar fynden av analysen  

Erfarenheter i samband med beslut om amputation  

Att inte ha något val och att ställas inför ett faktum  

Inför att beslutet skulle fattas om amputation upplevde många besvikelse över de 

vårdmetoder de tidigare fått av hälso- och sjukvården samt var missnöjda över den 

information och utbildning de fått gällande sin sjukdom (Barg, Cronholm, Easley, Davis, 

Hampton, Marlay, Donohue, Song, Thorn & Margelis, 2017). Enligt en studie (Delea, 

Buckley, Hanrahan, McGreal, Desmond, McHugh, 2015) uppgav deltagarna att de inte 

fått någon information gällande sambandet mellan diabetes och fotsår eller hur ett fotsår 

såg ut. I den studien presenterades skillnader mellan de som bodde i staden och de som 

kom från landsbygden. Skillnader mellan stadsbor och de från landsbygden presenterades 

som att de som bodde i städerna hade större möjligheter till att ta del av information och 

utbildning gällande sin diabetes än de från landsbygden. De som var pålästa om sin 

sjukdom upplevde lättare acceptans över situationen och såg det mer som att de inte hade 

något annat val. Andra upplevde ilska gentemot sjukvården och vägrade acceptera hur 

situationen såg ut. Deltagarna upplever att det var svårt att få till sig informationen och 

utbildning då det ofta inte fanns någon med expertis inom området i deras närområde och 

Erfarenheter i samband med 
beslut om amputation 

Att inte ha något val och att 
ställas inför ett faktum 

Att ångra det som varit och känna 
oro för framtiden 

Erfarenheter efter en amputation 

Vikten av att känna stöd från sin 
omgivning 

Att bli beroende av andra och 
påverkan på det dagliga livet 

Att känna oro för arbete och 
ekonomi 

Att hantera en ny form av smärta 

Att acceptera ett nytt liv och känna 
hopp 



B
i
l
a
g
a 
1 

13 

 

att det var omständigt för dem att ta sig in till städerna för att få expertis från de större 

sjukhusen. Detta ledde till ilska och missnöje kring sjukvården, de som fått utbildning var 

införstådda med att en amputation kunde bli aktuell vilket gjorde att beslutet blev mindre 

dramatiskt beskriver Delea et al. (2015). En annan studie av Home & Paul (2019) beskrev 

att information och förberedelser var avgörande för att patienten skulle acceptera 

situationen och ha en positiv inställning till det liv som vänta samt att den bästa starten 

för att amputera var om patienten själv fick ta beslutet om att amputera eller ej. För andra 

var beslutet om amputation en lättnad, många som lidit av smärta och oläkta sår var glada 

över att äntligen fattat ett beslut. De såg fram emot att bli av med ett illaluktande och 

smärtande sår som gjort att de isolerat sig och lett till en försämrad självbild skriver 

Beattie, Campell & Vedhare, (2014), för dessa var det en rädsla för döden som gjorde att 

de var positiva till en amputation. När de valde mellan döden eller att amputera var valet 

inte så svårt berättar en kvinna i en intervju.  

Att ångra det som var och känna oro för framtiden  

När beslutets tagits om amputation upplevde många besvikelse över sig själva och ånger 

över att de inte tagit tag i sin hälsa tidigare skriver Beattie, Campell & Vedhare (2014). I 

samma studie nämns det att många förnekat sin sjukdom och vägrat acceptera 

konsekvenserna över sin diabetes vilket gjort att de inte brytt sig om att ändra sin livsstil 

för att motverka försämring. Deltagarna avstod till och med från att gå på besök till 

sjuksköterskan då de inte ville inse att de var sjuka eller få bekräftelse på att deras tillstånd 

försämrats och rädda för att möta sanningen. Rädsla var även en gemensam faktor hos 

många. Rädsla över hur deras vardagliga liv skulle påverkas, deras självständighet, 

relationer, jobb, ekonomi, fysiska funktion, vidare komplikationer och hur andra skulle 

se på dem. I en annan studie beskrev deltagare som också var föräldrar berättade att de 

var rädda för hur deras roll som förälder skulle påverkas, att deras barn skulle se dem som 

en börda och att de inte skulle kunna axla rollen som förebild för deras barn då de redan 

misslyckats med sin hälsa (Barg et al., 2017).  
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Erfarenheter efter en amputation  

Vikten av att känna stöd från sin omgivning   

Den närmsta tiden efter amputationen upplevde patienterna ett stort behov av stöd från 

sjukvården men också ifrån familjen (Barg et al., 2017). Många uttryckte att de fått mer 

kärlek och stöd efter amputationen än vad de fått innan. I stort sett berättade alla att de 

fått stort stöd från personalen på sjukhuset och att de knappt märkt av några svårigheter 

fram tills det att de kommit hem. På sjukhuset fanns det stödgrupper och kunnig personal 

vilket gav dem en känsla av trygghet (Delea et al., 2015). Efter ett gott stöd från 

sjukvårdspersonalen var det dags att komma hem och klara sig själv vilket gav en motsatt 

upplevelse till det dem upplevt på sjukhuset. Väl hemma uppstod problem och många 

kände att ingen förstod dem (Washington & Williams, 2016). Många menade på att de 

fick medicinskt stöd genom återbesök och kontroller på sjukhus men att de saknade ett 

emotionellt stöd utöver det medicinska skriver Delea et al. (2015). Stödet de upplevde 

från olika frivilligorganisationer var ovärderligt och till mycket hjälp då de kände sig 

mindre utsatt i sin situation när de talat med andra i en liknande (Livingstone, Van de 

Mortel & Taylor, 2011).  

Att bli beroende av andra och påverkan på det dagliga livet  

Vilket många befarade var att deras autonomi och självständighet skulle äventyras vilket 

de också märkte av när de kom hem. Att gå på toaletten själv eller sköta sin hygien var 

en utmaning och inte minst tidskrävande. Flera upplevde att de inte klarade sig utan en 

familjemedlem eller vårdare i början vilket tärde på självförtroendet och inte minst det 

psykiska måendet (Delea et al., 2015). En kvinna berättade att om hon vaknade på 

morgonen och ingen var hemma fick hon vänta tills någon kom hem innan hon kunde 

göra något (Amoha, Anokye, Acheampong, Dadson, Osei & Nadutey, 2018). Några 

upplevde att deras självständighet låg i någon annans händer, utan rullstol eller protes var 

de inget och när leveransen av dessa hjälpmedel fördröjdes blev de stillasittandes och 

kände sig som en börda för sin familj och vårdare. En patient berättade att den fått vänta 

i upp till sex månader på sin protes och att den under tiden mått väldigt dåligt över att inte 

kunna sköta sig själv (Delea et al. 2015).  
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Att känna oro för arbete och ekonomi  

Deltagarna kände oro över att inte kunna jobba och bidra ekonomiskt till sin familj och 

hushåll. De som kunde återgå till arbetet efter amputationen kände sig gladare och mer 

tillfreds än den grupp som inte kunde återgå på grund av komplikationer efter 

amputationen (Delea et al., 2015). En person berättade att om den bara hade fått arbeta 

hade allt varit bra men nu när den inte kunde höll den sig hemma och blev isolerad på 

grund av att den skämdes över sin situation vilket många kände igen sig i. Att inte arbeta 

gav en psykisk stress över sin ekonomiska situation och de kände sig återigen som en 

börda för sin familj. En man berättade att han var frustrerad över att inte kunna jobba, nu 

låg allt på frun som också skötte hemmet vilket gjorde att mannen kände sig som en 

krympling (Livingstone, Van de Mortel & Taylor, 2011). Flera uppgav att utan det 

ekonomiska stödet från staten var de värdelösa och att deras livssituation nästintill gjorde 

dem beroende av det stödet skriver Delea et al. (2015).  

Att hantera en ny form av smärta  

Den långdragna smärtan och illaluktande sår var över men en annan smärta de nu blev 

bekanta med var fantomsmärtan, samtidigt som många kände sig lättade blev många 

chockade över den nya smärtan skriver Washington, Elainen, Williams och Anita (2016). 

Till viss del hjälpte smärtstillande men när det inte längre funkade och doserna blev större 

upplevde många hopplöshet. Några beskrev det som att det bara var att “rida ut stormen” 

då varken läkaren eller någon annan visste vad dem skulle göra skriver Horne & Paul 

(2019). I samma studie beskrivs det tips som patienterna fick men när dessa inte längre 

funkade ville läkaren öka dosen vilket många kände att de absolut inte ville. Några 

beskrev det som att de hellre stod ut med smärtan än att bli dåsiga och trötta av den starka 

smärtlindringen. En patient berättade att hon var beroende av höga doser smärtstillande 

och att om hon själv inte sagt ifrån i tid hade hon säkerligen varit missbrukare och använt 

sig av starkare preparat. Fantomsmärtan gjorde att de kände sig ensamma och utelämnade 

men många menade på att som amputerat något fick stå ut med det och det var något de 

fostrades till (Horne & Paul, 2019).  
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Att acceptera det nya livet och känna hopp  

I studien av Madsen, Hommel, Bååth och Berthelsen (2016) beskrivs de först fyra 

veckorna efter en amputation som de värsta och svåraste. Det tog cirka fyra veckor för 

patienten att acceptera sin nya situation. Efter de fyra svåra första veckorna började 

patienten känna igen sig själv och kunde känna lycka och hopp igen. Att mobilisera sig 

med en protes eller rullstol tar sin tid och inte minst psykiskt känna sig bekväm över 

situationen. Många av patienterna beskrev att de nu kände sig positiva och ibland till och 

med kunde skämta om sin situation. Humor var en av faktorerna som gjorde att 

situationen togs mer lättsam och inte var en börda inför andra. Trots att de nu kände sig 

mer hoppfulla fanns det fortfarande en osäkerhet och rädsla över nya fotsår men att de nu 

visste hur allt skulle ske vilket gav dem en trygghet i sig (Barg et al., 2017). Många 

upplevde amputationen som en nystart och en andra chans till att förbättra sin hälsa. Flera 

beskrev att de kände sig mer självsäkra nu än vad de gjort innan amputationen (Barg et 

al., 2017). De tog upplevelsen som en lärdom och var mer villiga nu än någonsin att göra 

en livsstilsförändring. Flera hade ändrat sin kost, tog bättre hand om sina fötter och så 

fort dem upptäckte ett sår på foten sökte dem vård vilket de inte gjort tidigare (Beattie, 

Campell & Vedhare, 2014). Några uppgav att de var mer aktiva och hittade på mer saker 

än de någonsin gjort under hela sitt liv och det tack vare amputationen, det var en morot 

till att ingenting är omöjligt (Barg et al., 2017).  

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

I denna del värderas och diskuteras studiens trovärdighet utifrån tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet med hjälp av Högskolan Kristianstads mall 

för kvalitativa artiklar (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet  

En studies tillförlitlighet handlar om att beskriva trovärdigheten i studiens resultat utifrån 

det valda syftet. Att säkerställa trovärdigheten är en av de viktigaste faktorerna för att 
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upprätthålla en god tillförlitlighet skriver Shenton (2004). För att säkerställa resultatets 

trovärdighet formulerade författarna en förförståelse för att försäkra läsaren om att 

författarnas egna tankar och åsikter lämnades utanför i framställning av resultatet. 

Analysen av artiklarna gjordes sedan gemensamt så att resultatet inte skulle påverkas av 

författarnas enskilda tankar. Analysen beskrevs även grundligt i metoden för att stärka 

författarnas objektivitet. En strukturerad analysprocess användes vid framställningen av 

resultatets kategorier som också svarar på syftet och stärker därmed tillförlitligheten. De 

artiklar som valdes att användas var alla skrivna på engelska vilket kan sänka studiens 

tillförlitlighet då engelska inte är författarnas förstaspråk. Av de deltagarna i de valda 

artiklarna var män aningen överrepresenterade vilket sänker tillförlitligheten gällande 

kvinnors erfarenheter gentemot syftet. Artiklarna som valdes var publicerade mellan 

2000–2020 vilket stärker studiens tillförlitlighet då resultatet går att relatera till den tid 

som vi idag lever i. Fynd utöver författarnas förförståelse presenterades i resultatet vilket 

styrker studiens tillförlitlighet då det igen tyder på att författarnas egna tankar och åsikter 

inte påverkat resultatet. Metoden som användes i studien var en kvalitativ allmän 

litteraturöversikt vilket beskrivs vara en relevant metod för att undersöka patienters 

erfarenheter genom redan publicerat material (Henricsson, 2012). Datainsamlingen 

skedde i två olika databaser Cinahl och PuBmed som är speciellt utformade för artiklar 

ur ett omvårdnadsperspektiv vilket var relevant i relation till studiens syfte. En 

strukturerad sökning genomfördes genom att huvudbegreppen i syftet plockades ut och 

söktes genom en boolesk sökteknik vilket Östlund (2013) beskriver är en av fyra 

grundläggande söktekniker för att göra en gynnsam sökning. Trunkering som också 

användes i sökningen är ytterligare en sökteknik som Östlund nämner. Trunkering gjorde 

det möjligt att få olika böjelser på begreppen i sökningen för att utöka träfflistan och inte 

riskera att relevanta artiklar gick miste om att använda i resultatet. Någon manuell 

sökning förekom inte då den strukturerade sökningen gav tillräckligt många träffar av 

artiklar som tycktes svara på syftet. Manuella sökningar sker framförallt i tidskrifter eller 

böcker som komplement till en strukturerad sökning skriver Östlund (2013) och därför 

anses det inte som en svaghet att studiens resultat ej är baserad på någon manuell sökning.  
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Verifierbarhet  

Verifierbarhet handlar om hur likvärt studiens resultat blivit om det gjorts om i liknande 

sammanhang (Shenton, 2004). Till sökning användes databaserna Cinahl och Pubmed 

vars publicerat material är granskat av fackkunniga. Cinahl och Pubmed fokuserar på 

forskning inom omvårdnad vilket var relevant i relation till studiens syfte.  I bilaga 1 ses 

sökschema som beskriver de sökningar som genomfördes i de olika databaserna vilket 

gör det möjligt att sökningarna går att upprepa med samma begrepp och söktekniker som 

användes vid sökningen som gjordes i studien. En figur finns även tillgänglig i metoden 

som beskriver hur analysprocessen gick till vilket anses stärka validiteten. Dock 

uppmärksammades vissa brister med databaserna, trots upprepad sökning enligt 

sökschema gav de varierande resultat vid olika tillfällen vilket kan ses som en svaghet i 

studiens verifierbarhet. En pilotsökning genomfördes i samband med arbetets projektplan 

vilket garanterade författarna om att tillräckligt material av värde fanns tillgänglig att 

använda i relation till syftet.  

Pålitlighet  

pålitlighet handlar om hur väl författarna varit objektiva i framställningen av studiens 

resultat. Pålitligheten anses vara god om författarna kan stärka att studiens resultat inte 

påverkats av författarnas egna fördomar, intresse, perspektiv eller motivation skriver 

Shenton (2004).  Under hela studiens process deltog båda författarna i varje moment för 

att stärka studiens pålitlighet. Utomstående har tagit del av arbetet via 

grupphandledningar, individuella handledningar och examinationer under processens 

gång vilket Henricsson (2012) skriver stärker pålitligheten. Författarna formulerade även 

en förförståelse för att försäkra läsaren om att egna intressen inte påverkat resultatet. 

Studiens fynd diskuterades utifrån ett positivt samt negativt perspektiv för att tillägna ett 

öppet synsätt. Varje artikel genomgick en granskning med hjälp av Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar för att säkerställa att artiklarna var 

av tillräckligt hög kvalité. Till varje artikel formulerades även en artikelöversikt för att på 

så vis ge läsaren en lättöverskådlig bild av kvalitén på det material som användes till 

studiens resultat. I studiens resultat presentera fynd som framkom utöver det som nämns 

i förförståelsen, exempelvis vikten av patientens självbestämmande inför beslutet om 
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amputation. Om fynd utöver förförståelsen uppmärksammas och presenteras i resultatet 

anses det stärka pålitligheten skriver Henricsson (2012).  

Överförbarhet  

Överförbarhet handlar om hur väl studien går att använda i annan kontext än den som 

gjordes i studien (Shenton, 2004). Studien är överförbar till alla som genomgått en 

amputation till följd av diabetes. Studien är byggd på kvalitativa artiklar som fokuserar 

på känslor och erfarenheter och kan därför inte generalisera på det viset som kvantitativa 

artiklar kan men studien kan vara användbar för patienter som står inför en amputation 

samt närstående och personal som söker förståelse och kunskap i vad patienten upplever 

under processens gång. 

Resultatdiskussion 

Två viktiga fynd som framkom ur studiens resultat var att information och utbildning var 

en bidragande faktor till att patienterna kände sig trygga under hela processen, desto mer 

de kände till om sin sjukdom desto tryggare kände dem sig. En annan bidragande faktor 

till att patienternas erfarenhet av processen var god var mycket på grund av den höga 

nivån av stöd de fått under tiden såväl ifrån anhöriga som av vårdpersonalen. Stödet var 

av stor betydelse från det att beslutet togs, till att operationen genomförts och ändra fram 

till att patienten kände sig någorlunda självständig i sitt vardagliga liv.  

Resultatet visade att patienter som upplevt att de inte fått tillräckligt med information och 

utbildning om deras sjukdom hade en sämre upplevelse av processen än de som haft större 

möjlighet till information och utbildning. Vissa upplevde att de inte hade fått någon 

information om sambandet mellan diabetes och fotsår eller hur ett fotsår såg ut vilket 

gjorde dem arga och missnöjda med vården. Fyndet tyder på att om vården är bristfällig 

gällande individanpassning av information och utbildning drabbar detta patientens 

erfarenhet av en hel process. I litteraturstudien framkom det av deltagarna att det fanns 

olika åsikter angående tillgänglighet av vård, information och undervisningen kring deras 

sjukdom, vilket bevisar att en individanpassad vård inte tillämpats. Informationen och 

utbildningen som erbjöds vid en amputation till följd av diabetes var den samma till alla 
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oavsett vilken patient vårdpersonalen hade framför sig. Av denna information från 

resultatet betonas vikten av en personcentrerad vård för att patientens alla behov ska 

tillgodoses enligt svensk sjuksköterskeförening (2016). En personcentrerad vård ska 

arbetas utifrån att tillgodose alla behov så som psykiska, fysiska, sociala och existentiella 

hos patienten. Detta uppnås genom att lyssna till patientens upplevelse av en situation och 

ha den som utgångspunkt i sitt arbete mot att lindra lidandet och främja hälsa. Brist på 

kommunikationsfärdighet och kunskap hos vårdpersonalen kan påverka relationen till 

patienten. Kim (2010) menar på att det är viktigt att sjuksköterskan förstår att patienten 

behöver information för att känna sig trygg i omvårdnaden. Detta ger sjuksköterskan 

möjlighet att ta hänsyn till vad patienterna anser vara god omvårdnad och individanpassa 

vården utifrån det (Kim, 2010). 

Sjuksköterskans främsta uppgifter är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom 

och återställa hälsa (International council of nurses [ICN] 2014). Vidare kan detta kopplas 

till diskursetiken som kan ses som en vidareutveckling av kantianska pliktetiken. 

Pliktetiken handlar om att utföra rätta handlingar. Vad som är de rätta handlingarna 

bestäms till viss del utav regler, som lagar och författningar men också̊ utav av den 

moraliska kompassen hos varje individ (Sandman & Kjellström, 2013). För att sätta det i 

relation till vårdandet så är det en regel, en plikt för att sjuksköterskan ska utbilda och ge 

information till patienten men den moraliska kompass styr i vilken mån. Sjuksköterskan 

tror sig vara tillräckligt tydlig och informativ men patienten förstår inte de medicinska 

termerna och missförstår därför informationen och önskar därav mer information. En 

skriftlig broschyr kan då vara till hjälp för patienten att förstå informationen. Inför 

undersökningar och ingrepp som amputationer finns det checklistor som personalen följer 

för att inget ska missas av personalen där en av punkterna är just information. Plikten att 

informera och dilemmat som uppstår om sjuksköterska inte lämnar ut även skriftlig 

information vilket finns tillhörande de olika undersökningarna och checklistorna då hen 

anser vara tillräckligt informativ med den muntliga informationen som skall ges till 

patienten (Socialstyrelsen, 2015).  
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En person som har genomgått en amputation kan behöva mycket stöd och hjälp med 

praktiska saker. Allt från att kunna resa sig ur sängen, att laga mat och röra sig i köket, til 

att komma ut och aktivera sig. Med anledning av de olika scenarierna oroade sig de som 

genomgick en amputation över att vara en börda för sina anhöriga. Alternativet för att 

den amputerade är exempelvis att få stöttning från hemtjänsten för att inte belasta de 

anhöriga. I studierna betonades vikten av att inte känna sig ensam utan att ha anhöriga 

som kontaktar dem är uppskattat och viktigt. Det visade att många upplevde att de 

behövde sina anhöriga för att klara av vardagen. De som hade genomgått en amputation 

upplevde sig inte längre självständig utan hjälp av en anhörig, vårdtagare eller ett 

hjälpmedel som kunde vara en protes eller en rullstol. Resultatet av studierna framkom 

det att det var mycket betydelsefullt för de amputerade när anhöriga visade att de gärna 

ville hjälpa till med stöttning, det fick dem att känna sig värdefulla. Däremot framkom 

det i studiernas resultat att stödet kunde bli för mycket. Att de som hade genomgått en 

amputation upplevde sig som mer handikappade när anhöriga och vårdpersonal gjorde 

allt åt dem. Det var ytterst viktigt för dem att få göra det som de faktiskt kunde. Birkler 

(2007) beskriver om paternalism som är autonomins motsvarighet. Det kan liknas vid 

paternalism då anhörig i all välmening hjälper den amputerade mer än vad denne önskar. 

Anledningen kan vara brist på dialog vilket kan kopplas till diskursetiken (Birkler, 2007). 

Diskursetiken menar på vikten av dialogen, en dialog som är mellan alla berörda parter. 

Resultaten visade på att de berörda parterna kan bestå av patienten, anhöriga och 

sjukhuspersonalen. Dessa bör tillsammans ha en kommunikation om saker som de tycker 

är viktigt och hur de ska gå tillväga under vårdförloppet för att tillfredsställa allas behov. 

Problemet som kan uppstå med diskurusetiken är om de olika parterna inte har samma 

generella uppfattningar. Det kan ifrågasättas vilka som borde ingå i en dialog, om man 

ska inkluderas bara för att det finns en relation partnerna emellan. Om anhöriga ska vara 

med bara för att de är anhöriga eller om de ska uteslutas. Handlar det om patienten så är 

det den som fokuset ska ligga på och inte på de anhöriga. Diskursetiken handlar om att 

man ska kunna sätta sig in i andras perspektiv i en dialog. Håller inte detta så faller hela 

konceptet för att kunna föra en dialog. Diskursetiken handlar även om att det är en 

maktneutral miljö och kopplar man det till de som har genomgått en amputation blir det 
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problematiskt då de amputerade naturligt hamnar i underläge gentemot vårdande 

anhöriga eller vårdpersonal (Sandman & Kjellström, 2013).  

Resultatet visade att de som har genomgått en amputation försöker återgå till sin tidigare 

roll innan man fick sin sjukdom. Till detta kan Meleis (2012) Theory of Transition 

kopplas. En människa som har fått en sjukdom går från ett välbefinnande till ett 

sjukdomstillstånd med en vilja att sedan återgå till ett nytt anpassat välbefinnande. En 

lyckad transition innebär hopp och positivitet i livet. I resultaten visade det att tänka 

positivt och vara positiv inför framtiden gjorde återgången till ett liv likt det innan 

amputationen skulle vara lättare. De personer som hade genomgått en amputation tog 

med sig upplevelsen och nya erfarenhet som en lärdom och var mer villiga nu än någonsin 

att göra en livsstilsförändring. Efter de hade fått information och utbildning kring deras 

sjukdom tog flera bättre hand om sina fötter och flertalet hade ändrat sin kost. De var blev 

mer aktiva och hittade på mer saker än de någonsin gjort under hela sitt liv och det var 

tack vare amputationen som gjorde att det blev en morot till att ingenting är omöjligt. 

Slutsats 
Patienters erfarenhet av gått igenom en amputation till följd av diabetes ansågs både 

vara fysiskt och psykiskt krävande. Flera av patienterna upplevde att de blivit stärkta av 

upplevelsen och hade fått en större respekt och insikt i sin sjukdom. Studiens resultat 

visade att information och stöd var två av de viktigaste faktorerna för att patienterna 

skulle återhämta sig snabbt och känna sig trygga i sina nya livssituationer. Trots att 

patienterna fick många positiva erfarenheter av att ta sig igenom processen fanns det ett 

antal negativa erfarenheter de hade gemensamt. När det gällde fantomsmärta upplevde 

flera av patienterna att de inte fått någon hjälp med problemet för att det inte fanns 

någon vidare kunskapen inom det. I resultatet framkom det även att det fanns vissa 

skillnader gällande patienters erfarenhet beroende på om de var från landsbygden eller 

om de kom ifrån städerna. Även om patienternas väg tillbaka till ett fungerande liv var 

olika långa poängterades vikten av information och stöd för att ta sig igenom processen. 

För dessa patienter blir sjuksköterskans roll extra viktig då hen finns där som stöd och 
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informationskälla till patienten under hela processens gång. När patienten känner att den 

tappar fotfästet finns sjuksköterskan där och tar emot den och visar den vägen tillbaka.  
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Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 
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Sökschema 
Databas: Cinahl 

Datum: 2020-03-19 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att genomgå en amputation av en nedre extremitet till följd 

av diabetes.  

Sökning nr och namn  Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Erfarenheten Perception* [fritext] OR  

Attitudes* [fritext] OR  

Opinion* [fritext] OR  

Experience* [fritext] OR  

View* [fritext] OR  

Reflection* [fritext] OR  

Feelings* [fritext] OR  

”Quality of life” [fritext] 

1009,400  

2 -  Diabetes  Diabetes* [fritext] OR  

”Diabetes mellitus” [fritext] 

222,829  

3 -  Amputation  Amputation* [fritext] OR  

Amputees* [fritext] OR  

”Lower limb loss” [fritext] OR  

“Foot loss” [fritext] 

16,859  

4  S1 AND S2 AND S3  542  

Begränsningar engelsk text, publicerade mellan 2000-2020 479 4 
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Databas: PubMed 

Datum: 2020-03-20 

Syfte: Att beskriva patienters erfarenhet av att genomgå en amputation av en nedre extremitet till 

följd av diabetes.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Kvalitativa studier  ”Empirical research” [MeSH] 58070  

2 – Diabetes  ”Diabetes mellitus” [MeSH] 420546  

3 – Amputation  ”Amputation” [MeSH] 21260  

4  1 AND 2 AND 3  11 4 

Begränsningar Inga    
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Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Madsen U, Hommel A, 

Bååth C, Berthelsen C.  

Pendulating- A grounded 

theory explaining 

patients’ behavior shortly 

after having a leg 

amputated due to vascular 

disease. International 

journal of qualitative 

studies on health and 

well-being 

Danmark, 2016  

Syftet med studien 
var att utforma en 
grundteori som 
förklarar 
patienters 
beteende kort efter 
att ha genomgått 
en amputation till 
följd av vaskulära 
sjukdomar. 

Inklusionskriterier: 

genomgått en 

förstagångsamputation till 

följd av en vaskulär 

sjukdom och varit utskriven 

från sjukhuset i två veckor. 

 

Bekvämlighetsurval från två 

olika ortopediska 

avdelningar på sjukhus i 

Danmark under perioden 

april 2013 till januari 2014. 

11st deltog i studien, 3 

kvinnor och 8 män i åldern 

45–84 år.  

 

 

Djupgående 

intervjuer i 

patientens hem med 

hjälp av en 

intervjuguide 

innehållande öppna 

frågeställningar.  

 

 

 

Resultatet visade på att mycket 

av deltagarnas bekymmer efter 

operationen hörde ihop med 

processen av att inse att de 

genomgick en livsförändring 

som skulle påverka dem i resten 

av deras live. Processens olika 

faser presenterades enligt 

följande, förlora kontrollen, 

smälta chocken och återfå 

kontrollen samt en kategori som 

benämnde känslorna under 

samtliga faser.   

Tillförlitlighet: Stärks då citat finn 

med i studiens resultat.  

Verifierbarhet: Stärks då 

genomförandet beskrivits väl. 

Sänks då frågarna i intervjuerna ej 

framgår.   

Pålitlighet: Sänkt då det inte finns 

en utskriven förförståelse. Stärks då 

flera forskare involverats.   

Överförbarhet: stärks på grund av 

tydliga teman och tydlig kontext 

beskrivs.  

Frances K, Cronholm, 

Peter F, Easley, Ebony E, 

Davis, Trocon, Hampton, 

Michelle, Malay, D, Scot, 

Donohue, Cornelius, 

Song, Jinsup, Thom, 

Stephen R, Margolis, 

David J.  

 

A qualitative study of the 

experience of lower 

extremity wounds and 

amputations among 

people with diabetes in 

Philadelphia. 

 

Philadelphia, 2017 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

uppfattningar bland 

personer med typ 2-

diabetes om fotsår 

och amputationer i 

nedre extremiteter. 

 

Inklusionskriterier: 

Avslutats minst fyra veckor 

före anmälan. Alla deltagare 

hade typ 2-diabetes. 

Exklusionskriterier: 

Externt bortfall: sju 

stycken.  

Internt bortfall: noll 

stycken. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjumetod.  

Bekvämlighetsurval, 39 

stycken deltog i studien, 

60,9 år var medelåldern, 24 

stycken var män och 15 

stycken var kvinnor.  

Intervjuer spelades 

in och 

identifierades. 

 

Analys: Analytiska 

strategi. Kodade 

data 

sammanfattades och 

undersöktes med 

avseende på 

mönster.  

 

Avslöjade en begränsad 

förståelse av 

sjukdomsprocessen. Störningar 

och förlust av oberoende 

uttrycktes oavsett om personen 

hade ett magsår eller en 

amputation.  

 

Tillförlitlighet: Svarar på 

syftet.  

Stärks då det är 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Stort urval,  

god beskrivning av 

inklusionskriterier. 

Verifierbarhet: Väl 

beskrivet 

genomförande 

samt analysdel. 

Pålitlighet: Ingen 

förförståelse. 

Överförbarhet: Tydligt 

beskriven kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Delea S, Buckley C, 

Hanrahan A, McGreal G, 

Desmond D, McHugh, S. 

 

Management of diabetic 

foot disease and 

amputation in the Irish 

health system: a 

qualitative study of 

patients’ attitudes and 

experiences with health 

services. 

 

Ireland, 2016 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska attityder 

och upplevelser 

hos personer med 

diabetes eller 

amputation i nedre 

extremiteterna och 

deras interaktion 

med 

sjukvårdstjänster i 

Irland. 

Datainsamling: 

10 stycken deltog i 

studien, 40–70 år, 

genomsnittsåldern var 

58 år. 4 stycken hade 

diabetes typ 1 och 6 

stycken hade diabetes 

typ 2. 

 

 

Semistrukturerade, en-

till-en 

intervju.  Deltagarna 

fick åter kryssade från 

enheten för protes, 

ortotik och 

rehabilitering av 

lindfrånvaro på ett 

sjukhus i södra Irland. 

 

Analys: 

Induktiv tematisk 

analys  

 

 

Besväret och ångesten som 

deltagarna i denna studie 

kände minskades av hälso- 

och sjukvårdspersonal som 

var sympatiska och 

lugnande, vilket gav 

deltagarna emotionellt stöd 

tillsammans med medicinsk 

vård. 

 

Tillförlitlighet: Studien svarar på 

syftet. 

Smalt urval, endast tio stycken 

deltagare deltog, studien känns inte 

tillförlitlig med urvalsantalet. 

Verifierbarhet: Väl beskrivet 

genomförandet samt analysdel. 

Pålitlighet: Ingen förförståelse. 

Överförbarhet: Tydligt beskriven 

kontext. 

Washington, Elaine D, 

Williams, Anita E. 

 

An exploratory 

phenomenological study 

exploring the experiences of 

people with systemic disease 

who have undergone lower 

limb amputation and its 

impact on their psychological 

well-being. 

 

United Kingdom, 2016 

 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

erfarenheterna 

över tid för 

personer med 

diabetes och / eller 

perifer 

kärlsjukdom efter 

en amputation och 

påverkan på deras 

psykologiska 

välbefinnande. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna hade 

genomgått en 

amputation i nedre 

extremiteterna på 

grund av diabetes 

under de senaste 14 

månaderna. Kunde 

tala engelska och hade 

kognitiv förmåga för 

att intervjuas. 

 

Datainsamling: 

6 stycken intervjuades 

i studien. 

 

Intervjuer vid två 

tillfällen.  

 

Analys: Induktiv 

tematisk analys  

 

 

För deltagarna var 

amputationen en del av 

kronologin för deras 

kroniska sjukdom. Det var 

individens varierande 

upplevelse av hälsa som 

påverkade deras 

psykologiska välbefinnande 

snarare än hur lång tid som 

gått sedan amputation. 

 

Tillförlitlighet: Studien svarar 

på syftet. Urvalet var inte stort och 

det är tveksamt om resultatet kan 

generaliseras. 

Verifierbarhet: Ingen gedigen 

metodbeskrivning. 

Pålitlighet: Ingen  

förförståelse  

är beskriven. 

Överförbarhet: Resultatet är 

överförbart till människor som har 

genomgått och amputation på grund 

av diabetes och är över 55 år gamla. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Horne, Carolyn E, 

Paul, Joanna. 

Pain Support for 

Adults with a 

Diabetes-Related 

Lower Limb 

Amputation: an 

Empirical 

Phenomenology 

Study. 

North Carolina, 

2019 

 

 

 

Syftet med 

denna studie var 

att försöka 

förstå 

upplevelsen av 

kroniskt smärta 

bland dem som 

har genomgått 

en 

diabetesrelatera

d amputation i 

nedre 

extremiteterna. 

 

Inklusionskriterier: skulle vara 

18 år eller äldre, ha en diagnos av 

diabetes, hade gjort en amputation 

med lägre extremitet på grund av 

komplikationer från diabetes 

minst 6 månader före intervjun, 

och vara engelsktalande. 

 

Exklusionskriterier:  

Externt bortfall: tre stycken.  

 

Datainsamling: 

14 individer stycken kontaktades. 

56% var män och medelåldern var 

60,82 år. 

Intervjustudie med hermeneutisk 

ansats. 

Privata, semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Studien var kvalitativ empirisk 

fenomenologidesign. 

 

Analys:  

Koder identifierades för varje 

deltagare separat och sedan över 

deltagarna för gemensamma 

teman. Varje intervju varade i 

cirka 30–60 minuter och 

spelades in och transkriberades 

ljud. Fältanteckningar 

registrerades av huvud utredaren 

efter varje intervju. 

Att förstå reaktionerna 

och behoven hos 

individer som lever 

med kronisk 

neuropatisk smärta är 

en viktig del i 

behandlingen av denna 

smärta. Studier som 

denna ger en mer 

omfattande förståelse 

för den levande 

upplevelsen med 

kronisk neuropatisk 

smärta och ger 

konsekvenser för 

hälsovården som 

behandlar dessa 

individer. 

 

Tillförlitlighet: Studien svarar 

på syftet.  

Verifierbarhet: 

Välbeskriven metod, fördel med 

en hermeneutisk ansats, inga 

hypoteser i förväg. 

Pålitlighet: Finns ingen tydlig 

förförståelse i studien. 

Överförbarhet: Tydligt 

beskriven metod. Kan användas 

till personer över 18 år med 

diabetes och genomgått en 

amputation av en nedre 

extremitet. 

Amoah Kissiwaa 

Maame V, Anokye 

R, Acheampong E, 

Dadson Rubby H, 

Osei M, Nadurey A. 

 

The experiences of 

people with 

diabetes-related 

lower limb 

amputation at the 

Komfo Anokye 

Teaching Hospital 

(KATH) in Ghana. 

 

Ghana, 2018 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienter med 

diabetesrelatera

d amputation i 

en nedre 

extremitet  

 

Inklusionskriterier: Hade 

amputerats vid foten, under knäet, 

vid knäet, ovanför knäet och vid 

höften. Även att de talade 

engelska, Fante och Twi.  

 

Datainsamling: 

10 stycken intervjuades. Data 

samlades in mellan december 

2016 och mars 2017. 

Patienter som valdes ut om de var 

i åldern 25–70 år. 

 

 

Semistrukturerad intervjuguide 

användes i en djup intervju 

ansikte mot ansikte. 8 frågor 

ställdes till deltagarna.  Intervjun 

spelades in med en ljudinspelare 

medan anteckningar togs utöver 

ljudinspelningen. 

De bandinspelade intervjuerna 

transkriberades och kategoriseras 

senare i liknande teman. 
Analys: 

Analyserna gjordes manuellt 

med hjälp av den tematiska 

innehållsanalysen styrd av Miles 

och Hubermans ramverk för 

tematisk innehållsanalys. 

Det fanns olika grader 

av upplevelser, allt från 

fysiska såväl som 

psykologiska och 

ekonomiska 

utmaningar.  

 

Tillförlitlighet: Studien svarar 

på syftet. Utförlig och god 

beskrivning av etiska 

forskningsaspekter 

Verifierbarhet: Enkäten är 

sanningsenlig då deltagarna blev 

intervjuade  

Pålitlighet: Stärks då det 

beskrivits vem som har gjort vad i 

studien och att fler än en forskare 

har varit involverad 

Överförbarhet: Till de som har 

fått en nedre extremitet 

amputerad på grund av en 

diabetes-relaterad orsak. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Angela M. Beattie, 

Rona Campbell, Kavita 

Vedhara. 

 

Whatever I do it´s a lost 

cause. The emotional 

and behavioural 

experiences of 

individuals who are 

ulcer free living with 

the threat of developing 

further diabetic foot 

ulcers: a qualitative 

interview study. 

 

United Kingdom, 2012 

 

Syftet med 

denna studien 

var att 

undersöka de 

känslomässiga 

och 

beteendemässig

a 

konsekvenserna 

av att leva med 

denna ökade 

risk för re-

ulceration. 

 

Exklusionskriterier: Om de 

hade svåra 

kommunikationsproblem eller 

inte hade engelska som deras 

första språk.  

Externt bortfall: 3 stycken. 

Internt bortfall: 4 stycken. 

 

Datainsamling: 

Totalt var det 22 stycken 

potentiella deltagare. 

15 stycken fick delta, det var 8 

kvinnor och 7 män.  

Medelåldern för kvinnor var 45 

år, medan män var äldre där 

medelåldern var 58 år. 7 stycken 

hade diabetes typ 1 och 8 

stycken hade diabetes typ 2. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Deltagarna kontaktades via 

telefon. Deltagarna valde 

valfri plats att bli intervjuade  

 

Analys: 

Detaljerade fältanteckningar 

och en reflexiv tidskrift 

skrevs. Koder grupperades 

gradvis i bredare kategorier, 

och genom jämförelse över 

transkript identifierades 

övergripande teman. 

Intervjuerna i studien 

avslöjade att de flesta 

deltagare upplevde en 

brist på upplevd kontroll 

för att förhindra 

ytterligare DFU: er, och 

detta tycktes underbygga 

individernas emotionella 

och beteendeupplevelser. 

Det var tydligt i studien 

att både deltagare med en 

historia av endast ett 

tidigare magsår, liksom 

de med flera erfarenheter 

av magsår. 

 

Tillförlitlighet: Studien svarar 

på syftet. Brett urval av patienter 

samt god beskrivning av 

exklusionskriterier. Studien var 

godkänd av etisk kommitté men 

inga forskningsetiska aspekter 

beskrivs  

Verifierbarhet: Väl 

beskrivet genomförande samt 

analy.  

Pålitlighet: Finns ej någon 

beskriven förförståelse. 

Överförbarhet: Väl 

beskriven metod. 

Wendy, van de Mortel, 

Thea F, Taylor, 

Beverly. 

A path of perpetual 

resilience: exploring the 

experience of a 

diabetes-related 

amputation through 

grounded theory 

Australia, 2011 

 

Studiens syfte 

var att utforska 

upplevelsen av 

en 

diabetesrelatera

d amputation 

genom grundad 

teori. 

 

Datainsamling: 

Fem stycken intervjuades. En 

var kvinna, fyra var manliga. 

Ålder mellan 41–77 år. 

Deltagarna hade diagnostiserats 

med diabetes i 17–50 år. Alla 

deltagare hade ytterligare 

diabetiska komplikationer 

 

 

 

informationsblad och 

medgivandeformulär skickade 

till deltagarna Samt påminelse 

om ej svar. Intervjuer 

genomfördes i deltagarnas 

hem med öppna frågor för att 

beskriva hur deras 

amputationer hade påverkat 

deras liv. Intervjuer tog 30–45 

minuter och spelades in på 

audiotape och transkriberades 

senare. 

 

Analys: Induktiv tematisk 

analys 

I denna studie så delades 

de in i tre kärnkategorier 

som beskrev deltagarnas 

upplevelse av deras 

amputation och 

konsekvenser av 

effekterna av 

amputationer i nedre 

extremiteterna och är 

förknippade med frågor 

om fysisk, social och 

psykologisk fungerar. 

 

 

 

 

 

Tillförlitlighet: Studien svarar på 

syftet vilket stärker 

tillförlitligheten.  

Verifierbarhet: Väl beskriven 

analys och genomförande vilket 

stärker verifierbarheten.  

Pålitlighet: Alla forskare var 

involverade under analysens alla 

steg vilket stärker pålitligheten.  

Överförbarhet: Tydliga teman 

beskrivs som stärker 

överförbarheten.  
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