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Bakgrund 
Antalet amputationer i Sverige har ökat något de tre sista åren och ligger runt 3500/år.

En amputation av benet medför stor

protesförsörjning samt god rehabilitering 

Om någon av delarna inte är optimala leder detta ofta till att patienten får leva med ett svårt handikapp 

och vara beroende av andra. Behandlings

Syfte 
Att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela 

vårdkedjan (Amputation, Protesförsörjning och Rehabilitering) nationellt, regionalt samt på enhetsnivå 

som ett instrument för förbättringsarbete och förebygga

Processmått 
Indikationer, nivåval, postoperativ behandling, protesförsörjning, protesförnyelse, rehabiliteringsinsats.

Uppbyggnad 
Registret består av totalt 6 formulär

1 Patientdata 

2 Amputationsdata  

3 Protesdata 

4 Patientens situation före amputation

5 Patientens situation efter amputation

6 Rörelseanalys data  

Patienten inkluderas i registret vid amputation och följs till 24 månader efter senaste amputation 

eventuellt dödsfall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder från utställningen ”Kapad 
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har ökat något de tre sista åren och ligger runt 3500/år.

En amputation av benet medför stora förändringar i patientens liv. Med rätt amputations

örjning samt god rehabilitering kan patienten ändå leva ett ganska oinskränkt och 

Om någon av delarna inte är optimala leder detta ofta till att patienten får leva med ett svårt handikapp 

handlingsstrategin ser olika ut i olika delar av landet

Att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela 

vårdkedjan (Amputation, Protesförsörjning och Rehabilitering) nationellt, regionalt samt på enhetsnivå 

som ett instrument för förbättringsarbete och förebyggande insatser. 

Indikationer, nivåval, postoperativ behandling, protesförsörjning, protesförnyelse, rehabiliteringsinsats.

ret består av totalt 6 formulär: 

amputation 

5 Patientens situation efter amputation 

Patienten inkluderas i registret vid amputation och följs till 24 månader efter senaste amputation 

Bilder från utställningen ”Kapad Kropp” med bilder av Elisabeth Ohlsson Wallin

 

har ökat något de tre sista åren och ligger runt 3500/år. 

rätt amputationsteknik, rätt 

ganska oinskränkt och normalt liv. 

Om någon av delarna inte är optimala leder detta ofta till att patienten får leva med ett svårt handikapp 

i olika delar av landet 

Att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela 

vårdkedjan (Amputation, Protesförsörjning och Rehabilitering) nationellt, regionalt samt på enhetsnivå 

Indikationer, nivåval, postoperativ behandling, protesförsörjning, protesförnyelse, rehabiliteringsinsats. 

Patienten inkluderas i registret vid amputation och följs till 24 månader efter senaste amputation eller 

Kropp” med bilder av Elisabeth Ohlsson Wallin 


