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Skånes Universitetssjukhus 

• Komplett amputationsdata sedan 2011 
• T o m 2014: inkomplett gällande baseline, 

protesdata och follow-up 
• Sedan 2015: komplett inkl baseline, 

protesdata och follow-up för alla genomförda 
amputationer prox om fotleden 
 



Skånes Universitetssjukhus 

• Kräver engagemang av alla respektive 
yrkeskategorier (läkare: amputationsdata; 
sjukgymnast/arbetsterapeut/sköterska: 
baseline; ortopedingenjör: protesdata) 

• Framöver säkert möjligt att delegera till 
sekreterare 

• För eget förbättringsarbete lärorikt att fylla i 
sin egen del 



Data SUS t o m 150630 
• Totalt 1533 amputationsingrepp (op även före 

2011) 
• 2011- 150630: konstant 315-320 ingrepp/år 
 
• 38% av ingreppen hos kvinnor, 62% hos män 
 
• Rökning registrerat hos 497: rökare 153, före 

detta 181, aldrig rökt 163 
 



Data SUS 
amputationst
yp 

n SUS n hela landet 

Primär 
amputation 

1095 (71%) 1435 (82%) 

Reamputation 319 (21%) 182 (10%) 

Revision 108 (7%) 48 (3%) 

Total 1533 1743 



Data SUS 
Amputations-
nivå 

n SUS n hela landet 

Fot 687 (45%) 89 (5%) 

TT + KE 463 + 49 (33%) 1068 + 172 
(71%) 

TF + HE/TP 330 + 4 (22%) 399 + 15 (24%) 

Total 1533 1743 

Här skiljer sig data från årsrapporten (50% TT!!) 
vilket visar vikten av komplett registrering 



Data SUS 

diagnos n SUS n hela landet 

Diabetes med 
eller utan 
arteroskleros 

833 (54%) 697 (40%) 

Arteroskleros 
utan diabetes 

474 (31%) 513 (29%) 

Inte registrerad 22 (1%) 158 (9%) 

Total 1533 1743 



Erfarenhet efter egen registrering 

• Man blir medveten gällande: 
– Strukna operationer 
– Revision / reamputation inom kort tid 
– En del patienter avlider inom några dagar postop 

– ifrågasätter antingen själva ingreppet eller 
tidspunkten 

– Vikten av att läkarna är med eftersom där börjar 
hela processkedjan 



”Fällor” 

• Samla ihop datahögar  ytterst tråkigt att 
behöva registrera flera månaders data 

• Förlita sig helt på op berättelsen, t ex diagnos 
(ofta finns diabetes fastän det inte står som 
diagnos) 

• ”bättre jag gör det än ingen”  skapa allmän 
intresse! 



Tips 

• Prata på kliniken om SwedeAmp 
• Skapa en grupp med fler representanter från 

respektive yrkeskategori 
• Gör ”registreringsträffar”, i alla fall i början 
• Återkoppling gemensamt  
• Presentera egen data på kliniken 



TACK 
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