
AmputationsregisterAmputationsregister
AnvändarberättelseAnvändarberättelseAnvändarberättelseAnvändarberättelse

Ilka Kamrad, ortoped, SUS MalmöIlka Kamrad, ortoped, SUS Malmö



MålMål

�� Inmatning av alla genomförda Inmatning av alla genomförda 
amputationer på ortopedkliniken SUS, Lund amputationer på ortopedkliniken SUS, Lund 
och Malmö i registretoch Malmö i registret

�� Kontinuerlig registrering t ex en gång i Kontinuerlig registrering t ex en gång i 
månadenmånadenmånadenmånaden



Volym per årVolym per år

�� TranstibialaTranstibiala amputationer: ca 100amputationer: ca 100

�� KnäexartikulationerKnäexartikulationer: ca 20: ca 20

�� Transfemorala amputationer: 70Transfemorala amputationer: 70

�� Framfotsamputationer: minst 150Framfotsamputationer: minst 150--200200



RealitetRealitet

�� Ingen tid för kontinuerlig inmatningIngen tid för kontinuerlig inmatning

�� Under press inmatning en gång per år eller Under press inmatning en gång per år eller 
halvårhalvår



ProblemProblem

�� Det tar upp till 10 minuter att ta reda på all Det tar upp till 10 minuter att ta reda på all 
information för korrekt inmatning av en information för korrekt inmatning av en 
amputationamputation

�� Räcker ej med enbart Räcker ej med enbart opop berättelsen (t ex berättelsen (t ex 
primärdiagnosen felaktig, saknas primärdiagnosen felaktig, saknas primärdiagnosen felaktig, saknas primärdiagnosen felaktig, saknas 
preoperativpreoperativ bedömning, saknas uppgifter bedömning, saknas uppgifter 
om andra om andra sjukdomersjukdomer, gångförmåga, rökning , gångförmåga, rökning 
m m som måste letas fram i journalen)m m som måste letas fram i journalen)



Vem ska registrera?Vem ska registrera?

�� Nödvändigt Nödvändigt att det är en läkare som att det är en läkare som 
registrerar amputationsformuläret?registrerar amputationsformuläret?

�� Svar: ja, med hänsyn till att inmatande Svar: ja, med hänsyn till att inmatande 
måste ha en helhetsbild av patienten och måste ha en helhetsbild av patienten och 
sjukdomsförlopp för att kunna registrera sjukdomsförlopp för att kunna registrera sjukdomsförlopp för att kunna registrera sjukdomsförlopp för att kunna registrera 
korrekt korrekt 



Status idagStatus idag

�� Komplett 2012Komplett 2012

�� 2013: saknas 2013: saknas framfotsamputationer framfotsamputationer (fokus (fokus 
på major amputations)på major amputations)

�� 2014: enbart 2014: enbart transtibialatranstibiala amputationer från amputationer från �� 2014: enbart 2014: enbart transtibialatranstibiala amputationer från amputationer från 
MalmöMalmö



FörbättringsförslagFörbättringsförslag

�� Registreringsproceduren kan förkortasRegistreringsproceduren kan förkortas

�� Registrera kringinformation enbart en gång Registrera kringinformation enbart en gång 
och registrera vid nya operationer enbart och registrera vid nya operationer enbart 
följande:följande:

�� Revision / Revision / reamputationreamputation / primär amputation/ primär amputation�� Revision / Revision / reamputationreamputation / primär amputation/ primär amputation

�� Amputationsnivå samt Amputationsnivå samt opop specifika rutorspecifika rutor

�� Om ny operation flera år efter senaste så kan Om ny operation flera år efter senaste så kan 
man ju gå genom journalen igen för att se man ju gå genom journalen igen för att se 
om något nytillkommet om något nytillkommet –– således borde alla således borde alla 
anamnestiska kryss föras över automatiskt i anamnestiska kryss föras över automatiskt i 
nya formuläretnya formuläret



ResultatResultat

�� På senaste halvår oroväckande många På senaste halvår oroväckande många 
revisioner och revisioner och reamputationerreamputationer inom kortaste inom kortaste 
tidtid

�� Avstämning med sjukgymnasterna och Avstämning med sjukgymnasterna och 
avdelningsöverläkarna som tycker samma avdelningsöverläkarna som tycker samma avdelningsöverläkarna som tycker samma avdelningsöverläkarna som tycker samma 
saksak

�� Fråga: varför? För många inblandade i hela Fråga: varför? För många inblandade i hela 
vårdkedjan? För snål nivåbestämning? För vårdkedjan? För snål nivåbestämning? För 
sjuka patienter jämfört tidigare? Har andra sjuka patienter jämfört tidigare? Har andra 
kliniker upplevt samma sak? Tacksam kliniker upplevt samma sak? Tacksam 
diskussiondiskussion


