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HÄNDELSER I VÅRDKEDJAN EFTER BENAMPUTATION - ETT MULTIPROFESSIONELLT OMHÄNDERTAGANDE 

Amputation på nedre extremiteten är ofta ett led i en lång vårdkedja, både före och efter ingreppet, och med flera 
yrkesgrupper inblandade. För majoriteten av patienter sker amputationen sent i livet och ingreppet har vanligen föregåtts 
av en längre sjukdomsperiod med kärlsjukdom och/eller diabetes och ofta med svårläkta sår. För en avsevärt mindre grupp 
patienter utförs amputation tidigare i livet t.ex. till följd av olycka, tumör eller sepsis. För var och en innebär amputationen 
en oåterkalleligt förändrad situation, oavsett förväntad livslängd. En väl fungerande vårdkedja innefattar regelbunden 
sårprofylax och behandling, adekvat kirurgi, sårläkning, protesanpassning och rehabilitering och kan beskrivas enligt figuren 
nedan.  

Sammanfattande bild av hur vårdförloppet rekommenderas.  

För att patient och anhörig ska känna sig trygga med amputationsbeslutet och medverka i vårdprocessen är deras 
engagemang och åsikt viktig och fortlöpande information nödvändig. Operatören ska vid varje operation ta ställning till vilken 
amputationsnivå och vilken kirurgisk metod som ger bästa förutsättningar för läkning och senare protes. Detta för att 
möjliggöra återgång till ett så normalt liv som möjligt. Postoperativt påbörjas kompressionsbehandling för att optimera 
läkning av amputationsstumpen. På sjukhuset och vidare i rehabiliteringen pågår medicinsk behandling och funktionsträning 
parallellt och ett professionellt och socialt stöd ska erbjudas och ligga till grund i vårdplaneringen. De medicinska, fysiska och 
protestekniska förutsättningarna kräver multiprofessionell bedömning och samordning.  

PROTESKANDIDAT 

Efter en individuell målbeskrivning påbörjas protesförsörjning. En benprotes är alltid individuellt utformad och anpassas efter 
patientens förutsättningar. Funktionsträning med protesen sker med fysioterapeut. Ortopedteknisk enhet har ansvar för 
uppföljning och förnyelse av protes livet ut.  

INTE PROTESKANDIDAT 

När den individuella målbeskrivningen inte innefattar protes sker istället rehabiliteringen med individuellt anpassad 
funktionsträning. I ett senare skede kan ibland ny bedömning föranleda protesförsörjning.  
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