
 
 
23 nov 2020 
 
Hej alla SwedeAmp vänner, 
  
Under kommande veckor kommer ni som registrerar protesdata och uppföljningsdata se att vissa 
förändringar har införts. Portalen kommer inte att vara stängd under tiden. Det går bra att 
registrera efter bästa förmåga hela tiden, även om ni upptäcker vissa förändringar!  
 
Under ett år tillbaka har arbete pågått med att revidera delar av registret. Detta gäller framför allt 
registrering av protesdata (F3), men också några mindre förändringar i uppföljningsdata (F5).  
 
I samarbete med Coachprojektet vid Patientskadeförbundet RTP införs nu en ny variabel i slutet på  
uppföljningsfrågorna (F5) där patienten får ange (Ja/Nej) om man fått möjlighet träffa någon annan 
med liknande benamputation.  
 
Vad gäller protesdata så har en arbetsgrupp med representanter från olika organisationer inom 
ortopedteknik varit involverade och flera remissrundor till ortopedingenjörskollegor inom respektive 
organisation har genomförts. Arbetet har resulterat i följande:  
1. Alternativ för att beskriva protesens egenskaper har i möjligaste mån klassificerats enligt ISO.  
2. Ordningsföljden på frågor har stuvats om mer klokt så att vissa variabler bli följdfrågor och 

därmed inte visas när det inte är relevant. 
3. Vi har värderat om det går att stryka variabler/frågor och svarsalternativ. 
4. Vi har lagt till nya frågor såsom: 

a)  Anledning till att protesförsörjning ej ansetts tillämpligt? Svarsalternativ har hämtats från 
riktlinjer/vårdprogram som finns tillgängliga på SwedeAmps hemsida.   
b) Målsättning med protesförsörjningen? Denna baseras på s.k. K-levels för gradering av 
funktionskategorisering. I uppföljningsformuläret tillkommer variabel om måluppfyllelse efter 
samma gradering. 
c)  Fråga om läkt operationssår vid försörjning av första protes. Här är det viktigt med en bra 
definition på vad som är ett läkt sår och att kunskap om definitionen sprids. Det finns en manual 
för hur man ska tänka när man värderar svarsalternativen. När det nya protesformuläret har 
sjösatts uppdateras manualen också. Förklarande (röd) text vid datainmatning kommer 
dessutom finnas som guidning.   
d) Fråga om komplikationer som lett till fördröjning av första protesförsörjning innehåller 
svarsalternativ för följa om någon viss komplikation leder till extra lång fördröjning och om 
någon typ av komplikation är mer vanlig. 
e) Metod vid framtagning av TTA hylsa i syfte att kunna följa om någon metod är mer fördelaktig 
eller tvärtom.  
 

Arbete med att uppdatera de delar av manualen revisionen berör pågår nu parallellt. Information 
och uppdaterad manual skickas ut så snart arbetet är genomfört. Uppdaterade pappersformulär och 
uppdaterad manual kommer förstås finnas på hemsidan när allt är klart! 
 

 
Bästa hälsningar och ta vara på er!  
SwedeAmps styrgrupp 
 


