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Save life, save limp, save function 
 
• Amputasjon er fjernelse av en kroppsdel  

 
• Livreddende behandling hvor man ofrer funksjon  



Årsaker til amputasjon 

 

Perifer karsykdom  
          83% amputeres av vaskulære årsaker     

(Deans er al, 2008) 

 
Ulykker/traumer 

 
       Ondartede hud/knokkelsvulster 

 
Alvorlig infeksjon 

 



Den typiske amputasjonspasient 

• Lang sykehistorie 

• Kompleks sykdomsbilde 

• Langvarige smerter 

• Langvarig inaktivitet 

• Sterkt nedsatt almenntilstand 

• Høy alder  

 
 



Forekomst 

• En studie angir at den årlige insidens i Trondheim for 
benamputasjoner er 33 per 100.000 (Witsø et al., 2010) 

 

• I den vestlige verden blir omkring 50 % av alle 
amputasjoner gjort hos personer med diabetes. 
Amputasjonsrisikoen for personer med diabetes er 33 
ganger høyere enn hos ikke-diabetikere (Kapelrud, 2006) 

 

• Gjennomsnittsalderen for personer som blir amputert er 
høy. 80 % er over 60 år, 20 % er over 80 år (Deans et al., 2008) 

 
 



www.ankelogfot.no 



Amputasjonsnivå 
• Årsak 
• Pasientens 

funksjon/aktivitetsnivå 
• Hudkvalitet 
• Sår 
• Smerter 
• Infeksjon 
• Blodforsyning 
• Pasientens forståelse og 

forventninger 
• Ortopeditekniske forhold 



Rehabiliteringsprosessen begynner på 
operasjonsbordet! 

  



Hva er målet? 

  



Energikrevende å gå med en benprotese 



Fokus postoperativt 

• Ukomplisert sårtilheling 
– ERNÆRING! 

• Kontroll på smertene 
• Forberede pasienten og 

amputasjonsstumpen på 
en fremtidig 
protesetilpasning 

 



Å komme ut av sengen er viktig… 

• Muskelstyrke: 
 Få dager = 3-4 %   
 1 uke = 20 % 
 

• Utholdenhet: 
 1 uke = 10 % 
 3-4 uker = 20 % 

 
 



        Kompresjonsbehandling 

  

Reduserer ødem 
 

Bedrer mikrosirkulasjonen og 
fremmer sårtilheling 

 
Former amputasjonsstumpen 

 
Smertelindrende  

 
Jevn kompresjon 

 
Silikonhylse er oppheng for 

protesen  
 

 



Tilpasning av benprotese når 

• Konisk fasong på 
amputasjonsstumpen 

 
• Såret tilhelet og skorpen 

ramlet av 



Sen sårtilheling….. 
28.11.14 19.12.14 

 
11.03.15 

15.04.15  17.12.15 

 



Gange Desember 2014 

 



Gange April 2015 

 



Likemannsarbeid 

www.momentum.nu 
 Foreningen for arm- og benprotesebrukere 

www.lfa.no 
Landsforeningen For Amputerte 

http://www.momentum.nu/
http://www.lfa.no/


www.ispo.no  
 

 International Society for Prosthetics and Orthotics 

http://www.ispo.no/


www.sus.no 





Takk for oppmerksomheten! 
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