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Disposisjon

 Den klassiske pasient med benamputasjon

Årsak, reaksjoner, vurderinger

 Stumpen

 Protesetilpasning



Hva karakteriserer den typiske 

amputasjonspasient?



Den ”klassiske” amputasjonspasient

 Over 60 år

 Perifer aterosklerotisk sykdom (PAS)

80-90% vaskulære problemer

 Lang sykehistorie

 Mange tilleggsykdommer

Diabetes Hjertesvikt

Hypertensjon KOLS

Aneurismer Kognitiv svikt



Gjenværende fot

 Ta vare på 

gjenværende ben

= risiko fot

 Opplæring av pasienten

 Diabetikere:

 Henvises til Sophies 

Minde for spesial sko og 

fotseng

 WHO’s retningslinjer 2007



Andre årsaker



Balansen

 Balanse blir påvirket:

 Redusert input fra det somatosensoriske system
(Vrieling et al. 2008, Gailey et al. 2004)

 OBS- glemmer benet er borte

 Strategier for å opprettholde balansen

 Mer avhengig av synet

 OBS- nettene/mørke 

 Økt postural svai

 Balansen er ikke automatisert



Utholdenhet

 Det er fysisk krevende å gå med protese

pasienter i NYHA-klasse IV

KOLS stadium GOLD IV

 Hva sier litteraturen:

ca 70-80 % mer energi å gå med en 

lårprotese

ca 50 % med en leggprotese



Følelsesmessige reaksjoner

 Ulike reaksjoner

 Sorg, sinne, bitterhet, lettelse, skyldfølelse.

 Vanskelig å vurdere 

 Vanskelig å se/ta på stumpen
 Endret selvfølelse

 Pårørende



Vurdere rehabiliteringspotensialet

1. De som klart kommer til å bli 

protesebrukere. 

2. De som eventuelt blir 

protesebrukere. 

3. De som definitivt ikke blir 

protesebrukere.



Tverrfaglig teamarbeid

 Pasient

 Ortoped, indremedisinsk lege, sykepleier, 

hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, 

sosionom, ortopediingeniør

 Samarbeid med pårørende, kommune/ 

bydel



ICF
Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse

Vurdere rehabiliteringspotensialet



Vurdere rehabiliteringspotensialet

Helhetsvurdering av pasientens

funksjonsnivå
 Generell allmenntilstand

 Hjerte-/ lungefunksjon

 Mental tilstand, kognitiv funksjon, motivasjon

 Tidligere funksjonsnivå

 Muskelstyrke, utholdenhet, bevegelighet

 Balanse

 Gangfunksjon

 Sosiale forhold



Transfemoral amputert

1. Bør kunne reise seg fra 

ryggliggende til sittende på 

sengekanten selvstendig.

2. Flytte seg fra seng til rullestol og 

tilbake uten hjelp.

3. Stå på gjenværende ben i 5 sek 

uten å støtte seg i landgangen.



Amputasjonsstumpen



Stumpen.Viktige kirurgiske prinsipper

 Myodese

 En fiksasjon av musklene 

 Gir mulighet for kraftutvikling 

 Myoplastikk: 

 muskulaturen sys sammen som en forankring 

 Gir optimal bløtdelsdekning og mulighet for vektbæring 



Manglende myodese

 Standfase

 Vanskelig å stabilisere 

femur 

 Svingfase

 Femur prominerer

smerter



Amputasjonsstumpen

 Lære gode vaner for stell 

av stumpen

 Amputasjonsstumpen 

vaskes og smøres på 

kvelden

 Huden trenger tid for 

nydanning av beskyttende 

fettstoffer

 Stimulering av huden- lett 

frottering

 Undersøke huden med 

speil



Smerter

 Lære forskjellen på:

 Fantomsmerter

 Smerter i benet som er borte

 Vil oftest avta gradvis

 Fantomfølelse

 Kjenner benet som er borte men ikke smerter

 Stumpsmerter

 Mange strukturer skal gro

 Smertelindring er viktig i startfasen



Endret muskelfunskjon- transfemoral

 Hamstring manglende 

funksjon:

 Hofte fleksorer forkortes

 Rygg ektensorer forkortes

 Abdominale muskler blir 

forlenget og svake

 Trene:

 Hamstrings og gluteus 

 Core stability 

(abdominals)



Kontrakturprofylakse

 Mageleie 20/30 min x 2

 Teste fleksjonskontraktur i hoften



Styrketrening – hofte add/abduksjon

 Hofteadduktorer

 Hofteabduktorer



Styrketrening - glutealmuskulatur

Eksempler fra vår kliniske hverdag



Silikonliner



Hvorfor bruke silikonliner?

 Reduserer hevelse

 Former og herder stumpen

 Gir jevn og kontrollert 

kompresjon 

 Er den innerste del av 

protesen



Silikonliner- ulemper

 Svetting

 Irritasjon/ hudreaksjon

 Tørr hud

 Dårlig hygiene (OBS- vask 

liner grundig)

 For stor liner

 Kostbart



Silikonliner størrelse

 Måle stumpen

 4 cm fra distale ende

 Velg str. som er 1-3 

cm mindre.



Vask av silikonliner

 Lære god hygiene med en gang:

Vaskes innvendig med parfymefri såpe

Skylles med lunkent vann

Tørkes på stativ eller rent håndkle

Vask i vaskemaskin

Vask i oppvaskemaskin



Protesetilpasning



Protesetilpasning

 Måltaking kan skje ca
3 uker postope. 

 Første protese ofte 
relativ enkel

 Viktig med tverrfaglig 
samarbeid
 Justeringer

 Mestringsfølelse



Bli fortrolig med protesen

 Suspensjon:

Pinnelås 

Snorlås

Vakum

 Stumpsokker

Endring i volum



Ulike tyngdepunkter

 Mer vekt på gjenværende ben (62-63 % av 

kroppsvekten)

 Økt muskelaktivitet i gjenværende ben. 



Fortrolighet med veksling mellom

ulike tyngdepunkter



Gangtrening 

 Redusert balanse på protesen:

 Bevisstgjøring/ trene 

propriocepsjon

 Vektoverføring til protesesiden 



Gangtrening (forts.)

 Redusert balanse på protesen:

 Skrittbredde

 Skrittlengde



Gangtrening og Core-stability

 Ryggliggende øvelser: 
 Hælen skli langs underlaget

 Bena bøyd- gå på stedet

 Bena bøyd- add/abd

 Seteløft (gå på stedet)

 Sitbacks

Corio, 2007



Core-stability



Funksjonell gangtrening
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