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Sammanfattning 
Bakgrund 
I Sverige benamputeras årligen ca 2200 patienter på transtibial-, transfemoral- och 
knäledsexartikulationsnivå. Vanliga orsaker är diabetes och ateroskleros. Andra kan vara 
missbildningar, tumörer eller trauma.  
 
SwedeAmp är ett kvalitetsregister och utifrån uppgifter därifrån ska man kunna genomföra 
utvärderingar av amputationerna och dess konsekvenser under hela vårdkedjan från 
amputationstillfället till protesförsörjning.  
 
Syfte 
Att beskriva gruppen patienter som benamputerats. Därutöver identifiera hur stor andel 
av uppgifterna som idag dokumenteras av de som ska inrapporteras till SwedeAmp-
registret och vilka yrkeskategorier som gör dokumentationen.  

Material och metod 
En retrospektiv tvärsnittsstudie med journalgranskning. Studien avser alla patienter som 
benamputerats på transtibial-, knäledsexartikulations- och transfemoral nivå på 
Universitetssjukhuset Örebro1 januari till och med 31 oktober 2016.  
 
Resultat 
Fler kvinnor än män benamputerades och medelåldern var 75 år. Majoriteten var 
transtibiala amputationer med lång posterior lambå som operationsteknik. Vid 
transfemorala amputationer var sagittala lambåer vanligast.  

Flertalet av uppgifterna som ska inrapporteras till SwedeAmp-registret, som nivå, orsak 
och operationsteknik dokumenterades av läkare och sjuksköterskor. Av uppgifterna 
saknades 16 %, främst angående vikt, längd och rökning.  

Slutsats 
Främsta orsaken som föranledde benamputation var diabetes. Vanligaste nivån att 
amputeras på var transtibial nivå med lång posterior lambå som teknik. Sagittala lambåer 
var vanligast vid transfemoral amputation.  

För att registreringen ska bli komplett är metoden för inrapportering viktig. Ett förslag på 
metodförbättring är att uppgifterna till SwedeAmp–registret registreras samtidigt som 
uppgifterna journalförs vid till exempel inskrivning och operationsberättelse. För att ett 
kvalitetsregister skall vara tillförlitligt krävs fullständig inrapportering. Om stora delar av 
uppgifterna saknas går poängen med kvalitetsregister förlorad. 
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1. Bakgrund 

1.1 Incidens 

Globalt sett skiljer sig incidensen av benamputationer mellan länder och man har sett att 

etnicitet, tillgänglighet av vård och social deprivation spelar en signifikant roll. Diabetes 

och dess komplikationer har visats vara den mest betydande risken för att behöva 

genomgå en benamputation [1]. Incidensen av amputation proximalt om fotleden har 

visats variera från 50 till 500 per 100000 hos diabetiker globalt sett. I den totala 

populationen varierar siffrorna kraftigt mellan olika länder men kan tänkas ligga så högt 

som 20 per 100000 invånare [2].  

Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer i slutenvården utfördes 2147 

stycken benamputationer på transtibial-, knäledsexartikulations- och transfemoral nivå i  

Sverige år 2014 [3]. Transtibial nivå innebär att benet amputeras under knäleden genom 

underbenet. Knäledsexartikulation innebär att man amputerar genom knäleden. 

Transfemoral nivå är att benet amputeras ovanför knäleden genom lårbenet.Vanligaste 

nivåerna att benamputeras i Sverige proximalt om fotleden är transtibial nivå följt av 

transfemural nivå. Fler män än kvinnor har amputerats på de ovan nämnda nivåerna 

sedan 1998 [3].   

                    
http://www.vardhandboken.se/Texter/Benamputation-vard-och-behandling/Oversikt/ 
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1.2 Etiologi 

Ateroskleros 

Ateroskleros med eller utan diabetes är en av de vanligaste riskfaktorerna och orsakerna till 

benamputation [4-8]. Ateroskleros kan efter lång tid manifestera som kritisk ischemi, 

vilket är en följd av den försämrade cirkulationen. Den försämrade cirkulationen kan 

innebära stort lidande i form av svåra ischemiska smärtor och nekros [2,4,9]. Kritisk 

ischemi ökar risken för amputation och har en dyster långsiktig prognos. Inom ett år efter 

diagnosen benamputerades 30 % av patienterna och dödligheten var 50 % efter 5 år i en 

studie [10]. Antalet amputationer har sedan 1950-talet ökat med fem gånger på grund av 

den ökade förekomsten av kärlsjukdom. Det har i sin tur orsakats av ökad livslängd, 

rökning och att allt fler äldre har sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdomar [4]. I 

flera studier har man visat att hög ålder ger ökad risk för benamputation [11-14].  

 

Diabetes 

Vid diabetes lider patienten i regel av både ateroskleros, mikroangiopati och neuropati [4].  

Neuropati kan ge minskad sensibilitet, vilket kan vara en faktor som leder till amputation 

[2,4,6,11,15]. Diabetes och sensorisk neuropati spelar en viktig roll för uppkomsten av sår 

som kan bli svårläkta och en inkörsport för infektioner som kan leda till amputation 

[4,7,11]. År 1995 beräknade man att det var 135 miljoner vuxna i världen som led av 

diabetes och man förutspår att siffran kommer att stiga till 300 miljoner människor 

år 2025 [13]. Andra orsaker som kan leda till amputation är trauma, tumörer och 

missbildningar [4].  

 

1.3 Indikationer 

Man är relativt eniga angående indikationerna för amputation i svensk sjukvård, men de 

kan tillämpas olika, vilket leder till att amputationsnivåerna kan variera mellan olika 

sjukhus trots att indikationerna är lika [16]. De viktigaste indikationerna för amputation är 

livräddande åtgärd (infektion eller tumör), smärtlindrande (svåra ischemiska skador) samt 

funktionsförbättrande (patientens funktion skulle förbättras med amputation och 

efterföljande protesförsörjning) [4]. Ingreppet bör vara tillräckligt radikalt för att undvika 

reamputation och samtidigt strävar man efter att behålla knäleden. Faktorer som man 

vägleds av är patientens smärtor, hudens utseende och dess temperatur. Man undersöker 

även puls och blodtryck i a.femoralis, a.poplitea, a.dorsalis pedis och a.tibialis posterior 
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[9]. Det har visats att preventivt arbete och tidig upptäckt av sår kan minska antalet 

amputationer [17] . 

 

1.4 Operationsteknik 

Vid transtibiala amputationer används flertalet operationstekniker. Den vanligaste och mest 

vedertagna tekniken är lång posterior lambå, även kallad “Burgess teknik”. Vid denna 

teknik amputeras oftast tibia ca 10-12 cm nedanför knäleden och fibula 1-1,5 cm proximalt 

om tibia. Den posteriora lambån markeras 30 cm distalt om knäleden. Den förbereds 

genom att massan av m. soleus reduceras för att undvika en klumpig lambå som kan 

påverka protesanpassningen. En grundregel är att den posteriora lambån bör vara ca 5 cm 

längre än vadens diametern vid det anteriora snittet. Lambån kommer sedan vikas över och 

sys fast anteriort [18].  

 

En annan typ av transtibial operationsteknik är sagittala lambåer. Tibia amputeras 10-15 

cm distalt om knäledsspringan och fibula ca 1 cm mer proximalt. Semicirkulära lambåer 

markeras ut medialt och lateralt. Nivån för lambåerna erhålls genom att addera en fjärdedel 

av vadens omkrets till nivån av tibiaosteomin. Lambåerna möts centralt och ärret kommer 

löpa anteriort till posteriort [8].  

 
http://www.oandplibrary.org/popup.asp?frmItemId=72C15689-1DE8-4ED0-B4B6-

AC448978556E&frmType=image&frmId=20  

 

Vid transfemorala amputationer och knäledsexartikulationer används också flertalet 

operationstekniker. Bland annat sagittala lambåer samt anteriora och posteriora lambåer 

[8].   

 

1.5 Kvalitetsregister 
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Kvalitetsregister ger möjlighet för utveckling och förbättringsarbete. Det är ett effektivt 

sätt att följa upp riktlinjer, rutiner och få information samlad för att kunna jämföra om det 

finns skillnader i vård och metoder i olika delar av landet. 

 

SwedeAmp är ett nationellt kvalitetsregister som verkställdes 2011. Det avser patienter 

som benamputerats och protesförsörjts. Med utgångspunkt från uppgifter i registret ska 

man kunna genomföra utvärderingar av amputationerna och dess konsekvenser under hela 

vårdkedjan. Registret ska fungera som ett underlag för uppföljning, förbättringsarbete och 

förebyggande insatser [16]. För att ett kvalitetsregister ska uppnå sitt syfte krävs korrekt 

och hög andel inrapportering. I tidigare årsrapporter från SwedeAmp har inrapporteringen 

varit knapphändig från samtliga län i Sverige [19]. Denna studie genomförs för att se hur 

dokumenteringen inför inrapporteringen till SwedeAmp ser ut i dagsläget på 

Universitetssjukhuset Örebro. 

  

2. Syfte 

Syftet med denna studie är  

- att beskriva gruppen patienter som genomgått en benamputation på transtibiell-, 

knäledsexartikulations- och transfemoral nivå. 

 

- att identifiera hur stor andel av uppgifterna som idag dokumenteras av de som ska 

inrapporteras till SwedeAmp-registret och vilka yrkeskategorier som gör denna 

dokumentation. 

 

3. Material och metod 

3.1 Studiedesign 

En retrospektiv tvärsnittsstudie med journalgranskning. 

 

3.2 Studiegrupp 

Alla patienter som benamputerats på transtibial-, knäledsexartikulations- eller transfemoral 

nivå på Universitetssjukhuset Örebro under perioden 1 januari till och med 31 oktober 

2016.  

 

3.3 Datainsamling 
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En journalgranskning avseende patienternas vårdtid genomfördes. En standardiserad 

granskningsmall konstruerades med ett anonymt inklusionsnummer (se bifogat material). 

Ur journalerna inhämtades dokumenterade uppgifter angående bland annat nivå, orsak och 

operationsteknik som skulle inrapporteras till SwedeAmps formulär. Amputationerna som 

granskades var genomförda 1 januari till och med 31 oktober 2016 samt eventuellt tidigare 

amputationer.   

 

Uppgifterna som skulle registreras i SwedeAmp-registret återfanns genom att systematiskt 

granska journalen i följande ordning: inskrivning läkare, inskrivning sjuksköterska, 

operationsberättelse, utskrivning läkare, sjukgymnast/arbetsterapeut och kurator/dietist. I 

de fall en uppgift inte hittades i journalen med den systematiska granskningen som 

beskrivits ovan används uttrycket att uppgiften saknas. 

 

För registrering i SwedeAmp används olika formulär. I denna studie användes ”Formulär 

2, version 4” och ” Formulär 4, version 2” [16]. Uppgifter som ska anges i formulären är 

bland annat nivå, orsak och operationsteknik. I de fall en patient genomgick fler 

amputationer under studieperioden genomfördes granskningen av den första av 

amputationerna som underlag till denna uppsats.  

 

3.4 Statistik 

För att analysera en eventuell skillnad i ålder har t-test använts. Ett p-värde på 0,05 eller 

mindre definieras som signifikant. Skillnaden i proportioner mellan grupperna avseende 

nivån för amputationen har beräknats med metoden som beskrivits av Newcombe & 

Altman [20]. I de fall konfidensintervallet inte omfattar 0 definieras skillnaden som 

signifikant. 

 

SPSS Statistics 22 har använts för beräkning av t-testet och beräkningen av eventuella 

skillnader i proportioner har gjorts med programmet Confidence Interval Analysis. 

 

3.5 Etiskt övervägande 

Eftersom journalgranskningar genomförts finns godkännande från klinikens 

verksamhetschef. Det är viktigt att informationen som används i arbetet inte kan kopplas 

till de enskilda patienterna. Redovisningen av det avidentifierade materialet i form av 

anonyma inklussionsnummer sker på gruppnivå vilket gör att enskilda individer inte kan 
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urskiljas. Av denna studie påverkas ej patienternas behandling eftersom den riktar sig till 

dokumentationen av uppgifter som ska inrapporteras till kvalitetsregistret SwedeAmp. Att 

inrapporteringen till SwedeAmp är hög och av god kvalitet gynnar patienterna eftersom det 

bidrar till tillförlitligt jämförelse av vården i landet, förbättringsarbete och utveckling. 

 

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av studiepopulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Antalet patienter och nivå för amputation, n=36.  
 
 

Sju av de 36 patienterna amputerades ytterligare en gång under den angivna perioden, 

vilket innebär att det totala antalet amputationshändelser var 43 stycken. Vid 

studieperiodens slut var 22 av de 36 patienterna unilateralt amputerade och 14 stycken 

bilateralt amputerade.  

 

Under perioden 1 januari till och med 31 oktober 2016 benamputerades 36 patienter på 

Universitetssjukhuset Örebro, varav 19 kvinnor och 17 män. Medelåldern på dem var 75 år 

(±10 SD). Den yngsta var 43 år och den äldsta 92 år. En av patienterna var vid 

amputationstillfället inskriven på Infektionskliniken, två på Medicinkliniken och de övriga 

på Ortopedkliniken. 

 

 

Benamputerade  
1 januari - 31 oktober 2016 

n=36 

Första amputation 
n= 24 

Amputerad sedan tidigare 
n=12 

Transtibial 
n=16 

Transfemoral 
n=8 

	

Transtibial 
n=8 

	

Transfemoral 
n=4 
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Tabell 1, Jämförelse i ålder och amputationsnivå mellan kvinnor och män, n = 36. 
  

Kvinnor 
n(%) = 19 

 
Män 

n(%) = 17 

 
Skillnad 

(p/95 % CI) 
 

 
Signifikant 

 
Ålder, medel (±SD), år 
Yngst – äldst 
 

 
77 (±11) 
43 - 92 

 
72 (±10) 
52 - 88 

 
5 år 

(p = 0,12) 

 
ns 

Amputationsnivå, n, (%)     
 Transtibial 12 (63) 12 (71) -8 

(-35; 22) 
 

ns 

 Transfemoral 7 (37) 5 (29) 
 

8 
(-22; 35) 

 

ns 

 
 
Av de 36 patienterna som ingick i studien var det 24 stycken (67 %) som amputerades 

för första gången. 16 (67 %) av de 24 amputationerna utfördes på transtibial nivå.  

De övriga tolv patienterna var amputerade sedan tidigare. Under studieperioden 

genomgick åtta av de tolv patienterna (67 %) en transtibial amputation. 

 

4.2 Etiologi 

De vanligaste orsakerna till benamputation var diabetes med eller utan kärlsjukdom följt 

av ateroskleros utan diabetes. Kategorin ”annat” omfattar sår eller kritisk ischemi där 

ingen mer utförlig information ges samt infektioner i knäprotes.  

 

 
Figur 2. Orsaker som föranledde amputationen, n=36. 

28% 
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8% 

14% 
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4.3 Operationsteknik 

På Universitetssjukhuset Örebro användes två olika operationstekniker för vardera 

amputationsnivå. Vid transtibial amputation användes teknikerna lång posterior lambå 

eller sagittala lambåer. Vid transfemoral amputation utfördes amputationen med 

sagittala lambåer eller posterior och anterior lambå. På 21 av de 24 patienterna som 

opererades på transtibial nivå användes lång posterior lambå som operationsteknik (88 

%). Av de transfemorala amputationerna var sagittala lambåer vanligaste 

operationstekniken och användes på åtta av de 12 patienterna (67 %). 

 
Figur 3. Nivå och typ av operationsteknik, n=36. 
 

4.4 Rapportering till kvalitetsregistret 

För de 36 patienterna skulle totalt 625 uppgifter registreras i SwedeAmp-registrets 

formulär. 

 

  
Figur 4. Vilken yrkeskategori som dokumenterade uppgifterna till SwedeAmp-registret 
samt andelen uppgifter där dokumentation saknades, n=625. 
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Dokumentation angående längd, vikt före amputation samt rökvanor vid 

amputationstillfället saknades i flertalet fall. Uppgifter angående patientens längd var 

dokumenterad hos nio av de 36 patienterna (25 %), vikt före amputation hos elva (31 %) 

och uppgifter angående rökvanor vid amputationstillfället var dokumenterat hos tolv av 

patienterna (33 %).  

 

5. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva gruppen patienter som benamputerades på 

Universitetssjukhuset Örebro 1 januari till och med 31 oktober 2016. Samt att identifiera 

hur stor andel av uppgifterna som idag dokumenteras av de som ska inrapporteras till 

SwedeAmp-registret, vilka yrkeskategorier som gör dokumentationen samt kartlägga vilka 

uppgifter som saknas.  

 

Det var fler kvinnor än män som benamputerades på Universitetssjukhuset Örebro vilket 

inte överensstämmer med statistiken över benamputationer i Sverige. Från 1998 till 2014 

var dryga hälften av de som amputerades på de tre nivåerna som studien inriktar sig på  

män, jämfört med knappa hälften i denna studie. Det kan dock vara en tillfällighet eftersom 

studiepopulationen var relativt liten och studien pågick under en begränsad tid. Att 

medelåldern på studiepopulationen var 75 år är inte förvånande. Risken för benamputation 

ökar med stigande ålder både hos diabetiker och icke diabetiker [14] . Några studier har 

visat att manligt kön är en risk för benamputation [12,13,15,21] medan en annan studie inte 

kunnat visa något samband [11]. Att fler män amputeras och dessutom vid en lägre ålder 

(72 år jämfört med 77 år i vår studie) kan bero på att man har sett att östrogen har en 

skyddande effekt mot kärlsjukdom genom att minska LDL och höja HDL hos kvinnor [22].  

En hög HDL-LDL-kvot tros ge minskad risk för ateroskleros [23]. Att ha i åtanke vid dessa 

resultat är att vår studie är relativt begränsad i både studiepopulation och period gentemot 

den nationella statistiken. 

 

Transtibial amputation var vanligaste nivån att amputeras på under studieperioden följt av 

transfemoral amputation. Enligt Socialstyrelsens register förhåller det sig nationellt sett 

likadant vad det gäller amputationsnivåerna [3]. Fler kvinnor amputeras dock på 

transfemoral- och knäledsexartikulations nivå, men betydligt fler män amputeras på 

transtibial nivå vilket gör att de ändå blir fler i slutändan [3].  
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I denna studie var den vanligaste orsaken som föranledde amputation diabetes med eller 

utan kärlsjukdom. Tidigare studier har visat att diabetiker har 12-20 gånger högre risk att 

behöva genomgå en benamputation än icke diabetiker [5,12,21]. Den näst vanligaste 

orsaken var ateroskleros utan diabetes. I västvärlden är perifer arteriell sjukdom vanligt 

förekommande och en av huvudorsakerna till benamputation, precis som vår studie visar  

[18]. Ateroskleros är vanligaste orsaken till perifer arteriell sjukdom [24]. Att ateroskleros 

innebär ökad risk för amputation beror på att det leder till försämrad cirkulation och där 

genom sämre syresättning till vävnaderna. En orsak kan vara att befolkningen blir allt äldre 

och risken för så väl ateroskleros som amputation ökar med stigande ålder [4,13,24].  

Resultaten som vår studie visade angående orsak till amputation skiljer sig alltså inte 

nämnvärt med vad tidigare studier har visat vara av betydande orsak till amputation. 

 

Att lång posterior lambå var vanligaste operationstekniken vid transtibial amputation var 

inte oväntat. Det är en vedertagen metod som tack vare muskulaturen på underbenets 

baksida skapar en lambå som är väl genomblödd och därigenom underlättar 

läkningsprocessen. En nackdel med denna klassiska metod är att vid ateroskleros finns 

risken att intraoperativt underskatta den nödvändiga muskelresektionen, vilket kan försvåra 

läkningsprocessen och kan leda till efterföljande nekros [8].  

 

I SwedeAmps årsrapport från 2015 var sagittal operationsteknik vanligast vid transtibiala 

amputationer. Dock noterades regionala skillnader. Skånes län hade över 80 % sagittala 

lambåer medan andra registrerade län låg under 50 %. Lång posterior lambå rapporterades 

endast i 1 % från Skåne, men i 35 % från övriga län. Värt att nämna är dock att sedan 2012 

då avsnittet kring operationsteknik infördes har endast 40 % besvarats [19].  

 

Att sagittala lambåer är populärt i vissa län, till exempel vid transfemorala amputationer 

vid Universitetssjukhuset Örebro som vår studie visar, kan bero på att det ger en mer 

päronformad stump. Fördelen är att det kan underlätta eventuell framtida protesförsörjning 

[25] i och med att risken för ”hundöron” som kan uppstå vid andra typer av lambåer 

minskar. 

 

Att inrapportering är viktigt för att ett kvalitetsregister ska hålla kvalitet är lätt att förstå. 

Av de uppgifter som skulle in till SwedeAmp-registret saknades 16 %, vilket indikerar att 

registret i nuläget har delar att förbättra för att ge tillförlitlig statistik och information. I 
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nuläget rapporteras uppgifterna till registret in av sjukgymnaster på Geriatriska kliniken. 

För att registreringen skall bli komplett kan metoden för inrapportering behöva ändras och 

förbättras. Metoden för inrapportering behöver vara enkel, tydlig och inte är alltför 

tidskrävande. Eftersom stor del av informationen som hittades i denna studie fanns i 

inskrivning samt operationsberättelsen skulle en metod kunna vara att den läkare eller 

sjuksköterska som gör inskrivningen samtidigt kryssar i de uppgifter som skall in i 

registret. Vid operation för den opererande läkaren in det som är relevant för 

operationstekniken i såväl journal som register. På så sätt får man en bra grundstruktur i 

journalen, komplett inrapportering till kvalitetsregistret samt en övergripande blick och 

god uppfattning om patienten som skall amputeras. Det är viktigt att uppgifterna som 

behövs till kvalitetsregistret står lätt och tydligt formulerade så ingen uppgift missas. Att 

inrapporteringen sker direkt via journalen i datorn skulle innebära minskat pappersarbete 

och sparad tid. Dessutom kan det lätt uppstå missförstånd om en tredje person ska tolka 

uppgifter som en annan har skrivit.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

Eftersom amputation är ett ingrepp som kräver sjukhusvård och daglig tillsyn första tiden 

efter ingreppet är risken minimal att någon patient har missats under studieperioden. 

Dessutom genomfördes samtliga journalgranskningar av samma person utifrån ett 

standardiserat protokoll. 

 

I de fall uppgifterna i denna studie jämförts med uppgifterna i kvalitetsregistret SwedeAmp 

får man ha i åtanke att registret endast innehåller de uppgifter som inrapporterats. Det vill 

säga att uppgifterna i registret inte omfattar samtliga uppgifter om samtliga amputationer 

som genomförts i Sverige.  

 

6. Slutsats 

Med avseende på de uppgifter som är insamlade från Universitetssjukhuset Örebro kan vi 

konstatera att majoriteten av de som benamputerades var kvinnor, främsta orsaken som 

föranledde benamputation var diabetes med eller utan kärlsjukdom och transtibial nivå 

med lång posterior lambå som operationsteknik var vanligast. Att 16 % av uppgifterna till 

kvalitetsregistret SwedeAmp saknas från Universitetssjukhuset Örebro väcker tanken att 

det behövs fler studier och granskningar nationellt för att säkerställa att kvalitetsregistret 

håller kvalitet. För att ett kvalitetsregister skall vara tillförlitligt krävs fullständig 
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inrapportering. Om stora delar av uppgifterna saknas går poängen med kvalitetsregister 

förlorad. 

 

7. Särskilt tack 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Åsa Andersson på Geriatriska kliniken på 

Universitetssjukhuset Örebro. Hon har guidat mig väl genom detta arbete och svarat på 

mina frågor, så väl tidiga morgnar som sena kvällar.  
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9. Bifogat materiat 
 

9.1 Granskningsmall 
 


