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Behandlingsöverens 
kommelse amputationer, 

Gällivare sjukhus 
 

 

Berörda enheter 
Gemensam vårdenhet, ortopedi 

 

Behandlingsöverenskommelse för amputationer 

Indikationer 

 Vitalindikation. Gangrän med toxisk påverkan (feber, omtöckning). 

Bakomliggande faktorer: ateroskleros, diabetes, artäremboli, 

misslyckad kärlrekonstruktion, infektion.  

 Svår ischemisk smärta. Bakomliggande faktorer: ateroskleros, 

diabetes, misslyckad kärlrekonstruktion. Opiatkrävande smärta! 

Behöver inte vara gangrän. Skall alltid bedömas av kärlkirurg.  

 Betydande funktionshinder p g a sår eller deformitet. 

Bakomliggande faktorer: arteriell insufficiens, trauma, congenitala 

missbildningar. Rekonstruktiv kirurgi och konservativ behandling 

skall alltid först övervägas.  

 Sanitära problem p g a fuktigt gangrän. Bakomliggande faktorer: 

arteriell insufficiens, infektion. Kan röra sig om allt från mycket 

besvärande lukt till kolonisation av fluglarver.  

 Speciella indikationer. Ex: Maligna tumörer, infekterade 

komplicerade frakturer hos äldre, traumatiska skador med allt för 

omfattande ischemi med flera.  

 

Handläggning 

Angående akut ischemi eller kronisk ischemi i nedre extremiteten var god se 

bilaga 2 från kompendium kirurgkliniken, Gällivare. Patienter med ischemi 

och hotande gangrän med eller utan bensår bedömes först av kirurg. Om 

kärlkirurgisk åtgärd inte är möjlig skrives remiss till ortoped för 

ställningstagande till amputation. 

Misstänkt infektion, fuktigt gangrän bör inte överflyttas till ortopedavdelning 

förrän efter eventuell amputation. 

 

Preoperativ information 

Patienten skall informeras sakligt om ingreppets innebörd och följder. En del  

amputationspatienter är dementa och samtalen måste då också föras med 

deras anhöriga. Ansvaret för att patienten och /eller anhöriga informeras 

ligger på operatören. 
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Nivå 

Den lägsta möjliga nivå med hänsyn till hudens tillstånd och cirkulation skall 

väljas. Det innebär att även partiella fotamputationer kan övervägas. Syme-

amputationer är sällan bra för kärlsjuka. Kring knät är även en extremt kort 

underbensstump eller en knäledsexartikulation att föredra framför en 

lårbensamputation. Knäledskontrakturer över 20 grader är relativ 

kontraindikation för underbensamputation. 

Kärlindex kan ibland vara en vägledning inför beslut om amputationsnivå. 

Läkning anses kräva >0,35 för aterosklerotiker och >0,45 för diabetiker. 

Kärlindex = blodtryck i fot (manschett på underbenet) /blodtryck i arm. 

 

Preoperativa förberedelser 

Fotografier tages med digital kamera av den del som planeras amputeras. 

Sparas i VAS mediearkiv. På fotografiet skall finnas patientdata och datum 

då fotografiet är taget. 

 

Peroperativt 

skall patienten ha antibiotika enligt ortopedklinikens PM, 

AMPUTATIONER 

1. Injektion Dalacin 600mg  iv preoperativt, 15-30 min innan opstart.   

2. Injektion Dalacin 600mg iv   4 respektive 12 timmar efter dos 1.  

 

Om patienten redan står på antibiotika sedan tidigare eller efter ev 

odlingssvar görs individuell bedömning. Trombosprofylax som vid annan 

extremitetskirurgi. 

 

Operationsteknik 

Var god se Tor Hiertons bok amputationer och proteser samt bilaga 1. 

Sagitella lambåer vid underbensamputation förstahandsmetod av 

protestekniska skäl. Om tidigare kärlkirurgi omöjliggör denna snittföring 

väljs i andra hand lång bakre lambå. 

Underbensamputerad patient får U-gips eller dorsal gipsskena på stumpen 

postoperativt. 

 

Postoperativ vård 

Eventuella drän avlägsnas när sekretionen upphört, senast två dygn 

postoperativt.  

 

Underbensamputerade:  

Såret inspekteras 3-4 dagar efter op, om såret då inte uppvisar 

infektionstecken påbörjas behandling med silikonhylsa. U-gips elelr dorsal 

gipsskena används tills patienten kan sträcka aktivt i knäleden. 
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Lårbensamputerade: 

Såret inspekteras efter 3-4 dagar, om såret då inte uppvisar infektionstecken 

påbörjas behandlingen med silikonhylsa.  

 

Silikonhylsa används även om patienten inte förväntas gå med protes.           

I undantagsfall med mycket dementa patienter kan individuell behandling bli 

aktuell. När hylsan inte är på skall stumpen lindas eller ha annat elastiskt 

förband (Tubigrip). Hylsan ersätter den traditionella lindningen och 

bekämpar effektivt ödembildning i stumpen. 

Schema för postop behandling med silikonhylsa finns och följer patienten på 

avdelningen. 

 

 

 

Rehabilitering 

Sjukgymnastik påbörjas när patientens allmäntillstånd medger detta. 

Sjukgymnasten/fysioterapeuten på avdelningen går igenom och gör ett 

träningsprogram som patienten skall träna efter. 

 

Vid utskrivning från avdelning 

Remiss till:  

1.  Ortopedverkstaden (VASadress lbortota) för protes i framtiden. 

2.  Öppenvårdsrehab (ÖVRE) för träning med protes 

3. Distriktssköterska för sårkontroll och suturtagning. Suturtagning 3 veckor 

postop, vartannat stygn tas då, resterande efter 2-3 dagar om såret ser fint ut 

och inte spricker upp. 
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Patienten kan själv höra av sig till ortopedverkstaden när såret är läkt. Vid 

behov kan distriktssköterska eller sköterska på boendet göra det. 

Ortopedverkstaden samordnar protesutproving och träning med 

öppenvårdsrehab. 

 

På öppenvårdsrehab eller i undantagsfall avd 5 MR 

Vanligtvis på ÖVRE eller i undantagsfall på avd 5 MR följer patienten ett 

schema för träning och protesutprovning. 

 

Dag 1: Gipsavgjutning av stumpen vid ortopedtekniska avdelningen.  

Dag 2: Tillverkning av protes och eventuellt utprovning på eftermiddagen. 

Dag 3: Protesutprovning med ortopedtekniker och ansvarig 

sjukgymnast/fysioterapeut. 

 

Efter cirka två veckors träning med protes skrivs patienten ut.  Ansvarig 

sjukgymnast/fysioterapeut rapporterar över till sjukgymnast/fysioterapeut på 

primärvården för fortsatt träning och uppföljning. 

 

Uppföljning 

Uppföljning sker genom kontinuerlig kontakt med ortopedteknisk avdelning 

i Gällivare vid behov. 
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Instruktion för användning av Silikonhylsa 

 

Val av storlek Silikonhylsa 

 Mät stumpens omkrets 4 cm från distala änden.  

 Välj Silikonhylsa av storleken närmast under.  

 Välj aldrig en för stor storlek eller avrunda taget mått uppåt!  

  

Exempel: Om stumpens omkrets 4 cm från distala änden är 32 cm, välj 

storlek 30, INTE 32.  

Det är viktigt att man mäter stumpen regelbundet och väljer en hylsa som ger 

bästa möjliga kompression. 

 

Silikonhylsa finns i följande storlekar: Stl. 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 

23,5, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45. 

 

Att rulla på Din Silikonhylsa 

 

Vänd hylsan ut och in och fatta hylsan. 

Obs! Se till så att hylsans insida är ren, torr och fri från främmande föremål. 

Annars föreligger risk för hudirritation. 

Tryck fram Silikonhylsans botten så att den blir så plan som möjligt. Då 

botten är maximalt framtryckt, sätts hylsan stadigt mot stumpens ände, Se till 

så att ingen luft finns innesluten mellan stumpänden och Silikonhylsan. 

Rulla Silikonhylsan hela vägen upp tills den är helt rättvänd igen. Tänk på 

att naglar och vassa föremål kan skada Silikonhylsan. 

 

Svettning/svettutslag 

När man börjar använda Silikonhylsan reagerar huden genom att producera 

svett. Efter en eller ett par veckor har stumpen anpassat sig till den nya 

miljön och problem som kan relateras till svettningar bör avta. Naturligtvis 

kan ökad svettning kvarstå när det är frågan om hårt arbete eller intensiv 

träning. 

 

 

Hudvård 

Att tvätta och smörja in huden är viktigt. Daglig rengöring av stumpen är 

därför nödvändig. Tvätta stumpen med en mild flytande tvål. Skölj stumpen 

noga med vatten. Torka stumpen med en ren handduk. Stumpen kan med 

fördel smörjas in på kvällen, med hudkräm, då protesen tas av för dagen 

eftersom det tar en stund för hudkrämen att tränga in i huden. Se till att det 

alltid går minst ett par timmar efter insmörjning innan Silikonhylsan tas på. 

Se till så att inga främmande föremål råkar hamna mellan Silikonhylsan och 

huden eftersom det kan leda till sår. God hygien och skötsel är en 

förutsättning för ett lyckat resultat. 

Obs! Undvik deodorant, parfym, alkholspray och peelande krämer eftersom 

dessa kan leda till hudirritation. 
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Skötsel av hylsan 

God hygien är mycket viktigt. Silikonhylsan skall tvättas varje dag efter 

användning, särskilt på insidan. Din patient skall instrueras att använda 

hylsan ut-och-in och tvätta insidan med mild flytande tvål. 

Silikonhylsan kan också maskintvättas (60-90°) med ett milt oparfymerat 

tvättmedel. Mjukgörande medel och blekande preparat kan skada 

Silikonhylsan och skall därför ej användas. 

Oavsett hur Silikonhylsan tvättas skall den eftersköljas noga med mycket 

vatten och torkas med luddfri handduk. 

Silikonhylsan kan användas direkt efter det att den rengjorts. Vänd alltid 

tillbaka hylsan i rättvänt läge efter tvätt. 
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Bilaga 1 

Operationsteknik underbensamputation 

Planerad snittföring skall preoperativt utritas på huden. Lambåerna utformas 

som halvcirklar med radien = ¼ av benets omkrets. Skärningspunkten 

mellan linjerna skall ligga cirka 1 cm lateralt om margo anterior tibiae och 

cirka 12 cm distalt om ledspringan i knät. 

Hud- och fascia incideras peripendikulärt utan inbördes dissektion. 

Muskulaturen delas utifrån och in i bencentrerad riktning. Lambåerna blir då 

smidigare. 

De främre tibiala kärlen hittas genom att följa septum intermusculare cruris 

anterius in till fibula och därefter följa septum interossea. Kärlen ligeras. 

Den peroneusnerven frias, sträcks försiktigt och delas högt med kniv. 

Osteotomi på tibia sedan periost skurits av cirkulärt med kniv. Avsågning 

sker med oscillerande såg. Främre halvan av sågningen skall luta 45° i 

kraniell riktning. Kanterna rundas noggrant med fil. Fibula delas 1 cm högre 

upp än tibia, helst med såg. För att underlätta det fortsatta arbetet kan det 

löna sig att såga av tibia en gång till cirka 5 cm längre distalt och avlägsna 

mellanstycket. 

Musklerna i djupa bakre kompartment delas och tibialis posterior jämte 

peroneuskärlen frias och ligeras. Nervus tibialis posterior frias högre upp och 

delas. Därefter delas externa muskler så att lambåerna tunnas av ut mot 

fasciakanten. 

Stumpen formas genom att fasciekanterna apteras med resorberbar sutur. Ett 

drän Ch 14 inlägges och får vara aktivt det första dygnet. Huden slutes med 

enstaka hudsuturer, ev kompletterat med steristrips. 

Omläggning med torrt förband, akrylvadd och elastisk binda. U-gips eller 

dorsal gipsskena 

Operationsteknik lårbensamputation 

Incisionslinjer för "fiskmunssnitt" utritas med långa främre och bakre 

lambåer. Hänsyn tas till ev tidigare opsår. Idealiskt är att vinkeln på snittet 

kommer i övergången mellan mellersta och distala tredjedelen av femur. 

Börja sedan anterolateralt med hudincision. Ligerar vena saphena magna. 

Identifierar femoraliskärlen och nervus saphenus. Gå igenom muskulaturen 

snett ner mot femurskaftet. Identifiera profundakärlen och ligera. Bestäm 

nivån för femuravsågningen, incidera periostet och fria skaftet med 

raspatorium. Såga av skaftet med Giglisåg eller oscillerande såg. Kanten 

jämnas med fil. Skölj bort benspån. Med benhake i märghålan kan nervus 

ischiadicus identifieras, dras ner, delas med kniv och retraheras. Resterande 

lambå kan fullbordas inifrån och ut. 

När muskelbukarna delas kan de med fördel hållas i handen och drag för 

drag skäras med skalpellen. Muskelfibrerna retraheras då och blödande kärl 

kan försörjas efterhand. Om det finns en syntetisk kärlgraft bör man ta bort 

den för att minska infektionsrisken. 

Lambåernas storlek provas och ev justeringar utförs. Därefter utförs om pat 

förväntas bli protesgångare en myodes. Först sys adduktorerna över 

femuränden till abduktorer och fascia lata. Ev även förankring med borrhål i 

femur. Därefter sys quadricepsgruppen till knäböjare och adduktorer. 

Slutligen inlägges ett drän, fascian och huden sluts med enstaka suturer. Om 

viabiliteten är osäker kan fördröjd primärsutur användas. 
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Bilaga 2 

Från Gällivare kir klin kompendium, förf Anders Lundberg 

Nedre extremitetens akuta ischemi 

1. Akut emboli 

Klinik: Akut insjuknande med svår smärta och kyla,ömhet i muskulaturen, 

total eller relativ paralys och sensibilitetsnedsättning samt omätbart 

ankeltryck. Embolikälla? Nivå? 

Handläggning: Akut embolectomi, inom 6 t ger ofta gott resultat. Om lång 

tid ev primär amputation. Consensus mellan kirurg- och ortopedbakjour. 

Post op Waranbeh i samråd med medicinklin. 

 

2. Akut trombos 

Klinik: Mindre akut insjuknande ev anamnes på claudicatio, viss sensibilitet 

nedsättning och mätbart ankeltryck. Nivå? 

Handläggning: Subakut trombectomi eller by passkir med pre eller perop 

angiografi. Ev trombolys på rtg. 

Om differentialdiagnos svårigheter. Akut angiografi. 

Emboli eller trombos? 

Emboli 
 

Trombos 
 

Ej tidigare kärlsjuk 
 

Tidigare kärlsjuk 
 

Andra benet friskt 
 

Andra benet sjukt 
 

Plötslig debut 
 

Långsammare debut 
 

Söker direkt 
 

Söker senare 
 

Embolikälla 
 

Ingen embolikälla 
 

Grav ischemi 

vit 

pulslös 

kall 

nedsatt sensibilitet 

nedsatt motorik 

Inga kollateraler 

 

Mindre grav ischemi 

cyanotisk 

dopperpulsar 

sval 

hudatrofi 

småsår 

Kollateraler 

 

 

Nedre extremitetens kroniska ischemi 

Klinik: Claudicatio (occlusion av bukaorta/bäckenkärl ger smärtor glutealt, 

höft och lår. Ocklusion av femoralis superficialis ger smärta i vaden. 

Ocklusion av underbensartärer ger smärta i foten. Smärtan breder mao ut sig 

"en led nedanför kärlförträngningen". 

Kritisk ischemi: smärta med vilovärk eller gangrän. 

Vanligt med tecken till generell kärlsjuka ex angina pectoris, genomgången 

hjärtinfarkt. 
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Handläggning: Auskultation och palpation av kärlen samt ABI skall ingå i 

us. ABI (Ankel/brachial index): <0,8 = claudicatio. <0,4 = kritisk ischemi. 

Falska höga tryck ses ofta hos diabetiker med stela sclerotiska kärl. 

Vid Doppler tryckmätning, registrera pulskvalitén (Bifas = elastisitet finns i 

kärlet. Monofas = som regel stela kalkiga kärl och falska höga tryck kan 

förekomma). 

Angiografi dagtid för bed till beh consept. (Beh consensus på kärlrond med 

kirurg-, röntgen- och medicinläkare). 

Claudicatio beh primärt med rökstopp och gångträning till och gärna över 

smärtgräns 30 min x 3/vecka i 3-6 mån kan förbättra gångsträckan till 200% 

eller helt eliminera symtomen. Obs info till pat att smärtan i vaden vid 

träning inte är farlig. Kan med fördel uppföljas via VC och vid försämring 

rem åter till kir. 

Invalidiserande claudicatio eller kritisk ischemi bedöms av öl dagtid. 

Elektivt: Anatomisk - extraanatomisk by pass, TEA, PTA. 

 

Mb Bürger: Claudicatio och / eller distala sår hos rökande yngre män där 

angiografi visar "korkskruvs kollateraler" på underbenet och kärlen 

proximalt härom är väsentligen u a, opereras ej utan behandlas med 

rökstopp, gångträning och tidvis med infiloprost (ilomedin, en perifier vaso 

dilator (prostacyclinanalog). 


