
                                                                           

                                       
 

Vårdprogram underbensamputationer 

Multidisciplinär bedömning (diabetesmott), remiss från annan klinik, remiss från 

primärvården, akut inläggning. 

 

 

Beslut om amputation 

Operation enligt lokalinstruktion (LI). Operatör skickar remiss till ortopedtekniks avdelning 

för stelt förband (ORD) och protes. 

• Dag 1 post operativt: Gips tas bort och patienten får ett stelt förband om patienten 

lämpar sig för sådan behandling.  Bandaget appliceras av ortopedingenjör och används 

i regel ca 2 veckor vecka efter operation. Bandaget skall luftas 15 min 3 ggr/dag.   

• Dag 2-3 post operativt: Patienten kan utskrivas till rehab-/geriatrisk klinik om det 

medicinska tillståndet är stabilt. 

Remiss till gåskola skickas vid utskrivning. Kopia av epikris till ortopedteknisk avdelning.  

 

Återbesök 

Enbart vid misstanke om att problem med sårläkningen kommer att uppstå, eller vid oklar 

infektion där antibiotika kan behöva justeras efter odlingssvar, ca 7-10 dagar postoperativt. 

 

Efter utskrivning 

Kompressionsbehandling med silikonhylsa/kompressionsliner sköts av ortopedingenjör, och 

påbörjas 5-7 dagar efter operation. 

Suturtagning kan göras på geriatrisk avdelning eller i primärvården ca 21 dagar efter 

operation. 
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läggs pat. in på ortopedavdelning 
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Multidisciplinär bedömning huruvida patienten skall få protes görs på gåskola tillsammans 

med ortopedläkare, ortopedingenjör och fysioterapeut. Protes tillverkas ca 28-32 dager efter 

operation och gångträning påbörjas. 

Utvärdering 

Ortopedteknisk avdelning ansvarar årligen för att återkoppla till ortopedkliniken andelen 

patienter som blivit protesförsörjda och annan statistik. 
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