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Formål

At dokumentere nuværende regionale og kommunale tilbud om rehabilitering til 
personer der får amputeret ben i Danmark med fokus på organisering, indhold og 
omfang. I tillæg undersøges om der findes tilbud om screening for palliative behov og 
lindrende indsatser til patientgruppen. 
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Baggrund

• Ca.1800 mennesker får amputeret ben årligt i Danmark

• 96% på grund af kronisk sygdom

• 30 dages dødelighed 17-30%

• 1 års dødelighed er 37-50%

• Alle aspekter af livet påvirkes

• Gangfunktion med protese
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Metode

Elektronisk spørgeskema efterår 2020

Svar fra 86% af hospitaler / 97% af kommunerne

Respondenter udpeget af ledere

Grundlag kortlægningen
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Nedslagspunkter og temaer

1. Rehabilitering i det perioperative forløb.

2. Vurdering om protese er en mulighed. 

3. Rehabilitering når proteseforsyning er målet. 

4. Rehabilitering når proteseforsyning ikke er målet. 

5. Klinikernes bud på fremtidens rehabilitering
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Rehabilitering i det perioperative forløb. 

5-206 amputationer

Indlæggelsestid 5-15 dg (gn sn)

2 regioner har tværfaglige regionale forløbsprogrammer

Formaliseret samarbejde; 37% hospitaler , 17% kommuner

Genoptræningsplaner
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Rehabilitering i det perioperative forløb. 

Fagligheder til rådighed i den perioperative rehabilitering på hospitalerne, n=19
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Rehabilitering i det perioperative forløb. 

Tilbud om fysisk genoptræning på hospitalet i den perioperative periode, n=19
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Indledende samtale

Funktionsevnevurdering

Bevægelighedstest over relevante led

Kompressionsbehandling med liner

Kompressionsbehandling med stumpsok

Opstilling af mål

Opstilling af delmål

Styrketræning

Balanceøvelser

Konditionstræning

Træning i forflytninger

Træning på Thomassplint (midlertidig protese) 

Basis ADL-træning

Antal hospitaler

Ja Nej Ved Ikke



Rehabilitering i det perioperative forløb

Tilbud om psykosociale, palliative, forebyggende og ernærings indsatser i den 
perioperative periode på hospital, n=19
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Udlevering af Håndbog for nyamputerede …

Formidling af kontakt til patientforeninger

Formidling af kontakt til tidligere ben-amputerede

Screening for depression

Screening for palliative behov

Patientuddannelse

Andre psyko-sociale indsatser

Ernæringsintervention

Palliative/lindrende tilbud

Tilbud til pårørende

Non-farmakologisk behandling af fantomsmerter

Rygestop

Ja Nej Ved Ikke



Vurdering om protese er en mulighed.

Udføres på 6/19 hospitaler

Forskel på hvem der er involveret

Forskel på hvilket grundlag
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Oversigt hvor genoptræning foregår i proteseforsyningsforløbet, n=95

11

78

9
13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Hvor mange i primær genoptræning?

12

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 > 30
A

n
ta

l k
o

m
m

u
n

er

Antal borgere 



Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Kompetencer

To ud af seks hospitaler og 61 % (n=45) af kommunerne; fysioterapeuter som kun i 
mindre grad har denne patientgruppe som deres ansvarsområde

Et hospital og 36% af kommuner har udelukkende fysioterapeuter med generalist 
kompetencer

To hospitaler og fem kommuner har fast hyppig supervision og løbende efteruddannelse
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Omfang
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Fagligheder til rådighed i forhold til rehabilitering af benamputerede borgere på
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Indsatser i forhold til fysiske behov i proteseforsyningsforløb
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Rehabilitering når proteseforsyning er målet.

Psykosociale, palliative, forebyggende og ernærings indsatser
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Non-farmakologisk behandling af fantomsmerter

Rygestop

Andet misbrugsstop (f.eks. alkohol)

Antal hospitaler

Hospitaler med specialist funktion, n=6 

Ja Nej Ved ikke

0 20 40 60 80
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Rehabilitering når proteseforsyning ikke er 
målet.

Forskel på indhold og form

Formidling af kontakt med andre benamputerede forbeholdt protesekandidater?

Screening for palliative behov 17% af kommuner
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Klinikernes bud på fremtidens rehabilitering

Længere og mere intensivt genoptræningsforløb

Multidiciplinært samarbejde

Lettere sagsbehandling af proteseansøgninger

Bedre psykosocial tilbud
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Kortlægningens hovedkonklusion

Der er betydelige regionale og kommunale forskelle i de offentlige tilbud om 
rehabilitering og palliation til patienter, der får amputeret ben i Danmark. Denne forskel 
ses i alle faser af forløbene. Kun få steder er det muligt at leve op til kravene om 
forekomst, kompetencer og kompetenceudvikling på specialistniveau hos de 
involverede faggrupper. 
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Fremadrettede perspektiver

• Regioner og kommuner samarbejder om at sikre rehabilitering på specialiseret niveau til alle patienter, der 
proteseforsynes efter benamputation i Danmark, som beskrevet i Vejledning om genoptræning og 
vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet, 
2018).

• Vurdering i forhold til mål for rehabilitering foretages af et tværfagligt team med kompetencer både indenfor 
proteseforsyning og palliation, bygger på objektive kriterier og indeholder mulighed for genvurdering over tid som 
anbefalet internationalt.

• Der indføres systematisk screening af behov for rehabilitering og palliation før udskrivning og i forbindelse med 
opstart og afslutning på rehabilitering.

• Der skabes mulighed for mere intensiv rehabilitering især i den tidlige fase samt i forbindelse med træning til protese.

• Patienterne tilbydes livslang adgang til specialiseret rådgivning i forhold til rehabiliteringsbehov.

• Der arbejdes på at oprette en national klinisk database og klare kvalitetsindikatorer. 
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Tak for jeres opmærksomhed!

www.rehpa.dk

PAUSE TIL KL 14
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Velkommen til REHPA-webinaret:
Lancering af benamputationskortlægning

13.00-13.15 Velkomst v. Kristoffer Marså, overlæge, leder af Forskning og Videndeling, REHPA

13.15-13.45 Kortlægningens hovedbudskaber v. Ulla Riis Madsen, ph.d., postdoc, REHPA

13.45-14.00 PAUSE

14.00-14.30 Shared decision making in amputation rehabilitation v. Michael Dillon, ph.d., bandagist, 
La Trobe University, Australien

14.30-14.55 Om at arbejde med håb i rehabilitering v. Vibeke Graven, ph.d., seniorforsker, REHPA

14.55-15.05 PAUSE

15.05-15.25 Patientforeningens rolle i rehabiliteringen v. Marianne Palm, kontaktperson, 
Amputationsforeningen

15.25-15.55 Goalsetting in rehabilitation when there are palliative needs to consider v. Dr Sally Boa 
(PhD, BSc, CertMRCSLT). Head of Palliative Care Education, Research and Practice Development and 
Honorary Senior Research Fellow, University of Stirling, UK

15.55-16.00 Tak for i dag v. Ulla Riis Madsen, ph.d., postdoc, REHPA


