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Introduktion 

Der foretages cirka 1800 ben amputationer årligt i Danmark. Langt de fleste større amputationer foretages 

på grund af komplikationer til svær systemisk sygdom som kritisk iskæmi eller diabetes (1) I 2020 havde 

ortopædkirurgisk sengeafsnit i Slagelse, 72 patienter indlagt, som fik foretaget en amputation (22 crus-,    

48 femur amputationer og 2 knæ-eksartikulationer. Tallene indeholder 6 re-operationer).  Pleje og 

behandling af patienten under indlæggelsen tilrettelægges i samarbejde med patient og eventuelt 

pårørende og udføres af et multidisciplinært team, primært bestående af læge, sygeplejerske, 

sårsygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut.  

Patienter, der får amputeret et ben er ofte karakteriseret ved høj alder, multimorbiditet og lav overlevelses 

prognose. De er ofte overvældet over, at skulle forholde sig til en grad af afhængighed og begrænsninger 

(1,2) og kan være svære at motivere til mobilisering.  

Sygeplejeteoretikeren Merry Scheel er inspireret af den tyske filosof Jürgen Habermas i forholdet mellem 

fag og sag (5). Habermas taler om systemverden og livsverden. Systemverdenen er målrettet og rationel – 

her med retningslinjer for smertebehandling, rehabiliteringsmål, anvendelse af stumpsok, sårtilsyn, plan for 

udskrivelse som eksempler. Livsverdenen er den verden og kultur, som mennesker lever i med kulturelt 

oplagret baggrundsviden og en forforståelse, der forekommer selvfølgelig og grundlæggende. Her; med 

påvirkningen af patientens egen oplevelse af at få amputeret et ben. ”Hvordan kan jeg klare mit liv, efter 

jeg har mistet et ben? ” Patienternes livsverden ændres og patienterne er ofte i en tilstand af sorg, tab og 

chok, hvor bekymringer måske aldrig kommunikeres ud.  

Hos patienter, der gennemgår en amputation, kan der opstå et krydspres mellem patientens livsverden og 

den systemverden patienten møder. Patientforløbet på sygehuset er komprimeret og styret af generelle 

retningslinjer med tidlig planlæggelse af forventet udskrivelse. Jævnfør tværregional retningslinje tilstræbes 

der daglig træning på hverdage afhængigt af patientens træningspotentiale og proteseegnethed. 

Vejledning og træning progredieres individuelt i det tempo patientens tilstand tillader det, og i det omfang 

der ikke er kirurgiske/medicinske forbehold (7).  

Afdelingen er for et par år siden rykket til nye lokaler. Det har blandt andet medført, at patienterne har 

enestuer. Langt de fleste patienter udtrykker stor tilfredshed med dette, men italesætter samtidig, at ”det 

kan være ensomt og de mangler det sociale de tidligere oplevede under indlæggelse på flersengsstuer”. Det 

er ligeledes personalets oplevelse, at patienterne tidligere havde stor gavn af, det sociale med ”andre 
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patienter i lignende situation”, som kunne være medvirkende til at åbne for snakke om patientens nye 

livsverden efter amputation af et ben, samt motivation til trænings indsatser. Ultimo 2019 blev der derfor 

taget initiativ til fællestræning, hvor patienter, der havde fået amputeret et ben, trænede i fællesskab og 

indtog frokost sammen i opholdsstuen efterfølgende. Restriktioner grundet Covid-19 pandemien medførte 

at fællestræningen blev sat på pause, så erfaringerne hvorvidt fællestræningen fungerede, er meget 

minimale. Flere sygeplejersker italesætter en bekymring for, hvorvidt patienterne er for dårlige til at få 

noget ud af at deltage i fællestræningen og om hvorvidt det er muligt at motivere patienten til fælles- 

træning og spisning. Personalet står derfor tilbage med en tvivl om, hvordan træningen bedst tilrettelægges 

for disse patienter.  

Sygeplejersken har en etisk forpligtigelse til at planlægge plejen ud fra hensyn til patientens integritet, hvor 

den enkelte patients værdier, personlighed, væren, ønsker og mål i livet respekteres (6). 

Fysioterapeuternes tværregionale retningslinje foreskriver: ”at der fastsættes behandlingsmål sammen 

med patienten og evt. pårørende – på kort- og langt sigt, hvor alle aspekter af ICF1, så vidt muligt 

inddrages”.  I 2020 udgav Fagligt Selskab for Ortopædkirurgisk Sygepleje (FSOS) ”National Klinisk 

Retningslinje for perioperative behandling, pleje samt tidlig rehabilitering til patienter, som får foretaget 

større benamputationer”. (1). Retningslinjen kommer med handlingsanvisninger for 5 kliniske 

problemstillinger, herunder multimodal rehabilitering. Der er fundet relativt få studier, hvilket har medført 

der kun foreligger svage anbefalinger. Der blev i forbindelse med udarbejdelse af aktuelle retningslinje, 

gennemført et fokusgruppe interview med patienter, der har fået amputeret ben. Her peger patienterne på 

en række områder som opleves som særlig betydningsfuldt for deres forløb. Blandt andet på vigtigheden af 

at behandling og rehabilitering skal være patientspecifikt og at patientens værdier og præferencer 

inddrages i fælles beslutningstagning, når der udarbejdes rehabiliteringsplaner. Jf. Regional 

forløbsbeskrivelse i forhold til større underekstremitets-amputationer (4) stiles der mod mobilisering 

minimum 2 gange i døgnet alle ugens dage. Af vigtige elementer i træningen kan nævnes: 

 Forflytning ud af sengen 

 Forflytning i sengen (vende sig om på maven) 

 Stand-, balance-, og gangtræning 

 Kropsafgrænsning/røre ved stumpen 

 Indendørs færden i kørestol  

                                                           
1 ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): International klassificering af funktionsevne. 
Funktionsevne nedsættelse og helbredstilstand. ICF`s domæner kan ses som afgrænsede aspekter af den samlede 
helbredstilstand. Disse domæner beskrives i et krops-, person- og samfundsmæssigt perspektiv i to komponenter: 
”Kroppens funktioner og anatomi” og ”aktiviteter og deltagelse”  
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Vi ved at det er af største vigtighed, at der sættes i gang med tidlig træning og mobilisering, da der er 

højere risiko for funktionstab hos ældre med høj co-morbiditet (2). Det leder os frem til følgende formål:  

Formål med projektet 
Afdelingen er udfordret på, at leve op til de regionale- og nationale anbefalinger vedrørende træning og 

mobilisering. Det kan dels være udfordrende, at motivere patienten til træning, ligesom det kan være svært 

at sikre mobilisering af patienten minimum to gange dagligt, da træningen kommer ”i stærk konkurrence” 

med sygeplejerskens andre funktioner.  

Vi er nysgerrige på hvordan vi bedst muligt tilrettelægger mobiliseringen af patienten der har gennemgået 

en amputation, så den i højere grad lever op til de regionale- og nationale anbefalinger, og samtidig 

medtænker patientens livsverden.  

Det leder os frem til følgende formål:  

 

At undersøge om udarbejdelse og synliggørelse af individuelle kort- og langsigtede mål for 

mobilisering i samarbejde med patienten kan være medvirkende til at motivere til træning 

under indlæggelsen?  

At undersøge om fællestræning med efterfølgende fællesspisning er en brugbar indsats til 

patienter, der har gennemgået en amputation af ben – både i forhold til træningsdelen, samt 

effekt indenfor den psykosociale del. 

Metode 

Studiedesign: 
Der planlægges et pilotstudie med de patienter der gennemgår en større amputation af ben i perioden 15. 

august til 15. november 2021. Ved behandlingsstart fastsætter det tværfaglige team i samråd med patient 

og evt. pårørende behandlingsmål på kort- og langt sigt. Behandlingsmålene kan revurderes, hvis det viser 

sig nødvendigt.  

Der planlægges mål for patientens daglige mobilisering og data vedrørende overholdelse dokumenteres 

systematisk med henblik på at få et indblik i hæmmende og fremmende faktorer.  

 

Patienter:  
Patienter, indlagt på ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse sygehus, der får gennemført en større amputation 

på underekstremitet (crus-, knæ-, femur) fra medio august 2021 til medio november 2021.  

Inklusionskriterie: 
Følgende inklusionskriterie anvendes, som forudsætning for inklusion i undersøgelsen:  
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 Gennemførelse af amputation på crus-, knæ-, eller femurniveau, herunder re-operation. 

Følgende eksklusionskriterie anvendes:  

 Patienter, der frabeder sig deltagelse i kvalitetsprojekter, samt patienter der ikke vurderes at kunne 

deltage grundet kognitive udfordringer.  

Hvordan vil vi gøre det 
Der indgås aftale med læger/fysioterapeuter i forhold til fælles behandlingsmål, både med hensyn til 

organisering, dokumentation og opfølgning. Den daglige patientgennemgang medtænkes med henblik på 

fastholdelse og fokus på den tværfaglige indsats.  

Metoder til evaluering af indsatserne aftales. Der tilstræbes en kombination af kvalitativ og kvantitativ 

metoder.  

Indsatserne følges på ugentlige tavlemøder fra medio august til medio november 2021.  

Se endvidere tidsplan:  
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Tidsplan  

 

 

April  2021

•Identificering af emne og tidsplan for mobiliserings projekt 

•Gitte, Kirsten, Katrine og Bente 

April 2021

•Udarbejdelse af projektbeskrivelse 

•Bente 

Maj 2021

•Endelig aftale for indsatser - herunder organisering af fælles mål for rehabilitering, 
møde med fysioterapeuter - Undervisning, mv.   

•Gitte, Kirsten og Bente 

Juni  - juli 

2021

•Projektbeskrivelse sendes til Vidoks

•Udarbejdelse/testning af diverse materiale til indhentning af data

August - oktober 
2021

•Projektforløb (3 måneder) herunder indhentning af data

•Gitte, Kirsten og Bente 

November 2021

•Databearbejdning 

•Gitte og Bente 

December -
januar  2021-22

•Udarbejdelse af projekrapport 

•Gitte og Bente 

Februarb 2022

•Projektrapport indsendes til Vidoks (Senest 1. februar 2022)

•Gitte og Bente  

Februar 2022

•Personale præsenters for resultaterne

•Gitte, Kirsten og Bente  
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Etiske overvejelser  
Projektets formål er kvalitetsforbedring og tilladelse fra Videnskab etisk Komité samt Datatilsynet derfor 

ikke påkrævet.  

Forventet resultat 

Vi forventer, at opnå en viden om faktorer, der har indvirkning på en vellykket mobilisering til patienter der 

har gennemgået en amputation af et ben, som kan anvendes til kvalificering til fremtidig tilrettelæggelse af 

mobilisering indsatser hos denne patientkategori. Når resultaterne foreligger, vil der på baggrund af en 

analyse og bearbejdning af data, blive taget stilling til eventuel implementering eller fortsat 

udviklingsarbejde i relation til patienter der har gennemgået en amputation. Den nye viden forventes at 

kunne anvendes i egen afdeling, samt til inspiration og vidensdeling til andre ortopædkirurgiske afdelinger 

via VIDOKS`s antologi.  

Aftaler om publicering 

 Bidrag til VIDOKS` antologi omhandlende Mobilisering af den ortopædkirurgiske patient. 

 Følgende forfatterrække forventes:  

o Klinisk ansvarlig sygeplejerske Gitte Wagner Jepsen 

o Kvalitets- og udviklingssygeplejerske Bente Rehder  

o Klinisk ansvarlig sygeplejerske Kirsten Lydia Korsbæk 

o Afdelingssygeplejerske Katrine Schade Mortensen 
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