
NARD konference Juni 2022 – oplevelser fra deltagere 

Jeg var heldig at få bevilget en fribillet til Tværfaglig Amputations Konference af FSOS. 

 Det var en spændende dag i flotte omgivelser med et bredt udvalg af oplægsholdere og stande. Jeg fik 

særligt meget ud af at høre, hvor veltilrettelagt et rehabiliteringsforløb man som amputationspatient kan 

blive tilbudt i Norge, hvordan et mikroprocessorkontrollerede knæ fungerer, hvad der på sigt vil være af 

muligheder for at indrapportere/trække data på indenfor amputationsområdet – helt ned på 

afdelingsniveau – og hørte Mariannes perspektiv på det at blive benamputeret. 

 Derudover fik jeg viden om brugen af spejlterapi i relation til fantomsmerter og oplevede på egen krop, 

hvordan brugen af spejl faktisk kan påvirke hjernen – et tiltag vi overvejer at indkøbe i afdelingen efter 

denne dag. Derudover var det godt at være afsted med tværfaglige kollegaer fra fysioterapeutteamet, da vi 

sjældent er afsted sammen. Det gav mulighed for drøftelser om vores forløb fra forskellige perspektiver.  

Vh Marie Kragh 

 

 

Tusinde tak for en helt fantastisk dag. En dag der bar præg af højt faglig niveau, højt humør, gensynsglæde, 

sparing på tværs af faggrupper og ikke mindst inspiration og fornyet energi til nytænkning.  

Dagen som også var en fest dag – en fejring af National Klinisk retningslinje (NKR) 

Netop NKR var omdrejningspunktet for dagen. Men hvorfor overhovedet have en NKR? Det skal vi for at 

skabe en ensartethed og højt fagligt niveau på tværs af landet. Men blot fordi NKR’en er her er det ikke ens 

betydende at alle arbejder efter den fra dag 1. Nu skal der arbejdes på at få den implementeres, noget der 

kan tage lang tid. Og hvis man vælger at afvige fra anbefalingen i NKR skal det dokumenteres i journalen.  

 

Specialiseret genoptræning til den benamputerede: Oplæg fra Unicare bakke i Norge (specialiseret 

genoptræningsted).  

Et oplæg der var vildt inspirerende, hvor man kunne ønske sig et lignende tilbud i DK.  

Ud over intensiv træning af forskellig art (varmtvandsbassin, ADL, ude træning m.m) er der også tilknyttet 

psykolog og socialrådgiver på stedet. Til stor gavn for patienterne. Alle patienterne testes løbende. De 

optager ca. 110 patienter årligt. Proteseforsyningen starter allerede 3-4 uger post OP. Også selvom der er 

sår på stumpen. Alle får liner behandling. Der er tværfaglig vurdering efter 3 mdr.  

 

Screening for angst og depression: Oplæg fra hjertesygeplejerske 

Det var et super godt oplæg, der er mange ligheder ved patientgrupperne. Det var fantastisk med et oplæg 

der understøtter anbefalingerne i NKR.  

Vi skal huske at en positiv score for depression er ikke lig med diagnosen. Men patienten er i øget risiko for 

udvikling af depression. Formålet med screeningen af patienterne; man kan bruge resultatet til et 

dialogværktøj, når man ved hvor patienten er mest udfordret. Eller et visitationsredskab, så patienten kan 

henvises til psykolog eller psykiater. Udfordringen er dog de lange ventetider. Nogle patient foreninger har 

nogle tilbud man kan gøre brug af. Hjerte afd. har oplevet at de praktiserende læger er blevet bedre til at 

følge op og handle på patienter i øget risiko for depression. Der kan være en ulempe ved screening af 

amputations patienter tidligt i forløbet, da de her er i krise – hvorfor re-test er vigtigt.  



 

MPK knæled: Et yderst relevant og spændende oplæg om valg af knæled.  

Fordelen ved MPK er at det måler modstanden i knæet og tilpasser derudfra bremsemekanismen og 

låsningen i knæet. Desuden hjælper gangkvaliteten uanset situationen, hvilket skaber tryghed for den 

benamputerede.  

 

Marianne Palm formand for amputationsforeningen, med et oplæg omkring protesevurderignen uden selv at 

være klar over det.  

Et fantastisk oplæg, Marianne formår at invitere os ind i hendes og andre benamputeredes verden. Og kan 

meget farverigt med fortællinger fra det virkelige liv fortælle hvorfor det er vigtigt at invitere og inddrage både 

patient og pårørende. Vi skal huske at fortælle dem hvad der er formålet med en given samtale, om det så er 

vurdering til proteseegnethed eller andet. Husk at det skrevne ord nogle gange kan blive brugt uretfærdigt 

mod patienten ved bevilling af protese.  

 

Hanne Popp følger den op fra Marianne og fortæller om redskaber til vurdering af proteseegnethed.  

AmpNoPro 

 Her vurderes om efter amputationen.  

 Outcome i K-værdier 

 Patienten har mulighed for at påvirke resultatet igennem træningen.  
BLARt:  

 Bygger på journaloplysninger 

 Der er ingen forbedringsmuligheder ved eks. Træning.  
 

For begge gælder det at de skal oversættes og valideres på dansk, derfor kunne det være fint hvis man på 

landsplan enes om brugen – AmpNoPro findes på norsk.  

 

Ulla Riis-Madsen fortalte kort om arbejdet på databasen – DanAmp som er en kvalitets og 

forskningsdatabase, her det meningen at alle hospitaler inviteres ind i 2023. Kræver dog samtykke fra 

patienten. Desuden kort omkring Pro-Amp databasen som ligger i primær sektoren.  

 

Der var også fokus på fantomsmerterne ved små oplæg om non-farmakologisk behandling af fantomsmerter. 

Her kunne man finde inspiration, spørge nysgerrigt ind, spare med hinanden, hinke og meget mere. Sjovt, 

lærerigt og dejligt med noget fysisk inddragelse af en selv. 

Sygeplejerske Chelina Evers 

 

 


