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Sammendrag av anbefalinger

1 - Innledning

1.1. Innledningen fra første publisering 30.03.16 ligger ovenfor som kapitteltekst til kapittel 1.

1.2. Revisjon våren 2019 beskrives her under fanen "Begrunnelse".

2 - Organisering av rehabiliteringen

Sterk Anbefaling

2.1. Vi anbefaler at spesialisert, tverrfaglig rehabilitering av overekstremitetsamputerte i Norge sentraliseres til de regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamene.

3 - Oppstart rehabilitering

Sterk Anbefaling

3.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte (uansett nivå) får tilbud om henvisning til nærmeste regionale dysmeli- og
armamputasjonsteam i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, i god tid før utskrivelse. Dersom pasienten ønsker henvising, skal lege i
akuttavdelingen sørge for dette.

Svak Anbefaling

3.2. Vi foreslår at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner primært henvises til et regionalt dysmeli- og
armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost.

Svak Anbefaling

3.3. Vi foreslår at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner som alternativ til henvisning til et regionalt dysmeli- og

armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost, overflyttes til den sengeposten1 som er nærmest knyttet til
pasientens regionale dysmeli- og armamputasjonsteam (geografisk og/eller organisatorisk). Den videre rehabiliteringen må da foregå i
tett samarbeid mellom denne avdelingen og det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

1 I praksis rehabiliteringsavdeling eller ortopedisk avdeling, se detaljer under Praktisk informasjon.
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Sterk Anbefaling

3.4. Vi anbefaler at når en nyamputert pasient er henvist til et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam, skal kontakt med teamet
tilstrebes opprettet senest innen 1 måned etter amputasjonen. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

3.5. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til første kontroll.

Sterk Anbefaling

3.6. Vi anbefaler at pasienten gis muntlig og skriftlig informasjon om de ulike pasientforeningene under oppholdet i akuttavdelingen.

Sterk Anbefaling

3.7. Vi anbefaler at alle armamputerte får tilbud om kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, og at tilbudet gjentas
ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov.

4 - Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Sterk Anbefaling

4.1. Vi anbefaler at informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til kommunehelsetjenesten
vedrørende den enkelte pasient skjer gjennom tverrfaglige epikriser / rapporter der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Dysmeli- og
armamputasjonsteamet skal sende slik epikrise til fastlegen og bør også innhente samtykke fra pasient eller pårørende til å sende kopi til
andre aktuelle samarbeidspartnere (i første rekke fysio- og/eller ergoterapeut). Epikrisen / rapporten bør inneholde et kortfattet
sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging.

Sterk Anbefaling

4.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene etter samtykke fra pasienten tar telefonisk kontakt med aktuelle behandlere i
primærhelsetjenesten (i første rekke fysio- og /eller ergoterapeut) i tilfeller der tverrfaglig epikrise ikke anses som tilstrekkelig for å sikre
god samhandling og videre oppfølging i primærhelsetjenesten. Ved behov bør også utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til
den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt.
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Svak Anbefaling

4.3. Vi foreslår at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet skriver nødvendige henvisninger for videre oppfølging i
kommunehelsetjenesten (for eksempel henvisning til fysioterapeut).

Sterk Anbefaling

4.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har oppdaterte nettsider med kontaktinformasjon og der det går tydelig fram
hva teamene kan bidra med.

Sterk Anbefaling

4.5. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene prioriterer å gi råd og veiledning til kommunale samarbeidspartnere som
henvender seg med ønske om dette.

Svak Anbefaling

4.6. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamene tilstreber å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom disse
ønsker det.

Sterk Anbefaling

4.7. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter for gjentatt
tverrfaglig vurdering. Forespørsel om slik vurdering kan komme fra pasientens fastlege. Pasienter som er kjent i teamet, kan også tas imot
etter henvisning fra behandlende ortopediingeniør eller etter direkte henvendelse.

Sterk Anbefaling

4.8. Vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som
følge av vekst og utvikling.

4.9. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til rutinemessig kontroll.

4.10. For brukere av proteser og grepsforbedringer vises til egne anbefalinger om oppfølging i avsnitt 5.5.
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5 - Proteserehabilitering

5.1 - Vurdering av behov for protese

Sterk Anbefaling

5.1.1. Vi anbefaler at alle pasienter med overekstremitetsamputasjoner tilbys en individuell, tverrfaglig vurdering ved et av de regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamene for å fastslå om pasienten har behov for proteser og/eller grepsforbedringer. Vurderingen bør
omfatte valg av protesetype (omtales separat).

Sterk Anbefaling

5.1.2. Vi anbefaler at en slik vurdering gjøres i forbindelse med første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Som anført under
«Oppstart rehabilitering» (anbefaling 3.4), anbefaler vi at slik kontakt tilstrebes opprettet innen 1 måned etter amputasjonen.

5.2 - Tid til protesetilpasning

Sterk Anbefaling

5.2.1. Vi anbefaler at tidspunktet for protesetilpasning, både for barn og voksne, bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig
vurdering i et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam.

Svak Anbefaling

5.2.2. Vi foreslår at en hos voksne og barn med ervervet amputasjon av overekstremitet der det etter tverrfaglig vurdering er fastslått
behov for protese, tilstreber protesetilpasning innen 6 mnd etter amputasjonen.

5.3 - Tiltak i forkant av protesetilpasning

5.3.1 - Kompresjonsbehandling

Sterk Anbefaling

5.3.1.1. Vi anbefaler at kompresjonsbehandling etter overekstremitetsamputasjoner kommer i gang umiddelbart postoperativt.
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Svak Anbefaling

5.3.1.2. Vi foreslår at en primært velger kompresjonsstrømper rett postoperativt, men at det endelige valget mellom
kompresjonsstrømper og silikonliner gjøres etter individuell vurdering av den enkelte pasient.

Sterk Anbefaling MOT

5.3.1.3. Vi fraråder bruk av elastisk bandasje som kompresjon.

5.3.2 - Bevaring av styrke og bevegelighet

Sterk Anbefaling

5.3.2.1. Vi anbefaler at alle pasienter etter en overekstremitetsamputasjon får tilbud om fysioterapi under oppholdet i akuttavdelingen.

Sterk Anbefaling

5.3.2.2. Vi anbefaler at fysioterapeuten legger vekt på styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og
symmetri.

Svak Anbefaling

5.3.2.3. Vi foreslår at det for pasienter med grepstap utarbeides et individuelt treningsprogram som pasienten får med seg hjem.

Sterk Anbefaling

5.3.2.4. Vi anbefaler at vurdering av behovet for videre styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og
symmetri gjøres rutinemessig i forbindelse med første møte med det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet, og ved behov
gjentas ved senere kontakt med teamet.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

10 of 607



5.4 - Protesetype

Sterk Anbefaling

5.4.1. Vi anbefaler en individuell tilnærming til protesebruk der valget av protesetype(r) gjøres etter vurdering i et tverrfaglig dysmeli- og
armamputasjonsteam og basert på pasientens behov og preferanser.

Sterk Anbefaling

5.4.2. Vi anbefaler at protesetilpasning hos barn (0-18 år) gjøres etter individuell tverrfaglig vurdering basert på barnets utvikling.

Sterk Anbefaling

5.4.3. Vi anbefaler at det vurderes reserveprotese (av samme type som originalprotesen) hos pasienter der

• protesen er nødvendig for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i arbeid eller ADL og/eller

• protesen av psykiske eller psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i arbeid

Sterk Anbefaling

5.4.4. Vi anbefaler at vurdering av indikasjonen for avanserte armproteser gjøres ved landets tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteam i henhold til den nasjonale prosedyren PSKK (Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare
Komponenter).

5.5 - Protesetrening og videre oppfølging

Sterk Anbefaling

5.5.1. Vi anbefaler at alle pasienter med overekstremitetsamputasjon får protesetrening ved første gangs anskaffelse av en protese.

Sterk Anbefaling

5.5.2. Vi anbefaler at protesetrening foregår i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi (spesialistoppgave).
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Svak Anbefaling

5.5.3. Vi foreslår at deltakelse i protesetrening ved første gangs anskaffelse av armprotese som hovedregel stilles som et krav for å få
utdelt protesen.

Svak Anbefaling

5.5.4. Vi foreslår at pasienten får tilbud om ytterligere protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.

Sterk Anbefaling

5.5.5. Vi anbefaler at all protesetrening gjøres individuelt tilpasset pasientens ferdigheter og behov.

Sterk Anbefaling

5.5.6. Vi anbefaler at all protesetrening legges opp trinnvis og systematisk.

Svak Anbefaling

5.5.7. Vi foreslår at elektrodetesting og protesesimulator brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

Svak Anbefaling

5.5.8. Vi foreslår at første gangs protesetrening for nyamputerte legges opp som en innleggelse i tilknytning til det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet, som hovedregel over 3-5 dager.

Svak Anbefaling

5.5.9. Vi foreslår at alle protesebrukere kalles inn til rutinemessig kontroll ved et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam 3-6 mnd
etter første protesetilpasning.
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Sterk Anbefaling

5.5.10. Vi anbefaler at barn i og under skolealder som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig
kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam årlig.

Svak Anbefaling

5.5.11. Vi foreslår at eldre barn og voksne som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglige
kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam hvert 1.-2. år.

Sterk Anbefaling

5.5.12. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for
justering av proteser eller grepsforbedringer.

Sterk Anbefaling

5.5.13. Vi anbefaler at pasienter som bruker proteser eller grepsforbedringer, eller pasientens foresatte, etter første kontakt kan
henvende seg direkte til det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ved behov for tverrfaglig oppfølging ut over rutinemessige
kontroller.

6 - Tekniske hjelpemidler

Sterk Anbefaling

6.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får informasjon om at det finnes ulike tekniske hjelpemidler, da spesielt
småhjelpemidler beregnet på hjemmet og til personlig hygiene, i forbindelse med pasientens første kontakt med dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Vi anbefaler at slik informasjon inngår i en helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå, som
basis for en vurdering av behov.

Sterk Anbefaling

6.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gir pasientene grunnleggende opplæring i bruk av hensiktsmessige
kompenserende teknikker.
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Svak Anbefaling

6.3. Vi foreslår at søknad om / tildeling av tekniske hjelpemidler som hovedregel ikke skjer før pasienten har prøvd seg hjemme, og at
dette alltid tar utgangspunkt i pasientens eksplisitte og opplevde behov.

Sterk Anbefaling

6.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet når det er aktuelt informerer pasientene om muligheten til å søke NAV om
tilskudd til småhjelpemidler, og eventuelt hjelper pasienten med å søke.

Svak Anbefaling

6.5. Vi foreslår at dysmeli- og amputasjonsteamet ved behov bistår kommunen med å gi pasienter som får et teknisk hjelpemiddel
nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Sterk Anbefaling

6.6. Vi anbefaler at behovet for hjelpemidler revurderes ved senere kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det bør vektlegges
om tildelte hjelpemidler fortsatt er nyttige og hensiktsmessige, og om det er behov for andre hjelpemidler. Teamet må være spesielt
oppmerksomme ved livsfaseendringer.

Svak Anbefaling

6.7. Store tilpasninger, som for eksempel ombygging av bolig, er et kommunalt ansvar. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamet i
slike tilfeller ved behov bistår pasienten med å ta kontakt med primærhelsetjenesten, og på forespørsel tilbyr nødvendig veiledning til
fagpersoner i kommunen.

7 - Sosionomtjenester

Sterk Anbefaling

7.1. Vi anbefaler at alle nyamputerte tilbys kontakt med sosionom ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Svak Anbefaling

7.2. Vi foreslår at sosionomen bruker en sjekkliste for å sikre at viktige tema tas opp med pasienten. Samtidig må både informasjonen og
tilbudet som gis være fleksibelt, tilpasset den enkelte pasientens behov.
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Sterk Anbefaling

7.3. Vi anbefaler at behovet for sosionomtjenester vurderes ved senere kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsepersonell
som har kontakt med pasienten bør være spesielt oppmerksom ved livsfaseoverganger.

8 - Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner

Sterk Anbefaling

8.1. Vi anbefaler at alle pasientene i det umiddelbare forløpet etter en overekstremitetsamputasjon:

* Tilbys praktisk, sosial og emosjonell støtte

* Oppmuntres til bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier som motvirker isolasjon og unngåelsesatferd og

fremmer bruk av sosial støtte og aktiv problemløsning

* Beroliges; de fleste psykiske symptomene i akuttfasen går over av seg selv

* Får god informasjon

- Om amputasjonen og videre forløp

- Om normale psykiske reaksjoner

* Får hjelp til å opprettholde daglige aktiviteter, hvis mulig

* Får hjelp til å fremme struktur, forutsigbarhet, omsorg og trygghet

* Får kontaktinformasjon om hvor de kan henvende seg dersom symptomer skulle oppstå

Vi anbefaler at disse tiltakene settes i verk allerede i akuttavdelingen, umiddelbart etter amputasjonen. De blir dermed kirurgens
primæransvar.
Vi anbefaler at tiltakene om nødvendig gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Svak Anbefaling

8.2. Vi foreslår at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten gjør en kartlegging med tanke på
sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon og PTSD.
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Svak Anbefaling

8.3. Vi foreslår at risikopasienter henvises til diagnostisk screening og videre oppfølging hos spesialist (psykiater / psykolog).

Svak Anbefaling

8.4. Vi foreslår at pasienter som har en eller flere sårbarhetsfaktorer, men der symptomtrykket ved første vurdering i dysmeli- og
armamputasjonsteamet ikke tilsier at det er behov for henvisning til psykiatrisk vurdering, følges opp videre hos fastlege med ny
symptomscreening etter 3-6 mnd og 12 mnd for å avdekke et eventuelt behov for behandling hos spesialist (psykiater / psykolog).

Sterk Anbefaling MOT

8.5. Individuell engang psykologisk debriefing (1-sesjon 1-1 samtale) etter et traume har ikke dokumentert effekt og frarådes, både for
barn og voksne.

Sterk Anbefaling

8.6. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får tilbud om kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, og at
tilbudet gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved
behov.

Sterk Anbefaling MOT

8.7. Vi fraråder at voksne og barn som har vært utsatt for et traume rutinemessig behandles medikamentelt som et forebyggende tiltak
mot posttraumatisk stress.

Svak Anbefaling

8.8. Vi foreslår kortvarig (inntil 2 uker) behandling av alvorlige søvnvansker med hypnotika eller benzodiazepiner dersom søvnhygiene,
beroligelse og adekvate psykologiske tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

Svak Anbefaling

8.9. Vi foreslår behandling med et passende antidepressivum ved behov for medikamentell behandling av søvnvansker ut over 2 uker.
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8.10. Vi anbefaler at psykososial helse tas opp med pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ved kontakt med det tverrfaglige

dysmeli- og armamputasjonsteamet.

9 - Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter

9.1 - NSAIDs og paracetamol

Svak Anbefaling

9.1.1. Vi foreslår at NSAIDs og paracetamol vurderes før andre medikamentklasser i behandlingen av langvarige fantomsmerter og
stumpsmerter.

9.2 - SNRI (duloksetin)

Svak Anbefaling

9.2.1. Vi foreslår at duloksetin forsøkes ved langvarige fantomsmerter dersom NSAIDs og paracetamol ikke har gitt tilfredsstillende
smertelindring.

9.3 - Gabapentin (Neurontin)

Svak Anbefaling

9.3.1. Vi foreslår at gabapentin forsøkes ved langvarige fantomsmerter dersom NSAIDs, paracetamol og duloksetin ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

9.4 - Pregabalin (Lyrica)

Svak Anbefaling

9.4.1. Vi foreslår at pregabalin forsøkes ved langvarige fantomsmerter, dersom en ikke oppnår tilfredsstillende smertelindring med
gabapentin.
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9.5 - Lokalbehandling med lidokain

Svak Anbefaling

9.5.1. Vi foreslår at topikal (ikke-invasiv) behandling med lidokain forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter når andre,
bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

9.6 - Capsaicin (Qutenza)

Svak Anbefaling

9.6.1. Vi foreslår at Capsaicin (Qutenza) forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter dersom enklere, mindre kostbare tiltak
med lavere bivirkningsrisiko ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

9.7 - Morfin

Svak Anbefaling MOT

9.7.1. Vi foreslår at peroral morfin ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Sterk Anbefaling MOT

9.7.2. Vi fraråder bruk av intravenøs morfin ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.

9.8 - Buprenorfin (Norspan) plaster

Svak Anbefaling MOT

9.8.1. Vi foreslår at buprenorfin plaster ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

9.9 - Amitriptylin (Sarotex)

Svak Anbefaling MOT

9.9.1. Vi foreslår at amitriptylin (Sarotex) ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.
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9.10 - Tramadol (Nobligan, Tramadol, Tramagetic)

Svak Anbefaling MOT

9.10.1. Vi foreslår at tramadol ikke brukes ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

9.11 - Botulinumtoksin type A injeksjoner

Sterk Anbefaling MOT

9.11.1. Vi fraråder bruk av Botulinumtoksin type A injeksjoner ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.12 - Regionale nerveblokkader

Sterk Anbefaling MOT

9.12.1. Vi fraråder bruk av perifere nerveblokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.13 - SSRI

Sterk Anbefaling MOT

9.13.1. Vi fraråder bruk av SSRI ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.14 - Betablokkere

Sterk Anbefaling MOT

9.14.1. Vi fraråder bruk av betablokkere ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.15 - Memantin (Ebixa)

Sterk Anbefaling MOT

9.15.1. Vi fraråder bruk av memantin ved fantomsmerter og stumpsmerter.
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9.16 - Ketamin (Ketalar)

Sterk Anbefaling MOT

9.16.1. Vi fraråder bruk av ketamin ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.17 - Muskelavslappende medikamenter

Sterk Anbefaling MOT

9.17.1. Vi fraråder bruk av muskelavslappende medikamenter ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.18 - Kalsitonin (Miacalcic)

Sterk Anbefaling MOT

9.18.1. Vi fraråder bruk av kalsitonin ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.19 - Tapentadol (Palexia) depottabletter

Sterk Anbefaling MOT

9.19.1. Vi fraråder bruk av tapentadol depottabletter ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.20 - Fentanyl (Durogesic / Fentanyl) depotplaster

Sterk Anbefaling MOT

9.20.1. Vi fraråder bruk av fentanyl depotplaster ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.21 - Fentanyl (Instanyl) nesespray

Sterk Anbefaling MOT

9.21.1. Vi fraråder bruk av fentanyl nesespray ved fantomsmerter og stumpsmerter.
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9.22 - Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider

Sterk Anbefaling MOT

9.22.1. Vi fraråder bruk av lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.23 - Ulike former for denervering

Sterk Anbefaling MOT

9.23.1. Vi fraråder bruk av nevroablasjon, sympatektomi, kjemisk denervering og intrathekale nevrolytiske blokkader ved fantomsmerter
og stumpsmerter.

10 - Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter

10.1 - Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese

Sterk Anbefaling

10.1.1. Vi anbefaler at alle pasienter som har gjennomgått en overekstremitetsamputasjon gis opplæring i og oppfordres til enkel
desensitivisering av stumpen gjennom stimulering i form av berøring og massasje.

Svak Anbefaling MOT

10.1.2 Vi foreslår at sensorisk diskrimineringstrening ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Sterk Anbefaling

10.1.3. Vi anbefaler at pasienter med fantomsmerter får informasjon om at vi ikke ser slike smerter som en kontraindikasjon mot
protesetilpasning og om at noen kan bli bedre ved bruk av proteser med aktiv grepsfunksjon.

10.2 - Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)

Svak Anbefaling

10.2.1. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av TENS ved fantomsmerter og stumpsmerter.
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10.3 - Speilbehandling og virtuell illusjonsbehandling

Svak Anbefaling

10.3.1. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av speilbehandling ved fantomsmerter.

Sterk Anbefaling MOT

10.3.2 Vi fraråder virtuell illlusjonsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter.

10.4 - Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Svak Anbefaling

10.4.1. Vi foreslår at CBT forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter når andre mindre tidkrevende og bedre tilgjengelige
tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

10.5 - Hypnose

Svak Anbefaling MOT

10.5.1. Vi foreslår at hypnose ikke brukes som primærbehandling ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

10.6 - Graded motor imagery (GMI)

Svak Anbefaling MOT

10.6.1. Vi foreslår at graded motor imagery (GMI) ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

10.7 - Farabloc

Svak Anbefaling MOT

10.7.1. Vi foreslår at Farabloc ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.
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10.8 - Akupunktur

Svak Anbefaling MOT

10.8.1. Vi foreslår at akupunktur ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

10.9 - Transkraniell likestrømsbehandling

Sterk Anbefaling MOT

10.9.1. Vi fraråder bruk av transkraniell likestrømsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter.

10.10 - Subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation

Sterk Anbefaling MOT

10.10.1. Vi fraråder bruk av subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter.

10.11 - Deep brain stimulation (DBS)

Sterk Anbefaling MOT

10.11.1. Vi fraråder bruk av deep brain stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter.

11 - Spesifikke smerter

11.1 - Nevromsmerter

Sterk Anbefaling

11.1.1. Vi anbefaler at en ved nevromsmerter1 hos protesebrukere forsøker å justere protesen for å gi nødvendig trykkavlastning.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.
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Svak Anbefaling

11.1.2. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av TENS ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Svak Anbefaling

11.1.3. Vi foreslår at peroral behandling med NSAIDs vurderes før andre perorale analgetika ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Svak Anbefaling

11.1.4. Vi foreslår at annen peroral smertebehandling ved nevromsmerter1 utprøves som angitt for stumpsmerter og fantomsmerter i
kapitlet «Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter».

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Svak Anbefaling

11.1.5. Vi foreslår at lokalbehandling med lidokain forsøkes ved nevromsmerter1 når andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Svak Anbefaling

11.1.6. Vi foreslår at capsaicin (Qutenza) forsøkes ved nevromsmerter1 dersom enklere, mindre kostbare tiltak med lavere
bivirkningsrisiko ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.
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Svak Anbefaling

11.1.7. Vi foreslår operativ behandling av nevromer hos pasienter som har typiske nevromsmerter1 dersom konservative tiltak ikke har
gitt tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Svak Anbefaling MOT

11.1.8. Vi foreslår at injeksjoner med lokalanestetika ikke brukes som standardbehandling av nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Sterk Anbefaling MOT

11.1.9. Vi fraråder bruk av injeksjonsbehandling med kortikosteroider i behandlingen av amputasjonsnevromer1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Sterk Anbefaling MOT

11.1.10. Vi fraråder bruk av kryoterapi, kjemisk denervering, radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

11.2 - Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner

Sterk Anbefaling

11.2.1. Vi anbefaler at en ved lokale stump-problemer som trykksmerter, mekanisk smerte og sår først justerer protesen for å eliminere
proteserelaterte årsaker. Hvis dette ikke fører fram, anbefaler vi at pasienten henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli-
og armamputasjonsteam. For pasienter som ikke bruker protese, anbefaler vi direkte henvisning til tverrfaglig vurdering.

Sterk Anbefaling

11.2.2. Vi anbefaler at sår og infeksjoner behandles i henhold til gjeldende generelle retningslinjer for dette, og at en unngår protesebruk
til sår / infeksjon på stumpen er tilhelet.
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Svak Anbefaling

11.2.3. Vi foreslår at pasienter med vedvarende stump-problemer til tross for konservativ behandling, henvises til vurdering hos ortoped
med kompetanse i stumpkirurgi.

11.3 - Refererte smerter

Sterk Anbefaling

11.3.1. Vi anbefaler at alle armamputerte med stumpsmerter vurderes med tanke på refererte smerter, og at eventuelle refererte smerter
behandles i henhold til gjeldende retningslinjer for den avdekkede grunnlidelsen.

11.4 - Muskelskjelettsmerter

Sterk Anbefaling

11.4.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får råd om hvordan man kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev-
og overbelastningsproblematikk.

Sterk Anbefaling

11.4.2. Vi anbefaler at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter hos overekstremitetsamputerte følger gjeldende generelle
retningslinjer for de respektive tilstandene.

12 - Kuldehypersensitivitet

Sterk Anbefaling

12.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet gis informasjon om at
kuldehypersensitivitet er en vanlig komplikasjon og om hvilke tiltak / hjelpemidler som fins.

Svak Anbefaling

12.2. Vi foreslår at andre, enklere og billigere tiltak prøves ut før elektriske varmehjelpemidler.
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Svak Anbefaling

12.3. Vi foreslår at termiske proteser kun vurderes når andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og
funksjon.

13 - Kirurgiske intervensjoner

13.1 - Tromboseprofylakse

Svak Anbefaling

13.1.1. Vi foreslår at relevant tromboseprofylakse settes i gang så snart som mulig, gjerne før eller i forbindelse med amputasjonen.

13.2 - Stumplengde / amputasjonsnivå

Sterk Anbefaling

13.2.1. Vi anbefaler at en ved overekstremitetsamputasjoner alltid tilstreber å bevare flest mulig ledd.

Sterk Anbefaling

13.2.2. Vi anbefaler at en distalt for bevarte ledd som hovedregel bevarer mest mulig stumplengde.

Svak Anbefaling

13.2.3. Vi foreslår at valget av stumplengde så langt det er mulig også gjøres med tanke på mulighetene for protesebruk, og at ortopeden
så langt det er mulig i hvert tilfelle konfererer med en ortopediingeniør pre / peroperativt med tanke på optimalt valg av stumplengde.

Svak Anbefaling

13.2.4. Vi foreslår at pasienten inviteres til å delta i beslutningen om valg av amputasjonsnivå og stumplengde i den grad hendelsesforløp
og hastegrad gjør dette mulig.
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13.3 - Stumpens utforming

Sterk Anbefaling

13.3.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputasjoner utføres etter vanlige kirurgiske prinsipper for amputasjonskirurgi.

13.4 - Grepsforbedrende kirurgi

Svak Anbefaling

13.4.1. Vi foreslår at grepsforbedrende kirurgi vurderes som alternativ til protesebruk ved finger- og delhåndsamputasjoner som har gitt
grepstap, spesielt dersom amputasjonene er bilaterale. Aktuelle pasienter bør tilbys henvisning til vurdering hos håndkirurg med erfaring
innenfor grepsforbedrende kirurgi.

13.5 - Stumpkorrigerende kirurgi

Svak Anbefaling

13.5.1. Vi foreslår at stumprevisjon vurderes ved smerter og ubehag relatert til lokal ben- og bløtvevspatologi, dersom en ikke kommer til
målet med konservative tiltak.

Sterk Anbefaling MOT

13.5.2. Vi fraråder forlengelseskirurgi for å forbedre funksjon eller protesetilpasning ved amputasjoner ovenfor delhånd/ fingernivå.

Svak Anbefaling

13.5.3. Vi foreslår at indikasjonen for forkortelseskirurgi av protesemessige hensyn vurderes tverrfaglig dersom en ikke kommer til målet
med konservative tiltak. Initiativet til en slik vurdering bør komme fra pasienten.

13.6 - Osseointegrasjon

Svak Anbefaling MOT

13.6.1. Vi foreslår at osseointegrasjon ikke brukes som festeanordning for overekstremitetsproteser.
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13.7 - Humerus T-Proteser (HTP)

Sterk Anbefaling MOT

13.7.1. Vi fraråder at Humerus T-Proteser (HTP) brukes som festemetode for proteser hos overarmsamputerte.

13.8 - Targeted reinnervation

Sterk Anbefaling MOT

13.8.1. Vi fraråder bruk av targeted reinnervation for styring av armproteser.

13.9 - Angulation osteotomi av humerus

13.10 - Sentralisering av kirurgi ved overekstremitetsamputasjon

Sterk Anbefaling

13.10.1. Vi anbefaler at den akutte kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner som hovedregel sentraliseres til de regionale

traumesykehusene.1 Skader med amputasjon av kun én finger vil imidlertid i de fleste tilfeller kunne håndteres lokalt.

1 Organisering og ansvarsfordeling i OUS omtales under Begrunnelse.

Sterk Anbefaling

13.10.2. Vi anbefaler at pasienten sendes til OUS Rikshospitalet når replantasjon vurderes som aktuelt.1

1 Landsfunksjon, uansett amputasjonsnivå.

Sterk Anbefaling

13.10.3. Vi anbefaler at elektive overekstremitetsamputasjoner vurderes sentralisert til ett sted.
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14 - Førerkort

14.1. Vi anbefaler at det etter en ervervet overekstremitetsamputasjon vurderes om det vil være behov for protese, grepsforbedring eller

tilpasning av kjøretøyet for at pasienten skal oppfylle førerkortforskriftens helsekrav.

15 - Kartleggingsverktøy

15.1. Vi foreslår at det vurderes å bruke ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet hos

personer med ervervet overekstremitetsamputasjon.

16 - Barnehage og skole

16.1. Vi anbefaler at personer med ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder følger anbefalingene for oppfølging i barnehage og

skole angitt i kapittel 10 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal

reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79].

17 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv

17.1. Vi anbefaler at personer med ervervet overekstremitetsamputasjon følger anbefalingene for oppfølging med hensyn til utdanning,

yrkesvalg og arbeidsliv angitt i kapittel 11 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i

form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79].

18 - Referanser
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1 - Innledning

Bakgrunn

Ervervet overekstremitetsamputasjon rammer i all hovedsak unge, ellers friske personer [1]. Det er anslått at det fins i overkant av 400 arm-
og delhåndsamputerte i Norge [1, 2]. Antallet som lever med en fingeramputasjon er ukjent. Antallet nye amputasjoner gjennom eller ovenfor
håndleddet er anslått til ca. 7 per år [1], mens insidensen av arm- og delhåndsamputasjon er anslått til ca. 30 per år [2]. Hvis en tar
utgangspunkt i estimater for yrkesskader, ligger insidensen for fingeramputasjoner rundt 150 per år [3, 4].

En overekstremitetsamputasjon påvirker både pasientens fysiske funksjon, bevegelsesmønster, utseende, arbeidsevne og livskvalitet [5-7].
Gjenopprettelse av optimal funksjon og forebygging av sekundære plager som muskelskjelettsmerter og belastningsplager forutsetter tilgang
til spesialisert, tverrfaglig rehabilitering. Det kreves også god samhandling mellom spesialisert rehabilitering og andre helsetjenester, både på
førstelinjenivå og innenfor andre deler av spesialisthelsetjenesten (som for eksempel ortopedi og smerteklinikk). Forventet levetid etter en
overekstremitetsamputasjon er normal, og pasientenes behov endres ofte i tråd med ulike ervervsmessige og familiære forpliktelser. Dette er
dermed en gruppe som har behov for oppfølging i et livsløpsperspektiv [8-12].

Likevel har rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge til nå ikke vært standardisert. En doktorgradsavhandling
publisert i 2012 [7] avdekket store variasjoner i rehabiliteringen av disse pasientene og et udekket behov for flere ulike helsetjenester både på
kommune- og spesialistnivå. Pasientene henvises ikke rutinemessig til spesialisert rehabilitering og/eller protesetilpasning etter
amputasjonen. Også for tverrfaglig spesialisert rehabilitering varierer tilbudet mellom de fem stedene i landet som tilbyr dette, både når det
gjelder tilgjengelige faggrupper og omfang.

Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet
overekstremitetsamputasjon i Norge. Målet med retningslinjen er å sikre alle overekstremitetsamputerte i Norge enhetlig rehabilitering i tråd
med beste praksis, og redusere uønsket variasjon i rehabiliteringstilbudet til denne pasientgruppen. Dette er i tråd med Nasjonal helse- og
omsorgsplan (2011-2015) [13], Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011 [14] og med Den norske legeforenings
policynotat nr. 2/2016: Styrket satsing på rehabilitering [15].

Målgruppen

Målgruppen for retningslinjen er først og fremst helsepersonell i spesialist - og kommunehelsetjenesten. Retningslinjen vil være aktuell for alt
helsepersonell som har kontakt med denne pasientgruppen; ortopediske avdelinger, plastikkirurgiske avdelinger, armamputasjonsteamene (5
på landsbasis), evt. andre rehabiliteringsavdelinger, ortopeditekniske verksteder som lager armproteser og grepsforbedringer (2 på
landsbasis) og kommunale helsetjenesteytere, da spesielt fastleger og fysioterapeuter. Retningslinjen vil også være nyttig for
beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten, politikere og relevante utdanningsinstitusjoner. Retningslinjen vil være relevant for alt
helsepersonell som har et oppfølgingsansvar overfor pasienter med ervervede overekstremitetsamputasjoner i Norge, og vil dermed fungere
som en nasjonal retningslinje.

Arbeidsgruppen og referansegruppen

Retningslinjen er utarbeidet av en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe bestående av følgende personer:

Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d., spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og
armamputasjonsteamet, Sykehuset Innlandet HF, Ottestad. Prosjektleder, arbeidsgruppens leder og retningslinjens
førsteforfatter.

Lars-Petter Granan Konstituert overlege ph.d., OUS Ullevål, Avdeling for smertebehandling. Metodeansvarlig.

Liv T. Bakken Spesialergoterapeut, Ortopedisk avdeling og Armproteseteamet, OUS Rikshospitalet

Eli Færevaag Jacobsen Ergoterapeut, Seksjon for ortopedisk rehabilitering og armamputasjonsteamet, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Kari Lofthus Spesialfysioterapeut, Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling og armamputasjonsteamet, Universitetssykehuset
Nord-Norge HF, Tromsø

Eivind Witsø Seksjonsoverlege dr.med., spesialist i ortopedi, Ortopedisk rekonstruktiv seksjon og armamputasjonsteamet for voksne,
St. Olavs Hospital, Trondheim

Knut Tomm Kristensen Ortopediingeniør og daglig leder Norsk Teknisk Ortopedi AS (NTO AS)
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Heidi Lyrstad Ortopediingeniør Sophies Minde Ortopedi AS (SMO AS) og Armproteseteamet, OUS Rikshospitalet

Rune Søstuen Pasientrepresentant, Momentum; foreningen for arm- og benprotesebrukere, underarmsamputert

Helge Borgevad Pasientrepresentant, Momentum; foreningen for arm- og benprotesebrukere, skulderamputert

Hassan Waarie Pasientrepresentant, Landsforeningen for amputerte (LFA), dobbeltamputert, utdannet ergoterapeut

Anne-Kristine Schanke Sjefpsykolog, spesialist i klinisk nevropsykologi, dr.philos., professor II, Sunnaas sykehus HF / Universitetet i Oslo

Beate Garfelt Avdelingsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering Sykehuset Innlandet HF, spesialist i fysikalsk medisin
og rehabilitering og master i helseledelse og helseøkonomi

Britt Nøren Fysioterapeut, spesialist i manuell terapi, Åker Fysio- og Manuellterapi, Hamar

Hanne K Lundby Prosessveileder, prosessleder for kunnskapsbaserte fagprosedyrer, Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for kvalitet og
pasientsikkerhet

Videre ble det opprettet en referansegruppe bestående av følgende personer, som har bidratt i forhold til relevante tema:

Svend Rand-Hendriksen Overlege ph.d. og postdoc, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF

Anne-Karin Vik Ergoterapeut og koordinator for Nasjonalt fagnettverk for dysmeli

Håkon Jensen
Ortopediingeniør, adm.dir. Sophies Minde Ortopedi AS. Referansegruppemedlem i egenskap av å sitte i
”Gråsoneutvalget”, som er et rådgivende organ overfor NAV i saker som angår proteser og hjelpemidler

Sissel Lund Sosionom, armamputasjonsteamet, Sykehuset Innlandet HF, Ottestad

Geir Erik Nilsen Allmennlege og praksiskoordinator for Sykehuset Innlandet HF

Tor S Haugstad Overlege dr.med., spesialist i nevrologi, leder av smertekompetansegruppen Sunnaas sykehus HF

Peter Solvoll Lyby Psykolog, ph.d., medlem av smertekompetansegruppen Sunnaas sykehus HF

For øvrig bistod Hanne E. Rustlie, spesialbibliotekar / prosjekt- og forskningsbibliotekar i Sykehuset Innlandet HF med spesialkompetanse på
behandlingslinjer, i forhold til systematiske litteratursøk.

Alle deltakerne i arbeidsgruppen og referansegruppen har avgitt skriftlige erklæringer hvor de har redegjort for mulige faglige eller
økonomiske interessekonflikter knyttet til dette arbeidet. Prosjektleder har vurdert alle deltakerne i arbeidsgruppen med hensyn til habilitet.
Ingen ble funnet inhabile i forhold til å delta i arbeidet med retningslinjen.

Rutiner for tilpasning av avanserte armproteser med spesielt kostbare komponenter ble utarbeidet separat av en egen arbeidsgruppe i 2013,
og innlemmet i denne retningslinjen uforandret. På dette punktet er anbefalingene basert på ren konsensus, da disse komponentene er så nye
på markedet at relevante studier ikke lot seg finne. Denne arbeidsgruppen bestod av:
Kristin Østlie, Tomm Kristensen, Liv Bakken, Eli Jacobsen, Heidi Lyrstad (alle også medlemmer av arbeidsgruppen ovenfor), Håkon Jensen
(medlem av referansegruppen ovenfor), Nina Sveen (ergoterapeut armamputasjonsteamet Sykehuset Innlandet HF), Camilla Løvseth
(ergoterapeut armamputasjonsteamet St. Olavs Hospital), Mona Winge (håndkirurg, armamputasjonsteamet OUS Rikshospitalet), Hege
Krokan (ergoterapeut Sophies Minde ortopedi AS), Karen Alkanger (ortopediingeniør Sophies Minde ortopedi AS), Ingvar Beck (NTO AS) og
Terje Otto Elvedal (NAV).

Metode

Arbeidet har fulgt Helsedirektoratets ”Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer” (IS-1870) og AGREE II. AGREE II (Appraisal
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of Guidelines REsearch & Evaluation) er et internasjonalt anerkjent verktøy for utvikling av retningslinjer med vekt på en transparent prosess,
fra avgrensning og formål til implementering og evaluering [16]. Det er godt samsvar mellom Helsedirektoratets veileder og AGREE II. For
detaljer, se http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer/Documents/
Veileder%20IS-1870.pdf og http://www.agreetrust.org.

Arbeidsgruppen har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget og utarbeidet anbefalinger innenfor alle aspekter av rehabiliteringen, systematisert i
forhold til 7 hovedtema: 1) Kirurgiske intervensjoner, 2) Oppstart rehabilitering, 3) Proteserehabilitering: tilpasning, trening og oppfølging/
justering, 4) Tekniske hjelpemidler og sosionomtjenester, 5) Smertebehandling og kuldehypersensitivitet, 6) Psykiske reaksjoner etter
armamputasjoner og 7) Samhandling og kommunale helsetjenester. Disse hovedtemaene blir omtalt kapittelvis. I tillegg har vi formulert en
konsensusbasert anbefaling vedrørende organiseringen av den spesialiserte, tverrfaglige rehabiliteringen av denne pasientgruppen.

Ansvaret for systematiske litteratursøk lå i hovedsak på arbeidsgruppens leder. Søkene ble utført sammen med erfaren bibliotekar med
spesialkompetanse på behandlingslinjer, og ble utført etter malen for ”Nasjonal metodebeskrivelse for systematiske litteratursøk til
fagprosedyrer”. Det er søkt etter retningslinjer og kvalitetssikrede fagprosedyrer som omhandler pasienter med ervervet amputasjon(1) i
Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet, kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer utviklet innenfor Nasjonalt nettverk for
fagprosedyrer, kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer utviklet i andre land, kunnskapsbaserte utenlandske retningslinjer,
kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk, kunnskapsbaserte systematiske oversikter (derunder Cochrane Library og Cochrane DARE,
McMaster PLUS, PEDro og OT Seeker) og metaanalyser og i ikke-kvalitetsvurderte retningslinjer publisert i Medline, Embase og Norsk
elektronisk legehåndbok (NEL). I tillegg er det for hvert av i alt 7 hovedtema gjort systematiske søk basert på PICO-spørsmål etter relevant
litteratur i databasene Medline, Embase, PsycInfo og SveMed+. Det ble også gjort egne søk i forhold til rehabilitering av amputasjonsrelaterte
smerter og psykologisk oppfølging etter amputasjon spesielt og traumer generelt. Fullstendige søkestrategier kan fremlegges på forespørsel.
Litteratursøkene innen hvert hovedtema ble revidert i perioden 01.09.-01.12.15 for å se etter nylig publisert forskning. Vi har også etter et
usystematisk søk inkludert en metaanalyse fra februar 2016, som omhandler blant annet speilbehandling. For enkeltartikler ble i første rekke
følgende publikasjonstyper vurdert: Ikke-kvalitetsvurderte retningslinjer, RCTs, metaanalyser, reviews og systematiske reviews. Der det ikke
var mulig å finne relevant litteratur innenfor disse publikasjonstypene, ble også andre studiedesign vurdert. Disse ble identifisert gjennom
samme søk som for de øvrige publikasjonstypene, og ved gjennomgang av referanselistene i aktuelle RCTs, metaanalyser, reviews og
systematiske reviews.

Anbefalingene bygger på den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger, og på konsensus basert på godt klinisk skjønn (fundert i
erfaringsbasert kunnskap og pasientkunnskap) der god dokumentasjon mangler. Samtlige anbefalinger er formulert etter konsensus i
arbeidsgruppen. Utkastene til retningslinjen ble diskutert i en rekke gruppemøter og gjennom e-postutveksling. Retningslinjen var på bred
skriftlig ekstern høring i perioden 14.12.15 – 31.01.16. Arbeidsgruppen mottok 8 høringssvar. Disse er gjennomgått i arbeidsgruppen og
innspillene er blitt tatt hensyn til i den siste redigeringen av retningslinjen.

Litteratur og anbefalinger er vurdert ved hjelp av GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation [17-19] og
møter dermed nye standarder for troverdige retningslinjer, blant annet gjennom balanserte vurderinger av fordeler og ulemper ved
behandlingsvalg som grunnlag for henholdsvis sterke og svake anbefalinger [18]. En gradering av anbefalingene ved hjelp av GRADE
innebærer at en skiller mellom svake og sterke anbefalinger basert på kvaliteten på dokumentasjonen, balansen mellom fordeler og ulemper,
pasientens verdier og preferanser og kostnadsvurderinger / ressurshensyn [18].

1. Svak anbefaling: Det er uklart om fordelene veier opp for ulempene. De fleste pasienter vil ønske det anbefalte tiltaket, mange vil ikke.
Helsepersonell må være forberedt på å hjelpe pasienter til å ta en avgjørelse i samsvar med deres egne verdier. Beslutningstakere vil mene at
det er behov for omfattende debatt og involvering av interessenter.

2. Sterk anbefaling: Det er klart at fordelene veier opp for ulempene. Alle eller nær sagt alle pasienter ville ønske det anbefalte tiltaket, og få/
ingen vil ikke ønske det. Helsepersonell vil for en stor grad mene at alle pasienter bør få det anbefalte tiltaket. Beslutningstakere vil mene at
anbefalingen bør tilpasses som rutine de fleste steder, og at mål på om anbefalingen følges opp kan brukes som kvalitetsindikator.

Språklig skiller en mellom svake og sterke anbefalinger slik:
Svak anbefaling for: Vi foreslår…
Sterk anbefaling for: Vi anbefaler…
Svak anbefaling mot: Vi foreslår at … ikke brukes
Sterk anbefaling mot: Vi fraråder…
Anbefalingens styrke er også angitt med tekst og fargekode (svake anbefalinger gule, sterke anbefalinger grønne).

Strukturering av anbefalingene

Anbefalingene gis i MAGICapp i såkalt topplokkformat. Et topplokk defineres som det minimum av informasjon klinikeren trenger for å kunne
applisere anbefalingen i egen praksis, og er utviklet gjennom brukertesting med klinikere i seks land gjennom forskningsprosjektet DECIDE.
Topplokkformatet er spesialtilpasset for bruk i retningslinjer som følger metodikken til GRADE [20, 21]. For detaljer, se: http://www.decide-
collaboration.eu.

Topplokket består av:
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*Anbefalingen: Skrevet i et strukturert og aktivt språk
*Styrken på anbefalingen: Formidlet med fargekoder og tekst
*Nøkkelinformasjon: Kort informasjon om kvaliteten på dokumentasjonen, balansen mellom fordeler og ulemper, typiske preferanser og
verdier samt ressurshensyn
*Begrunnelse: Utdypende informasjon om de ulike nøkkelfaktorene og avveiningen som er gjort mellom dem for å komme fram til den aktuelle
anbefalingens retning og styrke

I tillegg er det til hver anbefaling knyttet
*Evidenstabeller med relevante effektestimater
*Praktisk informasjon om behandlingen og eventuelle verktøy som kan brukes for å måle effekt

I hvert kapittel finnes også fanen Bakgrunnstekst, der man finner eventuell generell informasjon om temaet. Her ligger også en samlet
begrunnelse i de tilfellene der denne gjelder for flere av anbefalingene i samme kapittel.

Oppdatering

MAGICapp gir mulighet for kontinuerlig, dynamisk oppdatering. Arbeidsgruppen har ansvar for å oppdatere retningslinjen når ny kunnskap
tilsier at det er nødvendig å endre noen av anbefalingene, eller føye til nye anbefalinger. Vi planlegger årlige systematiske litteratursøk for å
avdekke relevant, ny kunnskap.

Fotnote:

(1) Da tilgjengelig litteratur om overekstremitetsamputerte er begrenset, ble søkene utvidet til å gjelde amputasjon generelt (over- og underekstremitet).

1.1. Innledningen fra første publisering 30.03.16 ligger ovenfor som kapitteltekst til kapittel 1.

1.2. Revisjon våren 2019 beskrives her under fanen "Begrunnelse".

Begrunnelse

Høsten 2018 og våren 2019 ble det parallelt med utarbeidelsen av «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel
på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79] gjort en litteraturgjennomgang med fokus på tverrfaglig
rehabilitering og gode rehabiliteringsløp, fysisk funksjon, psykososial helse, kuldeoverfølsomhet, samt bruk av proteser,
grepsforbedringer og tekniske hjelpemidler. Det ble ikke avdekket ny kunnskap som ga grunnlag for innholdsmessig endring av noen av de
eksisterende anbefalingene i retningslinjen for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon. Det var imidlertid behov for en
oppdatering av retningslinjen med språklige forbedringer av en del tekster, tilføyelser av relevant tilleggsinformasjon i en del eksisterende
anbefalinger og tilføyelser av både nye kapitler og nye enkeltanbefalinger. Disse oppdateringene ble gjennomført våren 2019 og er
beskrevet nedenfor.

En gjennomgang av litteraturen med fokus på ny kunnskap om behandling av fantom- og stumpsmerter samt kirurgiske intervensjoner ble
av tids- og ressursmessige årsaker ikke gjennomført nå. Dette planlegges ila det kommende året, og vil da eventuelt medføre behov for
revisjon av kapitlene «Kirurgiske intervensjoner», «Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter», «Ikke-
farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter» og «Nevromsmerter».

Gjennomførte endringer / oppdateringer per 25. juni 2019:

1. Den konsensusbasert landsdekkende prosedyren for utprøving av armprotese med spesielt kostbare komponenter (PSKK) ble revidert
og kom i ny utgave 11.04.19. Den nye utgaven med vedlegg er lagt til i anbefaling 5.4.4, der begrunnelsesteksten samtidig er oppdatert.

2. Følgende nye kapitler er lagt til:
• Førerkort
• Kartleggingsverktøy
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• Barnehage og skole
• Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv

3. Videre er det gjort følgende mindre tilføyelser og endringer i de opprinnelige kapitlene:
• I kapitlet «Oppstart rehabilitering» er det lagt til en anbefaling om bruk av en sjekkliste med tema som bør tas opp med pasienten
ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.
• I kapitlet «Samhandling og kommunale helsetjenester» er det lagt til en anbefaling om bruk av en sjekkliste med tema som bør tas
opp med pasienten ved senere kontroller i dysmeli- og armamputasjonsteamet, samt en anbefaling som viser til kapitlet
«Proteserehabilitering» for anbefalinger om videre oppfølging av brukere av proteser og grepsforbedringer. Tittelen på kapitlet er
dessuten endret til «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten», for å gjøre det lettere
for leseren å finne fram til retningslinjens anbefalinger om videre oppfølging og kontroller i dysmeli- og armamputasjonsteamet etter
første kontakt.
• I kapitlene «Oppstart rehabilitering» og «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten»
er det i praktisk informasjon til anbefaling 3.1, 3.4, 4.7 og 4.8 lagt inn informasjon om muligheten til å få dekket reiseutgifter, og om
muligheten for å søke om opplæringspenger.
• I kapitlet «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten» er begrunnelsesteksten for
anbefaling 4.1 oppdatert.
• I kapitlet «Proteserehabilitering» er teksten i praktisk informasjon for anbefaling 5.1.1, 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 utvidet og oppdatert
med informasjon om søknadsprosessen og muligheten for å søke grunnstønad, samt lenke til en brosjyre om bruk av armprotese laget
av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli.
• I kapittel 4 og 5 er teksten om primærhelsetjenestens rolle i oppfølging av protesetrening oppdatert i aktuelle anbefalinger, dvs. i
praktisk informasjon til anbefaling 4.1, 4.2, 4.5 og 4.7, i kapittelteksten til kapittel 5.5 og i begrunnelsesteksten til anbefaling 5.5.1,
5.5.2 og 5.5.4.
• I kapitlet «Tekniske hjelpemidler» er anbefaling 6.5 og 6.7 oppdatert. Videre er det i praktisk informasjon for anbefaling 6.2 lagt
inn lenker til noen ressurser med tips om nyttige hjelpemidler og hvordan daglige aktiviteter kan utføres med én hånd.
• Kapitlet "Sosionomtjenester" er revidert. Den tidligere kapittelteksten er innlemmet i begrunnelsestekstene til anbefalingene og
slettet som egen tekst. Tidligere anbefaling 7.2 er innlemmet i den opprinnelige anbefalingen 7.3, som da har fått nytt nummer 7.2. I
den nye anbefaling 7.2 er anbefalingsteksten oppdatert, og det er gjort noen tilføyelser på sjekklista som anbefales som
utgangspunkt for hva sosionomen kan bidra med. Kopier av denne lista er fjernet fra praktisk informasjon i de andre anbefalingene i
kapitlet, og erstattet med en henvisning til anbefaling 7.2 i de respektive begrunnelsestekstene.
• I kapitlet «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner» er det lagt til en ny anbefaling for oppfølging av psykososial
helse.
• I kapitlet «Spesifikke smerter» er begrunnelsesteksten og praktisk informasjon for anbefaling 11.4.1 utvidet og oppdatert.
• I kapitlet «Kuldehypersensitivitet» er det i praktisk informasjon for anbefaling 12.1, 12.2 og 12.3 lagt til en kommentar om bruk av
instrumentene CSS og CISS for pasienter uten grepsfunksjon.
• Informasjonen om de 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene er oppdatert i praktisk informasjon der denne
forekommer, dvs. i anbefaling 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 11.2.1, 11.3.1, 11.4.1 og 11.4.2. Dessuten
er betegnelsen «armamputasjonsteam» endret til det korrekte «dysmeli- og armamputasjonsteam» i hele retningslinjen.
• I kapittel 4, 5 og 6 er praktisk informasjon til anbefalingene 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8,
5.5.9, 5.5.10, 5.5.11, 5.5.13, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 og 6.6 revidert. Informasjon om enkelte standardiserte skjema for kartlegging av
funksjon, ferdigheter og aktiviteter er revidert (kapittel 5) eller slettet (kapittel 4 og 6) og supplert / erstattet med en henvisning til
det nye kapitlet «Kartleggingsverktøy», der informasjon om dette temaet nå er samlet.
• I alle kapitler (også de som ellers ikke er revidert) er eksterne lenker gjennomgått og oppdatert.

I utarbeidelsen av de nye kapitlene og anbefalingene deltok spesialfysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen ved TRS kompetansesenter for
sjeldne diagnoser, spesialergoterapeut Lene Bobakk ved Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet Seksjon for ortopedisk rehabilitering
og ortopediingeniør Trond Peder Schonhowd ved Norsk Teknisk Ortopedi AS, i tillegg til arbeids- og referansegruppens opprinnelige
medlemmer Kristin Østlie, Eli Færevaag Jacobsen, Kari Lofthus, Camilla Løvseth, Heidi Lyrstad og Anne-Karin Vik. Lundberg Larsen,
Bobakk og Schonhowd er sammen med Østlie, Jacobsen, Lofthus, Løvseth, Lyrstad og Vik medlemmer av arbeidsgruppen som utarbeidet
«Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type
dysmeli)» nevnt ovenfor. I tillegg bidro ergoterapispesialist Trine Bathen ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser med
litteratursøk (for alle tema) og som referansegruppemedlem for kapitlet «Kartleggingsverktøy». For kapitlet «Førerkort» var jurist /
seniorrådgiver Roar Løken Lunder i NAV og jurist / seniorrådgiver Karen Vogt i Helsedirektoratet referansegruppemedlemmer. Psykolog
Eirik Wahl Seeberg ved TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser bidro som referansegruppemedlem for temaet psykososial helse.
Arbeidet ble ledet av avdelingsoverlege ph.d. Kristin Østlie ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.

På grunn av begrensede ressurser og dermed også begrenset tid til rådighet til å gjennomføre oppdateringen, er litteraturen i de nye
kapitlene og anbefalingene ikke GRADE-vurdert. Det ble imidlertid ikke avdekket systematiske oversiktsartikler eller randomiserte
studier (i utgangspunktet dokumentasjon av høy kvalitet) som beskriver de aktuelle intervensjonene. Erfaringsbasert kunnskap og
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konsensus ligger dermed uansett for en stor del til grunn for de anbefalingene som er gitt, støttet av tilgjengelig forskningsbasert evidens.
Relevant litteratur, hovedsakelig i form av observasjonsstudier, er inkludert narrativt i begrunnelsestekstene. Disse kapitlene og
anbefalingene er dermed også strukturert noe enklere enn de øvrige, med kun anbefalingstekst, begrunnelse, referanser og eventuell
praktisk informasjon.

Det er i de nye kapitlene og anbefalingene heller ikke gjort en systematisk GRADE-vurdering av anbefalingenes styrke. Vi har likevel
systematisk brukt formuleringene «anbefaler» og «foreslår» til å angi arbeidsgruppens syn på om anbefalingen bør sees på som sterk eller
svak ut fra dens kliniske relevans.

Referansene i de nye kapitlene og i all revidert tekst er lagt inn med MAGICapp sitt eget referansesystem. Det vil si at man får opp
informasjon om referansen ved å holde musepekeren over den i teksten. Øvrige referanser finnes som før i det felles referansekapitlet på
slutten av retningslinjen, ordnet kapittelvis. I neste revisjon av retningslinjen planlegger vi å legge samtlige referanser inn på nytt med
MAGICapp-referansesystemet.
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2 - Organisering av rehabiliteringen

Sterk Anbefaling

2.1. Vi anbefaler at spesialisert, tverrfaglig rehabilitering av overekstremitetsamputerte i Norge sentraliseres til de regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamene.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Tilbudet i disse teamene må være helhetlig og omfatte både mestring / psykososiale forhold og mer praktisk rettet rehabilitering rettet
mot fysisk funksjon, tilbud om protesetilpasning og andre hjelpemidler. I tillegg bør alle overekstremitetsamputerte få råd om hvordan
man kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk. Sistnevnte omtales nærmere
under «Bevaring av styrke og bevegelighet» i kapitlet «Proteserehabilitering» og under «Muskelskjelettsmerter» i kapitlet «Spesifikke
smerter».

I rehabiliteringen bør det vektlegges en individualisert tilnærming, der pasienten deltar i beslutningsprosessen (samvalg). De ulike
aspektene av rehabiliteringen omtales under de forskjellige kapitlene i denne retningslinjen.

Arbeidsgruppens syn er at følgende yrkesgrupper bør være en del av de spesialiserte dysmeli- og armamputasjonsteamene for å kunne
ivareta pasientenes behov for tverrfaglig rehabilitering: Lege, fysioterapeut, ergoterapeut, ortopediingeniør, sosionom. Dette er i tråd
med nasjonale anbefalinger fra andre land [17, 30], og gjelder både for nyamputerte og for den videre, livslange oppfølgingen av disse
pasientene. Det ligger imidlertid utenfor denne retningslinjens mandat å ta stilling til hvordan hver helseregion best kan organisere
tilgjengelige bemanningsressurser for å få til dette.

Behovet for tverrfaglig rehabilitering vil variere, blant annet med amputasjonsnivå. Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med
amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig spesialisert rehabilitering og oppfølging. Distale
delhåndsamputerte og fingeramputerte kan imidlertid også ha behov for oppfølging, blant annet i forhold til proteser og
grepsforbedringer. Dysmeli- og armamputasjonsteamene bør derfor gi et tilbud til overekstremitetsamputerte på alle nivå, med mulighet
for å tilpasse omfanget av tilbudet (hyppighet, varighet, faggrupper) til den enkelte pasients behov.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Fordelene ved sentralisering er blant annet at pasienten uavhengig av bosted og skadested får tilgang til optimal rehabilitering av
betydning for videre funksjon og livskvalitet, og mulighetene for å vedlikeholde og utvikle kunnskapene i teamet. En ulempe ved
sentralisering av helsetjenester er at enkelte pasienter får lengre reiseveg enn om tjenestene var tilgjengelige lokalt. Arbeidsgruppen
vurderer det slik at de totale fordelene her klart veier opp for eventuelle praktiske ulemper for enkeltpasienter.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe. Det er anslått at det fins i overkant av 400 arm- og delhåndsamputerte i Norge [1,
2]. Antallet som lever med en fingeramputasjon er ukjent. Insidensen av nye amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet er anslått til
ca. 7 per år [1], mens insidensen av arm- og delhåndsamputasjon (alle aldre) er anslått til ca. 30 per år [2]. Yrkesskader er en av de viktigste
årsakene til overekstremitetsamputasjon [1]. I 2007 ble 149 arbeidsrelaterte arm, hånd og finger amputasjoner registrert i det norske
Yrkesskaderegisteret [3, 4]. 95 % av disse (141 skader) var fingeramputasjoner [4]. Det antas at det reelle antallet yrkesrelaterte
amputasjoner (uansett nivå) er noe høyere [3, 5]. De norske tallene er sammenliknbare med estimater fra andre vestlige land [1, 6-16]. I
England anslås for eksempel en insidens på mellom 160 og 200 nye overekstremitetsamputasjoner per år, alle nivåer inkludert [17].

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv
[17-21]. Pasientene er unge og som regel ellers friske [1] og de har også etter amputasjonen normal forventet levetid. Dvs. at de har et
langt liv foran seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane. Optimal funksjon fordrer imidlertid optimal rehabilitering. En
overekstremitetsamputasjon, spesielt gjennom eller ovenfor håndleddet, påvirker både funksjon og bevegelsesmønster. Pasientene får
problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende armen, vil den amputerte endre
bevegelsesmønster, for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben - og i større grad enn før motsatt sides arm. I tillegg ser vi at de
amputerte ofte får nedsatt bevegelighet i amputert sides skulder, albue og underarm, noe som er en utfordring blant annet i forhold til
protesebruk [1, 22-26]. Amputasjonen påvirker yrkesdeltakelse, og armamputerte har økt forekomst av muskelskjelettsmerter; 2.5 - 4
ganger større enn i normalbefolkningen [27-29]. Armamputerte har også dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen. Livskvaliteten
påvirkes nettopp av redusert arbeidsevne og av forekomst av ulike amputasjonsrelaterte smerter og belastningsplager [28]. For å sikre
best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, er det dermed behov for optimal rehabilitering.

Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en overekstremitetsamputasjon understrekes i konsensusbaserte engelske [17]
og amerikanske [30] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne [13, 18-20, 31-36] og i markedets eneste lærebok om
temaet; «Comprehensive management of the upper-limb amputee» [21].

Norge er et geografisk utstrakt land, og de fleste pasienter bor verken nær eller amputeres ved et av regionssykehusene [1]. En
sentralisering av den spesialiserte rehabiliteringen vil dermed føre til at alle pasientene får lik, optimal og helhetlig rehabilitering der
kompetansen er samlet, uavhengig av eget bosted og skadested. Samtidig vil en slik sentralisering kunne bidra til å sikre fortsatt høy
kompetanse i teamene [17]. En sentralisering i regionale spesialiserte team er i tråd med konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering
av overekstremitetsamputerte i både England [17] og USA [30], og med dagens praksis og organisering av teamene i Norge.

Aktuelle kryssreferanser:
Henvisning av nyamputerte til rehabilitering er omtalt under «Oppstart rehabilitering».
Samhandling mellom dysmeli- og armamputasjonsteamene og førstelinjehelsetjenesten er omtalt under «Samhandling, kommunale
helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Kvalitet på dokumentasjonen

Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte. Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier /
ekspertuttalelser. Anbefalingen om organisering av den spesialiserte rehabiliteringen av overekstremitetsamputerte i regionale
tverrfaglige team innebærer en videreføring av dagens praksis.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske rehabilitering i et sentralisert, spesialisert team, selv om dette medfører noe
lengre reiseveg for enkelte. Behovet for slik rehabilitering antas å være størst hos pasienter med grepstap.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Pasientene har rett til å få dekket reisen til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten i henhold til bestemmelser i
syketransportforskriften (Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling).
Sentralisering av rehabiliteringen vil dermed ikke føre til økte kostnader for den enkelte pasienten, til tross for eventuelt lengre
reiseveg. De regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene er allerede i drift, og en videreføring av denne organiseringen vil ikke gi
økte kostnader for helsevesenet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 2, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering
av armamputerte, eller av slik tverrfaglig rehabilitering per se (henvisning og rehabilitering med tanke på protesetilpasning
omtales separat, se kaptilet Proteserehabilitering). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert
konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [17], guideline:

Konsensusbaserte anbefalinger: The need for a ‘critical mass’ to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of
this specialist service dictates that upper limb prosthetic services be provided predominantly at Tertiary Referral PARCs
(Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centres).

Tertiary level PARC tilsvarer våre armamputasjonsteam, og beskrives slik: A Centre of expertise for upper limb, congenital and
multiple limb loss, able to provide the full range of advice and Prosthetic Rehabilitation for all levels of upper and lower limb
loss. The multidisciplinary team must be led by a suitably experienced Consultant in Rehabilitation Medicine. All team members
must have specialist experience, and the appropriate training, to manage upper limb amputees and children with acquired
or congenital limb loss. A Tertiary Referral PARC must have designated facilities for children, equipped to allow for their
assessment appropriate to their age. Tertiary Referral Centres should hold specialist clinics, in conjunction with surgeons and/or
Paediatricians, for: Congenital limb deficiency, Children and Complex limb loss. Tertiary Referral Centres must be preserved to
ensure specialist expertise in the future, both for rare and expensive conditions and for teaching, education and research.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbaserte anbefalinger, se

Sammendrag. Referanse [17], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

39 of 607



Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 2, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering
av armamputerte, eller av slik tverrfaglig rehabilitering per se (henvisning og rehabilitering med tanke på protesetilpasning
omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert
konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [30], guideline:

Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [30], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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3 - Oppstart rehabilitering

Rehabilitering etter en overekstremitetsamputasjon starter allerede på operasjonsbordet (se også «Kirurgiske intervensjoner»), og i den
umiddelbare postoperative tiden må viktige tiltak settes i gang; hensiktsmessig stumpstell og tiltak for å bevare styrke og bevegelighet (se
«Proteserehabilitering»), tiltak for å forebygge psykiske plager (se «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner») og ikke minst
henvisning til videre rehabilitering [1-7]. Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en overekstremitetsamputasjon
understrekes i konsensusbaserte engelske [6] og amerikanske [7] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne [1, 3, 8-15,
19] og i markedets eneste lærebok om temaet; «Comprehensive management of the upper-limb amputee» [5]. Likevel avdekket en norsk
tverrsnittsstudie i 2012 at kun 75% av pasientene med en amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet var henvist til rehabilitering og
protesetilpasning direkte fra akuttavdelingen [16]. Konkrete anbefalinger på dette punktet er med andre ord viktig og nødvendig for å sikre at
alle pasientene får nødvendig oppfølging.

Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at alle overekstremitetsamputerte (uansett nivå) får tilbud om henvisning til nærmeste
regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, i god tid før utskrivelse. Dersom pasienten ønsker slik
henvising, skal behandlende lege i akuttavdelingen sørge for dette. Pasientene må i den forbindelse få informasjon om at de i det regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamet får individuell tverrfaglig oppfølging og vurdering i forhold til behov for videre rehabilitering, protese og
andre hjelpemidler. Informasjon om den videre prosessen, protesetyper mv gis av det enkelte dysmeli- og armamputasjonsteam.

Vår erfaring er at pasienter med amputasjon som medfører grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner (uansett nivå) ikke bare vil ha
behov for et bredt, tverrfaglig rehabiliteringstilbud, men også - i alle fall ved første kontakt - et tilbud over noe tid (3-5 dager). De vil dessuten
erfaringsmessig ha behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver. Vi foreslår derfor at disse pasientene primært henvises til et regionalt dysmeli- og
armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost. En norsk tverrsnittsstudie fra 2012 fant at armamputerte som har
mottatt et slikt tilbud, angir dette som nyttig [19]. En fordel ved en slik praksis vil også være en viss sentralisering av tidligrehabiliteringen av
denne lavprevalente pasientgruppen, og gjennom dette mulighet for både kompetanseheving i de aktuelle teamene og tilrettelegging for
studier som vil kunne bidra til å øke det relativt mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for denne pasientgruppen. Ulemper vil være at pasienten i
en del tilfeller vil motta akuttrehabilitering langt fra hjemstedet, og - i noen tilfeller - behov for overføring til et annet team (i pasientens egen
helseregion) for videre oppfølging etter akuttfasen.

Dersom det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ikke kan tilby innleggelse for rehabilitering over flere døgn, og det av ulike årsaker
ikke er ønskelig å henvise pasienten ut av regionen, foreslår vi at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner overføres til den
sengeposten som er nærmest knyttet til det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet (geografisk og/eller organisatorisk). Den videre
rehabiliteringen må da foregå i tett samarbeid mellom denne avdelingen og det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet. Henvisning må
derfor også i slike tilfeller sendes fra akuttavdelingen til dysmeli- og armamputasjonsteamet, med informasjon om hvor pasienten tenkes
overflyttet. For pasienter som er amputert etter kreft og skal ha videre oppfølging ved OUS Radiumhospitalet, vil det være naturlig at
dysmeli- og armamputasjonsteamet samarbeider med dette sykehuset.

Arbeidsgruppen drøftet om det vil være ønskelig med en formell sentralisering av akuttrehabiliteringen etter grepstap og
dobbeltamputasjoner til ett team. Et prinsipielt viktig spørsmål i så henseende er om det er en forskjell mellom akutt rehabilitering og videre
rehabilitering gjennom livsløpet hos denne pasientgruppen. Begge typer rehabilitering utføres per i dag vellykket i 5 regionale tverrfaglige
team, med et velfungerende, men ikke formelt nedfelt, samarbeid opp mot teamet på Ottestad, som tar imot pasienter fra hele landet når det
er behov for lengre opphold enn det de andre teamene kan tilby (både i akuttfasen og senere). Retningslinjer fra andre land anbefaler
rehabilitering av disse pasientene ved spesialiserte enheter, men samling til én enhet er ikke foreslått verken i USA [7] eller England [6]
(hvorav sistnevnte antas å ha et antall nyamputerte per år på samme nivå som Norge [6]). Arbeidsgruppen velger derfor å anbefale at
henvisningssted for nyamputerte med grepstap eller dobbeltamputasjon primært bør være et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam
med døgntilbud, men åpner også for at andre løsninger kan velges dersom dette synes mer hensiktsmessig for den enkelte pasienten.

Arbeidsgruppen ser det som viktig å unngå unødvendige forsinkelser i rehabiliteringen, og anbefaler derfor en tidsfrist for når en henvist
pasient skal komme i kontakt med ”sitt” dysmeli- og armamputasjonsteam. Dette begrunnes primært med viktigheten av å komme til med
tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet, og å komme tidlig i gang med prosessen rundt en eventuell protesetilpasning. Av
erfaring vet vi at dette er av svært stor betydning spesielt for å unngå urealistiske forventninger (spesielt til protesebruk og hjelpemidler),
men også for å komme tidlig i gang med funksjonsforbedring og forebygging av sekundære komplikasjoner som redusert bevegelighet,
skjevbelastning og smerter. Det er i de fleste tilfeller praktisk mulig å kalle pasienten inn i løpet av én måned (månedlige klinikker i Bergen,
Trondheim og Tromsø, ukentlige klinikker i Oslo, innleggelser annenhver uke på Ottestad) - forutsatt at disse pasientene prioriteres. Det lave
antallet nyamputerte - i Norge anslås antall nye amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet til ca. 7 per år [17], mens insidensen av arm-
og delhåndsamputasjon er anslått til ca. 30 per år [18] - tilsier at dette burde være gjennomførbart. Vi anbefaler derfor at kontakt med det
regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet for nyhenviste pasienter tilstrebes opprettet senest innen 1 måned etter amputasjonen. Dette
vil være det enkelte teamets ansvar.

Det presiseres at det at vi anbefaler tidlig kontakt med det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet, ikke er ensbetydende med at dette
anses som det optimale tidspunktet for oppstart av protesetilpasning. Behovet for protese og tidspunkt for protesetilpasning bør bestemmes
på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering i armamputasjonsteamet. Dette omtales nærmere i kapitlet «Proteserehabilitering».

Informasjon om pasientforeningene bør også gis allerede i akuttavdelingen. Pasientforeningen Momentum – foreningen for arm- og
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benprotesebrukere – (https://www.momentum.nu/) har utarbeidet en skriftlig informasjonspakke som ligger både på akuttsykehus og ulike
rehabiliteringsavdelinger. Personalet i akuttavdelingen bør sørge for at pasienten får utdelt en slik informasjonspakke. I tillegg bør pasienten
få informasjon om pasientforeningen Landsforeningen for amputerte (LFA) (http://www.lfa.no/).

I tillegg bør pasienten under oppholdet i akuttavdelingen få tilbud om kontakt med likeperson. Dette er nærmere omtalt i Begrunnelse og
Praktisk informasjon under anbefaling 3.7 og under «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner», anbefaling 8.6.

Aktuelle kryssreferanser:
Kirurgiske intervensjoner omtales i eget kapittel, «Kirurgiske intervensjoner».
Stumpstell og tiltak for å bevare styrke og bevegelighet omtales nærmere under «Proteserehabilitering».
Oppstart av proteserehabilitering omtales nærmere under «Proteserehabilitering».
Forebygging av muskelskjelettsmerter omtales nærmere i avsnittet «Bevaring av styrke og bevegelighet» i kapitlet «Proteserehabilitering» og
i avsnittet «Muskelskjelettsmerter» i kapitlet «Spesifikke smerter».
Tiltak for å forebygge psykiske plager omtales nærmere under «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner».
Likepersonkontakt omtales nærmere under «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner».

Sterk Anbefaling

3.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte (uansett nivå) får tilbud om henvisning til nærmeste regionale dysmeli- og
armamputasjonsteam i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, i god tid før utskrivelse. Dersom pasienten ønsker henvising, skal lege i
akuttavdelingen sørge for dette.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i egen sengepost eller som dagpasient med overnatting privat

• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov i samarbeid med
Ortopedisk avdeling

• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn med overnatting i egen sengepost eller på pasienthotell, eller som dagpasient med
overnatting privat

• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
◦ Tilbyr poliklinisk rehabilitering over flere døgn med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov inneliggende
rehabilitering i samarbeid med Ortopedisk avdeling

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i Rehabiliteringsavdelingen eller som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller
privat

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
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Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Henvisningen fra akuttavdelingen bør minimum inneholde informasjon om amputasjonstidspunkt, -nivå, -side og -årsak, tidligere
sykdommer, andre skader, smerter (stump, fantom, andre) og aktuell medikamentbruk samt eventuell nedtrappingsplan. Dersom
amputasjonen var en yrkesskade, bør dette angis og det bør opplyses om det er søkt om yrkesskadeerstatning.

Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig
rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle overekstremitetsamputerte.

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Rehabilitering etter en overekstremitetsamputasjon starter allerede på operasjonsbordet (se også «Kirurgiske intervensjoner»), og i den
umiddelbare postoperative tiden må viktige tiltak settes i gang; hensiktsmessig stumpstell og tiltak for å bevare styrke og bevegelighet (se
«Proteserehabilitering»), tiltak for å forebygge psykiske plager (se «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner») og ikke
minst henvisning til videre rehabilitering [1-7]. Viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering etter en overekstremitetsamputasjon
understrekes i konsensusbaserte engelske [6] og amerikanske [7] retningslinjer, i nyere publikasjoner om både barn og voksne [1, 3, 8-15,
19] og i markedets eneste lærebok om temaet; «Comprehensive management of the upper-limb amputee» [5]. Likevel avdekket en norsk
tverrsnittsstudie i 2012 at kun 75% av pasientene med en amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet var henvist til rehabilitering og

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan kun se fordeler ved å tilby alle overekstremitetsamputerte tverrfaglig spesialisert rehabilitering og å komme
tidlig i gang med dette. Spesielt viktig vil det være å raskt gi realistisk informasjon til pasientene om det videre forløpet og muligheten
for rehabilitering og protesebruk. Initial informasjon og nødvendig henvisning vil være lite ressurskrevende og vil kunne
gjennomføres av akuttavdelingen uten betydelig ulempe for behandlende helsepersonell der.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av armamputerte
eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på protesetilpasning
omtales separat, se kapitlet «Proteserehabilitering»). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert
konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske henvisning for et møte med det spesialiserte tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Behovet for videre rehabilitering vil imidlertid variere, blant annet med amputasjonsnivå. Det er
erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig
rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle
overekstremitetsamputerte.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Antallet nyamputerte per år er lavt, og det vurderes som lite ressurskrevende å tilby disse pasientene nødvendig informasjon,
henvisning og spesialisert rehabilitering. Klinisk erfaring tilsier at optimal rehabilitering i stor grad kan bidra til bedret funksjon og
livskvalitet, og tiltakene kan i så måte antas å være svært kostnadseffektive.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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protesetilpasning direkte fra akuttavdelingen [16]. Konkrete anbefalinger på dette punktet er med andre ord viktig og nødvendig for å
sikre at alle pasientene får nødvendig oppfølging.

Arbeidsgruppen anbefaler på denne bakgrunn at alle overekstremitetsamputerte (uansett nivå) får tilbud om henvisning til nærmeste
regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, i god tid før utskrivelse. Dersom pasienten ønsker slik
henvising, skal behandlende lege i akuttavdelingen sørge for dette. Pasientene må i den forbindelse få informasjon om at de i det regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamet får individuell tverrfaglig oppfølging og vurdering i forhold til behov for videre rehabilitering, protese
og andre hjelpemidler. Informasjon om den videre prosessen, protesetyper mv. gis av det enkelte dysmeli- og armamputasjonsteam.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Oppstart rehabilitering".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [7]: Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including: •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Referanse [6]: Konsensusbasert anbefaling:

«The amputee should see the Consultant in Rehabilitation Medicine, a prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist,
and the patient should be included in discussions about their future Rehabilitation programme».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytte av Konsensusbaserte anbefalinger, se Lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

tverrfaglig
rehabilitering

Sammendrag. Referanse [7], guideline.
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbasert anbefaling, se Sammendrag.
Referanse [6], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Innleggelse for rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi:
SF36

Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Role
physical RP OR -0,385 (p<0,01), Bodily pain

BP OR -0,645 (p=0,06), Vitality VT OR -0,533

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål /protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål/ protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

(p=0,07). OR = Multivariate logit estimates.
The OR gives the probability to score below
average (i.e. worse scores). Referanse [13].

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Nytteverdi:
Arbeid Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Return to
work (RW) OR 2,796 (p=0,09). Reduced time

at work (RT) OR -0,630 (p=0,05). OR =
Multivariate logit estimates. Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pas med grepstap eller bilaterale armamputasjoner

Intervensjon: Rehabilitering i sengepost

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men

tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med bilaterale amputasjoner gjennom eller

ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut

CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi -
amputerte med

grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=73 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 66,7 %

(55,5-75,8%) anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytteverdi -
bilateralt

amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 3 av disse

anga dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Udekket behov
- amputerte

med grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=85 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 16,5%

(8,6-24,4%) av disse anga et slikt behov. Ref
[19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Udekket behov
- bilateralt
amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 2 av disse anga

et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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Svak Anbefaling

3.2. Vi foreslår at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner primært henvises til et regionalt dysmeli- og
armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i egen sengepost eller som dagpasient med overnatting privat

• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov i samarbeid med
Ortopedisk avdeling

• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn med overnatting i egen sengepost eller på pasienthotell, eller som dagpasient med
overnatting privat

• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
◦ Tilbyr poliklinisk rehabilitering over flere døgn med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov inneliggende
rehabilitering i samarbeid med Ortopedisk avdeling

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i Rehabiliteringsavdelingen eller som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller
privat

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Henvisningen fra akuttavdelingen bør minimum inneholde informasjon om amputasjonstidspunkt, -nivå, -side og -årsak, tidligere
sykdommer, andre skader, smerter (stump, fantom, andre) og aktuell medikamentbruk samt eventuell nedtrappingsplan. Dersom
amputasjonen var en yrkesskade, bør dette angis og det bør opplyses om det er søkt om yrkesskadeerstatning.

Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig
rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle overekstremitetsamputerte.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Erfaringsmessig vil pasienter med amputasjon som medfører grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner (uansett nivå) ha
behov for et tilbud over noe tid, samt behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver. Vi foreslår derfor at disse pasientene primært henvises til
et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost. En fordel ved en slik praksis vil også
være en viss sentralisering av tidligrehabiliteringen av denne lavprevalente pasientgruppen, og gjennom dette mulighet for både
kompetanseheving i de aktuelle teamene og tilrettelegging for studier som vil kunne bidra til å øke det relativt mangelfulle

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene
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Begrunnelse

Vår erfaring er at pasienter med amputasjon som medfører grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner (uansett nivå) ikke bare vil
ha behov for et bredt, tverrfaglig rehabiliteringstilbud, men også - i alle fall ved første kontakt - et tilbud over noe tid (3-5 dager). De vil
dessuten erfaringsmessig ha behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver. Vi foreslår derfor at disse pasientene primært henvises til et regionalt
dysmeli- og armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost. En norsk tverrsnittsstudie fra 2012 fant at
armamputerte som har mottatt et slikt tilbud, angir dette som nyttig [19]. En fordel ved en slik praksis vil også være en viss sentralisering
av tidligrehabiliteringen av denne lavprevalente pasientgruppen, og gjennom dette mulighet for både kompetanseheving i de aktuelle
teamene og tilrettelegging for studier som vil kunne bidra til å øke det relativt mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for denne
pasientgruppen. Ulemper vil være at pasienten i en del tilfeller vil motta akuttrehabilitering langt fra hjemstedet, og - i noen tilfeller
- behov for overføring til et annet team (i pasientens egen helseregion) for videre oppfølging etter akuttfasen.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Oppstart rehabilitering".

kunnskapsgrunnlaget for denne pasientgruppen. Ulemper vil være at pasienten i en del tilfeller vil motta akuttrehabilitering langt fra
hjemstedet, og - i noen tilfeller - behov for overføring til et annet team (i pasientens egen helseregion) for videre oppfølging etter
akuttfasen. Et alternativ som også vil ivareta behovet for innleggelse og spesialisert rehabilitering, vil være å overføre pasienten til
den sengeposten som er nærmest knyttet til pasientens regionale dysmeli- og armamputasjonsteam (se anbefaling 3.3).

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
overekstremitetsamputerte eller på effekten av rehabilitering av aktuelle pasienter i sengepost (henvisning og rehabilitering med
tanke på protesetilpasning omtales separat, se kapitlet «Proteserehabilitering»). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med
støtte i tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser, derunder en nyere norsk tverrsnittsstudie der
pasienter med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner anga rehabilitering i sengepost som nyttig.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske henvisning for et møte med det spesialiserte tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet, og at de fleste pasienter med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner vil ønske rehabilitering med mulighet
for nødvendig tid til oppfølging og nødvendig hjelp i ADL.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Antallet nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner per år er svært lavt, og det vurderes som lite ressurskrevende å
tilby disse pasientene nødvendig spesialisert rehabilitering i regionale dysmeli- og armamputasjonsteam med tilbud om døgnbasert
rehabilitering i sengepost. Klinisk erfaring tilsier at optimal rehabilitering i stor grad kan bidra til bedret funksjon og livskvalitet, og
tiltaket kan i så måte antas å være svært kostnadseffektivt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
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armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [7]: Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including: •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Referanse [6]: Konsensusbasert anbefaling:

«The amputee should see the Consultant in Rehabilitation Medicine, a prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist,
and the patient should be included in discussions about their future Rehabilitation programme».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [7], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbasert anbefaling, se Sammendrag.
Referanse [6], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2
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Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Innleggelse for rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål /protesebruk (gange vs. arm/

Nytteverdi:
SF36 Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Role
physical RP OR -0,385 (p<0,01), Bodily pain

BP OR -0,645 (p=0,06), Vitality VT OR -0,533
(p=0,07). OR = Multivariate logit estimates.
The OR gives the probability to score below
average (i.e. worse scores). Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Nytteverdi:
Arbeid Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Return to
work (RW) OR 2,796 (p=0,09). Reduced time

at work (RT) OR -0,630 (p=0,05). OR =
Multivariate logit estimates. Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål/ protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pas med grepstap eller bilaterale armamputasjoner

Intervensjon: Rehabilitering i sengepost

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi -
amputerte med

grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=73 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 66,7 %

(55,5-75,8%) anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytteverdi -
bilateralt

amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 3 av disse

anga dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Udekket behov
- amputerte

med grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=85 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 16,5%

(8,6-24,4%) av disse anga et slikt behov. Ref
[19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3
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Svak Anbefaling

3.3. Vi foreslår at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner som alternativ til henvisning til et regionalt dysmeli- og

armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost, overflyttes til den sengeposten1 som er nærmest knyttet til
pasientens regionale dysmeli- og armamputasjonsteam (geografisk og/eller organisatorisk). Den videre rehabiliteringen må da foregå i
tett samarbeid mellom denne avdelingen og det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

1 I praksis rehabiliteringsavdeling eller ortopedisk avdeling, se detaljer under Praktisk informasjon.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i egen sengepost eller som dagpasient med overnatting privat

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men

tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med bilaterale amputasjoner gjennom eller

ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut

CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Udekket behov
- bilateralt
amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 2 av disse anga

et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov i samarbeid med
Ortopedisk avdeling

• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn med overnatting i egen sengepost eller på pasienthotell, eller som dagpasient med
overnatting privat

• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
◦ Tilbyr poliklinisk rehabilitering over flere døgn med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov inneliggende
rehabilitering i samarbeid med Ortopedisk avdeling

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i Rehabiliteringsavdelingen eller som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller
privat

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Henvisningen fra akuttavdelingen bør minimum inneholde informasjon om amputasjonstidspunkt, -nivå, -side og -årsak, tidligere
sykdommer, andre skader, smerter (stump, fantom, andre) og aktuell medikamentbruk samt eventuell nedtrappingsplan. Dersom
amputasjonen var en yrkesskade, bør dette angis og det bør opplyses om det er søkt om yrkesskadeerstatning.

Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig
rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle overekstremitetsamputerte.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Erfaringsmessig vil pasienter med amputasjon som medfører grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner (uansett nivå) ha
behov for et tilbud over noe tid, samt behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver. Vi foreslår derfor at disse pasientene primært henvises til
et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost (se anbefaling 3.2). Et alternativ som
også vil ivareta behovet for innleggelse og spesialisert rehabilitering, vil være å overføre pasienten til den sengeposten som er
nærmest knyttet til pasientens regionale dysmeli- og armamputasjonsteam (geografisk og/eller organisatorisk), med videre
rehabilitering i tett samarbeid mellom denne avdelingen og det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
overekstremitetsamputerte eller på effekten av rehabilitering av aktuelle pasienter i sengepost (henvisning og rehabilitering med
tanke på protesetilpasning omtales separat, se kapitlet «Proteserehabilitering»). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med
støtte i tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser, derunder en nyere norsk tverrsnittsstudie der
pasienter med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner anga rehabilitering i sengepost som nyttig.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske henvisning for et møte med det spesialiserte tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet, og at de fleste pasienter med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner vil ønske rehabilitering med mulighet

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Vår erfaring er at pasienter med amputasjon som medfører grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner (uansett nivå) ikke bare vil
ha behov for et bredt, tverrfaglig rehabiliteringstilbud, men også - i alle fall ved første kontakt - et tilbud over noe tid (3-5 dager). De vil
dessuten erfaringsmessig ha behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver. Vi foreslår derfor at disse pasientene primært henvises til et regionalt
dysmeli- og armamputasjonsteam som tilbyr døgnbasert rehabilitering i sengepost (se anbefaling 3.2).

Dersom det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ikke kan tilby innleggelse for rehabilitering over flere døgn, og det av ulike
årsaker ikke er ønskelig å henvise pasienten ut av regionen, foreslår vi at nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner
overføres til den sengeposten som er nærmest knyttet til det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet (geografisk og/eller
organisatorisk). Den videre rehabiliteringen må da foregå i tett samarbeid mellom denne avdelingen og det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet.

Henvisning må derfor også i slike tilfeller sendes fra akuttavdelingen til dysmeli- og armamputasjonsteamet, med informasjon om hvor
pasienten tenkes overflyttet. For pasienter som er amputert etter kreft og skal ha videre oppfølging ved OUS Radiumhospitalet, vil det
være naturlig at dysmeli- og armamputasjonsteamet samarbeider med dette sykehuset.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Oppstart rehabilitering".

for nødvendig tid til oppfølging og nødvendig hjelp i ADL.

Ressursbruk og andre hensyn

Antallet nyamputerte med grepstap og/eller bilaterale amputasjoner per år er svært lavt, og det vurderes som lite ressurskrevende å
tilby disse pasientene nødvendig spesialisert rehabilitering i sengepost. Klinisk erfaring tilsier at optimal rehabilitering i stor grad kan
bidra til bedret funksjon og livskvalitet, og tiltaket kan i så måte antas å være svært kostnadseffektivt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [7]: Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including: •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
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rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Referanse [6]: Konsensusbasert anbefaling:

«The amputee should see the Consultant in Rehabilitation Medicine, a prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist,
and the patient should be included in discussions about their future Rehabilitation programme».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [7], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbasert anbefaling, se Sammendrag.
Referanse [6], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Innleggelse for rehabilitering

Komparator:

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

56 of 607



Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål /protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål/ protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi:
SF36 Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Role
physical RP OR -0,385 (p<0,01), Bodily pain

BP OR -0,645 (p=0,06), Vitality VT OR -0,533
(p=0,07). OR = Multivariate logit estimates.
The OR gives the probability to score below
average (i.e. worse scores). Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Nytteverdi:
Arbeid Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Return to
work (RW) OR 2,796 (p=0,09). Reduced time

at work (RT) OR -0,630 (p=0,05). OR =
Multivariate logit estimates. Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pas med grepstap eller bilaterale armamputasjoner

Intervensjon: Rehabilitering i sengepost

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi -
amputerte med

grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=73 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 66,7 %

(55,5-75,8%) anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytteverdi -
bilateralt

amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 3 av disse

anga dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Udekket behov
- amputerte

med grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=85 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 16,5%

(8,6-24,4%) av disse anga et slikt behov. Ref
[19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Udekket behov
- bilateralt
amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 2 av disse anga

et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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Sterk Anbefaling

3.4. Vi anbefaler at når en nyamputert pasient er henvist til et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam, skal kontakt med teamet
tilstrebes opprettet senest innen 1 måned etter amputasjonen. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i egen sengepost eller som dagpasient med overnatting privat

• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov i samarbeid med
Ortopedisk avdeling

• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn med overnatting i egen sengepost eller på pasienthotell, eller som dagpasient med
overnatting privat

• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
◦ Tilbyr poliklinisk rehabilitering over flere døgn med overnatting på pasienthotell eller privat, og ved behov inneliggende
rehabilitering i samarbeid med Ortopedisk avdeling

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø
◦ Tilbyr rehabilitering over flere døgn i Rehabiliteringsavdelingen eller som dagpasient med overnatting på pasienthotell eller
privat

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men

tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med bilaterale amputasjoner gjennom eller

ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut

CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Henvisningen fra akuttavdelingen bør minimum inneholde informasjon om amputasjonstidspunkt, -nivå, -side og -årsak, tidligere
sykdommer, andre skader, smerter (stump, fantom, andre) og aktuell medikamentbruk samt eventuell nedtrappingsplan. Dersom
amputasjonen var en yrkesskade, bør dette angis og det bør opplyses om det er søkt om yrkesskadeerstatning.

Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig
rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle overekstremitetsamputerte.

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Arbeidsgruppen ser det som viktig å unngå unødvendige forsinkelser i rehabiliteringen, og anbefaler derfor en tidsfrist for når en henvist
pasient skal komme i kontakt med ”sitt” dysmeli- og armamputasjonsteam. Dette begrunnes primært med viktigheten av å komme til med
tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet, og å komme tidlig i gang med prosessen rundt en eventuell protesetilpasning.
Av erfaring vet vi at dette er av svært stor betydning spesielt for å unngå urealistiske forventninger (spesielt til protesebruk og
hjelpemidler), men også for å komme tidlig i gang med funksjonsforbedring og forebygging av sekundære komplikasjoner som redusert
bevegelighet, skjevbelastning og smerter. Det er i de fleste tilfeller praktisk mulig å kalle pasienten inn i løpet av én måned (månedlige

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan kun se fordeler ved å tilby alle overekstremitetsamputerte tidlig tverrfaglig spesialisert rehabilitering i de
regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene. Spesielt viktig vil det være å raskt gi realistisk informasjon til pasientene om det
videre forløpet og muligheten for rehabilitering og protesebruk. Dette spesielt for å unngå urealistiske forventninger (spesielt til
protesebruk og hjelpemidler), men også for å komme tidlig i gang med funksjonsforbedring og forebygging av sekundære
komplikasjoner som redusert bevegelighet, skjevbelastning og smerter.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av armamputerte
eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på protesetilpasning
omtales separat, se kapitlet «Proteserehabilitering»). Vår anbefaling er derfor konsensusbasert.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste nyamputerte som har takket ja til en henvisning til et spesialisert tverrfaglig dysmeli- og
armamputasjonsteam, også vil ønske at kontakten med teamet opprettes så snart som mulig.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Antallet nyamputerte per år er lavt, og det vurderes som lite ressurskrevende å tilby disse pasientene tidlig spesialisert rehabilitering.
Innkalling innen én måned vil være praktisk mulig innenfor dagens organisering av teamene og de tilhørende sengepostene. Klinisk
erfaring tilsier at optimal rehabilitering i stor grad kan bidra til bedret funksjon og livskvalitet, og tiltaket kan i så måte antas å være
svært kostnadseffektivt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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klinikker i Bergen, Trondheim og Tromsø, ukentlige klinikker i Oslo, innleggelser annenhver uke på Ottestad) - forutsatt at disse
pasientene prioriteres. Det lave antallet nyamputerte - i Norge anslås antall nye amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet til ca. 7
per år [17], mens insidensen av arm- og delhåndsamputasjon er anslått til ca. 30 per år [18] - tilsier at dette burde være gjennomførbart. Vi
anbefaler derfor at kontakt med det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet for nyhenviste pasienter tilstrebes opprettet senest
innen 1 måned etter amputasjonen. Dette vil være det enkelte teamets ansvar.

Det presiseres at det at vi anbefaler tidlig kontakt med det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet, ikke er ensbetydende med at
dette anses som det optimale tidspunktet for oppstart av protesetilpasning. Behovet for protese og tidspunkt for protesetilpasning bør
bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering i dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette omtales nærmere i
kapitlet «Proteserehabilitering».

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Oppstart rehabilitering".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [7]: Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including: •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Referanse [6]: Konsensusbasert anbefaling:

«The amputee should see the Consultant in Rehabilitation Medicine, a prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist,
and the patient should be included in discussions about their future Rehabilitation programme».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [7], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbasert anbefaling, se Sammendrag.
Referanse [6], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Innleggelse for rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi:
SF36

Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.
Effect of inpatient rehabilitation: Role

physical RP OR -0,385 (p<0,01), Bodily pain
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål /protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter med traumatiske benamputasjoner.

Studiedesign medfører risk of bias. Dessuten stort frafall (eligible n=146). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Benamputerte skiller seg fra armamputerte på flere pkt., bla komorbididet, rehabiliteringsmål/ protesebruk (gange vs. arm/

håndfunksjon) og alder [17]. Her er det et ungt utvalg, gjennomsnittsalder 32 år (sd 10,6). Likevel ikke sikkert at funnene fra denne

gruppen kan generaliseres til armamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Vurdert ut fra p-verdier, CI ikke angitt.

Small sample-size. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

BP OR -0,645 (p=0,06), Vitality VT OR -0,533
(p=0,07). OR = Multivariate logit estimates.
The OR gives the probability to score below
average (i.e. worse scores). Referanse [13].

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Nytteverdi:
Arbeid Basert på data fra 78

pasienter i 1 studier.

Effect of inpatient rehabilitation: Return to
work (RW) OR 2,796 (p=0,09). Reduced time

at work (RT) OR -0,630 (p=0,05). OR =
Multivariate logit estimates. Referanse [13].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pas med grepstap eller bilaterale armamputasjoner

Intervensjon: Rehabilitering i sengepost

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men

tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med amputasjon gjennom eller ovenfor

håndleddet på en side. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med bilaterale amputasjoner gjennom eller

ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut

CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi -
amputerte med

grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=73 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 66,7 %

(55,5-75,8%) anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytteverdi -
bilateralt

amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 anga å ha vært innlagt i sengepost for
rehabilitering etter amputasjonen. 3 av disse

anga dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Udekket behov
- amputerte

med grepstap Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=85 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 16,5%

(8,6-24,4%) av disse anga et slikt behov. Ref
[19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Udekket behov
- bilateralt
amputerte Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov
for rehabilitering i sengepost. 2 av disse anga

et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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3.5. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til første kontroll.

Begrunnelse

Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i sjekklisten nedenfor når pasienten kommer til
første kontroll. Listen kan lastes ned som PDF her: Sjekkliste dysmeli- og armamputasjonsteam - ervervet overekstremitetsamputasjon
PDF-en inneholder også forslag til punkter som bør tas opp ved senere kontroller. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 4.9.

Ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet bør følgende tema tas opp:
(Må tilpasses individuelt, blant annet ut fra pasientens alder og amputasjonsnivå)

- Informere om teamet og tilbudet om videre oppfølging
- Informere og svare på eventuelle spørsmål om amputasjonen og eventuelle andre skader
- Informere om erfaringer og forskning om funksjon på sikt
- Informere om normale psykiske reaksjoner etter en amputasjon
- Tilby praktisk, sosial og emosjonell støtte, og oppmuntre til bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier som sosial støtte og aktiv
problemløsning
- Kartlegge sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon og PTSD, og henvise risikopasienter til diagnostisk screening og videre
oppfølging hos spesialist
- Informere om og tilby likepersonkontakt
- Gi muntlig og skriftlig informasjon om pasientforeningene

- Momentum – Foreningen for arm- og benprotesebrukere: http://www.momentum.nu/
- Landsforeningen for amputerte (LFA): http://www.nhf.no/om-oss/lfa-landsforeningen-for-amputerte

- Tilby kontakt med sosionom
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Vurdere behov for og eventuelt bidra til igangsetting av tiltak relatert til funksjon i hjem, barnehage, skole, studiesituasjon eller arbeid

- Vurdere behov for proteser og/eller grepsforbedringer og hvis aktuelt
- Sette i gang nødvendige tilpasninger
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Gi individuelt tilpasset informasjon om tekniske hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Informere om og eventuelt gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasienten med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Observere og undersøke pasienten, minimum

- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, tilheling / arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp styrke, bevegelighet og eventuelle smerter, og vurdere behov for styrke- og

bevegelighetstrening
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk funksjon
- Lytte på hjerte og lunger
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Gi opplæring i og oppfordre til enkel desensitisering av stumpen i form av berøring og massasje
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Vurdere om pasienten oppfyller førerkortforskriftens helsekrav til førlighet (primært akuttavdelingens ansvar, men det kan være behov
for bistand fra dysmeli- og armamputasjonsteamet) og eventuelt bidra til igangsetting av nødvendige tiltak
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- Ved 6 mnd og 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig for barn i og under skolealder, uavhengig av protesebruk
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- Hvert 1.-2. år for eldre barn og voksne som bruker proteser og/eller grepsforbedringer
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

Sterk Anbefaling

3.6. Vi anbefaler at pasienten gis muntlig og skriftlig informasjon om de ulike pasientforeningene under oppholdet i akuttavdelingen.

Praktisk Info

Det er to aktuelle pasientforeninger:
Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere: http://www.momentum.nu/
Landsforeningen for amputerte (LFA): http://www.lfa.no/

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Arbeidsgruppens erfaring er at det vil være en fordel for pasienten allerede tidlig i forløpet å få informasjon om at det fins
pasientforeninger som kan kontaktes ved ulike spørsmål og/eller ønske om kontakt med likeperson (for mer info om likepersonkontakt,
se anbefaling 3.7 og 8.6.). Informasjon om pasientforeningene bør derfor gis allerede i akuttavdelingen.

Pasientforeningen Momentum – foreningen for arm- og benprotesebrukere – (https://www.momentum.nu/) har utarbeidet en skriftlig
informasjonspakke som ligger både på akuttsykehus og ulike rehabiliteringsavdelinger. Personalet i akuttavdelingen bør sørge for at
pasienten får utdelt en slik informasjonspakke. I tillegg bør pasienten få informasjon om pasientforeningen Landsforeningen for
amputerte (LFA) (http://www.lfa.no/).

Det er erfaringsmessig mye å forholde seg til kort tid etter amputasjonen, slik at det vil være en fordel om informasjonen om
pasientforeningene gis både muntlig og skriftlig.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Oppstart rehabilitering".

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppens erfaring er at det vil være en fordel for pasienten allerede tidlig i forløpet å få informasjon om at det fins
pasientforeninger som kan kontaktes ved ulike spørsmål og/eller ønske om kontakt med likeperson (for mer info
om likepersonkontakt, se anbefaling 3.7 og 8.6.). Det er erfaringsmessig mye å forholde seg til kort tid etter amputasjonen, slik at det
vil være en fordel om informasjonen gis både muntlig og skriftlig. Vi kan ikke se ulemper ved å gi pasienten slik informasjon.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Konsensusbasert anbefaling.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppens erfaring er at de fleste ønsker informasjon om pasientforeningene. Pasientens preferanser (ønsker/behov for
informasjon og kontakt) vil imidlertid kunne variere med blant annet amputasjonsnivå og sårbarhetsfaktorer.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Tiltaket er lite ressurskrevende. Pasientforeningen Momentum har utarbeidet skriftlig informasjonsmateriell for gratis utlevering til
pasienter. Begge pasientforeningene har informative nettsider (se Praktisk informasjon).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Sterk Anbefaling

3.7. Vi anbefaler at alle armamputerte får tilbud om kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, og at tilbudet gjentas
ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov.

Praktisk Info

Det foreligger en skriftlig informasjonspakke fra pasientforeningen Momentum, denne ligger på ulike sykehus og rehabiliteringssentre og
omtaler blant annet muligheten for likepersonkontakt. For nyamputerte kan det være en fordel om kontakt etter initiativ fra
pasienten formidles via helsepersonell eller Momentum, blant annet med tanke på å få til en god match i forhold til kjønn, alder og
amputasjonsnivå. Pasienten kan imidlertid også finne en oversikt over aktuelle likepersoner på Momentums nettside
(https://www.momentum.nu/momentums-oppgaver-og-arbeid/likepersonsarbeid/), og ta kontakt selv.
Likepersonkontakt er nærmere omtalt på Momentums nettsider: https://www.momentum.nu/mot-en-likeperson/ Her finnes også et
skjema pasienten kan fylle ut dersom vedkommende ønsker likepersonkontakt formidlet av Momentum.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Likepersoner er erfarne overekstremitetsamputerte som etter strukturert opplæring deler sine erfaringer med nyamputerte og slik bidrar
med hjelp, støtte og veiledning [20]. Likepersoner har taushetsplikt. Forskning har vist at likepersonkontakt kan hjelpe pasientene til
bedre å mestre psykiske reaksjoner som depresjon, angst og hjelpeløshet [6, 20, 35, 36]. I tillegg bidrar likepersonene med nyttige råd
både om protesebruk og mestring av ulike hverdagsaktiviteter [20, 24, 27, 37]. I Norge er det pasientorganisasjonen Momentum som
distribuerer likepersoner for armamputerte. Det er en likepersonkontakt i hvert fylkeslag. Arbeidsgruppens erfaring er at
likepersonkontakt er svært nyttig for pasientene, selv om det varierer når den enkelte er «moden» for slik kontakt.

Ved planlagt amputasjon kan det være nyttig å snakke med likeperson allerede før inngrepet [24], for andre bør det som hovedregel tilbys
kontakt med likeperson kort tid postoperativt [20]. Dette bør så langt det lar seg gjøre skje allerede i løpet av oppholdet i akuttavdelingen,
og gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov. Det
kan være en fordel å ta hensyn til alder, kjønn og spesielt amputasjonsnivå når likepersonkontakt opprettes [20], men arbeidsgruppens
erfaring er at dette ikke er et absolutt krav for at kontakten skal være vellykket.

NB Denne anbefalingen er identisk med anbefaling 8.6, og referansene finnes derfor i referansekapitlet (kapittel 14, "Referanser") under "Psykiske

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se likepersonkontakt skal kunne være til ulempe for pasienten. Tiltaket er ikke kostnadskrevende, potensielt
svært nyttig og med godt fotfeste i klinisk erfaringsbasert praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på konsensus i arbeidsgruppen, støttet av evidens av lav kvalitet, derunder en konsensusbasert anbefaling i
en engelsk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte (se Forskningsdokumentasjon). Anbefalingen støttes også
av en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner samt nyere narrative
oversiktsartikler som omhandler oppfølging etter ortopediske traumer og amputasjoner (referert under Begrunnelse).

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske å ta imot råd om hvordan best mestre tilværelsen som nyamputert. Vår
erfaring er også at de fleste ønsker kontakt med likeperson og finner dette nyttig, men at noen takker nei til dette. Her vil både
amputasjonsnivå og andre faktorer kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Likepersonkontakt er et enkelt, ikke kostnadskrevende tiltak som kan gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering
av pasienten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Likepersonkontakt

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Hovedsakelig
konsensusbasert

anbefaling

Guideline, anbefalinger likepersonkontakt.
Anbefalingene er basert på klinisk konsensus,

en observasjonsstudie og en nettside som
driver formidling av likepersoner. Ref [20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Nytteverdi
likeperson -
unilateralt
amputerte

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=20 anga å ha benyttet likeperson. Av disse
anga 66,7% (95% CI 44,9-88,4%) tilbudet som

nyttig. Ref [37].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Behov
likeperson -
unilateralt
amputerte

N=113 besvarte spørsmålet om udekket
behov for likepersonkontakt. 15% (95% CI

8,5-21,6%) anga et slikt behov. Ref [37].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Behov
likeperson -

bilateralt
amputerte

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 besvarte spørsmålet om udekket behov
for likepersonkontakt. 2 av 5 anga et slikt

behov. Ingen av pasientene i studien hadde
benyttet likeperson. Ref [37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
svært lav n og alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline, men anbefalingene vedrørende likepersoner er basert på

klinisk konsensus, en observasjonsstudie og en nettside som driver formidling av likepersoner. Dermed høy risk of bias. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater

(imprecision): Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. Vi har ikke gått inn i bakgrunnsmaterialet for å kontrollere effektestimater

og usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Unilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Unilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie. Svært lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Bilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Svært lav n. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 4
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4 - Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv
[1-5]. Pasientene er unge og som regel ellers friske [6], og de har også etter amputasjonen normal forventet levetid. Dvs. at de har et langt liv
foran seg med krav til funksjon både i jobb og på hjemmebane. Optimal funksjon fordrer imidlertid optimal rehabilitering. En
overekstremitetsamputasjon, spesielt gjennom eller ovenfor håndleddet, påvirker både funksjon og bevegelsesmønster. Pasientene får
problemer med utføringen av tohåndsaktiviteter, og for å kompensere for den manglende armen, vil den amputerte endre bevegelsesmønster,
for eksempel bruke skulder, hake, tenner, ben - og i større grad enn før motsatt sides arm. I tillegg ser vi at de amputerte ofte får nedsatt
bevegelighet i amputert sides skulder, albue og underarm, noe som er en utfordring blant annet i forhold til protesebruk [6-11]. Amputasjonen
påvirker yrkesdeltakelse, og armamputerte har økt forekomst av muskelskjelettsmerter; 2.5 - 4 ganger større enn i normalbefolkningen
[12-14]. Armamputerte har også dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen. Livskvaliteten påvirkes nettopp av redusert arbeidsevne og av
forekomst av ulike amputasjonsrelaterte smerter og belastningsplager [13].

For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, er det dermed behov for flere ulike aktører innen helsevesenet, på flere
nivå. Derunder blant annet dysmeli- og armamputasjonsteam, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Denne pasientgruppens
behov sammenfaller dermed med ordlyden i Samhandlingsreformen, som pålegger kommuner og sykehus å samarbeide slik at den enkelte
pasient får et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, tilpasset den enkelte bruker: «rett behandling på rett sted til rett
tid» [15], og som fremhever at «folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging» [16] - altså god tverrsektoriell samhandling.
(Behovet for god tverrfaglig samhandling omtales blant annet under «Oppstart rehabilitering»).

En grunnleggende forutsetning for god samhandling er god informasjonsutveksling. Overordnede prinsipper for hvordan dette best kan skje,
omtales bl.a. av engelske NHS NICE i deres «Patients experience in adult NHS services overview» [17], og av den danske Sundhedsstyrelsen i
retningslinjen «Kronisk sygdom: patient, sundhedsvæsen og samfund – forudsætning for det gode forløb» [18]. Viktigheten av god
samhandling rundt amputerte pasienter omtales dessuten i «Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation
patients in disasters or humanitarian emergencies: report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations
following disasters or conflict» [4]. Overekstremitetsamputerte er imidlertid i liten grad omtalt i samhandlingslitteraturen, og
arbeidsgruppens spesifikke anbefalinger baserer seg derfor i hovedsak på klinisk erfaring og konsensus i arbeids- og referansegruppen. Vårt
syn er at god informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til førstelinjehelsetjenesten
vedrørende den enkelte pasient best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Slike epikriser bør
inneholde et kortfattet sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging. Ved behov bør også utfyllende rapporter fra aktuelle
faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt. Den viktigste kilden til supplerende informasjon for fastlegene
og andre kommunale helsetjenesteytere vurderes å være gode nettressurser der en kan finne informasjon om de regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamene. For å sikre god samhandling rundt disse pasientene bør terskelen for kontakt mellom primær og
spesialisthelsetjenesten være lav, og nettressursene bør derfor inneholde nødvendig kontaktinformasjon og en tydeliggjøring av at teamene
tilbyr råd og veiledning til og evt hospitering for aktuelle fagpersoner fra primærhelsetjenesten.

Nytten av andre, mer generelle, tiltak, som informasjonsmøter og -brosjyrer for fastleger ble diskutert i arbeids- og referansegruppen. Slike
tiltak ble vurdert som lite nyttige da det her dreier seg om en lavprevalent pasientgruppe som i denne sammenhengen nok ikke vil bli
prioritert framfor høyprevalente pasientgrupper i en travel allmennpraksis/kommunehelsetjeneste.

En norsk tverrsnittsstudie fra 2012 avdekket at norske armamputerte hyppig bruker kommunale helsetjenester, spesielt fysioterapeut og
ergoterapeut, og rapporterer stor nytte av disse. Samtidig rapporterer pasientene et betydelig udekket behov for disse faggruppene på
kommunenivå [19]. Arbeidsgruppen vurderer det slik at bedret tilgang til disse faggruppene best kan sikres gjennom god kommunikasjon fra
dysmeli- og armamputasjonsteamene vedrørende den enkelte pasients behov: primært gjennom tverrfaglige epikriser og henvisninger, men
også gjennom telefonisk kontakt med aktuelle behandlere der dette vurderes som nødvendig for å sikre optimal informasjonsoverføring og
videre behandling.

Det er arbeidsgruppens syn at dysmeli- og armamputasjonsteamene bør ha lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter for
gjentatt tverrfaglig vurdering etter henvendelse fra primærhelsetjenesten. Slike henvisninger kan komme fra fastlege, men erfaringsmessig vil
pasienter som er kjent i teamet fra tidligere i mange tilfeller ha mye tettere kontakt med sin ortopediingeniør enn med sin fastlege, og
arbeidsgruppen ser det derfor som hensiktsmessig at slike henvisninger også kan mottas fra denne faggruppen. Videre er det vår erfaring at
en del problemstillinger kan løses over telefon ved direkte henvendelse fra pasienten til det tverrfaglige teamet, og at det å åpne for slike
direkte henvendelser fra kjente pasienter gjør oppfølgingen mer smidig. Hvis henvendelsen ikke kan løses per telefon, vil teamets lege kunne
opprette en henvisning for videre tverrfaglig oppfølging ambulant eller under innleggelse. I forbindelse med kontakt med teamet, kan det
dessuten gjøres direkte avtale om ny rutinemessig kontroll. Barn i vekst er erfaringsmessig i en særstilling, og vi anbefaler at barn i og under
skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Dette vil
være spesielt viktig for protesebrukere, men også for barn og unge som har valgt bort protesebruk. Pasienter som ikke har et behov, kan
enkelt takke nei når innkallingen kommer.

Aktuelle kryssreferanser:
Spesifikke anbefalinger vedrørende oppfølging i forbindelse med protesetilpasning og trening omtales i sin helhet under «Protesetrening og
videre oppfølging».
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Henvisningsrutiner for førstegangshenvisning og -vurdering i amputasjonsteamene omtales under «Oppstart rehabilitering».

Sterk Anbefaling

4.1. Vi anbefaler at informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til kommunehelsetjenesten
vedrørende den enkelte pasient skjer gjennom tverrfaglige epikriser / rapporter der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Dysmeli- og
armamputasjonsteamet skal sende slik epikrise til fastlegen og bør også innhente samtykke fra pasient eller pårørende til å sende kopi til
andre aktuelle samarbeidspartnere (i første rekke fysio- og/eller ergoterapeut). Epikrisen / rapporten bør inneholde et kortfattet
sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging.

Praktisk Info

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [18].
Dette omtales separat (se kapitlet «Protesetrening og videre oppfølging» under «Proteserehabilitering»). En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet med i
teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør også gi råd og
veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev- og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging
av dette i primærhelsetjenesten. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.4.1 og i kapittel 16 og 17.

Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle helsetjenester vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Arbeidsgruppens syn er at god
informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til førstelinjehelsetjenesten vedrørende
den enkelte pasient best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Tverrfaglige epikriser /
rapporter kan imidlertid bli omfattende og dermed vanskelig tilgjengelige for helsepersonell i primærhelsetjenesten med begrenset
tid til rådighet. Epikrisen / rapporten bør derfor inneholde et kortfattet sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

71 of 607

http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/Ed7lBn
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/rec/Ed797n
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/nyDB5L
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/LwDwen
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/E5yg1E


Begrunnelse

Som omtalt i kapittelteksten ovenfor, er personer med ervervet overekstremitetsamputasjon en pasientgruppe som kan ha behov for godt
koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv for å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager og komplikasjoner
[18][33][34][43][50]. Det vil kunne være behov for oppfølging fra og samhandling mellom ulike aktører innen helsevesenet, på flere nivå.
Derunder blant annet dysmeli- og armamputasjonsteam, fastlege, kommunal fysioterapeut, kommunal ergoterapeut og sosionom.

En grunnleggende forutsetning for god samhandling er god informasjonsutveksling. Arbeidsgruppens syn er at god
informasjonsoverføring fra spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til førstelinjehelsetjenesten vedrørende den
enkelte pasient best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er konkretisert. Slike epikriser bør inneholde et
kortfattet sammendrag av vesentlige punkter for videre oppfølging. Ved behov bør også utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper
sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt, og oppfølging eventuelt i tillegg gis telefonisk etter samtykke fra
pasienten eller pasientens foresatte. Dette er også nedfelt i Forskrift om pasientjournal §9 [16], der det heter: «Ved utskrivning fra
helseinstitusjon skal epikrise (sammenfatning av journalopplysninger) sendes det helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne
gi pasienten forsvarlig oppfølgning. Tilsvarende gjelder ved poliklinisk behandling eller behandling hos spesialist.»

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling, derunder også utsendig av tverrfaglig
epikrise /rapport og nødvendig involvering av kommunale / førstelinje helsetjenester etter individuelle vurderinger.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt sett anses som en liten
ressursmessig belastning. God samhandling vil kunne bidra til å sikre effektiv ressursutnyttelse og god rehabilitering, noe som igjen vil
være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for bedring av den amputertes funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.
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Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

73 of 607



Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)
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Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1
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Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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Sterk Anbefaling

4.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene etter samtykke fra pasienten tar telefonisk kontakt med aktuelle behandlere i
primærhelsetjenesten (i første rekke fysio- og /eller ergoterapeut) i tilfeller der tverrfaglig epikrise ikke anses som tilstrekkelig for å sikre
god samhandling og videre oppfølging i primærhelsetjenesten. Ved behov bør også utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til
den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt.

Praktisk Info

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [18].
Dette omtales separat (se kapitlet «Protesetrening og videre oppfølging» under «Proteserehabilitering»). En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet med i
teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør også gi råd og
veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev- og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging
av dette i primærhelsetjenesten. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.4.1 og i kapittel 16 og 17.

Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv
[1-5]. For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, er det dermed behov for flere ulike aktører innen
helsevesenet, på flere nivå. Derunder blant annet dysmeli- og armamputasjonsteam, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. En
grunnleggende forutsetning for god samhandling er god informasjonsutveksling. Vårt syn er at god informasjonsoverføring fra
spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til førstelinjehelsetjenesten vedrørende den enkelte armamputerte pasient
best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er konkretisert, se anbefaling 4.1.

Ved behov bør også utfyllende rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt. En
norsk tverrsnittsstudie fra 2012 avdekket at norske armamputerte hyppig bruker kommunale helsetjenester, spesielt fysioterapeut og
ergoterapeut, og rapporterer stor nytte av disse. Samtidig rapporterer pasientene et betydelig udekket behov for disse faggruppene på
kommunenivå [19]. Arbeidsgruppen vurderer det slik at bedret tilgang til disse faggruppene best kan sikres gjennom god kommunikasjon
fra dysmeli- og armamputasjonsteamene vedrørende den enkelte pasients behov: primært gjennom tverrfaglige epikriser og henvisninger,
men også gjennom telefonisk kontakt med aktuelle behandlere der dette vurderes som nødvendig for å sikre optimal
informasjonsoverføring og videre behandling.

Overekstremitetsamputerte er i liten grad omtalt i samhandlingslitteraturen, og arbeidsgruppens anbefaling baserer seg derfor i
hovedsak på klinisk erfaring og konsensus i arbeids- og referansegruppen.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle behandlere vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Arbeidsgruppen kan ikke se
ulemper ved dette.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling, derunder også nødvendig involvering av
kommunale / førstelinje helsetjenester etter individuelle vurderinger.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt sett anses som en liten
ressursmessig belastning. God samhandling vil kunne bidra til å sikre effektiv ressursutnyttelse og god rehabilitering, noe som igjen vil
være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for bedring av den amputertes funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).
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Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling Guidance. For aktuelle anbefalinger, se

Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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Svak Anbefaling

4.3. Vi foreslår at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet skriver nødvendige henvisninger for videre oppfølging i
kommunehelsetjenesten (for eksempel henvisning til fysioterapeut).

Nøkkelinfo

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle helsetjenester vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Informasjonen i henvisninger fra
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil formidle teamets vurderinger og anbefalinger og dermed være viktig som grunnlag for god
oppfølging videre i primærhelsetjenesten. Vi foreslår derfor at slike henvisninger primært kommer fra legen i teamet, heller enn fra
fastlegen. Imidlertid vil også fastlege kunne skrive gode henvisninger basert på epikriser fra teamet og egne vurderinger av og
kjennskap til pasienten.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen Lav
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Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
primærhelsetjenesten".

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling, derunder også henvisning til kommunale /
førstelinje helsetjenester etter individuelle vurderinger. Vi antar imidlertid at pasientens hovedanliggende vil være at nødvendige
henvisninger blir skrevet, og at det da kan være av mindre betydning for pasienten hvilken lege som sørger for at dette blir gjort.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt sett anses som en liten
ressursmessig belastning. Å skrive nødvendige henvisninger tar erfaringsmessig relativt kort tid. God samhandling vil kunne bidra til å
sikre effektiv ressursutnyttelse og god rehabilitering, noe som igjen vil være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for
bedring av den amputertes funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
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should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
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experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

90 of 607



rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
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upresise estimater
(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

indirectness 8
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Sterk Anbefaling

4.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har oppdaterte nettsider med kontaktinformasjon og der det går tydelig fram
hva teamene kan bidra med.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes samlet her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-
avdeling-rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes samlet her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Nøkkelinfo

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle behandlere vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil igjen kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. En oppdatert nettside vil gi
andre behandlere lettvint tilgang til informasjon om hva dysmeli- og armamputasjonsteamene kan bidra med og hvordan man kan
komme i kontakt med disse. Dette vurderes som et viktig tiltak for god samhandling rundt pasienter med
overekstremitetsamputasjoner. Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved dette.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav
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Begrunnelse

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt perspektiv
[1-5]. For å sikre best mulig funksjon og minst mulig plager/komplikasjoner, er det dermed behov for flere ulike aktører innen
helsevesenet, på flere nivå. Derunder blant annet armamputasjonsteam, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. En
grunnleggende forutsetning for god samhandling er god informasjonsutveksling. Vårt syn er at god informasjonsoverføring fra
spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamet) til førstelinjehelsetjenesten vedrørende den enkelte armamputerte pasient
best kan sikres gjennom tverrfaglige epikriser der anbefalte videre tiltak er konkretisert, se anbefaling 4.1. Ved behov bør også utfyllende
rapporter fra aktuelle faggrupper sendes til den/de terapeutene som skal følge opp pasienten lokalt, se anbefaling 4.2.

Den viktigste kilden til supplerende informasjon for fastlegene og andre kommunale helsetjenesteytere vurderes å være gode
nettressurser der en kan finne informasjon om de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene. For å sikre god samhandling rundt disse
pasientene bør terskelen for kontakt mellom primær og spesialisthelsetjenesten være lav, og nettressursene bør derfor inneholde
nødvendig kontaktinformasjon og en tydeliggjøring av at teamene tilbyr råd og veiledning til og evt hospitering for aktuelle fagpersoner
fra primærhelsetjenesten.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling. Vi antar at både pasientene og aktuelle
behandlere i primærhelsetjenesten vil oppleve det som nyttig å ha tilgang til nettsider med oppdatert informasjon om de regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamene. Noen pasienter (spesielt eldre) vil ikke i like stor grad kunne nyttiggjøre seg en slik nettbasert
ressurs.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

De regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene er organisert i tilknytning til ulike helseforetak. Nettsider om tilbudene innad i
foretakene er allerede i drift, og det vil ikke medføre noen vesentlig ekstra kostnader å legge ut oppdatert informasjon om dysmeli- og
armamputasjonsteamene på disse nettsidene.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
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across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».
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Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
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leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

Basert på data fra
214 pasienter i 1

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
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førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

studier.
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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Sterk Anbefaling

4.5. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene prioriterer å gi råd og veiledning til kommunale samarbeidspartnere som
henvender seg med ønske om dette.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [18].
Dette omtales separat (se kapitlet «Protesetrening og videre oppfølging» under «Proteserehabilitering»). En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet med i
teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør også gi råd og
veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev- og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging
av dette i primærhelsetjenesten. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.4.1 og i kapittel 16 og 17.

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle helsetjenester vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Arbeidsgruppen ser på det å gi råd
og veiledning til kommunale samarbeidspartnere som en viktig oppgave for de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene, og kan
ikke se ulemper ved dette.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling, derunder også nødvendig involvering av
kommunale / førstelinje helsetjenester etter individuelle vurderinger.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

God samhandling vil kunne bidra til å sikre effektiv ressursutnyttelse og god rehabilitering, noe som igjen vil være
samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for bedring av den overekstremitetsamputertes funksjon og arbeidsevne. Råd og
veiledning til kommunale samarbeidspartnere vi kreve bruk av tid for det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet. Imidlertid vil
dette totalt sett kunne være tids- og kostnadseffektivt dersom pasienten som følge av veiledningen kan ivaretas i
primærhelsetjenesten uten behov for reise og opphold/vurdering ved det regionale teamet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).
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Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling Guidance. For aktuelle anbefalinger, se

Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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Svak Anbefaling

4.6. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamene tilstreber å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom disse
ønsker det.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

111 of 607

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt


Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Det vil være en fordel om eventuell hospitering planlegges i god tid og i tilknytning til planlagt kontakt med teamet for den aktuelle
pasienten.

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [18].
Dette omtales separat (se kapitlet «Protesetrening og videre oppfølging» under «Proteserehabilitering»). En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet med i
teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør også gi råd og
veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev- og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging
av dette i primærhelsetjenesten. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.4.1 og i kapittel 16 og 17.

Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

God samhandling og informasjonsutveksling mellom aktuelle helsetjenester vil legge til rette for best mulig rehabilitering av denne
pasientgruppen. Dette vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Hospitering kan være et svært
nyttig tiltak for utveksling av informasjon mellom helsetjenestenivåene. Se imidlertid "Ressursbruk og andre hensyn" for
betraktninger rundt bruk av tid og ressurser til hospitering vs andre alternativer for å gi nødvendige råd og veiledning.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og viktigheten
av god informasjonsutveksling for å oppnå dette. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i
bunnen er anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gode forløp gjennom god samhandling og informasjonsutveksling, derunder også nødvendig involvering av
kommunale / førstelinje helsetjenester i form av hospitering.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

God samhandling vil kunne bidra til å sikre effektiv ressursutnyttelse og god rehabilitering, noe som igjen vil være
samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for bedring av den overekstremitetsamputertes funksjon og
arbeidsevne. Hospitering vil imidlertid kreve bruk av tid og ressurser for både kommunale samarbeidspartnere og for det regionale

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt
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https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/Ed7lBn
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/rec/Ed797n
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/nyDB5L
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/LwDwen
http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/E5yg1E


Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon.
For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".

dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette vil ikke alltid være mulig å prioritere i en travel klinisk hverdag. En må da vurdere andre
tiltak for å gi nødvendige råd og veiledning (epikriser, telefonkontakt mv).

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
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(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

- bilateralt amputerte upresise estimater
(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Sterk Anbefaling

4.7. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamene har lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter for gjentatt
tverrfaglig vurdering. Forespørsel om slik vurdering kan komme fra pasientens fastlege. Pasienter som er kjent i teamet, kan også tas imot
etter henvisning fra behandlende ortopediingeniør eller etter direkte henvendelse.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Behovet for rehabilitering vil imidlertid
være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir
grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig rehabilitering og oppfølging. For pasienter med fingeramputasjoner og mindre
delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Aktuelle indikasjoner for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten kan være f.eks. nyoppståtte behov for proteser og/eller
grepsforbedringer som følge av vekst og utvikling, endring av arbeid eller familiære forpliktelser, spørsmål vedrørende behandling av
fantomsmerter, behov for tilpasninger i hjem, arbeid eller skole.

Arbeidsgruppen presiserer at protesetrening er en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi [18].
Dette omtales separat (se kapitlet «Protesetrening og videre oppfølging» under «Proteserehabilitering»). En viktig del av treningen er
imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet med i
teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dysmeli- og armamputasjonsteamet bør også gi råd og
veiledning i forhold til andre tiltak, som forebygging av skjev- og overbelastning, tilrettelegging i arbeid og skole mv, for videre oppfølging
av dette i primærhelsetjenesten. Dette er nærmere omtalt i anbefaling 11.4.1 og i kapittel 16 og 17.

Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
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abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at dysmeli- og armamputasjonsteamene bør ha lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter
for gjentatt tverrfaglig vurdering etter henvendelse fra primærhelsetjenesten. Slike henvisninger kan komme fra fastlege, men
erfaringsmessig vil pasienter som er kjent i teamet fra tidligere i mange tilfeller ha mye tettere kontakt med sin ortopediingeniør enn med
sin fastlege, og arbeidsgruppen ser det derfor som hensiktsmessig at slike henvisninger også kan mottas fra denne faggruppen. Videre er
det vår erfaring at en del problemstillinger kan løses over telefon ved direkte henvendelse fra pasienten til det tverrfaglige teamet, og at
det å åpne for slike direkte henvendelser fra kjente pasienter gjør oppfølgingen mer smidig. Hvis henvendelsen ikke kan løses per telefon,
vil teamets lege kunne opprette en henvisning for videre tverrfaglig oppfølging ambulant eller under innleggelse. I forbindelse med
kontakt med teamet, kan det dessuten gjøres direkte avtale om ny rutinemessig kontroll.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".
Se også anbefaling 5.5.13 under "Protesetrening og videre oppfølging".

Fordeler og ulemper

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt
perspektiv. Dette innebærer også gjentatte behov for tverrfaglige vurderinger, for eksempel ved nyoppståtte behov for proteser og/
eller grepsforbedringer som følge av vekst og utvikling, endring av arbeid eller familiære forpliktelser, spørsmål vedrørende
behandling av fantomsmerter, eller behov for tilpasninger i hjem, arbeid eller skole. Tverrfaglige vurderinger i det spesialiserte teamet
vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager for den enkelte pasient. Den potensielle nytteverdien av gjentatte tverrfaglige
vurderinger i de spesialiserte dysmeli- og armamputasjonsteamene gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til tross for en viss
forventet variasjon i behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og behovet for
gjentatte tverrfaglige vurderinger. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i bunnen er
anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske at
det legges til rette for gjentatte tverrfaglige vurderinger ved opplevd behov for dette. Behovet vil variere med amputasjonsnivå og
andre individuelle forhold. Amputerte med grepstap og pasienter med bilaterale amputasjoner vil erfaringsmessig ha et større behov
for gjentatte tverrfaglige vurderinger enn pasienter med mer distale amputasjoner. For pasienter med fingeramputasjoner og mindre
delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første
vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet. Også for andre pasienter vil enklere problemstillinger kunne håndteres lokalt. Hva
som vil være det korrekte omsorgsnivået må vurderes av teamet i hvert tilfelle.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt sett anses som en liten
ressursmessig belastning. God rehabilitering vil være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for bedring av den
amputertes funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
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different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi Basert på data fra N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i Lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

i
førstelinjehelsetjenesten

- unilateralt amputerte 214 pasienter i 1

studier.
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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Sterk Anbefaling

4.8. Vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som
følge av vekst og utvikling.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Behovet for rehabilitering vil imidlertid
være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir
grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig rehabilitering og oppfølging. For pasienter med fingeramputasjoner og mindre
delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Aktuelle indikasjoner for tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten kan være f.eks. nyoppståtte behov for proteser og/eller
grepsforbedringer som følge av vekst og utvikling, endring av arbeid eller familiære forpliktelser, spørsmål vedrørende behandling av
fantomsmerter, behov for tilpasninger i hjem, arbeid eller skole. Barn i vekst er erfaringsmessig i en særstilling og bør derfor følges opp
regelmessig.

Vi vet både fra litteraturen og klinisk erfaring at enkelte grupper overekstremitetsamputerte er ekstra sårbare og kan ha et økt behov for
rehabilitering for å oppnå best mulig funksjon. Dette gjelder i hovedsak bilateralt amputerte, overarmsamputerte og ikke-norske
armamputerte [12, 19]. Dette er dermed grupper som helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten bør være ekstra
oppmerksomme på.

Videre kan nedsatt skulderbevegelighet være en indikator på nedsatt funksjon hos armamputerte [7, 20]. Vi vil derfor foreslå at både
fastleger og andre som er i kontakt med armamputerte (da spesielt fysioterapeut og ortopediingeniør) undersøker skulderfleksjon og
abduksjon på amputert side og abduksjon på ikke-amputert side hos armamputerte pasienter der anamnesen kan gi mistanke om nedsatt
funksjon. Pasienter med nedsatt skulderbevegelighet kombinert med andre tegn på nedsatt funksjon bør konfereres med eller henvises til
en tverrfaglig vurdering hos det aktuelle dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Pasientene kan søke Pasientreiser om å få dekket reise til nødvendig behandling i spesialisthelsetjenesten, derunder kontakt med det
tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet. For detaljer, se: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Foresatte som er i arbeid vil kunne ha rett til opplæringspenger når de følger sitt barn til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Legen i
dysmeli- og armamputasjonsteamet vil kunne bistå med legeerklæring i forbindelse med søknad om dette. For mer informasjon om hvilke
krav som stilles til søkeren, se: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/oppl%C3%A6ringspenger

Både teamene og fastlegene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i kartlegging av pasientens funksjon. Aktuelle
kartleggingsverktøy er omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Overekstremitetsamputerte er en pasientgruppe som har behov for godt koordinerte og integrerte helsetjenester i et livslangt
perspektiv. Dette innebærer også gjentatte behov for tverrfaglige vurderinger, for eksempel ved nyoppståtte behov for proteser og/
eller grepsforbedringer som følge av vekst og utvikling, spørsmål vedrørende behandling av fantomsmerter, eller behov for
tilpasninger i hjem eller skole. Tverrfaglige vurderinger i det spesialiserte teamet vil kunne bidra til bedre funksjon og mindre plager
for den enkelte pasient. Barn i vekst er erfaringsmessig i en særstilling, og vi anbefaler derfor at barn i og under skolealder gis tilbud
om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Dette vil være spesielt
viktig for protesebrukere, men også for barn og unge som har valgt bort protesebruk. Den potensielle nytteverdien av tiltaket for barn
i vekst gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til tross for en viss forventet variasjon i behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget vedrørende samhandling og bruk av kommunale helsetjenester blant
overekstremitetsamputerte er begrenset i omfang, av lav kvalitet og består til dels av indirekte dokumentasjon. Innholdet i
tilgjengelig litteratur er likevel entydig når det gjelder viktigheten av god samhandling for å oppnå gode pasientforløp, og behovet for
gjentatte tverrfaglige vurderinger. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Med tilgjengelig litteratur i bunnen er
anbefalingen gitt etter konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av foreliggende litteratur og klinisk erfaring at de fleste foresatte til overekstremitetsamputerte
barn vil ønske at det legges til rette for et godt forløp for barnet, bla gjennom regelmessig tilbud om tverrfaglig oppfølging. Vår
erfaring er at foreldrene ofte også har et selvstendig behov for et slikt tilbud, for å få svar på spørsmål rundt egen rolle, videre
protesebruk, rettigheter i forhold til skole og barnehage mv. Behovet vil imidlertid variere med amputasjonsnivå, familiære og
individuelle forhold. Pasienter som ikke har et behov, kan enkelt takke nei når innkallingen kommer.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert
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Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at dysmeli- og armamputasjonsteamene bør ha lav terskel for å ta imot overekstremitetsamputerte pasienter
for gjentatt tverrfaglig vurdering etter henvendelse fra primærhelsetjenesten, se anbefaling 4.7. Barn i vekst er erfaringsmessig i en
særstilling, og vi anbefaler at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp
behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Av samme grunn bør overekstremitetsamputerte barn og deres foresatte i første
leveår tilbys kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet minimum ved 6 mnd og 12 mnd alder. Dette vil være spesielt viktig for
protesebrukere, men også for barn og unge som har valgt bort protesebruk. For tema til oppfølging, se anbefaling 4.9.
Pasienter som ikke har et behov, kan enkelt takke nei når innkallingen kommer.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten".
Se også anbefaling 5.5.10 under "Protesetrening og videre oppfølging".

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe - og barna i et mindretall -, slik at utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt
sett anses som en liten ressursmessig belastning. God rehabilitering vil være samfunnsøkonomisk gunstig gjennom muligheten for
bedring av den amputertes funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrsektoriell samhandling og informasjonsutveksling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [4], consensus statements:

Tallverdier for effekt, nytte eller behov for tverrsektoriell samhandling angis ikke.

Relevante consensus statements:

Statement on Rehabilitation Services: Involvement from prior to surgery through to community referral and follow-up. Task
shifting between available providers and family/caregiver(s) educations is necessary. (…)

Local collaborating partners and referral relationships should be identified and established early, to ensure an uninterrupted
transition from short- to long-term convalescence. (…)

The patient’s family, other caregivers and the community also must be actively involved in providing multi-layered rehabilitation
across the continuum of care.

Referanse [12], thesis:

Author’s conclusions: “Such limb loss has a negative effect on both physical function and life satisfaction.”(…) “Our findings suggest
that specialized healthcare in rehabilitation wards, limb centres and private rehabilitation centres is useful and that these services
should be strengthened. Furthermore, the community level health services were in great demand and should probably be offered
to a greater extent. Thus, coordination of different levels and types of health services seems important”.

Nedsatt livskvalitet: Amputees -0,333 lower than controls (-0,488 to -0,104) (z-scaled SWLS)

Nedsatt fysisk funksjon:Mean DASH score 22,7 (20,3-25,0)

Økt forekomst av smerter: aOR 2,56 (1,64-3,98) (amputees vs controls, neck); aOR 4,00 (2,51-6,36) (amputees vs controls,
shoulders); arm pain percent difference 24,8% (20,2-29,4%) (amputees vs controls).

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

130 of 607



Nytte av flere nivåer helsetjenester: Rehabiliteringsavdeling 66,7% (av 73), annen avdeling 81,8% (av 14), poliklinisk armklinikk
71% (av 70),privat rehab senter 66,7% (av 41), førstelinje fysioterapeut 77,9% (av 117), førstelinje ergoterapeut 68,5% (av 64),
sosionom 66,7% (av 20), førstelinje psykolog/psykiater 88,9% (av11), hjemmebasert omsorg 84,2% (av25). Unilateralt amputerte.
Detaljer finnes i ref [12].

Behov for flere nivåer helsetjenester: Sosionom 38% (av 121), førstelinje ergoterapi 27% (av 89), førstelinje fysioterapi 29,6% (av
54), rehabiliteringsavdeling 16,5% (av 85), poliklinisk armklinikk 11,5% (av87), hjemmetjenesten 14,4% (av 118). Unilateralt
amputerte. Detaljer fins i ref [12].

Populasjonsbasert observasjonsstudie, ikke funnet grunn til å oppgradere. Nedgradering pga indirekte kunnskap ble vurdert
(behov for eller effekt av samhandling ikke direkte studert, men omtalt som følge av påvist flere typer funksjonsutfall og angitt
behov for rehabilitering på flere nivå i helsetjenesten). Arbeidsgruppen fant imidlertid konklusjonene vedrørende behov for
samhandling som sannsynlig valide, basert på foreliggende data og klinisk erfaring, samt sammenfall med bla Knowltons
consensus statements (ref [4]).

Referanse [17], guidance:

Aktuelle anbefalinger:

For patients who use a number of different services (for example, services in both primary and secondary care, or attending
different clinics in a hospital), ensure effective coordination and prioritisation of care to minimise the impact on the patient.

Ensure clear and timely exchange of patient information between healthcare professionals (particularly at the point of any
transitions in care).

Referanse [18] guideline / [25] metaanalyse:

Rapporterte utfall:

Provider education, feedback, and reminders were associated with significant improvements in provider adherence to guidelines
(effect sizes (95% confidence intervals) 0.44 (0.19 to 0.68), 0.61 (0.28 to 0.93), and 0.52 (0.35 to 0.69) respectively) and with
significant improvements in patient disease control (effect sizes 0.35 (0.19 to 0.51), 0.17 (0.10 to 0.25), and 0.22 (0.1 to 0.37)
respectively). Patient education, reminders, and financial incentives were all associated with improvements in patient disease
control (effect sizes 0.24 (0.07 to 0.40), 0.27 (0.17 to 0.36), and 0.40 (0.26 to 0.54) respectively).

Om oppgavefordeling:

Det vil ofte være behov for periodisk innsats fra spesialisthelsetjenesten I forbindelse med diagnostikk, fastleggelse av
behandlingsplaner eller ved sykdomsforverring eller komplikasjoner. (…) Kontinuiteten i innsatsen bør sikres gjennom
informasjonsdeling og sammenhengende behandlingsprogrammer.

Behandlingsprogrammene kan inneholde flere elementer, for eksempel «provider education, feedback and reminders», «patient
eduction, remiders and financial incentives».

Provider education og feedback defineres slik:

Provider education: Materials or instruction given to healthcare providers regarding appropriate care for patients with the
condition targeted by the programme

Provider feedback: Information given to healthcare providers regarding the specific care or results of care received or
experienced by their patients.

Dette dekkes av den tverrfaglige epikrisen fra de norske armamputasjonsteamene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert. Utført litteratursøk, men uten at dette beskrives

(søkeord, tidsbegrensning mv) og uten at kvalitetsvurdering av litteraturen angis. Aktuelle internasjonale retningslinjer er innlemmet i

kunnskapsgrunnlaget, men ikke beskrevet AGREE-vurdert og uten at det systematisk framgår klart hva som er hentet herfra og hvilke

anbefalinger som er basert annen litteratur og/eller på ren konsensus i arbeidsgruppen. Samtlige anbefalinger har fått benevnelsen

«consensus statements». ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Anbefalingene gjelder amputerte etter «disasters or humanitarian emergencies». Overførbarheten til «enkeltamputasjoner» kan

derfor diskuteres. Likevel vurderer arbeidsgruppen de overordnede prinsippene om tverrfaglighet og sømløse forløp som gyldige også

for amputasjoner skjedd under mer fredelige forhold, idet skadens art og særegenhet vurderes som viktigere for den videre

rehabiliteringen enn forholdene skaden skjedde under. For øvrig er også 85% av «ordinære» armamputasjoner traumatiske [12]. Både

arm- og benamputasjon inkludert. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, men med tverrsnittsdesign og dermed tilhørende

risk of bias. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . No serious imprecision (unilateral amputees, n=214). Serious imprecision (bilateral amputees,

n=10). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . NHS NICE Pathway, basert på NHS clinical guideline 138. Dette er

kunnskapsbaserte prosedyrer. Arbeidsgruppen vurderer likevel kvaliteten på denne dokumentasjonen som lav da anbefalingene gis

uten at det går fram hvilken evidens de baseres på. Det angis ingen tallverdier som understøtter aktuelle anbefalinger, og det angis

ingen referanser. Dokumentasjonen må dermed vurderes som vanskelig etterprøvbar konsensus/ekspertdokumentasjon. For øvrig er

dette indirekte dokumentasjon – omtaler lange pasientforløp med behov for flere helsetjenester generelt, ikke armamputerte

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [4].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Behov for god
tverrsektoriell

samhandling

Funksjonsutfall på flere nivå, behov for og
nytte av helsetjenester av flere typer og på

flere nivå -> God samhandling viktig og
nødvendig. For detaljer, se Sammendrag.

Referanse [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias.
For detaljer, se

Sammendrag. 2

Behov for god
informasjonsutveksling

Guidance. For aktuelle anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av
effektestimater

(imprecision) 3

Behov for god
informasjonsutveksling

Flere utfall rapportert, se detajler i
Sammendrag. Referanse [18] guideline, med
referanse til [25] som er en metaanalyse av

118 DMPs (disease management
programmes) i 102 studier. Det er denne som

GRADE-vurderes.

Lav
Trekker tilsammen 2

hakk, hovedsakelig for
risk of bias og

imprecision, indirekte
dokumentasjon er
også hensyntatt i

totalvurderingen. 4
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spesielt. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av arbeidsgruppen som gyldige også

for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Se risk of bias. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Sundhedsstyrelsen produserer kunnskapsbaserte retningslinjer.

Anbefalingene vedr. oppgavefordeling og tverrsektoriell samhandling baserer seg bla på en metaanalyse av DMP (disease

management programmes) [25], det er denne som GRADE-vurderes. Risk of bias; anført at studiene analysen baseres på har store

svakheter, bla insuffisient metoderapportering og stor variasjon i utfallsmål. Ingen kvalitetsvurdering angitt i metaanalysen. De ulike

DMP er dessuten i mange tilfeller for dårlig beskrevet til å kunne repliseres. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Indirekte dokumentasjon – omtaler pasienter med vanlige kronisk

sykdommer, ikke armamputerte. Metodene for god informasjonsutveksling for å oppnå gode forløp vurderes imidlertid av

arbeidsgruppen som gyldige også for armamputerte, og sammenfallende med vår kliniske erfaring. Finner derfor ikke grunn til å

nedgradere for dette punktet alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Effektestimatene er gode, men usikkerheten stor;

samtlige konfidensintervaller inneholder liten/ingen effekt. Forfatterne har også anført som en svakhet at «the clinical significance of

the effect sizes may be unclear». ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [1], guideline:

Relevante anbefalinger:

Routine follow up appointments may not be necessary for established adult amputees, but they must have open access to a PARC
(svt armklinikk/armamputasjonsteam). Indications for an appointment may include a change in need secondary to occupational or
leisure activities requiring a change in prosthetic prescription, or development of clinical symptoms in the residual or
contralateral limb. (…)

Children who have not reached skeletal maturity (…) using prostheses should be followed up by the rehabilitation physician at 3-4
monthly intervals to allow alterations required by growth and changing needs to be made. Other patients should be able to make
appointments easily and quickly when required.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Behov for videre
oppfølging i

spesialisthelsetjenesten
Konsensusbaserte anbefalinger, se

Sammendrag. Referanse [1], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier,

anbefalingen for barn kun på konsensus (ingen ref angitt). Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Førstelinjehelsetjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 4, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=117 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 77,9% (69,9-85,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og mulig indirectness.

1

Nytteverdi av fysioterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet fysioterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=54 besvarte spørsmålet om udekket behov.
29,6% av disse (17,5-41,8%) anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 3
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Udekket behov for
fysioterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Ingen av disse anga et slikt behov. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 4

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=64 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 68,5% (56,1-80,9%)

av disse anga dette som nyttig. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 5

Nytteverdi av ergoterapi
i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=5 anga å ha benyttet ergoterapi i
førstelinjehelsetjenesten. 4 av disse anga

dette som nyttig. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 6

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- unilateralt amputerte

Basert på data fra
214 pasienter i 1

studier.

N=89 besvarte spørsmålet om udekket behov.
27,0% (17,7-36,2%) av disse anga et slikt

behov. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 7

Udekket behov for
ergoterapi i

førstelinjehelsetjenesten
- bilateralt amputerte

Basert på data fra
10 pasienter i 1

studier.

N=1 besvarte spørsmålet om udekket behov.
Vedkommende anga ikke et slikt behov. Ref

[19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 8
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2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for fysioterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er

hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke

regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for ergoterapi kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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4.9. Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i en sjekkliste med aktuelle tema som bør tas opp

når pasienten kommer til rutinemessig kontroll.

Begrunnelse

Vi foreslår at de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene tar utgangspunkt i sjekklisten nedenfor når pasienten kommer til
rutinemessig kontroll. Listen kan lastes ned som PDF her: Sjekkliste dysmeli- og armamputasjonsteam - ervervet
overekstremitetsamputasjon
PDF-en inneholder også forslag til punkter som bør tas opp ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette er
nærmere omtalt i anbefaling 3.5.

Følgende tema bør tas opp ved rutinemessig kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet:
(Sortert kronologisk etter pasientens alder)

0-3 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring, eventuelt tilrettelegge lekesituasjoner

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel og sosial støtte
- Informere om viktigheten av å hjelpe barnet med å akseptere seg selv slik det er, og å finne gode rollemodeller
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn med armamputasjon eller armdysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp spontan bruk, eventuelt styrke og bevegelighet
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Initialt: Vurdere behov
- Etter hvert:

- Vurdere funksjon av ev. nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, for eksempel overgang til myoelektrisk protese (aktuelt fra 2-3 års alder)
- Opplæring og veiledning av foreldrene
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Tilby trening med barnet etter behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer i barnehagen
- Grunnstønad

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om muligheten for å søke opptak i barnehage på særskilte vilkår, eventuelt bidra med legeerklæring
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale i kommune, barnehage, helsestasjon
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet
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- Ved 6 mnd og 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig etter 12 mnd alder, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

3-6 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring, eventuelt tilrettelegge lekesituasjoner

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel og sosial støtte
- Informere om viktigheten av å hjelpe barnet med å akseptere seg selv slik det er, og å finne gode rollemodeller
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn med armamputasjon eller armdysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp spontan bruk, eventuelt styrke og bevegelighet
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, for eksempel overgang til myoelektrisk protese (aktuelt fra 2-3 års alder)
- Opplæring av barnet, veiledning av foreldrene
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer i barnehage og skole
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Overgang fra småbarnsavdeling til stor avdeling i barnehage
- Forberede skolestart
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale i barnehage og skole
- Informere om gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen
Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

6-12 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
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- Bistå barnet/ungdommen med å akseptere seg selv slik han / hun er, og å finne gode rollemodeller
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre barn eller ungdommer med armamputasjon eller armdysmeli

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp spontan bruk, styrke og bevegelighet
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
- Eventuelt bruk av kartleggingsredskaper

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye
- Tilby trening ved behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer på skolen
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Tilby kontakt med sosionom
- Skolestart, skolehverdagen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for for kontakt med / veiledning av personale

- Informere om gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen
Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging, individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

12-16 år
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
- Hjelpe pasienten med å bearbeide det å være annerledes, og snakke om viktigheten av å akseptere seg selv slik man er
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre ungdommer med armamputasjon eller armdysmeli, etablere gode rollemodeller
- Kropp og utvikling, pubertet

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp spontan bruk, styrke og bevegelighet
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk utvikling og funksjon
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- Vurdere eventuelle muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye
- Utseende
- Tilby trening ved behov
- Avklare / avtale bruk av proteser og grepsforbedringer på skolen
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasientens foresatte med å ta kontakt med primærhelsetjenesten for
oppfølging av dette
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Skolehverdagen, overgang til ungdomsskolen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale

- Øvelseskjøring og førerkort; informere om helsekravet til førlighet og eventuelt bistå med vurdering av behov for tilrettelegging og
igangsetting av nødvendige tiltak
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om gruppeopphold for barn / ungdom mellom 5 og 17 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved Beitostølen
Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år med ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser ved
Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging; individuelt tilpasset, minimum tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet

- 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Årlig, uavhengig av protesebruk
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

16 år – voksen
- Kartlegge aktivitet, deltakelse, funksjon og behov for tiltak

- Anamnese
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy
- Stimulere til egenaktivitet og mestring

- Psykososial helse
- Kartlegge trivsel, sosial støtte / venner og fritid
- Hjelpe pasienten med å bearbeide det å være annerledes, og snakke om viktigheten av å akseptere seg selv slik man er
- Snakke om mobbing, finne gode strategier for svar ved uønsket oppmerksomhet
- Tilby likepersonkontakt / kontakt med andre med armamputasjon eller armdysmeli, etablere gode rollemodeller

- Klinisk undersøkelse, minimum
- Beskrive amputasjonsstumpen (lengde, fasong, arr, bløtvevsdekning)
- Måle intakt arm / hånd bilateralt
- Undersøke begge armer inkl. skulder mtp spontan bruk, styrke og bevegelighet
- Vurdere rygg, bekken og ben (obs tyngdeforskyvning / skoliose)
- Vurdere motorisk funksjon
- Vurdere eventuelle muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager
- Eventuelt bruk av kartleggingsverktøy

- Proteser og grepsforbedringer
- Vurdere funksjon av nåværende, behov for endringer
- Vurdere behov for nye, overgang til voksenkomponenter
- Utseende
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- Tilby trening ved behov
- Dele ut brosjyren «Bruk av armprotese». Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-

Dysmeli-130617.pdf
- Grunnstønad hvis ikke allerede søkt

- Tekniske hjelpemidler
- Gi individuelt tilpasset informasjon
- Vurdere nytten av eventuelle tildelte hjelpemidler
- Vurdere behov for nye hjelpemidler og eventuelt bistå med søknad
- Eventuelt gi opplæring i bruk

- Gi opplæring i hensiktsmessige kompenserende teknikker
- Vurdere behov for større tilpasninger i hjemmet og ved behov bistå pasienten eller pasientens foresatte med å ta kontakt med
primærhelsetjenesten for oppfølging av dette
- Vurdere eventuelle fantomsmerter og stumpsmerter, og ved behov initiere eller justere smertestillende behandling / tiltak
- Spørre om kuldeoverfølsomhet og ved behov informere om aktuelle tiltak
- Bidra til bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri, og gi råd om forebygging av muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev- og
overbelastningsproblematikk
- Skolehverdagen, overgang til videregående skole

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Vurdere behov for kontakt med / veiledning av personale
- Utdanning og yrkesvalg; karriereveiledning i samarbeid med andre relevante instanser som NAV og rådgiver på skolen

- Studiesituasjonen
- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Informere om at Lånekassen etter søknad gir ekstra stipend til personer som pga. nedsatt funksjon ikke kan jobbe ved siden av

studiene, eventuelt bidra med legeerklæring
- Jobbsituasjonen

- Trivsel
- Behov for tilrettelegging
- Informere om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden og om muligheten for sykmelding for enkeltstående

behandlingsdager
- Øvelseskjøring og førerkort; informere om helsekravet til førlighet og eventuelt bistå med vurdering av behov for tilrettelegging og
igangsetting av nødvendige tiltak
- Tilby kontakt med sosionom
- Informere om gruppeopphold for barn / ungdom (5-17 år), unge voksne (18-30 år) og voksne (>30 år) med ulike diagnoser og
funksjonsnedsettelser ved Beitostølen Helsesportsenter
- Informere om gruppe- og temaopphold for barn / ungdom mellom 6 og 20 år, unge voksne og voksne med ulike diagnoser og
funksjonsnedsettelser ved Valnesfjord Helsesportsenter
- Planlegge videre oppfølging

- Livslang kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet, tilpasset behov
- Tilby tverrfaglig kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteamet 3-6 mnd etter første protesetilpasning
- Tilby kontakt med dysmeli- og armamputasjons teamet hvert 1.-2. år for brukere av proteser og/eller grepsforbedringer
- I tillegg kontakt med ortopediingeniør og/eller teamet ved behov

4.10. For brukere av proteser og grepsforbedringer vises til egne anbefalinger om oppfølging i avsnitt 5.5.
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5 - Proteserehabilitering

5.1 - Vurdering av behov for protese

Sterk Anbefaling

5.1.1. Vi anbefaler at alle pasienter med overekstremitetsamputasjoner tilbys en individuell, tverrfaglig vurdering ved et av de regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamene for å fastslå om pasienten har behov for proteser og/eller grepsforbedringer. Vurderingen bør
omfatte valg av protesetype (omtales separat).

Praktisk Info

Den tverrfaglige vurderingen bør omfatte en kartlegging av pasientens funksjonsinnskrenkninger og behov innenfor både hjem/familie,
arbeid og fritid. For små barn må vurderingen sees i sammenheng med normal motorisk utvikling.

Proteser og grepsforbedringer vil i mindre grad være aktuelt for pasienter med distale amputasjoner enn for pasienter med grepstap, men
klinisk erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som har ønske om og nytte av proteser og grepsforbedringer av
praktiske og/eller kosmetiske årsaker. For små barn vil de foresatte dessuten ofte ha behov for en avklaring av barnets eventuelle behov
for en protese eller grepsforbedring. Tilbudet om tverrfaglig vurdering av behovet bør derfor gis til alle med ervervet
overekstremitetsamputasjon.

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

For pasientene og eventuelt deres foresatte kan brosjyren «Bruk av armprotese», utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli», være
nyttig. Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved at den enkelte pasient gis en individuell tverrfaglig vurdering for å fastslå om pasienten har
behov for proteser og/eller grepsforbedringer.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Den forskningsbaserte evidensen for nytten av individuelle, tverrfaglige vurderinger av behovet for proteser og grepsforbedringer er
av lav kvalitet. Anbefalingene som gis, er imidlertid entydige, og i tråd med konsensus i arbeidsgruppa.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske å ta

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Armproteser brukes for å oppnå symmetri / bedret holdning, bedring av funksjon, stimulere til tohåndsutførelse av aktiviteter,
«normalisering» av utseende og for å fremme selvstendighet [1]. Behovet for proteser vil avhenge av amputasjonsnivå, der pasienter med
grepstap vil ha helt andre behov enn pasienter med mer distale amputasjoner [2]. Det vil også være en vesentlig forskjell mellom tap av
tommelen og tap av de andre fingrene [3], og mellom unilateralt og bilateralt amputerte. En bilateralt amputert med grepstap vil i de fleste
tilfeller ha behov for minst én protese for å kunne være selvstendig i ADL og evt. arbeid. En unilateralt amputert, derimot, vil kunne klare å
gjennomføre opp mot 90 % av ADL kun ved bruk av frisk arm/hånd [4]. Videre vil det være forskjeller også mellom pasienter med samme
amputasjonsnivå, avhengig av bla yrke og aktivitetsnivå [2]. Individuelle vurderinger blir dermed viktig. Vurdering av behovet for proteser
eller grepsforbedringer er en spesialisert oppgave og bør derfor foretas av det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet [2, 5, 6].
Aktiv pasientmedvirkning i vurderingen er vist å kunne ha positiv effekt på videre protesebruk [7].

Både litteraturen [8-13] og vår kliniske erfaring viser at pasientene kun velger å bruke proteser dersom de dekker et spesifikt behov, -
enten for forbedret funksjon eller utseende, i jobb eller hverdagsliv. Hvilke behov man har er individuelt - men helt generelt er det slik at
pasienter ikke bruker en protese dersom den er mer til ubehag og heft enn til nytte [9, 14].

En studie av barns funksjonsnivå med og uten protese [1] fant at pasientene anga å brukte protesen på skolen og i fritiden men ofte ikke
hjemme, og at barna totalt sett scoret best på funksjonstester (CAPP-FSI, PUFI) uten protesen. Dette er også beskrevet av andre [15, 16].
Zlotolow og Kozin [17] fremhever at barn med dysmeli vil ha problemer med å innlemme en protese i sitt kroppsbilde både fordi de
mangler denne kroppsdelen i homonculus, og fordi protesen mangler sensorikk. Pasienter med ervervet amputasjon ”har” imidlertid den
tapte kroppsdelen på plass i hjernen og er vant til tohåndsutførelse av aktiviteter, noe som gjør tilpasning til protesebruk enklere, selv
med manglende sensorikk.

Enhåndsutførelse av aktiviteter og bruk av tekniske hjelpemidler kan sees på som ”konkurrenter” til protesebruk [18, 19], men er like
sannsynlig et nyttig tillegg til proteser [20]. Det er ikke alltid proteser er den beste løsningen for gjennomføring av en aktivitet - noe som
kommer tydelig fram idet prosenten aktiv protesebruk i ADL har ligget stabilt rundt 50 % de siste 50-60 årene, til tross for en enorm
utvikling i proteseteknologien [4, 8-10, 18, 21-29]. Det er heller ikke slik at protesebruk entydig beskytter mot overbelastning og smerter;
det er ut fra foreliggende litteratur uklart om protesebruk har den forebyggende effekten man klinisk ville forvente ut fra avlastning av
frisk side og mindre asymmetri [2, 30]. Noe av forklaringen på dette kan ligge i at også protesebrukere har en høy forekomst av
kompensatoriske bevegelser - blant annet for å kompensere for protesens mangel på frihetsgrader som for eksempel håndleddsrotasjon
og full albuebevegelighet [31]. Pasienten blir altså riktignok mindre asymmetrisk ved protesebruk (både i forhold til holdning og
aktivitetsutførelse), men dette er ikke nødvendigvis nok til å forebygge smerter og overbelastningsproblematikk.

Aktuelle kryssreferanser:
Tidspunkt for evt. protesetilpasning, tiltak i forkant av protesetilpasning, valg av protesetype, protesetrening og oppfølging omtales
separat.
Tidspunkt for første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet omtales under «Oppstart rehabilitering».

imot tilbudet om en individuell tverrfaglig vurdering av behovet for proteser og grepsforbedringer. Dette vil eventuelt i mindre grad
være aktuelt for pasienter med fingeramputasjoner, men klinisk erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som
har ønske om og nytte av proteser av praktiske og/eller kosmetiske årsaker. Tilbudet bør derfor gis til alle overekstremitetsamputerte.

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Armamputerte gjennom eller ovenfor håndleddet

Intervensjon: Protesebruk

Komparator: Ikke protesebruk
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Neck or upper
back pain Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

Wearers 55,4% neck/upper back pain, non-
wearers 64,1% neck/upper back pain. aOR

0,64 (0,23-1,74). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Lower back
pain Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

Wearers 45,7% lower back pain, non-wearers
43,6% lower back pain. aOR 1,07 (0,40-2,82).

Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Shoulder pain
Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.
Wearers 60,0% shoulder pain, non-wearers

53,8%. aOR 1,46 (0,53-4,05). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Contralateral
arm pain Basert på data fra 205

pasienter i 1 studier.

Wearers 58,7% contralateral arm pain, non-
wearers 50,0% contralateral arm pain. aOR
2,50 (0,83-7,53). Unilateral amputees only.

Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering med tanke på behov for protese

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
"The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. Effektestimater er ikke angitt.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering med tanke på behov for protese

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputerte):
"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs (...) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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Sterk Anbefaling

5.1.2. Vi anbefaler at en slik vurdering gjøres i forbindelse med første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Som anført under
«Oppstart rehabilitering» (anbefaling 3.4), anbefaler vi at slik kontakt tilstrebes opprettet innen 1 måned etter amputasjonen.

Nøkkelinfo

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Involvement in choice (prosthesis)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med

bilateral amputasjon mer enn pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av

kunnskap til undergrupper av pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk

signifikant. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in choice, compared

to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig
indirectness. Øvrige

studier viser dessuten

sprikende resultater. 1

Fordeler og ulemper

Av erfaring vet vi at det er av svært stor betydning å komme til med tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet etter

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Av erfaring vet vi at det er av svært stor betydning å komme til med tilstrekkelig, riktig og realistisk informasjon tidlig i forløpet etter en
overekstremitetsamputasjon. Dette spesielt for å unngå urealistiske forventninger til protesebruk.
Erfaringsmessig er behovet for (og muligheten for) protesetilpasning et viktig tema for pasienten tidlig i forløpet, og arbeidsgruppen antar
på bakgrunn av klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske en vurdering av dette ved første kontakt med dysmeli- og
armamputasjonsteamet.
Vi understreker at det ikke er gitt at tidspunktet for en slik første vurdering og tidspunktet for eventuell protesetilpasning er
sammenfallende. Tid til protesetilpasning omtales i kapittel 5.2.

en overekstremitetsamputasjon. Dette spesielt for å unngå urealistiske forventninger til protesebruk. Arbeidsgruppen kan ikke se
ulemper ved at dette gjøres i forbindelse med første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Vi understreker at det ikke er
gitt at tidspunktet for en slik første vurdering og tidspunktet for eventuell protesetilpasning er sammenfallende. Tid til
protesetilpasning omtales i kapittel 5.2.

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Erfaringsmessig er behovet for (og muligheten for) protesetilpasning et viktig tema for pasienten tidlig i forløpet etter en
overekstremitetsamputasjon, og arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring at de fleste overekstremitetsamputerte vil
ønske en vurdering av dette ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Tidlige, individuelle, tverrfaglige vurderinger vil
kartlegge pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og
hensiktsmessighet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Armamputerte gjennom eller ovenfor håndleddet

Intervensjon: Protesebruk

Komparator: Ikke protesebruk

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Neck or upper
back pain

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.
Wearers 55,4% neck/upper back pain, non-
wearers 64,1% neck/upper back pain. aOR

Lav
grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study, norske armamputerte, med kontrollgruppe. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav responsrate i begge grupper (fare for seleksjonsbias). Selvrapportering av

smerte (fare for informasjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun voksne pasienter, hensyntatt i

totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, som omfatter 0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

0,64 (0,23-1,74). Ref [30].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Lower back
pain Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

Wearers 45,7% lower back pain, non-wearers
43,6% lower back pain. aOR 1,07 (0,40-2,82).

Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Shoulder pain
Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.
Wearers 60,0% shoulder pain, non-wearers

53,8%. aOR 1,46 (0,53-4,05). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Contralateral
arm pain Basert på data fra 205

pasienter i 1 studier.

Wearers 58,7% contralateral arm pain, non-
wearers 50,0% contralateral arm pain. aOR
2,50 (0,83-7,53). Unilateral amputees only.

Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering med tanke på behov for protese

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
"The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. Effektestimater er ikke angitt.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering med tanke på behov for protese

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputerte):
"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs (...) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter under rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Involvement in choice (prosthesis)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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5.2 - Tid til protesetilpasning

Sterk Anbefaling

5.2.1. Vi anbefaler at tidspunktet for protesetilpasning, både for barn og voksne, bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig
vurdering i et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam.

Praktisk Info

Den tverrfaglige vurderingen bør omfatte en kartlegging av pasientens funksjonsinnskrenkninger og behov innenfor både hjem/familie,
arbeid og fritid.

Stumpen bør være relativt stabil i volum før en setter i gang protesetilpasning.

Forskning tyder på at en bør være spesielt oppmerksom på enkelte grupper der risikoen for rejeksjon er stor: eldre (nyamputerte over 60
år), kvinner og personer med amputasjonsnivå over eller gjennom albuen [32].

Klinisk erfaring tilsier at dersom pasienten er multitraumatisert med både arm- og benamputasjon, vil det være mest hensiktsmessig å
starte med tilpasning av benprotese før armprotese, dersom dette er mulig av hensyn til sårtilheling mv.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med

bilateral amputasjon mer enn pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av

kunnskap til undergrupper av pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk

signifikant. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in choice, compared

to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig
indirectness. Øvrige

studier viser dessuten

sprikende resultater. 1

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved tverrfaglig vurdering og individuell tilnærming i vurderingen av hva som vil være
riktig tidspunkt for protesetilpasning.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Gjennomsnittlig tid fra armamputasjon til protesetilpasning for voksne i Norge er 12,7 mnd (median 6 mnd) [32]. Arbeidsgruppens kliniske
erfaring er at tidlig protesetilpasning kan gi redusert enhåndsutførelse av ulike aktiviteter, altså mer funksjonell bruk av begge hender.
Den rehabiliteringsmessige betydningen av dette (blant annet målt i form av bedret funksjon) er imidlertid omdiskutert [2, 7, 10, 33], og
det er ut fra foreliggende litteratur uklart hva som eventuelt vil være det optimale tidspunktet for «tidlig» protesetilpasning, mye fordi
gode, kontrollerte studier mangler. Protesebruk defineres også svært forskjellig og gjør sammenlikning mellom studier vanskelig [2].

Begrepet “golden period of fitting” ble innført allerede i 1984 av Malone [34], som utførte en retrospektiv studie av voksne armamputerte
der han fant at det å få protese innen 30 dager var assosiert med økt fortsatt protesebruk. Andre har foreslått et ”vindu” på 60 dager [35]
eller 6 mnd [7]. The British Society of Rehabilitation Medicine ga i 2003 en konsensusbasert anbefaling om protesetilpasning innen 4-6
uker etter amputasjonen [5]. I følge en narrativ oversiktsartikkel publisert i 2007 [2] er det imidlertid fortsatt uavklart hva som er beste
praksis angående timing for protesetilpasning (alle aldre), og om det finnes et slikt vindu. Artikkelen gir en oversikt over foreliggende
litteratur fram til publikasjonstidspunktet, og konkluderer med at en i litteraturen ikke finner noen sikker sammenheng mellom tid til
protesetilpasning og ferdigheter, funksjonell bruk eller rejeksjonsrate (antall pasienter som slutter å bruke protese).

Nyere studier er sprikende. Mens det i 2008 ble publisert en retrospektiv observasjonsstudie av voksne og barn der en fant at de som fikk
protese innen 6 mnd etter amputasjonen hadde ca 16 ganger økt sjanse for å fortsette med protesebruk [7], fant en i en norsk
populasjonsbasert tverrsnittsstudie fra 2012 [21, 32] ingen sammenheng mellom tid til protesetilpasning, rejeksjonsrater, funksjonell
bruk eller ferdigheter i protesebruk.

Erfaringsbasert praksis i alle landets dysmeli- og armamputasjonsteam er at tidspunkt for eventuell protesetilpasning bestemmes på
individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering. Grunnlaget for vurderingen er grundig informasjon, både fra teamene og fra pasienten.
Teamene informerer blant annet om ulike protesetyper, fordeler og begrensninger, andre mulige hjelpemidler og det videre forløpet, og
det gjøres en grundig kartlegging av den enkeltes forutsetninger for protesebruk (derunder stumplengde, andre fysiske forhold, psykiske
forhold og motivasjon). Samtidig kartlegges den amputertes protesebehov av både funksjonell og estetisk art. For detaljer vises til
Begrunnelse for anbefaling 5.1.1. under «Vurdering av behov for protese».

Denne tilnærmingen er i tråd med praksis i andre land. En amerikansk kunnskapsbasert retningslinje for rehabilitering etter
benamputasjon [36] anbefaler at tverrfaglig rehabilitering bør tilbys ”alle amputerte i alle stadier av rehabiliteringen”, og legger vekt på
god kommunikasjon og en individuell tilnærming, der pasienten hele tiden tas med på råd og er involvert i målene som settes. The British
Society of Rehabilitation Medicine gir en konsensusbasert anbefaling om tverrfaglig vurdering, individuell tilnærming og aktiv involvering
av pasienten så tidlig som mulig i forløpet etter en ervervet armamputasjon [5]. Den kunnskapsbaserte svenske Vårdhåndboken er også
entydig i sin omtale av hjelpemidler ved fysiske funksjonsnedsettelser: ”För at vården och rehabiliteringen ska fungera och hjälpmedel
användas på ett riktig sätt ska personen som har en funktionsnedsättning vara delaktig vid föreskrivningen och val av hjälpmedel. Ju mer
kunskap personen själv, personalen och närstående har om funktionsnedsättningen, träningsmetoder och hjälpmedel, desto bättre blir
resultatet av vården och rehabiliteringen.” [37]

Viktigheten av god informasjon, kartlegging av pasientens behov, samt av en tverrfaglig tilnærming er for øvrig også kjent fra nyere
litteratur spesifikt vedrørende overekstremitetsamputerte [2, 11, 19, 20, 32, 38-40]. For eksempel fant en studie fra 2008 [7] en
høygradig signifikant sammenheng mellom det å involvere pasientene i beslutningstakingen / valg av proteseløsning og videre

Kvalitet på dokumentasjonen

Det fins forskningsbasert evidens av lav kvalitet for nytten av tverrfaglig vurdering og individuell tilnærming i vurdering av tidspunkt
for protesetilpasning. Dette er et velkjent prinsipp innen rehabilitering, og evidensen støttes av massiv klinisk erfaring, samt
konsensusbaserte anbefalinger fra andre land og for andre pasientgrupper.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske å ta
imot tilbudet om en individuell tverrfaglig vurdering. Protesetilpasning vil eventuelt i mindre grad være aktuelt for pasienter med
fingeramputasjoner, men klinisk erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som har ønske om og nytte av proteser
av praktiske og/eller kosmetiske årsaker. Tilbudet bør derfor gis til alle overekstremitetsamputerte.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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protesebruk. Odds ratio for fortsatt protesebruk når en sammenliknet de som hadde vært involvert i prosessen med de som hadde vært
minimalt involvert var 7,7.

Oppsummert kan vi ut fra foreliggende forskningsbasert kunnskap ikke anbefale tilpasning av protese innenfor et visst tidsrom etter
amputasjonen for å øke funksjon eller senke rejeksjonsraten. Basert på klinisk erfaring, og i tråd med internasjonal litteratur, anbefaler vi
derfor at tidspunktet for protesetilpasning bestemmes på individuelt grunnlag etter en tverrfaglig vurdering i et regionalt dysmeli- og
armamputasjonsteam.

En potensiell nytteverdi av protesetilpasning innenfor 6 mnd etter en overekstremitetsamputasjon gjør imidlertid at vi foreslår at dette
tilstrebes dersom det etter tverrfaglig vurdering er fastslått behov for protese, se anbefaling 5.2.2. Det overordnede prinsippet vil likevel
være at tidspunktet for protesetilpasning bestemmes etter en tverrfaglig individuell tilnærming.

Aktuelle kryssreferanser:
Vurdering av behovet for protese, tiltak i forkant av protesetilpasning, valg av protesetype, protesetrening og oppfølging omtales separat.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetilpasning innen 6 mnd etter amputasjonen

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Voksne (66,5%, 1-18 år) og

barn (33,5%, 19-80 år). Alle typer protese (kosmetisk, mekanisk, elektrisk). Både unilateralt (87%) og bilateralt (13%) amputerte.

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Spesielt viktig er imidlertid at tallene er slått sammen, slik at dette er et samleestimat for effekten av protesetilpasning

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

OR 15,9 (95% CI 5-53) for prosthesis
acceptance vs prosthesis rejection ved
protesetilpasning innen 6 mnd. Ref [7].

Lav
Observasjonsstudie.

Imponerende
effektmål, vurderte
oppgradering, men

vurderer risk of bias
og indirectness som
for stor til at dette

ville være riktig.
Øvrige studier viser
dessuten sprikende

resultater. 1
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enten innen 6 mnd (ervervet amputasjon) eller innen 2 år (dysmeli). Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å

vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ; Oppgradering: Stor effekt .

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell tilnærming og pasientmedvirkning (protese)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Voksne (66,5%, 1-18 år) og

barn (33,5%, 19-80 år). Alle typer protese (kosmetisk, mekanisk, elektrisk). Både unilateralt (87%) og bilateralt (13%) amputerte.

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

OR 7,7 (95% CI 2-26) for prosthesis
acceptance vs prosthesis rejection for

patients involved in choice, compared to
patients reporting minimal or no involvement.

Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering og individuell vurdering (protese)

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger vedr. tverrfaglig vurdering (armamputerte):
"The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Relevante anbefalinger vedr. individuell vurdering (armamputerte):
“The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2
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Svak Anbefaling

5.2.2. Vi foreslår at en hos voksne og barn med ervervet amputasjon av overekstremitet der det etter tverrfaglig vurdering er fastslått
behov for protese, tilstreber protesetilpasning innen 6 mnd etter amputasjonen.

Praktisk Info

Stumpen bør være relativt stabil i volum før en setter i gang protesetilpasning.

Forskning tyder på at en bør være spesielt oppmerksom på enkelte grupper der risikoen for rejeksjon er stor: eldre (nyamputerte over 60
år), kvinner og personer med amputasjonsnivå over eller gjennom albuen [32].

Klinisk erfaring tilsier at dersom pasienten er multitraumatisert med både arm- og benamputasjon, vil det være mest hensiktsmessig å
starte med tilpasning av benprotese før armprotese, dersom dette er mulig av hensyn til sårtilheling mv.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger ikke entydig evidens for nytten av protesetilpasning innenfor et visst tidsrom etter en overekstremitetsamputasjon, se
detaljer under Begrunnelse for anbefaling 5.2.1. Nyere forskning tyder imidlertid på at protesetilpasning innenfor 6 mnd etter
amputasjonen kan gi bedre resultater i form av lavere rejeksjonsrate [7]. Dette er i tråd med teamenes kliniske erfaring. Vi foreslår derfor
at en hos overekstremitetsamputerte der det etter tverrfaglig vurdering er fastslått et behov for protese, tilstreber protesetilpasning
innen 6 måneder etter amputasjonen. Dette gjelder både for voksne og barn. Det overordnede prinsippet vil likevel være at tidspunktet
for protesetilpasning bestemmes etter en tverrfaglig individuell tilnærming (se anbefaling 5.2.1).

Aktuelle kryssreferanser:
Vurdering av behovet for protese, tiltak i forkant av protesetilpasning, valg av protesetype, protesetrening og oppfølging omtales separat.

Fordeler og ulemper

En potensiell nytteverdi av protesetilpasning innenfor 6 mnd etter en overekstremitetsamputasjon gjør at vi foreslår at dette
tilstrebes dersom det etter tverrfaglig vurdering er fastslått behov for protese. Men evidensen er av lav kvalitet og totalt sett ikke
entydig, slik at det overordnede prinsippet vil være at tidspunktet for protesetilpasning bestemmes etter en tverrfaglig individuell
tilnærming (se anbefaling 5.2.1).

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger ikke entydig evidens for nytten av protesetilpasning innen 6 mnd etter en overekstremitetsamputasjon. Nyere evidens
av lav kvalitet tyder imidlertid på at dette kan gi bedre resultater i form av lavere rejeksjonsrate. Dette er i tråd med
arbeidsgruppens kliniske erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar på basis av klinisk erfaring at pasientene vil ha ulike preferanser vedr. tidspunkt for protesetilpasning. Erfaringsmessig vil de
fleste likevel ha ønske om å komme igang med protesetilpasningen innenfor det første halvåret etter amputasjonen.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Vi kan ikke se at kostnadene til protesetilpasning vil
påvirkes nevneverdig av når i forløpet dette gjøres.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetilpasning innen 6 mnd etter amputasjonen

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Voksne (66,5%, 1-18 år) og

barn (33,5%, 19-80 år). Alle typer protese (kosmetisk, mekanisk, elektrisk). Både unilateralt (87%) og bilateralt (13%) amputerte.

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Spesielt viktig er imidlertid at tallene er slått sammen, slik at dette er et samleestimat for effekten av protesetilpasning

enten innen 6 mnd (ervervet amputasjon) eller innen 2 år (dysmeli). Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å

vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ; Oppgradering: Stor effekt .

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

OR 15,9 (95% CI 5-53) for prosthesis
acceptance vs prosthesis rejection ved
protesetilpasning innen 6 mnd. Ref [7].

Lav
Observasjonsstudie.

Imponerende
effektmål, vurderte
oppgradering, men

vurderer risk of bias
og indirectness som
for stor til at dette

ville være riktig.
Øvrige studier viser
dessuten sprikende

resultater. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne og barn med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell tilnærming og pasientmedvirkning (protese)

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Voksne (66,5%, 1-18 år) og

barn (33,5%, 19-80 år). Alle typer protese (kosmetisk, mekanisk, elektrisk). Både unilateralt (87%) og bilateralt (13%) amputerte.

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

OR 7,7 (95% CI 2-26) for prosthesis
acceptance vs prosthesis rejection for

patients involved in choice, compared to
patients reporting minimal or no involvement.

Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering og individuell vurdering (protese)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger vedr. tverrfaglig vurdering (armamputerte):
"The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
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De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Relevante anbefalinger vedr. individuell vurdering (armamputerte):
“The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2
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5.3 - Tiltak i forkant av protesetilpasning

5.3.1 - Kompresjonsbehandling

Sterk Anbefaling

5.3.1.1. Vi anbefaler at kompresjonsbehandling etter overekstremitetsamputasjoner kommer i gang umiddelbart postoperativt.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle amputasjonsnivåer, også finger- og delhåndsamputasjoner.

Pasienten må få opplæring i bruk av kompresjon og stumphygiene [36, 45]. Pasienten skal etter slik opplæring kunne håndtere
kompresjonsbehandlingen selv.

Stumpen må kontrolleres daglig, kompresjonen skal ikke gjøre vondt og den skal ikke forårsake hudavskrap eller rødhet [44]. Pasienter
med nedsatt sirkulasjon (gjelder kun et fåtall overekstremitetsamputerte) må følges spesielt nøye.

Det kan ikke være mer enn et tynnest mulig plaster over suturrekken under kompresjonen, ellers kan det skapes trykksår.

Gradvis opptrapping av kompresjon er viktig; pasienten trenger tilvenning, stumpen er ofte øm og huden trenger en herdingsprosess. En
del pasienter plages med svetting på stumpen, og da vil regelmessig lufting være viktig ved bruk av silikonliner - eller strømper et bedre
alternativ. Ulike retningslinjer varierer i angivelsen av opptrapping av kompresjon og hvor stor del av døgnet kompresjon bør brukes [5,
42, 50, 51]. Dette vil også være avhengig av kompresjonstype.

Arbeidsgruppen foreslår følgende kompresjonsregime for pasienter med overekstremitetsamputasjon, basert på konsensus og med
utgangspunkt i rutiner for benamputasjoner i Norge samt engelske konsensusbaserte anbefalinger for armamputasjoner [5]:
1. Ved valg av kompresjonsstrømper: Gradvis tilvenning der en starter med 1-2 timers bruk 2-3 ganger daglig fra dag 1 og ila de 5-7 første
dagene trapper opp til bruk hele døgnet, også om natten, forutsatt at dette tolereres av pasienten.
2. Ved valg av silikonliner: Fra dag 1 kompresjon 1 time x 2 daglig i 1-2 dager, deretter 2 timer x 2 i 1-2 dager, 3 timer x 1-2 i 2 dager og
deretter 4 timer x 2. Dvs. 4 timer x 2 tidligst fra og med dag 4 og senest fra og med dag 7, avhengig av hvilken opptrappingshastighet
pasienten tåler. Et mål på sikt er kompresjon hele eller store deler av våken tid. Pauser bør legges inn for å lufte og inspisere huden.
Vi foreslår at en som tommelfingerregel velger en liner som er 1 størrelse mindre enn stumpens omkrets målt 4 cm fra distale ende. Det
fins detajerte størrelsestabeller for linere hos benamputerte, se for eksempel Össurs brosjyre «Riktlinjer för kompresionsterapi med
Iceross Post-Op liner» [51]. Ved fingeramputasjoner må silikonkompresjon ofte tilpasses individuelt. Kompresjonsgraden bør ikke
overstige klasse 2, dvs. 32 mmHg [51].

Ved delhåndsamputasjoner kan selve hånden være deformert og ha fingerrester, og det kan da være vanskelig å gjøre effektiv
kompresjon.

Vi anbefaler at spesifikke spørsmål vedrørende kompresjonsbehandling etter overekstremitetsamputasjoner rettes til de regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamene. Slike team finnes ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering,
Ottestad; Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo; Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling
for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen; St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø.
Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Protesetilpasning (prøvehylse) kan igangsettes så snart såret er tilhelet. Stumpen bør imidlertid være relativt stabil i volum, og
protesetilpasning bør først skje etter en tverrfaglig vurdering i forbindelse med første kontakt med armamputasjonsteamet (se nærmere
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omtale under «Vurdering av behov for protese» og «Tid til protesetilpasning»). Når protese er tilpasset, brukes annen kompresjon bare når
denne ikke er på [42].

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Uavhengig av amputasjonens årsak, gjennomgår en amputasjonsstump omfattende endringer i fasong og volum i den postoperative
perioden. Forandringene er størst det første året, men en benamputasjonsstump regnes først som «moden» etter 18 måneder, og selv
etter dette vil den amputerte oppleve daglige små fluktuasjoner i stumpvolum. Årsakene til endringene i den postoperative perioden er
hovedsakelig ødem og muskelatrofi. Daglige endringer etter dette er antatt å skyldes blant annet arteriell vasodilatasjon og venestase i
stumpen [41].

Viktigheten av kompresjonsbehandling for å optimalisere stumpens fasong og volum etter amputasjoner er omtalt for både
benamputasjoner [36, 42-44] og armamputasjoner [5, 45, 46]. Dette er sammenfallende med klinisk konsensus. Hensikten med
kompresjonsbehandling er å redusere størrelsen og endre fasongen på stumpen som ledd i forberedelse til protesebruk, samt å forebygge
postoperative komplikasjoner. Kompresjon bedrer sirkulasjon, minsker ødem og ubehag og former stumpen i en kon fasong [41, 42].
Kompresjon bør igangsettes så snart som mulig etter amputasjonen, dvs. umiddelbart postoperativt [5, 36, 42]. Dette gjelder for alle
amputasjonsnivåer, også finger- og delhåndsamputasjoner.

Fordeler og ulemper

Fordeler ved kompresjonsbehandling er raskere sårtilheling, og raskere optimalisering av stumpens form og volum. Mulige
komplikasjoner ved kompresjonsbehandling kan være kontaktallergi, redusert sirkulasjon i stumpen, og infeksjon. Klinisk erfaring
tilsier at dette i større grad er aktuelt ved benamputasjoner og at fordelene ved kompresjonsbehandling hos
overekstremitetsamputerte, forutsatt at denne utføres faglig forsvarlig, er langt større enn de eventuelle ulempene.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det er i foreliggende litteratur entydig evidens for viktigheten av kompresjonsbehandling postoperativt, og for viktigheten av at dette
kommer i gang umiddelbart etter en amputasjon. Dette er i tråd med klinisk erfaring. Spesifikk evidens for kompresjonsbehandling
etter overekstremitetsamputasjoner er imidlertid av lav kvalitet.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de aller fleste overekstremitetsamputerte vil ønske å motta kompresjonsbehandling.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Kompresjonsbehandling vurderes totalt sett som lite ressurskrevende, og kan håndteres av pasienten selv etter
nødvendig opplæring. Kostnadene til nødvendig utstyr vil avhenge av valg av type kompresjon (se anbefaling 5.3.1.2).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Kompresjonsbehandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Behovet for kompresjonsbehandling er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier som sammenliknet
kompresjon med ikke-kompresjon. Angir derfor relevante konsensusbaserte anbefalinger fra denne engelske retningslinjen for
rehabilitering av armamputerte [5]. Anbefalingene er i tråd med øvrig litteratur, derunder det kunnskapsbaserte Nursing
Reference Center [42] og den svenske vårdhåndboken om benamputasjoner [44].

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger:
"Tubular elastic support is preferred and should be used night and day until the artificial limb is fitted”.
“Stump bandaging is generally not recommended. Tubular elastic support is preferred.”

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefalinger er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
kompresjonsbehandling

Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Rigid dressing

Komparator: Soft dressing

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [47], metaanalyse:

Significantly lower time to prosthetic fitting v/rigid dressing. Pooled SMD 0,46 (0,19-0,73), p=0,001. However, a meaningful
translation of the effect estimated as SMD to the natural scale (i.e., expressed as the difference in days) cannot be achieved
because of marked heterogeneity observed in the individual studies: the SMD = 0,46 expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study.
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Svak Anbefaling

5.3.1.2. Vi foreslår at en primært velger kompresjonsstrømper rett postoperativt, men at det endelige valget mellom
kompresjonsstrømper og silikonliner gjøres etter individuell vurdering av den enkelte pasient.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle amputasjonsnivåer, også finger- og delhåndsamputasjoner.

Pasienten må få opplæring i bruk av kompresjon og stumphygiene [36, 45]. Pasienten skal etter slik opplæring kunne håndtere
kompresjonsbehandlingen selv.

Stumpen må kontrolleres daglig, kompresjonen skal ikke gjøre vondt og den skal ikke forårsake hudavskrap eller rødhet [44]. Pasienter
med nedsatt sirkulasjon (gjelder kun et fåtall overekstremitetsamputerte) må følges spesielt nøye.

Det kan ikke være mer enn et tynnest mulig plaster over suturrekken under kompresjonen, ellers kan det skapes trykksår.

Gradvis opptrapping av kompresjon er viktig; pasienten trenger tilvenning, stumpen er ofte øm og huden trenger en herdingsprosess. En
del pasienter plages med svetting på stumpen, og da vil regelmessig lufting være viktig ved bruk av silikonliner - eller strømper et bedre

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Meta-analysis. 2 RCTs, but only 1 study described randomization method.

4 studies were retrospective. Of these, only 2 had parallel controls, 2 had historic controls. Blinding was attempted in only one RCT.

Intention to treat principle was mentioned in 1 RCT only. 1 RCT was underpowered, power was not given in the 4 observational

studies. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . 54% of variation in SMD attributable to heterogeneity, I2 = 0,539, p=0,055. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibial amputation, the majority due to peripheral vascular disease. Age

58,2-74,5 years. Dvs eldre pasienter med en grunntilstand som kan påvirke stumptilhelingen, usikker overførbarhet til unge, ellers

friske armamputerte. Dessuten uklart hva SD (soft dressing) omfatter (bandasje og/eller støttestrømpe), det er ikke beskrevet. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . CI only given in one RCT. (All studies reported p-values). Broad CI for estimate of SMD. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Tid til
protesetilpasning

Basert på data fra 527

pasienter i 6 studier.

Significantly lower time to prosthetic fitting v/
rigid dressing vs soft dressing. Pooled SMD

0,46 (0,19-0,73), p=0,001. The SMD
expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [47].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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alternativ. Ulike retningslinjer varierer i angivelsen av opptrapping av kompresjon og hvor stor del av døgnet kompresjon bør brukes [5,
42, 50, 51]. Dette vil også være avhengig av kompresjonstype.

Arbeidsgruppen foreslår følgende kompresjonsregime for pasienter med overekstremitetsamputasjon, basert på konsensus og med
utgangspunkt i rutiner for benamputasjoner i Norge samt engelske konsensusbaserte anbefalinger for armamputasjoner [5]:
1. Ved valg av kompresjonsstrømper: Gradvis tilvenning der en starter med 1-2 timers bruk 2-3 ganger daglig fra dag 1 og ila de 5-7 første
dagene trapper opp til bruk hele døgnet, også om natten, forutsatt at dette tolereres av pasienten.
2. Ved valg av silikonliner: Fra dag 1 kompresjon 1 time x 2 daglig i 1-2 dager, deretter 2 timer x 2 i 1-2 dager, 3 timer x 1-2 i 2 dager og
deretter 4 timer x 2. Dvs. 4 timer x 2 tidligst fra og med dag 4 og senest fra og med dag 7, avhengig av hvilken opptrappingshastighet
pasienten tåler. Et mål på sikt er kompresjon hele eller store deler av våken tid. Pauser bør legges inn for å lufte og inspisere huden.
Vi foreslår at en som tommelfingerregel velger en liner som er 1 størrelse mindre enn stumpens omkrets målt 4 cm fra distale ende. Det
fins detajerte størrelsestabeller for linere hos benamputerte, se for eksempel Össurs brosjyre «Riktlinjer för kompresionsterapi med
Iceross Post-Op liner» [51]. Ved fingeramputasjoner må silikonkompresjon ofte tilpasses individuelt. Kompresjonsgraden bør ikke
overstige klasse 2, dvs. 32 mmHg [51].

Ved delhåndsamputasjoner kan selve hånden være deformert og ha fingerrester, og det kan da være vanskelig å gjøre effektiv
kompresjon.

Vi anbefaler at spesifikke spørsmål vedrørende kompresjonsbehandling etter overekstremitetsamputasjoner rettes til de regionale
dysmeli- og armamputasjonsteamene. Slike team finnes ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering,
Ottestad; Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo; Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling
for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen; St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø.
Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Protesetilpasning (prøvehylse) kan igangsettes så snart såret er tilhelet. Stumpen bør imidlertid være relativt stabil i volum, og
protesetilpasning bør først skje etter en tverrfaglig vurdering i forbindelse med første kontakt med armamputasjonsteamet (se nærmere
omtale under «Vurdering av behov for protese» og «Tid til protesetilpasning»). Når protese er tilpasset, brukes annen kompresjon bare når
denne ikke er på [42].

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Det er ut fra foreliggende evidens uklart om myk eller rigid kompresjon er å foretrekke. De raske endringene i stumpvolum den første
tiden etter amputasjonen vil erfaringsmessig tilsi at man må bytte kompresjon ofte, og være et argument for den billigste løsningen.
Arbeidsgruppen foreslår på denne bakgrunn at en primært velger kompresjonsstrømper rett postoperativt, men at det endelige
valget mellom kompresjonsstrømper og silikonliner gjøres etter individuell vurdering av den enkelte pasient.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Evidens av veldig lav kvalitet tyder på at tyder på at tidlig rigid kompresjon kan gi noe bedre resultater enn myk kompresjon når det
gjelder utfallsmål som reduksjon av stumpødem og tid til protesetilpasning.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de aller fleste av pasientene vil ønske å motta kompresjonsbehandling. Pasientens amputasjonsnivå og preferanser må tas
med i betraktningen når en velger kompresjonstype (strømpe vs. silikonliner).

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Silikonlinere er mer kostbare enn kompresjonsstrømper og vi foreslår derfor at en primært velger kompresjonsstrømper rett

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Det fins 3 ulike former for kompresjonsbehandling: elastisk bandasje, kompresjonsstrømper (myk kompresjon) og silikonlinere/
vakumortoser (rigid kompresjon). Hva som anbefales som førstevalg (og evt. når i forløpet) varierer i tilgjengelig litteratur [47]. Nursing
Reference Center [42, 43] anbefaler at man starter med elastisk bandasje, og går over til kompresjonsstrømper når såret er tilhelet. Den
svenske kunnskapsbaserte Vårdhåndbokens omtale av rehabilitering etter benamputasjoner [44] angir på sin side at en bør behandle med
vakumortoser eller annen rigid kompresjon (for eksempel gips) til å begynne med etter operasjonen, før en går over til annen form for
kompresjon. Hva man så velger (av de 3 ovennevnte) avhenger av graden av hevelse og pasientens mulighet til å håndtere kompresjonen
selv. Oppstart med rigid kompresjon er i tråd med en amerikansk retningslinje for rehabilitering etter benamputasjon [36]. Silikonliner
anbefales også i Sykehuset Innlandets konsensusbaserte prosedyre for rehabilitering etter benamputasjoner [48]. En oppsummering av
erfaringsbasert kunnskap etter armamputasjoner [46] skisserer bruk av åttetallsbandasje for kompresjon og forming av stumpen fra
distalt mot proksimalt så lenge såret væsker. Det anføres at når såret er tørt, går man over til en kompresjonsstrømpe. Deretter, når såret
er grodd og det er dannet arrvev, går man over til bruk av silikonliner, som i tillegg til kompresjon har gunstig effekt på arrvevet.

Det er de senere årene publisert to oversiktsartikler og en metaanalyse som tyder på at tidlig rigid kompresjon kan gi noe bedre resultater
enn myk kompresjon når det gjelder utfallsmål som reduksjon av stumpødem og tid til protesetilpasning [41, 47, 49]. Foreliggende evidens
er imidlertid av svært lav kvalitet (for vurdering av metaanalysen, se Forskningsdokumentasjon). To systematiske oversikter fra 2011 over
håndtering av stumpvolum etter crusamputasjon [41, 49] konkluderer med at det fins begrenset evidens vedrørende håndtering av
stumpvolum, men at det totalt sett kan se ut som rigide og semi-rigide former for kompresjon er mer effektivt enn elastisk bandasje når
det gjelder reduksjon av stumpødem på kort sikt. Resultatene for effekten ut over 3 uker er mer usikre. En metaanalyse fra 2014 [47]
konkluderer med at rigid kompresjon kan gi raskere protesetilpasning enn myk kompresjon. Foreliggende evidens er imidlertid heterogen
og av lav kvalitet, og det trengs flere store, randomiserte kontrollerte studier. Klinisk erfaring tilsier at det kan være vanskeligere å bruke
silikonliner på armstumper enn på ben, fordi armene kan være mer variable i lengde, form og volum og det der med kan være vanskelig
både å finne riktig størrelse på lineren og å få denne til å sitte på.

Arbeidsgruppens erfaring er at det i Norge ikke er noen klar konsensus for valg av hard vs. myk kompresjon etter
overekstremitetsamputasjoner. En del pasienter kommer dessuten til rehabilitering og protesetilpasning uten at kompresjonsbehandling
er igangsatt. Arbeidsgruppens erfaring er at det på underarmsnivå er mindre bløtvev enn i overarm- og benstumper, og dermed som regel
tilstrekkelig med kompresjonsstrømper. For fingeramputasjoner kan imidlertid silikonkompresjon ofte være å foretrekke.

Oppsummert er det i foreliggende litteratur entydig evidens for viktigheten av kompresjonsbehandling postoperativt, og for viktigheten
av at dette kommer i gang umiddelbart etter amputasjonen (se anbefaling 5.3.1.1 for detaljer). Dette er i tråd med klinisk erfaring. Det er
imidlertid mindre enighet om myk eller rigid kompresjon er å foretrekke. Det foreligger noe dokumentasjon for at silikonliner kan gi bedre
resultater enn kompresjonsstrømper for benamputerte, men det er usikkert om funnene er overførbare til armamputerte. De raske
endringene i stumpvolum den første tiden etter amputasjonen vil tilsi at man må bytte kompresjon ofte, og være et argument for den
billigste løsningen. Arbeidsgruppen foreslår på denne bakgrunn at en primært velger kompresjonsstrømper rett postoperativt, men at det
endelige valget mellom kompresjonsstrømper og silikonliner gjøres etter individuell vurdering av den enkelte pasient.

postoperativt.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Kompresjonsbehandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Behovet for kompresjonsbehandling er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier som sammenliknet
kompresjon med ikke-kompresjon. Angir derfor relevante konsensusbaserte anbefalinger fra denne engelske retningslinjen for
rehabilitering av armamputerte [5]. Anbefalingene er i tråd med øvrig litteratur, derunder det kunnskapsbaserte Nursing
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Reference Center [42] og den svenske vårdhåndboken om benamputasjoner [44].

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger:
"Tubular elastic support is preferred and should be used night and day until the artificial limb is fitted”.
“Stump bandaging is generally not recommended. Tubular elastic support is preferred.”

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefalinger er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
kompresjonsbehandling

Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Rigid dressing

Komparator: Soft dressing

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [47], metaanalyse:

Significantly lower time to prosthetic fitting v/rigid dressing. Pooled SMD 0,46 (0,19-0,73), p=0,001. However, a meaningful
translation of the effect estimated as SMD to the natural scale (i.e., expressed as the difference in days) cannot be achieved
because of marked heterogeneity observed in the individual studies: the SMD = 0,46 expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

Konklusjon
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Sterk Anbefaling MOT

5.3.1.3. Vi fraråder bruk av elastisk bandasje som kompresjon.

Praktisk Info

Et mulig unntak fra denne anbefalingen kan være enkelte delhåndsamputasjoner, der selve hånden kan være deformert og ha fingerrester
og det kan være vanskelig å få til effektiv kompresjon med kompressjonstrømper eller liner. Pasienten bør i slike tilfeller drøftes med et av
de regionale dysmeli- og armamputasjonsteamene. Slike team finnes ved Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og
rehabilitering, Ottestad; Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo; Helse Bergen HF, Haukeland
Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen; St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim,
Trondheim og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø.
Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Meta-analysis. 2 RCTs, but only 1 study described randomization method.

4 studies were retrospective. Of these, only 2 had parallel controls, 2 had historic controls. Blinding was attempted in only one RCT.

Intention to treat principle was mentioned in 1 RCT only. 1 RCT was underpowered, power was not given in the 4 observational

studies. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . 54% of variation in SMD attributable to heterogeneity, I2 = 0,539, p=0,055. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibial amputation, the majority due to peripheral vascular disease. Age

58,2-74,5 years. Dvs eldre pasienter med en grunntilstand som kan påvirke stumptilhelingen, usikker overførbarhet til unge, ellers

friske armamputerte. Dessuten uklart hva SD (soft dressing) omfatter (bandasje og/eller støttestrømpe), det er ikke beskrevet. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . CI only given in one RCT. (All studies reported p-values). Broad CI for estimate of SMD. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Tid til
protesetilpasning

Basert på data fra 527

pasienter i 6 studier.

Significantly lower time to prosthetic fitting v/
rigid dressing vs soft dressing. Pooled SMD

0,46 (0,19-0,73), p=0,001. The SMD
expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [47].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det fins to typer myk kompresjon; trykkbandasjer og elastiske strømper. Nursing Reference Center [42] beskriver fordeler og ulemper
ved de to typene myk kompresjon, sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring: Trykkbandasjer gir sammenliknet med
elastiske strømper rom for mer variasjon i stumpfasong og gir bedre kontroll over trykket som appliseres. De gir også bedre mulighet for å
gi riktig fasong på stumpen og er mer behagelige å ha på. Men teknikken er vanskelig, og må utføres av kvalifisert personale for å gi ønsket
effekt. Utført uten nødvendig kompetanse, kan en i verste fall få en uheldig formet stump. Pasienten vil dessuten oppleve gradvis
avtakende kompresjon over tid, og dermed ha behov for hyppig «rewrapping» for å opprettholde adekvat kompresjon (oftest etter 4-6
timer). Pasientene kan ikke gjøre dette selv. Elastiske strømper gir sammenliknet med trykkbandasjer mer konstant kompresjon mot
stumpen og er lettere å ta på, noe som gir bedret pasientcompliance. Ulemper med elastiske strømper kan være at man har mindre
kontroll over kompresjonen, det vil hyppig være behov for å endre størrelse, og strømpen kan utilsiktet rulle av. Arbeidsgruppens erfaring
er likevel at kompresjonsstrømper fungerer bra, og at spesielt problemer med korrekt teknikk for trykkbandasjer gjør at denne teknikken
bør frarådes. Dette er i tråd med engelske konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering etter armamputasjon [5], der
kompresjonsstrømper anbefales og trykkbandasjer frarådes.

Fordeler og ulemper

Vi fraråder bruk av surring med elastisk bandasje, da dette vurderes som en ressurskrevende metode med mulighet for et dårlig
resultat. Teknikken er vanskelig, og må utføres av kvalifisert personale for å gi ønsket effekt. Utført uten nødvendig kompetanse, kan
en i verste fall få en uheldig formet stump. Behandlingen må gjentas flere ganger per døgn.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt på bakgrunn av konsensus i arbeidsgruppen, støttet av publisert konsensus for rehabilitering etter
overekstremitetsamputasjoner og den kunnskapsbaserte databasen Nursing Reference Center.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene heller vil ønske en enkel kompresjonsbehandling som erfaringsmessig gir et godt resultat, og som de
selv kan lære å utføre.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Surring med elastisk bandasje må utføres av kvalifisert helsepersonell, og gjentas flere ganger per døgn. Tiltaket vurderes som lite
kostnadseffektivt med bakgrunn i at det er en ressurskrevende metode med mulighet for et dårlig resultat.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Kompresjonsbehandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Behovet for kompresjonsbehandling er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier som sammenliknet
kompresjon med ikke-kompresjon. Angir derfor relevante konsensusbaserte anbefalinger fra denne engelske retningslinjen for
rehabilitering av armamputerte [5]. Anbefalingene er i tråd med øvrig litteratur, derunder det kunnskapsbaserte Nursing
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Reference Center [42] og den svenske vårdhåndboken om benamputasjoner [44].

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger:
"Tubular elastic support is preferred and should be used night and day until the artificial limb is fitted”.
“Stump bandaging is generally not recommended. Tubular elastic support is preferred.”

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefalinger er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
kompresjonsbehandling

Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Rigid dressing

Komparator: Soft dressing

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [47], metaanalyse:

Significantly lower time to prosthetic fitting v/rigid dressing. Pooled SMD 0,46 (0,19-0,73), p=0,001. However, a meaningful
translation of the effect estimated as SMD to the natural scale (i.e., expressed as the difference in days) cannot be achieved
because of marked heterogeneity observed in the individual studies: the SMD = 0,46 expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

Konklusjon
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5.3.2 - Bevaring av styrke og bevegelighet

Når det gjelder forberedelse av pasienten på protesebruk ut over stumpbehandling, fremhever flere kilder viktigheten av tidlig styrke- og
bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri. Dette både for å kunne håndtere en eventuell protese best mulig
og for å forebygge kontrakturer i ledd proksimalt for amputasjonen, samt skjev- og overbelastningsplager i armer, nakke og rygg. Dårlig
bevegelighet og styrke øker blant annet faren for kompenserende bevegelser, skjev/feil bruk av kroppen, sekundære smerter og mindre
mulighet til å utføre tohåndsaktiviteter (nedsatt funksjon) [5, 19, 20, 36, 45, 46, 52-54].

Føringene i foreliggende litteratur er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Råd bør gis og treningen igangsettes umiddelbart etter
amputasjonen (fra første postoperative dag), under veiledning av fysioterapeut [5, 44-46, 52]. Øvelsene bør gjøres daglig den første tiden [44].
Basert på litteraturen og vår kliniske erfaring anbefaler vi derfor at alle pasienter etter en overekstremitetsamputasjon under oppholdet i
akuttavdelingen få tilbud om fysioterapi postoperativt med vekt på styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning
og symmetri (både holdningsmessig og funksjonelt). Det bør spesielt legges vekt på å opprettholde bevegelighet i leddene proksimalt for
amputasjonen, samt på hensiktsmessig bruk av kroppen / symmetri.

Vi foreslår at fysioterapeuten gjør en individuell vurdering av den enkelte pasient der det tas stilling til behovet for videre oppfølging lokalt
(type, omfang, hyppighet). Dette vil blant annet avhenge av amputasjonsnivå. For pasienter med grepstap, foreslår arbeidsgruppen at det som
et minimum utformes et individuelt treningsprogram som pasienten får med seg hjem. Dette er i tråd med amerikanske anbefalinger for
rehabilitering etter benamputasjon [36].

Behandlingen vil følge samme behandlingsprinsipper som hos pasienter uten armamputasjoner [36]. Det er altså i utgangspunktet ikke behov
for spesialkompetanse hos behandlende fysioterapeut. Både fysioterapeut i akuttavdelingen og lokal fysioterapeut har imidlertid muligheten
til å ta kontakt med nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam ved behov for veiledning. (Samhandling mellom de ulike nivåene i
helsetjenesten omtales nærmere i kapitlet «Samhandling, kommunale tjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten»)

(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Meta-analysis. 2 RCTs, but only 1 study described randomization method.

4 studies were retrospective. Of these, only 2 had parallel controls, 2 had historic controls. Blinding was attempted in only one RCT.

Intention to treat principle was mentioned in 1 RCT only. 1 RCT was underpowered, power was not given in the 4 observational

studies. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . 54% of variation in SMD attributable to heterogeneity, I2 = 0,539, p=0,055. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibial amputation, the majority due to peripheral vascular disease. Age

58,2-74,5 years. Dvs eldre pasienter med en grunntilstand som kan påvirke stumptilhelingen, usikker overførbarhet til unge, ellers

friske armamputerte. Dessuten uklart hva SD (soft dressing) omfatter (bandasje og/eller støttestrømpe), det er ikke beskrevet. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . CI only given in one RCT. (All studies reported p-values). Broad CI for estimate of SMD. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Tid til
protesetilpasning

Basert på data fra 527

pasienter i 6 studier.

Significantly lower time to prosthetic fitting v/
rigid dressing vs soft dressing. Pooled SMD

0,46 (0,19-0,73), p=0,001. The SMD
expressed in days could range from 8 to 36
days depending on the individual study. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [47].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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Vi anbefaler at vurdering av behovet for videre styrke- og bevegelighetstrening og bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri gjøres
rutinemessig i forbindelse med første møte med det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet, og ved behov gjentas ved senere
kontakt med teamet.

Aktuelle kryssreferanser:
Forebygging av skjev- og overbelastningsplager omtales også under «Muskelskjelettsmerter» i kapitlet «Spesifikke smerter».

Sterk Anbefaling

5.3.2.1. Vi anbefaler at alle pasienter etter en overekstremitetsamputasjon får tilbud om fysioterapi under oppholdet i akuttavdelingen.

Praktisk Info

Det kan være nyttig å ta i bruk speil under basale ROM-øvelser for proksimale ledd bilateralt for å motvirke tendensen til
skulderelevasjon på amputert side og andre kompensatoriske bevegelser / holdningsforandringer.
Øvelser for stabilisering av skapula og styrking av kjernemuskulatur bør innføres for å fremme god holdning.

Kontakt med fysioterapeut videre vil være indisert blant annet for å sikre at øvelsene gjøres - og gjøres riktig. Både pasientens motivasjon
og fysiske forutsetninger må kartlegges. Blant annet vet vi at en lite fleksibel thorax påvirker skulder og armfunksjon, og at nedsatt
bevegelighet i skuldrene henger sammen med nedsatt selvrapportert armfunksjon. En lite motivert pasient vil trenge tettere oppfølging
for å unngå å falle ut av anbefalt egentreningsopplegg med økt risiko for sekundære komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging vil
imidlertid avhenge blant annet av amputasjonsnivå; pasienter med distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn
pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon for denne anbefalingen og kapittelteksten for kapitlet "Bevaring av styrke og bevegelighet".

Fordeler og ulemper

Vi kan ikke se ulemper ved å gi pasientene tilbud om fysioterapi i akuttavdelingen. Tiltaket vil kunne fremme best mulig funksjon og
bidra til å forebygge kontrakturer, skjev- og overbelastningsplager.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier av effekten av tidlig fysioterapi med vekt på styrke, bevegelighet, holdning og symmetri.
Nytten av denne intervensjonen på utfallsmål som funksjon, skjev- og overbelastningsplager er imidlertid solid klinisk fundert,
beskrevet i flere observasjonsstudier og støttet av bred klinisk konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene etter en overekstremitetsamputasjon vil ønske å ta imot tilbudet om fysioterapi under oppholdet i
akuttavdelingen. Erfaringsmessig vil pasienter med distale amputasjoner imidlertid ha mindre behov for trening og oppfølging enn
pasienter med grepstap / høye amputasjonsnivåer. Tiltaket vurderes likevel nyttig for alle, da også pasienter med distale
amputasjoner ofte opplever endringer i bevegelsesmønster og kroppsbruk i forbindelse med aktivitetsutførelse.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, og veiledning av fysioterapeut i sykehus vurderes derfor som et relativt lite
kostnadskrevende tiltak. Tiltaket vurderes som svært kostnadseffektivt vurdert opp mot potensialet for å bidra til å forebygge skjev-
og overbelastningsplager som kan bli langvarige og gi nedsatt funksjon og sykefravær.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Sterk Anbefaling

5.3.2.2. Vi anbefaler at fysioterapeuten legger vekt på styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og
symmetri.

Praktisk Info

Det kan være nyttig å ta i bruk speil under basale ROM-øvelser for proksimale ledd bilateralt for å motvirke tendensen til

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Fysioterapi for bevaring av styrke og bevegelighet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Behovet for å opprettholde god styrke og bevegelighet er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier av effekten
av tidlig fysioterapi. Angir derfor relevant konsensusbasert anbefaling fra denne engelske retningslinjen for rehabilitering av
armamputerte [5]. Anbefalingen er i tråd med øvrig litteratur og med konsensus i arbeidsgruppen.

Ref [5], guideline:

Anbefaling: Physiotherapy should be started immediately following amputation to maintain posture, joint mobility and muscle
strength in the limb proximal to the level of the amputation and to control oedema.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefaling er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
bevaring av

styrke og
bevegelighet

Konsensusbasert anbefaling for fysioterapi
umiddelbart etter amputasjonen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [5], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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skulderelevasjon på amputert side og andre kompensatoriske bevegelser / holdningsforandringer.
Øvelser for stabilisering av skapula og styrking av kjernemuskulatur bør innføres for å fremme god holdning.

Kontakt med fysioterapeut videre vil være indisert blant annet for å sikre at øvelsene gjøres - og gjøres riktig. Både pasientens motivasjon
og fysiske forutsetninger må kartlegges. Blant annet vet vi at en lite fleksibel thorax påvirker skulder og armfunksjon, og at nedsatt
bevegelighet i skuldrene henger sammen med nedsatt selvrapportert armfunksjon. En lite motivert pasient vil trenge tettere oppfølging
for å unngå å falle ut av anbefalt egentreningsopplegg med økt risiko for sekundære komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging vil
imidlertid avhenge blant annet av amputasjonsnivå; pasienter med distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn
pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon for denne anbefalingen og kapittelteksten for kapitlet "Bevaring av styrke og bevegelighet".

Fordeler og ulemper

Tidlig styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri er viktig både for å kunne håndtere en
eventuell protese best mulig og for å forebygge kontrakturer i ledd proksimalt for amputasjonen, samt senere skjev- og
overbelastningsplager i armer, nakke og rygg.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier av effekten av tidlig fysioterapi med vekt på styrke, bevegelighet, holdning og symmetri.
Nytten av denne intervensjonen på utfallsmål som funksjon, skjev- og overbelastningsplager er imidlertid solid klinisk fundert,
beskrevet i flere observasjonsstudier og støttet av bred klinisk konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene etter en overekstremitetsamputasjon vil ønske å ta imot tilbudet om fysioterapi med vekt på styrke-
og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri. Erfaringsmessig vil pasienter med distale
amputasjoner imidlertid ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med grepstap / høye amputasjonsnivåer. Tiltaket
vurderes likevel nyttig for alle, da også pasienter med distale amputasjoner ofte opplever endringer i bevegelsesmønster og
kroppsbruk i forbindelse med aktivitetsutførelse.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Vektlegging av styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri vurderes som svært
kostnadseffektivt vurdert opp mot potensialet for å bidra til å forebygge skjev- og overbelastningsplager som kan bli langvarige og gi
nedsatt funksjon og sykefravær.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Fysioterapi for bevaring av styrke og bevegelighet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

174 of 607



Svak Anbefaling

5.3.2.3. Vi foreslår at det for pasienter med grepstap utarbeides et individuelt treningsprogram som pasienten får med seg hjem.

Praktisk Info

Det kan være nyttig å ta i bruk speil under basale ROM-øvelser for proksimale ledd bilateralt for å motvirke tendensen til
skulderelevasjon på amputert side og andre kompensatoriske bevegelser / holdningsforandringer.
Øvelser for stabilisering av skapula og styrking av kjernemuskulatur bør innføres for å fremme god holdning.

Kontakt med fysioterapeut videre vil være indisert blant annet for å sikre at øvelsene gjøres - og gjøres riktig. Både pasientens motivasjon
og fysiske forutsetninger må kartlegges. Blant annet vet vi at en lite fleksibel thorax påvirker skulder og armfunksjon, og at nedsatt
bevegelighet i skuldrene henger sammen med nedsatt selvrapportert armfunksjon. En lite motivert pasient vil trenge tettere oppfølging
for å unngå å falle ut av anbefalt egentreningsopplegg med økt risiko for sekundære komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging vil
imidlertid avhenge blant annet av amputasjonsnivå; pasienter med distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn
pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger.

Behovet for å opprettholde god styrke og bevegelighet er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier av effekten
av tidlig fysioterapi. Angir derfor relevant konsensusbasert anbefaling fra denne engelske retningslinjen for rehabilitering av
armamputerte [5]. Anbefalingen er i tråd med øvrig litteratur og med konsensus i arbeidsgruppen.

Ref [5], guideline:

Anbefaling: Physiotherapy should be started immediately following amputation to maintain posture, joint mobility and muscle
strength in the limb proximal to the level of the amputation and to control oedema.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefaling er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
bevaring av

styrke og
bevegelighet

Konsensusbasert anbefaling for fysioterapi
umiddelbart etter amputasjonen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [5], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon for denne anbefalingen og felles Bakgrunnstekst for kapitlet "Bevaring av styrke og bevegelighet".

Fordeler og ulemper

Et individuelt treningsprogram kan bidra til å fremme best mulig funksjon og å forebygge kontrakturer, skjev- og
overbelastningsplager etter en overekstremitetsamputasjon. Erfaringsmessig vil en del pasienter likevel ikke følge opp et
slikt program, da det krever tid og egeninnsats og da nytten ikke er umiddelbart tydelig for den enkelte.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen. Den er i tråd med amerikanske anbefalinger for rehabilitering etter
benamputasjon.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter ikke vil ønske å fortsette med egentrening etter utskrivelse fra akuttavdelingen, da nytten av et slikt tiltak
ikke alltid er umiddelbart tydelig for den enkelte, og da dette vil kreve egeninnsats. Pasienter med grepstap / høye amputasjoner
vil erfaringsmessig ha større behov for trening og oppfølging enn pasienter med distale amputasjoner, og anbefalingen retter seg
derfor hovedsakelig mot denne gruppen.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Tiltaket vurderes som svært kostnadseffektivt vurdert opp mot potensialet for å bidra til å forebygge skjev- og overbelastningsplager
som kan bli langvarige og gi nedsatt funksjon og sykefravær.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Fysioterapi for bevaring av styrke og bevegelighet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Behovet for å opprettholde god styrke og bevegelighet er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier av effekten
av tidlig fysioterapi. Angir derfor relevant konsensusbasert anbefaling fra denne engelske retningslinjen for rehabilitering av
armamputerte [5]. Anbefalingen er i tråd med øvrig litteratur og med konsensus i arbeidsgruppen.

Ref [5], guideline:

Anbefaling: Physiotherapy should be started immediately following amputation to maintain posture, joint mobility and muscle
strength in the limb proximal to the level of the amputation and to control oedema.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter
Tiltro til estimert

intervensjonseffekt
(kvalitet på

Konklusjon
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Sterk Anbefaling

5.3.2.4. Vi anbefaler at vurdering av behovet for videre styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og
symmetri gjøres rutinemessig i forbindelse med første møte med det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet, og ved behov
gjentas ved senere kontakt med teamet.

Praktisk Info

Det kan være nyttig å ta i bruk speil under basale ROM-øvelser for proksimale ledd bilateralt for å motvirke tendensen til
skulderelevasjon på amputert side og andre kompensatoriske bevegelser / holdningsforandringer.
Øvelser for stabilisering av skapula og styrking av kjernemuskulatur bør innføres for å fremme god holdning.

Kontakt med fysioterapeut videre vil være indisert blant annet for å sikre at øvelsene gjøres - og gjøres riktig. Både pasientens motivasjon
og fysiske forutsetninger må kartlegges. Blant annet vet vi at en lite fleksibel thorax påvirker skulder og armfunksjon, og at nedsatt
bevegelighet i skuldrene henger sammen med nedsatt selvrapportert armfunksjon. En lite motivert pasient vil trenge tettere oppfølging
for å unngå å falle ut av anbefalt egentreningsopplegg med økt risiko for sekundære komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging vil
imidlertid avhenge blant annet av amputasjonsnivå; pasienter med distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn
pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger.

Nøkkelinfo

dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefaling er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
bevaring av

styrke og
bevegelighet

Konsensusbasert anbefaling for fysioterapi
umiddelbart etter amputasjonen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [5], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Fordeler og ulemper

Vi kan ikke se ulemper ved gjentatte vurderinger av behovet for videre styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold
til holdning og symmetri. Tiltaket vil kunne fremme best mulig funksjon både med og uten protese, og bidra til å forebygge
kontrakturer, skjev- og overbelastningsplager.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Nytten av fokus på styrke, bevegelighet, holdning og symmetri på utfallsmål som funksjon, skjev- og overbelastningsplager er solid
klinisk fundert, beskrevet i flere observasjonsstudier og støttet av publisert konsensus.

Lav
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Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon for denne anbefalingen og kapittelteksten for kapitlet "Bevaring av styrke og bevegelighet".

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene etter en overekstremitetsamputasjon vil ønske å ta imot tilbudet om en vurdering av behovet for
videre styrke- og bevegelighetstrening, samt bevisstgjøring i forhold til holdning og symmetri. Erfaringsmessig vil pasienter med
distale amputasjoner ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med grepstap / høye amputasjonsnivåer og/eller mer
kompliserte proteseløsninger. Tiltaket vurderes likevel nyttig for alle, da også pasienter med distale amputasjoner ofte opplever
endringer i bevegelsesmønster og kroppsbruk i forbindelse med aktivitetsutførelse.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, og veiledning av fysioterapeut i det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet vurderes som et lite kostnadskrevende tiltak. Tiltaket vurderes som svært kostnadseffektivt vurdert opp mot
potensialet for å bidra til å forebygge skjev- og overbelastningsplager som kan bli langvarige og gi nedsatt funksjon og sykefravær.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Fysioterapi for bevaring av styrke og bevegelighet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Behovet for å opprettholde god styrke og bevegelighet er godt beskrevet i litteraturen. Vi fant imidlertid ingen studier av effekten
av tidlig fysioterapi. Angir derfor relevant konsensusbasert anbefaling fra denne engelske retningslinjen for rehabilitering av
armamputerte [5]. Anbefalingen er i tråd med øvrig litteratur og med konsensus i arbeidsgruppen.

Ref [5], guideline:

Anbefaling: Physiotherapy should be started immediately following amputation to maintain posture, joint mobility and muscle
strength in the limb proximal to the level of the amputation and to control oedema.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

178 of 607



5.4 - Protesetype

Hovedtypene armproteser er

• Elektrisk / myoelektrisk, som styres av elektroder eller forskjellige typer brytere. Aktiv grepsfunksjon.
• Konvensjonell / kroppsstyrt / mekanisk, med seletøy og wire. Aktiv grepsfunksjon.
• Kosmetisk, uten aktiv grepsfunksjon. Standard eller individuell kosmetikk.

I tillegg fins et utall ulike grepsforbedringsproteser til spesifikke aktiviteter, som for eksempel sykling, skistav og ulike kjøkkenaktiviteter.
Disse tilpasses individuelt til den enkelte pasientens anatomi og behov.

Sterk Anbefaling

5.4.1. Vi anbefaler en individuell tilnærming til protesebruk der valget av protesetype(r) gjøres etter vurdering i et tverrfaglig dysmeli- og
armamputasjonsteam og basert på pasientens behov og preferanser.

Praktisk Info

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. Aktuelle anbefaling er uten referanser, dvs konsensusbasert. Gammel

retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
bevaring av

styrke og
bevegelighet

Konsensusbasert anbefaling for fysioterapi
umiddelbart etter amputasjonen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [5], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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For pasientene og eventuelt deres foresatte kan brosjyren «Bruk av armprotese», utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli», være
nyttig. Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Brukere av armproteser vil pga. nødvendige ekstrautgifter knyttet til dette kunne ha rett til grunnstønad fra NAV. Ekstrautgiftene må som
hovedregel vare i 2-3 år eller mer. Bruk av armprotese ovenfor håndledd gir uten videre rett til grunnstønad sats 1. For bruk av andre
proteser og grepsforbedringer vil søknaden bli vurdert individuelt. Pasienter som fyller kriteriene for grunnstønad bør få hjelp av lege og
eventuelt også sosionom i dysmeli- og armamputasjonsteamet til å søke om dette. For detaljer om grunnstønad, se: https://www.nav.no/
no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad/grunnst%C3%B8nad

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Hovedtypene armproteser er
- Elektrisk / myoelektrisk, som styres av elektroder eller forskjellige typer brytere. Aktiv grepsfunksjon.
- Konvensjonell / kroppsstyrt / mekanisk, med seletøy og wire. Aktiv grepsfunksjon.
- Kosmetisk, uten aktiv grepsfunksjon. Standard eller individuell kosmetikk.

I tillegg fins et utall ulike grepsforbedringsproteser til spesifikke aktiviteter, som for eksempel sykling, skistav og ulike kjøkkenaktiviteter.
Disse tilpasses individuelt til den enkelte pasientens anatomi og behov.

Hver protesetype har sine fordeler og ulemper når det gjelder faktorer som grepsstyrke, hastighet, kosmetikk, vekt mm. [21, 38, 55, 56].
Dermed vil valget av protesetype hos den enkelte pasient være avhengig av dennes individuelle forutsetninger og behov [2, 7, 10, 11, 21,
55-58].

Anbefalingen om individuell tilnærming ved valg av protesetype er støttet i foreliggende forskningsbasert evidens [2, 7, 12, 20, 21] og i vår
kliniske erfaring. Individuelle behov vurderes blant annet ut fra yrke, fritidsinteresser og familiære forpliktelser - og vil endre seg med
alder og livsfase. Her er samvalg i beslutningsprosessen ekstremt viktig - understøttet av blant annet Biddis of Chaus funn av at
involvering av den amputerte i valg av protese gir nesten 8 ganger økt sjanse for fortsatt protesebruk på sikt [7]. Viktigheten av å ta
hensyn til pasientens perspektiv understrekes også av at det er vist at synet på hva som er nødvendig/viktig ved protesetilpasning kan
avvike mellom fagpersoner og pasientene selv [59, 60]. Fysiske faktorer som mulige signalpunkter, amputasjonsnivå og stumplengde, samt
eventuell komorbiditet som nerveskader og kognitive utfall er også av betydning for hvilken type protesetype som vil være aktuell [1, 20].

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved at den enkelte pasient gis en individuell tverrfaglig vurdering i forbindelse med valg av
protesetype. Ulike protesetyper har sine fordeler og ulemper og valget av type hos den enkelte pasient vil være avhengig av dennes
individuelle forutsetninger og behov. Vurdering av behovet for proteser eller grepsforbedringer er en spesialisert oppgave og bør
derfor foretas av det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Den forskningsbaserte evidensen for nytten av individuelle, tverrfaglige vurderinger ved valg av protesetype er av lav kvalitet.
Anbefalingene som gis, er imidlertid entydige, og i tråd med konsensus i arbeidsgruppa.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste armamputerte vil ønske å ta imot tilbudet
om en individuell tverrfaglig vurdering i forbindelse med valg av protesetype. Valget av protesetype vil være enklere for pasienter
med amputasjoner uten grepstap, da spesielt fingeramputasjoner (idet det er færre protesetyper å velge mellom), men klinisk erfaring
tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som vil ha nytte av en tverrfaglig vurdering. Tilbudet bør derfor gis til alle
overekstremitetsamputerte.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Behovet for proteser vil avhenge av amputasjonsnivå, der pasienter med grepstap vil ha helt andre behov enn pasienter med mer distale
amputasjoner [2]. Det vil også være en vesentlig forskjell mellom tap av tommelen og tap av de andre fingrene [3], og mellom unilateralt og
bilateralt amputerte. En bilateralt amputert med grepstap vil i de fleste tilfeller ha behov for minst én protese for å kunne være
selvstendig i ADL og evt. arbeid. En unilateralt amputert, derimot, vil kunne klare å gjennomføre opp mot 90% av ADL kun ved bruk av
frisk arm/hånd [4]. Det vil imidlertid også være forskjeller mellom pasienter med samme amputasjonsnivå, avhengig av bla yrke og
aktivitetsnivå [2].

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Samvalg (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Barn (33,5%, 1-18 år) og voksne (66,5%, 19-80 år). Alle typer proteser (kosmetisk, mekanisk, elektrisk).

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in prosthetic choice,

compared to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering (protesetype)

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
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Sterk Anbefaling

5.4.2. Vi anbefaler at protesetilpasning hos barn (0-18 år) gjøres etter individuell tverrfaglig vurdering basert på barnets utvikling.

Praktisk Info

Det kan være aktuelt med kosmetisk protese (tilvenningsprotese/krabbeprotese) allerede fra 3-6 måneders alder. Myoelektrisk
protese kan være aktuelt fra 2-3 års alder. En kort beskrivelse av de ulike protesetypene finnes i fanen "Begrunnelse".

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

For pasientene og eventuelt deres foresatte kan brosjyren «Bruk av armprotese», utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli», være

"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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nyttig. Brosjyren kan lastes ned her: https://www.sunnaas.no/seksjon/trs/Documents/ULL-Dysmeli-130617.pdf

Nøkkelinfo

Begrunnelse

For barn er det vanlig praksis både i Norge og andre land å ta utgangspunkt i barnets utvikling ved tilpasning av armproteser [61], med
grunnholdningen «jo før, jo bedre» [2]. For svært små barn kan en allerede fra 3-4 måneders alder tilpasse såkalte tilvenningsproteser eller
«krabbeproteser». Dette er enkle kosmetiske proteser som først og fremst lærer barnet å ha en protese på stumpen, men som også etter
hvert gir barnet mulighet for symmetrisk bruk av kroppen ved krabbing, og støtte og mothold i ulike tohåndsaktiviteter [62, 63]. Et mye
brukt prinsipp for tilpasning av første protese er ellers «fit when they sit», altså tilpasning av første protese når barna har utviklet
sittebalanse, dvs. fra ca. 6 måneders alder [5, 55, 61, 63-65]. Myoelektrisk protese vil kunne være aktuelt fra 2-3 års alder [63, 65],
avhengig av barnets vekst, utvikling og modenhetsgrad [55]. Som for voksne, bør vurderingen av om og når de ulike protesetypene skal
tilpasses ha sin basis i individuelle, tverrfaglige vurderinger [5, 55]. Dette er nærmere omtalt under "Vurdering av behov for protese" og
"Tid til protesetilpasning".

Foreliggende evidens støtter til en viss grad dagens praksis med tidlig tilpasning av protese hos barn, idet det ser ut til at protesetilpasning
før 2 år [7] / 3 år [66] kan gi lavere rejeksjonsrater. Men det foreligger ikke entydig evidens for at slik tidlig protesetilpasning er korrelert til
bedre proteseferdigheter eller økt funksjonell protesebruk [2]. En systematisk oversiktsartikkel publisert 2006 som omtaler tidspunkt for
tilpasning av protese hos barn med dysmeli [67], konkluderer med at det foreligger lite forskningsbasert evidens når det gjelder hva som
er den foretrukne alderen (over vs under 2 år) for protesetilpasning hos barn med mangler på overekstremitetene. De inkluderte studiene
var 4 retrospektive kohortstudier, 3 utført i perioden 1965 - 1983, og 1 publisert i 1999. Utfallsmålene var protesebruk/rejeksjon,
proteseferdigheter og tilfredshet med protesen senere i livet. To av de 4 studiene fant en positiv effekt av protesetilpasning før 2 års alder.
Oversiktsartikkelen ble vurdert i Cochrane DARE i 2013 [68] og forfatternes konklusjoner ble da funnet valide basert på det begrensede
antallet tilgjengelige studier og deres lave kvalitet. Vi fant to nyere studier: I 2008 ble det publisert en større retrospektiv kohortstudie av
barn med armamputasjon og armdysmeli, der en fant at barn som fikk protese før 2 års alder hadde 16 ganger større sjanse for fortsatt
protesebruk enn barn som hadde fått protese på et senere tidspunkt [7]. En kombinert prospektiv og retrospektiv case-series studie av
barn med unilateral underarmsdysmeli publisert i 2006 [66] konkluderer med at det gir signifikant lengre levetid for protesen (lavere
rejeksjonsrater) dersom første protese tilpasses før 3-års alder. Resultatet ble imidlertid ikke enda bedre ved tilpasning før 1 års alder. Det
ble ikke gjort sammenlikninger for eventuelle forskjeller mellom alder 2 og 3 år. Begge studiene er av lav metodologisk kvalitet (nærmere

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved at den enkelte pasient gis en individuell tverrfaglig vurdering i forbindelse med valg av
protesetype. Ulike protesetyper har sine fordeler og ulemper og valget av type hos den enkelte pasient vil være avhengig av dennes
individuelle forutsetninger og behov - og, for barn, den motoriske og kognitive utviklingen til pasienten. Vurdering av behovet for
proteser eller grepsforbedringer er en spesialisert oppgave og bør derfor foretas av det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Den forskningsbaserte evidensen for nytten av individuelle, tverrfaglige vurderinger ved valg av protesetype er av lav kvalitet.
Anbefalingene som gis, er imidlertid entydige, og i tråd med konsensus i arbeidsgruppa.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste foresatte til overekstremitetsamputerte
barn vil ønske å ta imot tilbudet om en individuell tverrfaglig vurdering av barnet i forbindelse med valg av protesetype. Valget av
protesetype vil være enklere for pasienter med amputasjoner uten grepstap, da spesielt fingeramputasjoner (idet det er færre
protesetyper å velge mellom), men klinisk erfaring tilsier at også i denne gruppen er det en del pasienter som vil ha nytte av en
tverrfaglig vurdering. Dette gjelder spesielt for barn, der en ikke bare må ta hensyn til amputasjonsnivå, men også til den motoriske,
kognitive og psykososiale utviklingen til pasienten.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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beskrevet under Forskningsdokumentasjon).

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Samvalg (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Barn (33,5%, 1-18 år) og voksne (66,5%, 19-80 år). Alle typer proteser (kosmetisk, mekanisk, elektrisk).

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in prosthetic choice,

compared to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
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De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Barn med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetilpasning før 2 års alder

Komparator: Protesetilpasning >2 års alder

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Tilpasning < 2års alder ga best resultat. OR
15,9 (95% CI 5-53) for prosthesis acceptance

vs prosthesis rejection. Ref [7].

Lav
Observasjonsstudie.

Imponerende
effektmål, vurderte
oppgradering, men

vurderer risk of bias
og indirectness som
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Voksne (66,5%, 1-18 år) og

barn (33,5%, 19-80 år). Alle typer protese (kosmetisk, konvensjonell, myoelektrisk). Både unilateralt (87%) og bilateralt (13%)

amputerte. Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon

mer enn pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til

undergrupper av pasienter. Spesielt viktig er imidlertid at tallene er slått sammen, slik at dette er et samleestimat for effekten av

protesetilpasning enten innen 6 mnd (ervervet amputasjon) eller innen 2 år (dysmeli). Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall.

Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected. ;

for stor til at dette
ville være riktig.

Øvrige studier viser
dessuten sprikende

resultater. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Barn med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetilpasning før eller ved 3 års alder

Komparator: Protesetilpasning > 3 års alder

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [66], observasjonsstudie:

145 hadde fått protese < 1 år (56%), 54 hadde fått protese mellom 1 og 3 år (21%) og 61 hadde fått protese >3 år (23%).
Gjennomsnittsalder ved tilpasning var 2 år 3 mnd.
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre protese enn pas med

ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon og spesielt til

pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Inntil 3 år: Median survival of prosthesis 6 år
10 mnd (95% CI 5 år 7 mnd - 7 år 9 mnd). >3
år: Median survival of prosthesis 1 år 7 mnd
(95% CI 1 år 2 mnd - 6 år 1 mnd). Signifikant

forskjell mellom gruppene, p<0,001. For
detaljer, se Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Barn med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetilpasning før 1 års alder

Komparator: Protesetilpasning mellom 1 og 3 års alder

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [66], observasjonsstudie:

145 hadde fått protese < 1 år (56%), 54 hadde fått protese mellom 1 og 3 år (21%) og 61 hadde fått protese >3 år (23%).
Gjennomsnittsalder ved tilpasning var 2 år 3 mnd.
Ulik overlevelsesrate for ulike protesetyper (kosmetisk, mekanisk, myoelektrisk).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

1-3 år: Median survival of prosthesis 6 år 4
mnd (95% CI 3 år 4 mnd - 9 år 7 mnd). <1 år:

Median survival of prosthesis 7 år 0 mnd (95%
CI 5 år 7 mnd - 8 år 4 mnd). Ikke signifikant

forskjell mellom gruppene, p=0,60. For
detaljer, se Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet
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Sterk Anbefaling

5.4.3. Vi anbefaler at det vurderes reserveprotese (av samme type som originalprotesen) hos pasienter der

• protesen er nødvendig for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i arbeid eller ADL og/eller

• protesen av psykiske eller psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i arbeid

Praktisk Info

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Når det gjelder evt. behov for reserveprotese, må det tydelig gå fram at det foreligger et særlig behov og hvorfor protesetypen må være
den samme. Det vises til teksten i NAVs rundskriv til Folketrygdloven §10-7i, pkt 4.6.3: ”Når det gjelder reserveproteser kan dette
unntaksvis tilstås dersom det foreligger et særlig behov. Midlertidige behov som kan oppstå blant annet som følge av reparasjon og
service på annet utstyr er som hovedregel ikke en slik særlig grunn. Der reserveprotese anses som nødvendig må det alltid vurderes om en
enklere/rimeligere protese, enn den opprinnelige, vil avhjelpe behovet i tilstrekkelig grad. En kostbar myoelektrisk protese vil sjeldent
være å betrakte som en nødvendig reserveløsning”.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre protese enn pas med

ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon og spesielt til

pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

(indirectness) 1

Fordeler og ulemper

En aktiv protesebruker vil typisk være avhengig av sin protese for å fungere selvstendig i jobb og hverdagsliv, og tap av protesen (for
eksempel til reparasjon) vil da sette vedkommende ut av spill den tiden det tar - med behov for sykmelding og/eller personhjelp. Ulike
proteser har ulike egenskaper og funksjon, og vil som hovedregel ikke kunne fungere som erstatning for hverandre. Hos pasienter der
protesen er nødvendig for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i arbeid eller ADL og/eller der protesen av psykiske eller
psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i arbeid, bør det derfor vurderes
reserveprotese.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Det fremheves i litteraturen at flere proteser både er vanlig og anbefales, enten som backup ved behov for service og reparasjoner eller til
ulike oppgaver [2, 21, 69-71]. I de fleste tilfeller er det slik at én enkelt protese ikke møter alle individets funksjonelle utfordringer, og en
rekke studier har fremhevet nytten av en kombinasjon av elektriske og konvensjonelle proteser. Dette gjelder både blant voksne og barn
[2, 66]. I tillegg har pasientene ofte behov for ulike, spesifikke grepsforbedrende hjelpemidler for mest mulig hensiktsmessig utførelse av
ulike aktiviteter, for eksempel skigåing og sykling, og i arbeid [20, 21, 55]. Barn i vekst er i en særstilling på grunn av raske endringer i
stumpens lengde og volum, og kan i perioder ha behov for gjentatte fornyelser av sin(e) protese(r) innenfor samme år for å ivareta
muligheten for aktiv og hensiktsmessig protesebruk.

Vurdering av behovet for proteser eller grepsforbedringer er en spesialisert oppgave og bør derfor foretas av det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet [2, 5, 6].

Klinisk erfaring viser at en aktiv protesebruker typisk vil være avhengig av sin protese for å fungere selvstendig i jobb og hverdagsliv, og
tap av protesen (for eksempel til reparasjon) vil da sette vedkommende ut av spill den tiden det tar (3-30 dager, noen ganger lenger) - med
behov for sykmelding og/eller personhjelp [72]. Spesielt er dette tydelig hos dobbeltamputerte - men det vil også være tilfelle hos
unilateralt amputerte som er avhengig av sin protese for selvstendig utførelse av tohåndsaktiviteter i arbeid eller ADL og/eller der
protesen av psykiske og/eller psykososiale årsaker er nødvendig for at pasienten skal kunne ferdes offentlig og/eller fungere i arbeid. En
”planlagt funksjonsinnskrenkning” i forbindelse med reparasjon og vedlikehold synes urimelig og dessuten samfunnsøkonomisk ugunstig,
og arbeidsgruppen mener at det hos en amputert der ovennevnte er tilfelle, må kunne sies å foreligge et særlig behov som gir grunnlag for
støtte til reserveprotese fra NAV. Den aktuelle teksten i NAVs rundskriv er angitt under Praktisk informasjon.

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på evidens av lav kvalitet, samt konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste aktive protesebrukere vil ønske en
reserveprotese for å unngå "planlagte funksjonstap" i forbindelse med service og reparasjoner. Det er vår erfaring at de færreste
oppnår fullgod funksjon med en annen protesetype, og at de dermed heller ikke ønsker denne løsningen.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Reserveproteser kan på riktig indikasjon være
samfunnsøkonomisk gunstige og kostnadseffektive tiltak idet en kan oppnå stabil funksjon hos pasienten og da som følge av dette
blant annet unngå kostnadskrevende sykefravær. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge pasientens behov samtidig som
en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet. Slike vurderinger vil være
spesielt viktige når det er snakk om reserveprotese, der NAVs reglement krever at begrunnes i søknaden hvofor en enklere/
rimeligere protese ikke vil avhjelpe behovet i tilstrekkelig grad.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Samvalg (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

191 of 607



Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Barn (33,5%, 1-18 år) og voksne (66,5%, 19-80 år). Alle typer proteser (kosmetisk, mekanisk, elektrisk).

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in prosthetic choice,

compared to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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Sterk Anbefaling

5.4.4. Vi anbefaler at vurdering av indikasjonen for avanserte armproteser gjøres ved landets tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteam i henhold til den nasjonale prosedyren PSKK (Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare
Komponenter).

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Flere protesetyper

Komparator: Kun én protesetype

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Utvalget består av barn med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre protese enn pas med ervervet

amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon og spesielt til pasienter med

høye amputasjoner. Dessuten usikkert om funnene kan generaliseres til voksne. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median survival of prosthesis 8 år 8 mnd (95%
CI 6 år 8 mnd - 10 år 8 mnd) hos pas med flere
protesetyper. Median survival of prosthesis 1

år 11 mnd (95% CI 1 år 5 mnd - 3 år 4 mnd)
hos pas med bare én type protese. Significant

difference, p<0,001. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1
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Praktisk Info

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger vil kartlegge
pasientens behov samtidig som en sikrer at hjelpemidlene som tilbys tilfredsstiller NAVs krav om nødvendighet og hensiktsmessighet.
Slike vurderinger vil være spesielt viktige der det er snakk om reserveprotese eller avanserte proteser; proteseløsninger som er
forbundet med økte kostnader, men som på riktig indikasjon kan være kostnadseffektive tiltak idet en kan oppnå økt funksjon hos
pasienten og da som følge av dette blant annet mindre kostnadskrevende sykefravær.

Ved søknad om proteser og grepsforbedringer brukes skjema «Søknad om ortopediske hjelpemidler» (NAV 10-07.10). Søker må være
sykehuslege eller spesialist. Det vil i praksis være legen i det respektive dysmeli- og armamputasjonsteamet som har ansvaret for å skrive
rekvisisjoner på proteser og grepsforbedringer til NAV. Allmennpraktiserende leger kan ikke søke om nye ortopediske hjelpemidler, men
kan søke om forlengelse av et vedtak, se neste avsnitt.
NAV kan gi pasienten fullmakt til å søke om fornyelse uten ny legeerklæring i en periode på fem eller ti år. Hvis NAV har fattet vedtak om å
gi slik fullmakt, kan pasienten selv søke ved å bruke skjema NAV 10-07.11. Ortopediingeniør må signere på søknadsskjemaet. Hvis
tilstanden og behovet er uendret når en slik fullmaktsperiode løper ut, har fastlegen anledning til å forlenge fullmaktsperioden til det
dobbelte ved å skrive en legeerklæring om at tilstanden og behovet er uendret.
For detaljer om søknadsprosessen og regelverket, se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/
Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler

Nøkkelinfo

Begrunnelse

I NAVs rundskriv til Folketrygdloven §10-7i pkt 3.6 presiseres at ”Det er (…) ikke de optimale løsningene som dekkes. Dette selv om disse
ofte vil kunne gi enda bedre funksjon” og at ”Hvis rekvirenten mener at medlem har et nødvendig behov for et annet og/eller dyrere
hjelpemiddel/protese (gjelder også bruk av komponenter eller fremstillingsprosesser som er dyrere enn vanlig) må slik søknad begrunnes
spesielt inngående.” Avanserte armproteser med spesielt kostbare komponenter som for eksempel Michelangelo hand, BeBionic, I-limb og
Vincent hand faller inn under dette punktet. Dette er proteser som gir mulighet for flere ulike grep og individuell bruk av fingrene.
Dokumentasjonen av eventuelt bedret funksjon sammenliknet med ordinære myoelektriske proteser er foreløpig begrenset, men
funnene er lovende og i tråd med klinisk erfaring [47][71][64][57][59][58]. Vanlige utfordringer er avansert kontroll, lavere
belastningstoleranse og dårligere komfort enn mindre avanserte proteser, og god seleksjon av aktuelle pasienter er dermed viktig.

Vurdering av eventuell indikasjon for avanserte armproteser må gjøres av landets tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteam. Det ble i

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved at alle landets dysmeli- og armamputasjonsteam følger samme prosedyre og dermed sikrer
enhetlig behandling av alle pasienter der avanserte armproteser vurderes som aktuelt. For detaljer, se Begrunnelse.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Prosedyren er utarbeidet på bakgrunn av konsensus i en arbeidgruppe med representanter fra alle landets dysmeli- og
armamputasjonsteam, NTO AS, Sophies Minde Ortopedi AS og NAV. For detaljer vedrørende arbeidsgruppens sammensetning, se
kapittel 1, "Innledning".

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de aktuelle pasientene vil oppleve det som fordelaktig at man møter samme prosedyre ved alle landets
dysmeli- og armamputasjonsteam.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser og grepsforbedringer er ortopediske hjelpemidler som dekkes av NAV. Individuelle, tverrfaglige vurderinger i henhold til
PSKK vil kartlegge pasientens behov og evt. indikasjon for avanserte armproteser, samtidig som en sikrer at en tilfredsstiller NAVs
krav om nødvendighet og hensiktsmessighet. Slike vurderinger vil være spesielt viktige ved snakk om avanserte proteser, da dette er
proteseløsninger som er forbundet med økte kostnader (og dermed krav om spesielt inngående begrunnet søknad), men som på riktig
indikasjon kan være kostnadseffektive tiltak idet en kan oppnå økt funksjon - derunder også økt arbeidsevne - hos pasienten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

195 of 607

http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler
http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Dagligliv+og+fritid/ortopediske-hjelpemidler


2013 utarbeidet en konsensusbasert landsdekkende prosedyre for tilpasning og oppfølging av avanserte armproteser (PSKK). Prosedyren
ble revidert og oppdatert først i 2016 og deretter i april 2019. Vi henviser dermed på dette punktet til denne prosedyren. Et hovedpoeng
er at disse protesene i første rekke vurderes hos erfarne brukere av myoelektriske proteser der det for eksempel for å kunne stå i jobb er
behov for å kunne utføre aktiviteter / ferdigheter som ikke er mulige med nåværende proteseløsning og der en avansert armprotese vil
kunne dekke dette behovet. Pasientene må underskrive en standardisert avtale om utprøving og opptrening der de blant annet forplikter
seg til å gjennomføre tilstrekkelig protesetrening og oppfølging.

Prosedyre for utprøving av armprotese med Spesielt Kostbare Komponenter (PSKK) med vedlegg finnes her:

• Prosedyre for bruk av spesielt kostbare komponenter (PSKK), revidert 2019
• Standardisert avtale om utprøving og oppfølging vedlegg PSKK 2019
• Egenrapporteringsskjema PSKK 2019

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Samvalg (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, retrospektivt design. Internettbasert (risiko for

seleksjonsbias). 17 pas ble ekskludert fordi det var vanskelig å definere status som protesebruker eller ikke (<1år, >1 uke). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Både ervervet amputasjon (42%) og dysmeli (58%). Både unilateralt (87%) og

bilateralt (13%) amputerte. Barn (33,5%, 1-18 år) og voksne (66,5%, 19-80 år). Alle typer proteser (kosmetisk, mekanisk, elektrisk).

Pasienter med dysmeli bruker mindre protese enn pas med ervervet amputasjon [7], pasienter med bilateral amputasjon mer enn

pasienter med unilateral amputasjon [21, 32]. Dette er kontrollert for, men vanskeliggjør overføring av kunnskap til undergrupper av

pasienter. Dessuten kun angitt OR, ikke absolutte tall. Dermed vanskelig å vite om effekten er klinisk signifikant. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Rejeksjonsrate
Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

Acceptance was higher in patients who
reported being involved in prosthetic choice,

compared to patients reporting minimal or no
involvement. OR 7,7 (95% CI 2-26) for

prosthesis acceptance vs prosthesis rejection.
Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness. 1
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig vurdering (protesetype)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
The need for a critical mass to ensure standards, expertise and satisfactory overall delivery of this specialist service dictates that
upper limb prosthetic services be provided predominantly at tertiary referral PARCs. Standard PARCs may provide a service for
straight forward upper limb amputees, if appropriate expertise is available."
"At the PARC (Prosthetic and Amputee Rehabilitation Centre) the amputee should see the consultant in rehabilitation medicine, a
prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist.”
De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
tverrfaglig
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Individuell vurdering (protesetype)

Komparator:
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5.5 - Protesetrening og videre oppfølging

Protesetrening (anbefaling 5.5.1-5.5.8)

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å innlemme
den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter og
behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Arbeidsgruppen anser protesetrening som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. En viktig del av
treningen er imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har jobbet
med i teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte) for
oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Samhandling og informasjonsutveksling mellom teamene og
primærhelsetjenesten er nærmere omtalt i kapittel 4, «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Derfor mener vi at pas bør få tilbud om protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser. Hvorvidt slik

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], guideline:

Relevante anbefalinger (armamputasjon):
"The patient should be included in discussions about their future rehabilitatoinal programme, including prosthetic prescription."
"The appropriate time scale for prosthetic delivery will be based on the patient’s identified needs. (…) Depend on the individual’s
lifestyle, occupation and leisure activites.”
De aktuelle anbefalingene baserer seg på 2 observasjonsstudier. No outcome measures reported.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene for voksne baserer seg på 2 observasjonsstudier.

Gammel retningslinje (fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . No outcome measures reported. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Behov for
individuell
vurdering

Guideline. Effektestimater er ikke angitt. For
relevante anbefalinger, se Sammendrag. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet protesetype, tidligere protesebruk (tid, omfang)
og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Nødvendigheten av initial protesetrening synes imidlertid udiskutabel, og arbeidsgruppen
anbefaler derfor at alle pasienter med overekstremitetsamputasjon får protesetrening ved første gangs anskaffelse av en protese. Slik initial
protesetrening kan også sies å være hjemlet i lov. Forskrift til Lov om Folketrygd vedr. proteser (FOR-1997-04-18-336, §3.5) omtaler
protesetrening slik: ”Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i bruken av
hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.” Arbeidsgruppens mening er at dette ikke bare bør sees som en
rettighet pasienten har til nødvendig opplæring, men også som en plikt; for å få utdelt hjelpemiddelet må det kunne stilles krav til egeninnsats
for å lære å bruke det, i form av deltakelse i grunnleggende protesetrening. Men her vil det selvsagt være forskjeller avhengig av protesetype
og nivå. For eksempel vil det være meningsløst å kreve protesetrening av en pasient med en enkel kosmetisk fingerprotese.

Forskningsbasert kunnskap støtter våre erfaringer. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at det er behov for individuelt tilpasset
protesetrening [2], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av protese i dagliglivet er forbundet med å ha fått nok protesetrening etter
eget behov [21]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha fått protesetrening per se ikke var signifikant assosiert
med økt aktiv protesebruk [21]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å tilegne seg
ferdigheter [74].

Flere nyere studier har også understreket viktigheten av feilfri læring [75] og systematisk, tverrfaglig protesetrening, med effekt både på
funksjon og fortsatt protesebruk både hos voksne og barn [1, 38, 66, 76, 77]. For eksempel ble det i 2014 publisert en ikke-randomisert
kontrollert studie som vurderte effekten av målrettet protesetrening på evnen til kontrollere en myoelektrisk armprotese og til å utføre ulike
oppgaver [77]. Intervensjonsgruppen fikk signifikant bedret funksjon målt ved SHAP både sammenliknet med baseline og med en
kontrollgruppe. Effekten var fremdeles tilstede etter 3 måneder.

Når det gjelder det konkrete innholdet i protesetreningen, er det lite entydig kunnskap å finne. Rutinene varierer fra sted til sted, og få studier
har sett på effekten av ulike regimer. I en oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte forfatterne med at det er behov for «customized training»,
men at effektiviteten av ulike treningsprotokoller er ukjent, og at ett regime dermed ikke kan anbefales framfor et annet [2]. I tråd med dette,
er treningsprogrammene som brukes oftest rent erfaringsbaserte, heller enn kunnskapsbaserte [77]. I en oppsummering av erfaringsbasert
kunnskap fra 2008 [46] beskriver Smurr en trinnvis modell som stemmer godt overens med praksis i Norges dysmeli- og
armamputasjonsteam. En starter med å kontrollere enkeltkomponenter, fortsetter med enkle bevegelser / oppgaver, deretter komplekse
oppgaver og til slutt integrert bruk i ADL. En tilsvarende systematisk trinnvis modell fins for protsetrening hos barn, SIRS (skills index ranking
scale) [78]. Interessant nok ble det allerede i 1980 gjort en ikke randomisert kontrollert studie av effekten av et treningsopplegg lagt opp etter
samme prinsipper som det som beskrives av Smurr, der en fant statistisk signifikant forskjell i retning av mer protesebruk hos de som hadde
fått protesetrening. Viktigheten av systematisk protesetrening er også understreket i læreboken «Comprehensive management of the upper-
limb amputee» (1988) [79]. En oppdatert versjon av bokens prinsipper finnes her: http://www.oandplibrary.org/alp/chap11-01.asp. I tråd med
dette fant en studie som så på endringer i proteseferdigheter under protesetrening [77] blant annet at kontroll av grepsstyrken tok lenger tid
å lære enn posisjonering av protesen, og at trening på indirekte grep (objekt overført fra frisk hånd til protesen og tilbake) så ut til å være
fordelaktig for å lære kontroll av grepsstyrke. Studien viste også, som beskrevet ovenfor, et bedre resultat (målt ved SHAP) for
protesetreningsgruppen enn for kontrollgruppen.

I klinisk praksis starter man ofte tidlig med elektrodetesting (testing av signaler og elektrodeplassering) hos pasienter som skal ha
myoelektrisk protese. Det brukes da ulike former for protesesimulator, for eksempel MyoBoy. Dette angis av enkelte som essensielt for
senere ferdigheter med protese [46]. Det er gjort noen RCTs av effekten, men disse er små og til dels utført på ikke-amputerte. Resultatene er
imidlertid lovende [80-83], og vi foreslår at elektrodetesting brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

Videre oppfølging (anbefaling 5.5.9-5.5.13)

Flere kilder fremhever viktigheten av regelmessig oppfølging for å bidra til et bedre funksjonsnivå og større pasienttilfredshet [19, 46, 78, 84,
85]. Det er ut fra tilgjengelig evidens imidlertid uklart hva som vil være optimale rutinemessige oppfølgingsintervall for armamputerte i
spesialisthelsetjenesten [86]. For benamputerte anbefales minst én tverrfaglig kontroll det første året etter amputasjonen [36, 86] – men
dette er en pasientgruppe som er markant forskjellig fra armamputerte både når det gjelder alder, komorbiditet og protesebruk [87]. For
armamputerte angir British society of rehabilitation medicine (BSRM) at det i stabil fase kan være tilstrekkelig med kontakt med det
tverrfaglige teamet ved behov, men at det bør vurderes rutinemessige kontroller for barn i vekst [5] (konsensusbasert anbefaling). I
litteraturens eneste lærebok i rehabilitering etter armamputasjoner (Atikins/Meyer 1988) anbefales protesebrukere tverrfaglig oppfølging
med 1-2 års mellomrom også i stabil fase [58].

Teamene i Norge har alle et opplegg der første gangs protesetrening går over 3-5 dager, med overnatting enten i sengepost eller pasienthotell.
Protesen ferdigstilles gjerne i sammenheng med dette. Deretter er det vanlig med en tverrfaglig kontroll etter 3 – 6 måneder, avhengig av
protesetype og funksjon. I tillegg kommer kontroller hos ortopediingeniør for nødvendige justeringer. Under kontrollene både i team og hos
ortopediingeniør vurderes om det er behov for mer trening, justeringer av protesen eller andre tiltak. Vår erfaring er at den første tverrfaglige
kontrollen er svært viktig for den videre protesetreningen, da denne kontrollen kommer på et tidspunkt der pasienten har fått tid til å «prøve
seg» med protesen i hverdag og evt. arbeid og dermed har en større formening om hva det er behov for å trene videre på.
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Med bakgrunn i ovenstående og med vekt på vår kliniske erfaring, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd etter protesetilpasning. Rutinemessig innkalling fra teamene vil sikre oppfølging også av pasienter som
ellers ville unnlatt å ta kontakt. Pasienter som ikke har et behov, kan takke nei.

Etter denne første kontrollen, anbefaler vi at barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig, for å fange opp
behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Eldre barn og voksne protesebrukere bør gis tilbud om tverrfaglige kontroller hvert 1.-2. år.
Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt har nytte av protesen, eller om det er behov for justeringer av
hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller tilpasning av en grepsforbedring eller annet hjelpemiddel. I tillegg vil
det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for justeringer av proteser og grepsforbedringer, noe som erfaringsmessig
er svært viktig for stabil og optimal funksjon. Basert på konsensus i arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller pasientens foresatte) selv
kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for slike kontroller.

Ved behov for gjentatt tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamene) ut over dette, foreslår vi at
pasienten henvises internt i dysmeli- og armamputasjonsteamene (avtale om ny vurdering ved utskrivelse), fra ortopediingeniør, eller fra
primærhelsetjenesten. Pasienten bør dessuten etter første kontakt kunne henvende seg direkte til det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Teamets lege vil da kunne opprette en henvisning, dersom henvendelsen ikke kan løses per telefon.

Aktuelle kryssreferanser:
Henvisningsrutiner for førstegangshenvisning og – vurdering i dysmeli- og armamputasjonsteamene omtales under «Oppstart rehabilitering».
Henvisningsrutiner for gjentatte tverrfaglige vurderinger i armamputasjonsteamene omtales under «Samhandling, kommunale helsetjenester
og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Sterk Anbefaling

5.5.1. Vi anbefaler at alle pasienter med overekstremitetsamputasjon får protesetrening ved første gangs anskaffelse av en protese.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Protesetrening krever tid (derunder evt. fravær fra jobb og familie) og innsats
fra den amputerte. Noen blir svært slitne under trening, og noen blir frustrerte over at det tar tid å lære nye ferdigheter.
Arbeidsgruppen vurderer det imidlertid slik at eventuelle ulemper knyttet til protesetrening er små sammenliknet med den
potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av hjelpemiddelet. Den potensielle nytteverdien av protesetrening ved første
gangs anskaffelse av en protese gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til tross for en viss forventet variasjon i behovet på
bakgrunn av amputasjonsnivå og protesetype (se Verdier og preferanser og Begrunnelse).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen Lav
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Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter
og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Arbeidsgruppen anser protesetrening som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. En viktig del
av treningen er imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har
jobbet med i teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Samhandling og informasjonsutveksling mellom teamene og
primærhelsetjenesten er nærmere omtalt i kapittel 4, «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Hvorvidt slik trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet protesetype, tidligere
protesebruk (tid, omfang) og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Nødvendigheten av initial protesetrening synes imidlertid
udiskutabel, og arbeidsgruppen anbefaler derfor at alle pasienter med overekstremitetsamputasjon får protesetrening ved første gangs
anskaffelse av en protese. Slik initial protesetrening kan også sies å være hjemlet i lov. Forskrift til Lov om Folketrygd vedr. proteser
(FOR-1997-04-18-336, §3.5) omtaler protesetrening slik: ”Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av et ortopedisk
hjelpemiddel blir trenet i bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.” Men her vil det selvsagt
være forskjeller avhengig av protesetype og amputasjonsnivå. For eksempel vil det være meningsløst å kreve protesetrening av en pasient
med en enkel kosmetisk fingerprotese.

Forskningsbasert kunnskap støtter våre erfaringer. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at det er behov for individuelt tilpasset
protesetrening [2], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av protese i dagliglivet er forbundet med å ha fått nok protesetrening etter
eget behov [21]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha fått protesetrening per se ikke var signifikant
assosiert med økt aktiv protesebruk [21]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å
tilegne seg ferdigheter [74].

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål som
fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner og som anbefalinger.

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese. Pasienter med enkle proteser og distale
amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte
proteseløsninger.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
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Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median Basert på data fra 260 Median overlevelsestid for protesen hos barn Lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

overlevelsestid for
protesen - barn

pasienter i 1 studier.

som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Feilfri læring (i protesetrening)
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . RCT, godt beskrevet randomisering og intervensjon. Forskeren som

vurderte ferdigheten var blindet. Utført styrkeberegninger, tilstrekkelig antall pasienter inkludert. 19 av 49 ønsket ikke å delta. De

øvrige 30 ble randomisert og fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibialt amputerte, eldre

(alder 62 år, sd 14,6), 42% med kognitive problemer, dvs mulig dårlig overførbarhet til friske, unge armamputerte. Likevel – hvis

læringen var god hos disse pasientene, kan effekten forventes å være minst like god i en frisk og yngre populasjon. Kort oppfølgingstid,

umulig å si noe om langtidseffekt. Pas trente på å sette protesen på, dermed spørsmål om overførbarhet til mer komplekse oppgaver

som ligger i bruken av en armprotese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering ikke beskrevet. Inndeling i grupper ikke beskrevet. Vet mao

ikke om det er randomisert eller hvordan. Ikke blindet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske forsøkspersoner,

ikke amputerte. Dette påvirker bla armlengde (simulatorarm for lang), og gir usikker overføringsverdi. Svært kort oppfølgingstid, kan

ikke si noe om langtidseffekt. Dessuten usikker klinisk signifikans av effekten som er påvist (gir det funksjonell verdi å utføre en

oppgave ett sekund raskere?). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Proteseferdigheter
(correct steps and

errors) - voksne Basert på data fra 30

pasienter i 1 studier.

Pasienter som hadde trent vha errorless
learning utførte 90,9 correct steps (sd 12,1),

sammenliknet med 77,9 (sd 8,4) i treatment as
usual gruppen, p<0,001. Pasientene som

hadde trent vha errorless learning gjorde 0,93
feil (sd 1,3), pasienter i treatment as usual

gruppen gjorde 2,1 feil (sd 0,95), p=0,002. Ref
[75].

Moderat
grunnet manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Proteseferdigheter
(movement time) -

voksne Basert på data fra 72

pasienter i 1 studier.

Forsøkespersonene trente med myoelektrisk
protesesimulator (n=36) og konvensjonell

protesesimulator (n=36).
Intervensjonsgruppen practised tasks in

blocked order, kontrollgruppen practised
tasks in random order. Intervensjonsgruppen

hadde signifikant kortere movement time
(7,28 sek) enn kontrollgruppen (8,48 sek),

p=0,009. Ref [76].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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Sterk Anbefaling

5.5.2. Vi anbefaler at protesetrening foregår i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi (spesialistoppgave).

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter
og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Arbeidsgruppen anser protesetrening som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. En viktig del
av treningen er imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har

Fordeler og ulemper

Protesetrening er en spesialisert oppgave som krever veiledning av kvalifisert helsepersonell. Denne kompetansen fins i landets
regionale dysmeli- og armamputasjonsteam. For noen vil protesetrening i disse teamene medføre lang reiseveg og bruk av
tid. Arbeidsgruppen vurderer det imidlertid slik at eventuelle ulemper knyttet til protesetrening er små sammenliknet med den
potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av hjelpemiddelet.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål som
fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner og som anbefalinger - derunder anbefalinger om at protesetrening
og -oppfølging bør skje under rehabilitering i spesialiserte team.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese, selv om dette skulle innebære lang reiseveg.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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jobbet med i teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Samhandling og informasjonsutveksling mellom teamene og
primærhelsetjenesten er nærmere omtalt i kapittel 4, «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 2, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av sentralisering av tverrfaglig spesialisert rehabilitering
av armamputerte, eller av slik tverrfaglig rehabilitering per se (henvisning og rehabilitering med tanke på protesetilpasning
omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Vår anbefaling er dermed konsensusbasert, med støtte i tidligere publisert
konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [30], guideline:

Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering

Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [30], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tverrfaglig rehabilitering

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 3, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Litteraturen vedrørende spesialisert rehabilitering i tverrfaglige team består for en stor del av konsensus og observasjonsstudier.
Arbeidsgruppen kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av tverrfaglig spesialisert rehabilitering av
armamputerte eller på effekten av tidlig vs. senere henvisning til slik rehabilitering (henvisning og rehabilitering med tanke på
protesetilpasning omtales separat, se kapitlet Proteserehabilitering). Våre anbefalinger er dermed konsensusbaserte, med støtte i
tidligere publisert konsensus og observasjonsstudier / ekspertuttalelser.

Referanse [7]: Konsensusbaserte anbefalinger (expert opinion):

“An interdisciplinary amputation care team (care team) approach, including the patient, familyand/or caregiver(s), is
recommended in the management of all patients with upper extremityamputation. “

“The care team approach is vital to successful outcomes for all patients with upper extremity amputation.”

“The care team approach is a physician-led, patient-centered, multidisciplinary approach to provide a comprehensive treatment
plan and ensure lifelong management. The care team approach for patients with upper extremity amputation is unique due to
varying patient factors and the myriad of medical, surgical, rehabilitation and prosthetic specialists involved,
including: •Rehabilitation physicians •Anesthesiologists •Surgeons (hand specialists, orthopedicsurgeons, plastic
surgeons) •Mental and behavioral health specialists •Case managers •Nurses •Occupational and physical therapists •Driver
rehabilitation therapists •Certified prosthetists •Recreation therapists •Social workers •Trained peer visitors •Others»

“Comprehensive interdisciplinary assessments and reassessments should be conducted during each of the first three phases of
care (perioperative, pre-prosthetic and prosthetic training). “

Referanse [6]: Konsensusbasert anbefaling:

«The amputee should see the Consultant in Rehabilitation Medicine, a prosthetist, physiotherapist and the occupational therapist,
and the patient should be included in discussions about their future Rehabilitation programme».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

Konklusjon

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

208 of 607



(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I utgangspunktet en metodologisk solid retningslinje for rehabilitering av

militære armamputerte i USA. Men disse anbefalingene er konsensusbaserte, og dermed vurdert som av lav evidensmessig kvalitet,

selv om de er i tråd med øvrig konsensus og litteratur. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. Publisert i en retningslinje fra 2003, dvs.

mangler oppdatert litteratur. Retningslinjen er ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt

beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbaserte anbefalinger, se
Sammendrag. Referanse [7], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Nytte av
tverrfaglig

rehabilitering Konsensusbasert anbefaling, se Sammendrag.
Referanse [6], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:
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Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

210 of 607



1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median
overlevelsestid for

protesen - barn Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5
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Svak Anbefaling

5.5.3. Vi foreslår at deltakelse i protesetrening ved første gangs anskaffelse av armprotese som hovedregel stilles som et krav for å få
utdelt protesen.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening.

Nøkkelinfo

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å lære å håndtere protesen effektivt og for å klare å innlemme
den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Arbeidsgruppens mening er at protesetrening som hovedregel ikke bare bør sees som en
rettighet pasienten har til nødvendig opplæring, men også som en plikt; for å få utdelt hjelpemiddelet må det kunne stilles krav til
egeninnsats for å lære å bruke det, i form av deltakelse i grunnleggende protesetrening. Her må det imidlertid være rom for
individuelle vurderinger, basert på blant annet amputasjonsnivå og protesetype.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene
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Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter
og behov) og tverrfaglig.

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Hvorvidt slik trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet protesetype, tidligere
protesebruk (tid, omfang) og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Nødvendigheten av initial protesetrening synes imidlertid
udiskutabel, og arbeidsgruppen anbefaler derfor at alle pasienter med overekstremitetsamputasjon får protesetrening ved første gangs
anskaffelse av en protese.

Slik initial protesetrening kan også sies å være hjemlet i lov. Forskrift til Lov om Folketrygd vedr. proteser (FOR-1997-04-18-336, §3.5)
omtaler protesetrening slik: ”Legen skal påse at medlemmet ved første gangs anskaffelse av et ortopedisk hjelpemiddel blir trenet i
bruken av hjelpemidlet, om nødvendig ved opphold i sykehus eller attføringsinstitutt.” Arbeidsgruppens mening er at dette ikke bare bør
sees som en rettighet pasienten har til nødvendig opplæring, men også som en plikt; for å få utdelt hjelpemiddelet må det kunne stilles
krav til egeninnsats for å lære å bruke det, i form av deltakelse i grunnleggende protesetrening. Men her vil det selvsagt være forskjeller
avhengig av protesetype og nivå. For eksempel vil det være meningsløst å kreve protesetrening av en pasient med en enkel kosmetisk
fingerprotese.

Forskningsbasert kunnskap støtter våre erfaringer. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at det er behov for individuelt tilpasset
protesetrening [2], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av protese i dagliglivet er forbundet med å ha fått nok protesetrening etter
eget behov [21]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha fått protesetrening per se ikke var signifikant
assosiert med økt aktiv protesebruk [21]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å
tilegne seg ferdigheter [74].

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Svak Anbefaling

5.5.4. Vi foreslår at pasienten får tilbud om ytterligere protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese. Pasienter med enkle proteser og distale
amputasjoner vil imidlertid ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer
kompliserte proteseløsninger. For eksempel vil det være meningsløst å kreve protesetrening av en pasient med en enkel kosmetisk
fingerprotese. Behovet for trening vil også avhenge av andre individuelle faktorer.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter
og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Arbeidsgruppen anser protesetrening som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og armamputasjonsteamenes regi. En viktig del
av treningen er imidlertid bruk av protesen og eventuelle grepsforbedringer i dagliglivets aktiviteter og videre trening på det man har
jobbet med i teamet, før neste kontakt. Dette må gjøres i hjemmet og ellers i pasientens daglige miljø (jobb, skole, fritid mv). Dysmeli- og
armamputasjonsteamet er ansvarlig for å gi råd og veiledning til lokal fysio- og/eller ergoterapeut (og for barn og ungdom, til de foresatte)
for oppfølging av dette fram til neste kontakt med spesialisthelsetjenesten. Samhandling og informasjonsutveksling mellom teamene og
primærhelsetjenesten er nærmere omtalt i kapittel 4, «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».

Fordeler og ulemper

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å lære å håndtere protesen effektivt og for å klare å innlemme
den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det
er håndtering av en ny protese eller bruk i nye oppgaver. Derfor mener vi at pas bør få tilbud om protesetrening ved endring i
protesetype, jobb og familiære forpliktelser. Forventet betydelig variasjon i behovet for gjentatt protesetrening (se Verdier og
preferanser) gjør at vi har gradert anbefalingen som svak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål som
fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner og som anbefalinger.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese. Hvorvidt gjentatt trening faktisk er nødvendig hos
den enkelte, og i hvilket omfang, vil imidlertid avhenge av blant annet protesetype, amputasjonsnivå, tidligere protesebruk (tid,
omfang, ferdigheter) og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Pasienter med enkle proteser og distale amputasjoner vil ha
mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger. Endring i
protesetype vil som hovedregel oftere utløse et behov for ytterligere trening enn endringer i omgivelsesfaktorer som jobb og
familiære forpliktelser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Derfor mener vi at pas bør få tilbud om ytterligere protesetrening ved endring i protesetype, jobb og familiære forpliktelser.
Hvorvidt slik trening faktisk er nødvendig hos den enkelte, og i hvilket omfang, vil avhenge av blant annet protesetype, amputasjonsnivå,
tidligere protesebruk (tid, omfang) og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Forventet betydelig variasjon i behovet for gjentatt
protesetrening gjør at vi har gradert anbefalingen som svak.

Forskningsbasert kunnskap støtter våre erfaringer. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at det er behov for individuelt tilpasset
protesetrening [2], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av protese i dagliglivet er forbundet med å ha fått nok protesetrening etter
eget behov [21]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha fått protesetrening per se ikke var signifikant
assosiert med økt aktiv protesebruk [21]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å
tilegne seg ferdigheter [74].

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline
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Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og Basert på data fra 62 Both groups improved significantly from Lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne pasienter i 1 studier.

baseline (p<0,05), but the experimental group
improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias

3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median
overlevelsestid for

protesen - barn Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

217 of 607



Sterk Anbefaling

5.5.5. Vi anbefaler at all protesetrening gjøres individuelt tilpasset pasientens ferdigheter og behov.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Behovet for rehabilitering vil være svært
forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha
det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil
det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og
armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye
ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye oppgaver. En individuell tilnærming til treningen, tilpasset
pasientens behov og evne til å tilegne seg ferdigheter, vil være avgjørende for et godt resultat.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for nytten av individuelt tilpasset protesetrening (vs generell protesetrening).
Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese, tilpasset egne behov og preferanser.

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Vi ser at protesetrening gir mer protesebruk, mer aktiv protesebruk og bedre
proteseferdigheter. Vår erfaring er at protesetreningen må være planlagt, systematisk, individuelt tilpasset (etter pasientens ferdigheter
og behov) og tverrfaglig. Med fordel kan likepersonkontakt innlemmes som en del av tilbudet.

Behovet for protesetrening munner i at pasienten må lære seg nye ferdigheter, enten det er håndtering av en ny protese eller bruk i nye
oppgaver. Behovet for protesetrening hos den enkelte vil avhenge av blant annet amputasjonsnivå, protesetype, tidligere protesebruk (tid,
omfang) og hvilke nye arbeidsoppgaver som skal utføres.

Forskningsbasert kunnskap støtter våre erfaringer. En oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte med at det er behov for individuelt tilpasset
protesetrening [2], og det er senere vist at økt funksjonell bruk av protese i dagliglivet er forbundet med å ha fått nok protesetrening etter
eget behov [21]. Viktigheten av å individualisere treninger understrekes av at det å ha fått protesetrening per se ikke var signifikant
assosiert med økt aktiv protesebruk [21]. Individuelle forskjeller kan komme til syne ikke bare ved ulike behov, men også ved ulik evne til å
tilegne seg ferdigheter [74].

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom individuelt tilpasset protesetrening tilstrebe å sikre at
pasienten i størst mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.
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The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median
overlevelsestid for

protesen - barn Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5
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Sterk Anbefaling

5.5.6. Vi anbefaler at all protesetrening legges opp trinnvis og systematisk.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Flere nyere studier har understreket viktigheten av feilfri læring og systematisk, tverrfaglig protesetrening, med effekt både på
funksjon og fortsatt protesebruk både hos voksne og barn. Protesetrening krever tid (derunder evt. fravær fra jobb og familie) og
innsats fra den amputerte. Noen blir svært slitne under trening, og noen blir frustrerte over at det tar tid å lære nye ferdigheter.
Arbeidsgruppen vurderer det imidlertid slik at eventuelle ulemper knyttet til protesetrening er små sammenliknet med den
potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av hjelpemiddelet.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å kunne klare å håndtere protesen effektivt og for å klare å
innlemme den i den daglige utførelse av ulike oppgaver.

Flere nyere studier har understreket viktigheten av feilfri læring [75] og systematisk, tverrfaglig protesetrening, med effekt både på
funksjon og fortsatt protesebruk både hos voksne og barn [1, 38, 66, 76, 77]. For eksempel ble det i 2014 publisert en ikke-randomisert
kontrollert studie som vurderte effekten av målrettet protesetrening på evnen til kontrollere en myoelektrisk armprotese og til å utføre
ulike oppgaver [77]. Intervensjonsgruppen fikk signifikant bedret funksjon målt ved SHAP både sammenliknet med baseline og med en
kontrollgruppe. Effekten var fremdeles tilstede etter 3 måneder.

Når det gjelder det konkrete innholdet i protesetreningen, er det lite entydig kunnskap å finne. Rutinene varierer fra sted til sted, og få
studier har sett på effekten av ulike regimer. I en oversiktsartikkel fra 2007 konkluderte forfatterne med at det er behov for «customized
training», men at effektiviteten av ulike treningsprotokoller er ukjent, og at ett regime dermed ikke kan anbefales framfor et annet [2]. I
tråd med dette, er treningsprogrammene som brukes oftest rent erfaringsbaserte, heller enn kunnskapsbaserte [77]. I en oppsummering
av erfaringsbasert kunnskap fra 2008 [46] beskriver Smurr en trinnvis modell som stemmer godt overens med praksis i Norges dysmeli-
og armamputasjonsteam. En starter med å kontrollere enkeltkomponenter, fortsetter med enkle bevegelser / oppgaver, deretter
komplekse oppgaver og til slutt integrert bruk i ADL. En tilsvarende systematisk trinnvis modell fins for protsetrening hos barn, SIRS (skills
index ranking scale) [78]. Interessant nok ble det allerede i 1980 gjort en ikke randomisert kontrollert studie av effekten av et
treningsopplegg lagt opp etter samme prinsipper som det som beskrives av Smurr, der en fant statistisk signifikant forskjell i retning av
mer protesebruk hos de som hadde fått protesetrening. Viktigheten av systematisk protesetrening er også understreket i læreboken
«Comprehensive management of the upper-limb amputee» (1988) [79]. En oppdatert versjon av bokens prinsipper finnes
her: http://www.oandplibrary.org/alp/chap11-01.asp. I tråd med dette fant en studie som så på endringer i proteseferdigheter under
protesetrening [77] blant annet at kontroll av grepsstyrken tok lenger tid å lære enn posisjonering av protesen, og at trening på indirekte
grep (objekt overført fra frisk hånd til protesen og tilbake) så ut til å være fordelaktig for å lære kontroll av grepsstyrke. Studien viste også,
som beskrevet ovenfor, et bedre resultat (målt ved SHAP) for protesetreningsgruppen enn for kontrollgruppen.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi har studier av middels kvalitet som fremhever effekten av systematisk protesetrening og trening basert på prinsipper for feilfri
læring. En slik trinnvis tilnærming støttes av litteraturen for øvrig, av klinisk erfaring og av publisert konsensus.

Moderat

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese, derunder trinnvis og systematisk protesetrening.
Pasienter med enkle proteser og distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med høye
amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger, men dette vil ikke påvirke hvordan selve treningen evt. legges opp og
gjennomføres.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon. Trinnvis opptrening og feilfri læring er en
tidseffektiv metode som ikke krever ekstra ressurser sammenliknet med trening under prøving og feiling.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline
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Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median
overlevelsestid for

protesen - barn

Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

og alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet

(indirectness) 5

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Feilfri læring (i protesetrening)

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . RCT, godt beskrevet randomisering og intervensjon. Forskeren som

vurderte ferdigheten var blindet. Utført styrkeberegninger, tilstrekkelig antall pasienter inkludert. 19 av 49 ønsket ikke å delta. De

øvrige 30 ble randomisert og fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibialt amputerte, eldre

(alder 62 år, sd 14,6), 42% med kognitive problemer, dvs mulig dårlig overførbarhet til friske, unge armamputerte. Likevel – hvis

læringen var god hos disse pasientene, kan effekten forventes å være minst like god i en frisk og yngre populasjon. Kort oppfølgingstid,

umulig å si noe om langtidseffekt. Pas trente på å sette protesen på, dermed spørsmål om overførbarhet til mer komplekse oppgaver

som ligger i bruken av en armprotese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering ikke beskrevet. Inndeling i grupper ikke beskrevet. Vet mao

ikke om det er randomisert eller hvordan. Ikke blindet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske forsøkspersoner,

ikke amputerte. Dette påvirker bla armlengde (simulatorarm for lang), og gir usikker overføringsverdi. Svært kort oppfølgingstid, kan

ikke si noe om langtidseffekt. Dessuten usikker klinisk signifikans av effekten som er påvist (gir det funksjonell verdi å utføre en

oppgave ett sekund raskere?). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Proteseferdigheter
(correct steps and

errors) - voksne Basert på data fra 30

pasienter i 1 studier.

Pasienter som hadde trent vha errorless
learning utførte 90,9 correct steps (sd 12,1),

sammenliknet med 77,9 (sd 8,4) i treatment as
usual gruppen, p<0,001. Pasientene som

hadde trent vha errorless learning gjorde 0,93
feil (sd 1,3), pasienter i treatment as usual

gruppen gjorde 2,1 feil (sd 0,95), p=0,002. Ref
[75].

Moderat
grunnet manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Proteseferdigheter
(movement time) -

voksne Basert på data fra 72

pasienter i 1 studier.

Forsøkespersonene trente med myoelektrisk
protesesimulator (n=36) og konvensjonell

protesesimulator (n=36).
Intervensjonsgruppen practised tasks in

blocked order, kontrollgruppen practised
tasks in random order. Intervensjonsgruppen

hadde signifikant kortere movement time
(7,28 sek) enn kontrollgruppen (8,48 sek),

p=0,009. Ref [76].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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Svak Anbefaling

5.5.7. Vi foreslår at elektrodetesting og protesesimulator brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

Praktisk Info

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

I klinisk praksis starter man ofte tidlig med elektrodetesting (testing av signaler og elektrodeplassering) hos pasienter som skal ha
myoelektrisk protese. Det brukes da ulike former for protesesimulator, for eksempel MyoBoy. Dette angis av enkelte som essensielt for
senere ferdigheter med protese [46]. Det er gjort noen RCTs av effekten, men disse er små og til dels utført på ikke-amputerte.
Resultatene er imidlertid lovende [80-83], og vi foreslår at elektrodetesting brukes ved tilpasning av myoelektrisk protese.

For utfyllende informasjon om protesetrening, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Fordeler og ulemper

I klinisk praksis starter man ofte tidlig med elektrodetesting (testing av signaler og elektrodeplassering) hos pasienter som skal ha
myoelektrisk protese. Det brukes da ulike former for protesesimulator, for eksempel MyoBoy. Dette angis av enkelte som essensielt
for senere ferdigheter med protese. Dette stemmer med vår kliniske erfaring; det er nyttig både for protesetilpasningen og senere
protesetrening å kartlegge mulige signalpunkter. Vi kan imidlertid ikke uttale oss om fordeler og ulemper for forskjellige typer
metoder / utstyr.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det er gjort noen RCTs av effekten av elektrodetesting (testing av signaler og elektrodeplassering) hos pasienter som skal ha
myoelektrisk protese, men disse er av lav kvalitet; små og til dels utført på ikke-amputerte. Resultatene er imidlertid lovende.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig forberedelse til tilpasning og bruk av sin myoelektriske protese.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Bruk av protesesimulator krever tilgjengelig utstyr, tid og kvalifisert personell. Myoelektriske armproteser er i seg selv et kostbart
hjelpemiddel. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må ikke bæres av pasienten selv. Det vil
være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom gode forberedelser, derunder god kartlegging av signalpunkter, å tilstrebe å sikre at
pasienten i størst mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon
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Intervensjon: Protesetrening

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.

Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

229 of 607



Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Functionality) -
voksne

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest
than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Median
overlevelsestid for

protesen - barn Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5

Problemstilling/ PICO

Populasjon:
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Intervensjon: Protesesimulator

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [82], RCT:

Intervensjonsgruppen trente med protesesimulatoren MyoBoy, PAULA software i 5 dager. Kontrollgruppen gjennomgikk kun
testing.

Utfallsmål initiation time, målt i millisekunder. Lower is better. Det ble utført 3 ulike tester (jar lid, mug, pen case).

Intervensjonsgruppen Kontrollgruppen
363 (345-381) 413 (388-438)
336 (323-349) 362 (348-375)
336 (318-355) 349 (331-367)
Ikke signifikante forskjeller, p=0,97 på tvers av tester.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfallsmål movement time, målt i millisekunder. Higher is better. Det ble utført 3 ulike tester (jar lid, mug, pen case).

IntervensjonsgruppenKontrollgruppen
8,150 (7,540-8,759) 7,790 (7,150-8,430)
4,180 (3,932-4,429) 5,239 (4,832-5,646)
4,498 (4,172-4,824) 4,725 (4,355-5,094)
Signifikante forskjeller mellom gruppene, p=0,001.

Funnene tyder på at personene i intervensjonsgruppen ble raskere til å håndtere protesen.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfallsmål force control, målt i mm deformation. Det ble utført 2 ulike tester (light spring, strong spring).

IntervensjonsgruppenKontrollgruppen
11,02 (9,47-12,58) 13,56 (12,01-15,10)
0,55 (0,22-0,89) 0,45 (0,13-0,76)
Det var ikke signifikante forskjeller i forbedring mellom gruppene.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Proteseferdigheter
(initiation time,

Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.
Det var ikke signifikante forskjeller mellom

gruppene, p=0,97 på tvers av tester. For
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

milliseconds) -
voksne

detaljer, se Sammendrag. Ref [82].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Proteseferdigheter
(movement time,

milliseconds) -
voksne

Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.

Det var signifikante forskjeller mellom
gruppene, p=0,001. Funnene tyder på at

personene i intervensjonsgruppen ble raskere
til å håndtere protesen. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [82].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Proteseferdigheter
(force control, mm

deformation) -
voksne

Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.

Det var ikke signifikante forskjeller i
forbedring mellom gruppene. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [82].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 3
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Svak Anbefaling

5.5.8. Vi foreslår at første gangs protesetrening for nyamputerte legges opp som en innleggelse i tilknytning til det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet, som hovedregel over 3-5 dager.

Praktisk Info

Teamene i Norge har alle et opplegg der første gangs protesetrening for pasienter med grepstap går over 3-5 dager, med overnatting
enten i sengepost eller pasienthotell. Protesen ferdigstilles gjerne i sammenheng med dette. Tilbudet i de ulike teamene er nærmere
beskrevet i Praktisk informasjon til anbefaling 3.2.

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Fra klinisk erfaring vet vi at pasientene bør ha protesetrening både for å lære å håndtere protesen effektivt og for å klare å innlemme
den i den daglige utførelse av ulike oppgaver. Protesetrening krever tid og innsats fra den amputerte. Noen blir svært slitne under
trening, og trenger korte økter og fordeling av treningen over flere dager. Ofte forsinkes også spesielt den initiale treningen av behov
for justering av protesen underveis. Arbeidsgruppen anser protesetrening som en spesialistoppgave som bør foregå i dysmeli- og
armamputasjonsteamenes regi, og vi vurderer eventuelle ulemper knyttet til protesetrening under innleggelse (da spesielt bruk av
tid) som små vurdert opp mot den potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av hjelpemiddelet. Fordelene med en
innleggelse over 3-5 dager vil imidlertid avhenge av individuelle forhold, se Verdier og preferanser nedenfor. Forventet betydelig
variasjon i behovet, samt manglende forskningsbasert evidens for nytten av en innleggelse vs. andre former for initial
protesetrening, gjør at vi har gradert anbefalingen som svak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for effekten av protesetrening (vs ingen trening) på viktige utfallsmål som
fortsatt protesebruk, ferdigheter, funksjon og aktiv bruk i dagliglivets aktiviteter. Evidensen støttes av massiv klinisk erfaring og av
internasjonal konsensus publisert både som enkeltpublikasjoner og som anbefalinger - derunder anbefalinger om at protesetrening
og -oppfølging bør skje under rehabilitering i spesialiserte team. Vi kunne imidlertid ikke finne evidens for effekten av en bestemt
varighet av treningen, eller behovet for innleggelse under trening.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske best mulig opplæring i bruk av sin protese. Behovet for innleggelse og varigheten på den
initiale treningen vil imidlertid være avhengig av blant annet amputasjonsnivå og protesetype. Pasienter med enkle proteser og
distale amputasjoner vil ha mindre behov for trening og oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte
proteseløsninger, og en innleggelse over 3-5 dager vil som hovedregel være mest aktuelt for amputerte med grepstap og/eller
bilaterale amputasjoner. For disse pasientene vil en innleggelse også ofte begrunnes med behov for hjelp i ulike ADL-oppgaver.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert
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Begrunnelse

Se Nøkkelinformasjon. For utfyllende informasjon om protesetrening, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre
oppfølging".

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom protesetrening tilstrebe å sikre at pasienten i størst
mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Protesetrening

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [21], tverrsnittsstudie:

Total n=50. Only 39 patients were eligible for these analyses due to missing data.

Active prosthesis use measured by AUI, active use index. Possible AUI values range from 0.0 to 1.0, where an AUI of 1.0 indicates
prosthesis use in all test tasks performed in everyday life.

Mean AUI was 0,54 (0,45-0,63)

Referanse [93,94], observasjonsstudie:

Originalstudien er Caine 1980 (svensk). Det samme materialet beskrives av Herberts (engelsk, andreforfatter på den svenske
studien). Begge artikler må leses for å få hele bildet.

The trained group underwent a specific training programme including regular follow ups. The untrained group got their
myoprosthesis without further instructions.

Referanse [77], ikke-randomisert eksperimentell studie:

The experimental group was randomly assigned to 4 learning groups, practicing grasping, indirect grasping, fixating and a
comination of all 3 tasks for a total of 5 sessions over 2 weeks.

The control group was only assessed at 2 weeks, the experimental group also at 3 months.

Both groups improved significantly from baseline (p<0,05), but the experimental group improved significantly more on the
posttest than the control group (p<0,05). The effect was significant also at 3 months. The 4 learning groups did not differ
significantly from each other.

Tidspunkt Experimental group Control group, no practice Signifikans
Baseline 35,61 43,87 p>0,05
2 weeks 55,52 52,87 p<0,05
3 months 55,58 - p<0,05 sammenliknet med baseline

Details on different tasks are given in the paper.
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Referanse [1], observasjonsstudie:

CAPP-FSI: 0-136
PUFI: 0-152
Higher scores are better.

Uten protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Baseline 92,00 (±9,46)76,90 (±7,93)
Etter 6 mnd protesetrening95,15 (±9,06)80,05 (±8,41)p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Med protese:

Tidspunkt CAPP-FSI PUFI Signifikans
Etter 3 ukers protesetrening 50,35 (±6,26) 56,55 (±4,72)
Etter 6 mnd protesetrening 60,15 (±7,02) 64,90 (±4,88) p<0,05 for både CAPP-FSI og PUFI sammenliknet med baseline

Ref [66], observasjonsstudie:

n=83 admitted to hospital for intensive training at the time of the fitting of the first active terminal device; median survival of
prosthesis 9 år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). n=177 home-based training under parental supervision; median survival of
prosthesis 4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd). Signifikant forskjell, p<0,05.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Aktiv protesebruk
i

aktivitetsutførelse
(AUI) - voksne

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

AUI 0,641 (0,058-1,224) høyere hos pasienter
som anga å ha fått protesetrening nok ifht

eget behov, sammenliknet med pasienter som
anga å ikke ha fått dette. Signifikant effekt

bedømt ut fra CI, multippel lineær regresjon.
For detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Acceptance -
voksne Basert på data fra 38

pasienter i 1 studier.

Acceptance, målt som % som fortsatt brukte
protese på studietidspunktet, var 56% (9/16) i

trained group og 23% (5/22) i untrained
group. Statistisk signifikant forskjell, p<0,05.

Ref [93,94]. For detaljer, se Sammendrag.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Ferdigheter og
funksjon (SHAP
mean Index of

Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Both groups improved significantly from
baseline (p<0,05), but the experimental group

improved significantly more on the posttest

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Convenience sample av

utvalget studert. For denne variabelen få respondere. (Alle gir risiko for seleksjonsbias). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall

bias). Dessuten brukt et ikke-validert mål for aktiv protesebruk. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Men

inkluderer kun voksne (fra 18 år), selv om noen av pas kan ha vært under 18 da de fikk protesetrening (retrospektiv studie). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI, nedre grense omfatter ingen klinisk signifikant effekt og øvre grense er over «mulig» nivå

(skalaen går til 1,0). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . To grupper, ikke randomisert, men fordelt ut fra tidsrom protesen ble

tilpasset. I tidsrommet 1966-76 ingen trening (n=22), i tidsrommet 1975-78 systematisk trening (n=16). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Unilateral below elbow-amputees. Dvs kan være usikker overførbarhet til overarmsamputerte. Men effekten

av trening vurderes som sannsynlig lik uavhengig av amputasjonsnivå. Trekker derfor ikke for dette. Trekker imidlertid for inklusjon

kun av pasienter som fikk myoelektrisk protese. (Overgang til andre typer er registrert som rejection). 3 dysmeli, resten ervervet. 2

barn 1-10 år, 13 barn 11-20 år ved amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Usikkerheter ikke angitt, men

forskjellen mellom gruppene angitt som statistisk signifikant. Forskjellen i prosent er også klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, fare for systematiske feil. Rekruttering av

forsøkspersonene ikke beskrevet, men beskrevet at de fikk betalt (fare for seleksjonsbias). ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Studien utført på friske forsøkspersoner, men med en godt beskrevet og relevant protesesimulator («developed to

closely resemble a myoelectric forearm prosthesis») og med kontrollgruppe. Forsøkspersonene var unge og friske, dvs som

armamputerte generelt. Vurderer totalt sett overførbarheten av resultatene til trening med en protese hos en amputert som

sannsynlig god. Bruk av validerte utfallsmål. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert studie, ingen kontrollgruppe, ingen blinding. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inkludert barn 8-17 år. Kan dermed ikke si noe om de minste barna. Men

strukturert trening er heller ikke så vanlig i den aldersgruppen. Halvparten hadde dysmeli, men gruppene ble analysert hver for seg

(total n=40). Brukt valide skalaer for å måle funksjon med og uten protese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Functionality) -
voksne than the control group (p<0,05). The effect

was significant also at 3 months. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [77].

3

Ferdigheter og
funksjon (CAPP-
FSI, PUFI) - barn Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Sammenliknet funksjon hhv ved baseline
(uten protese) og etter 3 ukers protesetrening

(med protese) med funksjon etter 6 mnd
protesetrening (med og uten protese).

Signifikante forskjeller i favør av trening 6
mnd. For detaljer, se Sammendrag. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Median
overlevelsestid for

protesen - barn Basert på data fra 260

pasienter i 1 studier.

Median overlevelsestid for protesen hos barn
som fikk intensiv protesetrening i sykehus 9
år 4 mnd (6 år 4 mnd - 11 år 7 mnd). Median

overlevelsestid for protesen hos barn som fikk
hjemmebasert trening m/foreldrene (n=177)

4 år 4 mnd (2 år 10 mnd - 6 år 2 mnd).
Signifikant forskjell, p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [66].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 5
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5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, kombinert prospektiv og retrospektiv. To grupper,

men ikke randomisert og ikke beskrevet hvordan barna ble plassert i den ene eller den andre gruppen. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Utvalget består av pasienter med unilateral dysmeli nedenfor albuen. Kjent at dysmelister bruker mindre

protese enn pas med ervervet amputasjon [7]. Dermed usikkert om funnene kan generaliseres til pasienter med ervervet amputasjon

og spesielt til pasienter med høye amputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Feilfri læring (i protesetrening)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . RCT, godt beskrevet randomisering og intervensjon. Forskeren som

vurderte ferdigheten var blindet. Utført styrkeberegninger, tilstrekkelig antall pasienter inkludert. 19 av 49 ønsket ikke å delta. De

øvrige 30 ble randomisert og fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Transtibialt amputerte, eldre

(alder 62 år, sd 14,6), 42% med kognitive problemer, dvs mulig dårlig overførbarhet til friske, unge armamputerte. Likevel – hvis

Proteseferdigheter
(correct steps and

errors) - voksne Basert på data fra 30

pasienter i 1 studier.

Pasienter som hadde trent vha errorless
learning utførte 90,9 correct steps (sd 12,1),

sammenliknet med 77,9 (sd 8,4) i treatment as
usual gruppen, p<0,001. Pasientene som

hadde trent vha errorless learning gjorde 0,93
feil (sd 1,3), pasienter i treatment as usual

gruppen gjorde 2,1 feil (sd 0,95), p=0,002. Ref
[75].

Moderat
grunnet manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Proteseferdigheter
(movement time) -

voksne Basert på data fra 72

pasienter i 1 studier.

Forsøkespersonene trente med myoelektrisk
protesesimulator (n=36) og konvensjonell

protesesimulator (n=36).
Intervensjonsgruppen practised tasks in

blocked order, kontrollgruppen practised
tasks in random order. Intervensjonsgruppen

hadde signifikant kortere movement time
(7,28 sek) enn kontrollgruppen (8,48 sek),

p=0,009. Ref [76].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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læringen var god hos disse pasientene, kan effekten forventes å være minst like god i en frisk og yngre populasjon. Kort oppfølgingstid,

umulig å si noe om langtidseffekt. Pas trente på å sette protesen på, dermed spørsmål om overførbarhet til mer komplekse oppgaver

som ligger i bruken av en armprotese. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering ikke beskrevet. Inndeling i grupper ikke beskrevet. Vet mao

ikke om det er randomisert eller hvordan. Ikke blindet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske forsøkspersoner,

ikke amputerte. Dette påvirker bla armlengde (simulatorarm for lang), og gir usikker overføringsverdi. Svært kort oppfølgingstid, kan

ikke si noe om langtidseffekt. Dessuten usikker klinisk signifikans av effekten som er påvist (gir det funksjonell verdi å utføre en

oppgave ett sekund raskere?). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon:

Intervensjon: Protesesimulator

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 5, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [82], RCT:

Intervensjonsgruppen trente med protesesimulatoren MyoBoy, PAULA software i 5 dager. Kontrollgruppen gjennomgikk kun
testing.

Utfallsmål initiation time, målt i millisekunder. Lower is better. Det ble utført 3 ulike tester (jar lid, mug, pen case).

Intervensjonsgruppen Kontrollgruppen
363 (345-381) 413 (388-438)
336 (323-349) 362 (348-375)
336 (318-355) 349 (331-367)
Ikke signifikante forskjeller, p=0,97 på tvers av tester.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfallsmål movement time, målt i millisekunder. Higher is better. Det ble utført 3 ulike tester (jar lid, mug, pen case).

IntervensjonsgruppenKontrollgruppen
8,150 (7,540-8,759) 7,790 (7,150-8,430)
4,180 (3,932-4,429) 5,239 (4,832-5,646)
4,498 (4,172-4,824) 4,725 (4,355-5,094)
Signifikante forskjeller mellom gruppene, p=0,001.

Funnene tyder på at personene i intervensjonsgruppen ble raskere til å håndtere protesen.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfallsmål force control, målt i mm deformation. Det ble utført 2 ulike tester (light spring, strong spring).
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IntervensjonsgruppenKontrollgruppen
11,02 (9,47-12,58) 13,56 (12,01-15,10)
0,55 (0,22-0,89) 0,45 (0,13-0,76)
Det var ikke signifikante forskjeller i forbedring mellom gruppene.

Funnene er i samsvar med 2 eldre RCTs [80, 95] med et tilsvarende antall friske forsøkspersoner. Vi valgte denne da den er like
stor, nyest og med lengst oppfølgingstid.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

Proteseferdigheter
(initiation time,
milliseconds) -

voksne
Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.

Det var ikke signifikante forskjeller mellom
gruppene, p=0,97 på tvers av tester. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [82].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Proteseferdigheter
(movement time,

milliseconds) -
voksne

Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.

Det var signifikante forskjeller mellom
gruppene, p=0,001. Funnene tyder på at

personene i intervensjonsgruppen ble raskere
til å håndtere protesen. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [82].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Proteseferdigheter
(force control, mm

deformation) -
voksne

Basert på data fra 48

pasienter i 1 studier.

Det var ikke signifikante forskjeller i
forbedring mellom gruppene. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [82].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 3
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Svak Anbefaling

5.5.9. Vi foreslår at alle protesebrukere kalles inn til rutinemessig kontroll ved et regionalt dysmeli- og armamputasjonsteam 3-6 mnd
etter første protesetilpasning.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT, randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Rekrutteringen ikke

beskrevet (annet enn at det var friske forsøkspersoner uten nevrologiske utfall som fikk en gavesjekk). Ingen blinding. Positivt: Godt

beskrevet intervensjon. Ingen loss to follow-up. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Friske, usikker overførbarhet til

armamputerte. Kort oppfølgingstid, umulig å si noe om langtidseffekt. Trening utført på en arm, testingen på motsatt sides arm (for å

se på intermanual transfer, mer enn på effekten av MyoBoy som sådan). ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

En rutinemessig førstegangs kontroll vil kunne sikre at problemer både med protesen og ellers fanges opp av det tverrfaglige teamet.
Erfaringsmessig har en del pasienter slike problemer uten at de selv tar initiativ til kontakt. Vår erfaring er også at den første
tverrfaglige kontrollen er svært viktig for den videre protesetreningen, da denne kontrollen kommer på et tidspunkt der pasienten
har fått tid til å «prøve seg» med protesen i hverdag og evt. arbeid og dermed har en større formening om hva det er behov for å trene
videre på. Arbeidsgruppen vurderer det slik at eventuelle ulemper knyttet til den praktiske gjennomføringen av kontrollen (tid, reise,
ressursbruk) er små sammenliknet med den potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av protesen. Forventet variasjon i
behovet (se Verdier og preferanser) gjør at vi har gradert anbefalingen som svak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen er ikke entydig når det gjelder oppfølging av protesebrukere, og anbefalingen er derfor basert på konsensus i
arbeidsgruppen.

Lav
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Begrunnelse

Flere kilder fremhever viktigheten av regelmessig oppfølging for å bidra til et bedre funksjonsnivå og større pasienttilfredshet [19, 46, 78,
84, 85]. Det er ut fra tilgjengelig evidens imidlertid uklart hva som vil være optimale rutinemessige oppfølgingsintervall for armamputerte
i spesialisthelsetjenesten [86]. For benamputerte anbefales minst én tverrfaglig kontroll det første året etter amputasjonen [36, 86] - men
dette er en pasientgruppe som er markant forskjellig fra armamputerte både når det gjelder alder, komorbiditet og protesebruk [87]. For
armamputerte angir British society of rehabilitation medicine (BSRM) at det i stabil fase kan være tilstrekkelig med kontakt med det
tverrfaglige teamet ved behov, men at det bør vurderes rutinemessige kontroller for barn i vekst [5] (konsensusbasert anbefaling). I
litteraturens eneste lærebok i rehabilitering etter armamputasjoner (Atikins/Meyer 1988) anbefales protesebrukere tverrfaglig
oppfølging med 1-2 års mellomrom også i stabil fase [58].

Ved de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene i Norge er det vanlig med en tverrfaglig kontroll etter 3 - 6 måneder, avhengig av
protesetype og funksjon. I tillegg kommer kontroller hos ortopediingeniør for nødvendige justeringer. Under kontrollene både i team og
hos ortopediingeniør vurderes om det er behov for mer trening, justeringer av protesen eller andre tiltak. Vår erfaring er at den første
tverrfaglige kontrollen er svært viktig for den videre protesetreningen, da denne kontrollen kommer på et tidspunkt der pasienten har fått
tid til å «prøve seg» med protesen i hverdag og evt. arbeid og dermed har en større formening om hva det er behov for å trene videre på.

Med bakgrunn i ovenstående og med vekt på vår kliniske erfaring, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd etter protesetilpasning. Rutinemessig innkalling fra teamene vil sikre oppfølging også av pasienter som
ellers ville unnlatt å ta kontakt. Pasienter som ikke har et behov, kan takke nei.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Sterk Anbefaling

5.5.10. Vi anbefaler at barn i og under skolealder som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig
kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam årlig.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av

Verdier og preferanser

Vi antar at mange vil takke ja til et tilbud om en førstegangs kontroll. Samtidig er dette foreslått som et tilbud, med tanke på de som
eventuelt ikke har et behov og ønsker å takke nei til en eller flere kontroller. Pasienter med enkle proteser og distale amputasjoner vil
ha mindre behov for trening og tverrfaglig oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte
proteseløsninger. For pasienter med fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig
med videre kontakt med ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom rutinemessig oppfølging tilstrebe å sikre at pasienten i
størst mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon. Antallet nyamputerte per år er lavt, og det
vurderes som lite ressurskrevende å tilby disse pasientene en slik rutinemessig kontroll etter første protesetilpasning.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Som anført i anbefaling 5.5.9, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd
etter protesetilpasning.

Etter denne første kontrollen, anbefaler vi at protesebrukende barn i og under skolealder gis tilbud om rutinemessig tverrfaglig oppfølging
årlig, for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten
fortsatt har nytte av protesen, eller om det er behov for justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/
eller tilpasning av en (ny) grepsforbedring eller annet hjelpemiddel.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".
Se også anbefaling 4.8. under "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten".

Svak Anbefaling

5.5.11. Vi foreslår at eldre barn og voksne som bruker armproteser eller grepsforbedringer gis tilbud om rutinemessig tverrfaglige
kontroll i dysmeli- og armamputasjonsteam hvert 1.-2. år.

Fordeler og ulemper

Rutinemessige kontroller vil kunne sikre at problemer både med protesen og ellers fanges opp av det tverrfaglige teamet.
Erfaringsmessig har en del pasienter slike problemer uten at de selv tar initiativ til kontakt. For barn vil det være spesielt viktig å fange
opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. Arbeidsgruppen vurderer det slik at eventuelle ulemper knyttet til den praktiske
gjennomføringen av kontrollene (tid, reise, ressursbruk) er små sammenliknet med den potensielle effekten på funksjon og optimal
utnyttelse av hjelpemiddelet. Den potensielle nytteverdien av tiltaket for barn i vekst gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til
tross for en viss forventet variasjon i behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen er ikke entydig når det gjelder oppfølging av protesebrukere, og anbefalingen er derfor basert på konsensus i
arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at mange vil takke ja til et tilbud om regelmessige kontroller av barnet. Vår erfaring er at foreldrene ofte også har et
selvstendig behov for et slikt tilbud, for å få svar på spørsmål rundt egen rolle, videre protesebruk, rettigheter ifht skole og barnehage
mv. Behovet vil imidlertid variere med bla amputasjonsnivå, familiære og individuelle forhold. Pasienter som ikke har et behov, kan
enkelt takke nei når innkallingen kommer.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe - og barna i et mindretall -, slik at utgiftene til regelmessige kontroller totalt
sett anses som en liten ressursmessig belastning. Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og
grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom
rutinemessig oppfølging tilstrebe å sikre at pasienten i størst mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best
mulig funksjon.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

243 of 607

http://app.magicapp.org/goto/guideline/Jn3zaL/section/E5yg1E


Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert. Individuelle behov må imidlertid
vektlegges. Behovet for rehabilitering vil være svært forskjellig avhengig av amputasjonsnivå, og det er erfaringsmessig i første rekke
pasienter med amputasjoner som gir grepstap som vil ha det største behovet for protesetilpasning og protesetrening. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med ortopediingeniør
etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Som anført i anbefaling 5.5.9, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd
etter protesetilpasning.

Etter denne første kontrollen, bør eldre barn (over skolealder) og voksne protesebrukere gis tilbud om tverrfaglige kontroller hvert 1.-2.
år. Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt har nytte av protesen, eller om det er behov for
justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller tilpasning av en (ny) grepsforbedring eller annet
hjelpemiddel.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Fordeler og ulemper

Rutinemessige kontroller vil kunne sikre at problemer både med protesen og ellers fanges opp av det tverrfaglige teamet.
Erfaringsmessig har en del pasienter slike problemer uten at de selv tar initiativ til kontakt. Arbeidsgruppen vurderer det slik at
eventuelle ulemper knyttet til den praktiske gjennomføringen av kontrollene (tid, reise, ressursbruk) er små sammenliknet med den
potensielle effekten på funksjon og optimal utnyttelse av hjelpemiddelet. Samtidig gjør en betydelig forventet variasjon i behovet for
regelmessige kontroller hos eldre barn og voksne (se Verdier og preferanser) at vi har gradert anbefalingen som svak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Litteraturen er ikke entydig når det gjelder oppfølging av protesebrukere, og anbefalingen er derfor basert på konsensus i
arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at mange vil takke ja til et tilbud om regelmessige kontroller. Samtidig er dette foreslått som et tilbud, for å ivareta de som
eventuelt ikke har et behov og ønsker å takke nei. Pasienter med enkle proteser og distale amputasjoner vil ha mindre behov for
trening og tverrfaglig oppfølging enn pasienter med høye amputasjoner og/eller mer kompliserte proteseløsninger. For pasienter med
fingeramputasjoner og mindre delhåndsamputasjoner vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig med videre kontakt med
ortopediingeniør etter den første vurderingen i dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Armproteser er i seg selv ofte kostbare hjelpemidler. Utgiftene til proteser og grepsforbedringer dekkes av NAV etter søknad, og må
ikke bæres av pasienten selv. Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom rutinemessig oppfølging tilstrebe å sikre at pasienten i
størst mulig grad utnytter hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon. Antallet nyamputerte per år er lavt, og det
vurderes som lite ressurskrevende å tilby disse pasientene slike rutinemessige kontroller.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Sterk Anbefaling

5.5.12. Vi anbefaler at pasienten, eller pasientens foresatte, kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for
justering av proteser eller grepsforbedringer.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Som anført i anbefaling 5.5.9, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd
etter protesetilpasning. Etter denne første kontrollen, anbefaler vi at protesebrukende barn i og under skolealder gis tilbud om
rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig (se anbefaling 5.5.10) og at eldre barn (over skolealder) og voksne protesebrukere gis tilbud om
tverrfaglige kontroller hvert 1.-2. år (se anbefaling 5.5.11). Slike regelmessige kontroller vil være viktige for å sikre at pasienten fortsatt
har nytte av protesen, eller om det er behov for justeringer av hylsen e.l., mer protesetrening, og/eller endring av protesetype, og/eller
tilpasning av en (ny) grepsforbedring eller annet hjelpemiddel.

I tillegg vil det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for justeringer av proteser og grepsforbedringer, noe som
erfaringsmessig er svært viktig for stabil og optimal funksjon. Basert på konsensus i arbeidsgruppen, anbefaler vi at pasienten (eller
pasientens foresatte) selv kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for slike kontroller.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Fordeler og ulemper

Erfaringsmessig har overekstremitetsamputerte protesebrukere behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for
justeringer av proteser og grepsforbedringer for å opprettholde stabil og optimal funksjon. Vi kan ikke se ulemper ved at pasienten
(eller pasientens foresatte) selv kan henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for slike kontroller. Pasienter
som av ulike grunner unnlater å ta kontakt, vil kunne fanges opp ved tilbud om tverrfaglige kontroller, se anbefaling 5.5.9, 5.5.10 og
5.5.11.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen. Den er i tråd med dagens praksis.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter (eller deres foresatte) vil være fornøyd med å selv kunne ta kontakt med det ortopeditekniske
verkstedet ved behov.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Kontroller hos ortopediingeniør ved behov vurderes som et kostnadseffektivt tiltak for å sikre at hjelpemiddelet til enhver tid
fungerer optimalt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Sterk Anbefaling

5.5.13. Vi anbefaler at pasienter som bruker proteser eller grepsforbedringer, eller pasientens foresatte, etter første kontakt kan
henvende seg direkte til det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ved behov for tverrfaglig oppfølging ut over rutinemessige
kontroller.

Praktisk Info

Anbefalingen gjelder for alle nivåer av overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert.

Både underveis i treningen og ved oppfølging kan teamene vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler ved vurdering av
pasientens ferdigheter. SIRS (Skills Index Ranking Scale) er et validert instrument som er utviklet for å vurdere barns ferdigheter i
myoelektrisk kontroll i dagliglivet. Metoden kan også brukes som et hjelpemiddel i protesetreningen, gjennom gradvis økning av
oppgavenes vanskelighetsgrad [83]. Et alternativt validert instrument for vurdering av ferdigheter i myoelektrisk kontroll er ACMC
(Assessment of Capacity of Myoelectric Control). Dette instrumentet er validert både for voksne og barn (fra 2 år), men krever
sertifisering [84][85]. Disse og andre aktuelle kartleggingsverktøy er nærmere omtalt i kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Som anført i anbefaling 5.5.9, foreslår vi tilbud om rutinemessig kontroll i det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet 3 - 6 mnd
etter protesetilpasning. Etter denne første kontrollen, anbefaler vi at protesebrukende barn i og under skolealder gis tilbud om
rutinemessig tverrfaglig oppfølging årlig (se anbefaling 5.5.10) og at eldre barn (over skolealder) og voksne protesebrukere gis tilbud om
tverrfaglige kontroller hvert 1.-2. år (se anbefaling 5.5.11). I tillegg vil det være behov for regelmessige kontroller hos ortopediingeniør for
justeringer av proteser og grepsforbedringer (se anbefaling 5.5.12).

Ved behov for gjentatt tverrfaglig vurdering i spesialisthelsetjenesten (dysmeli- og armamputasjonsteamene) ut over dette, foreslår vi at
pasienten henvises internt i dysmeli- og armamputasjonsteamene (avtale om ny vurdering ved utskrivelse), fra ortopediingeniør, eller fra
primærhelsetjenesten. Pasienten bør dessuten etter første kontakt kunne henvende seg direkte til det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Teamets lege vil da kunne opprette en henvisning, dersom henvendelsen ikke kan løses per telefon.

Fordeler og ulemper

Det vil være både tids- og ressursbesparende om pasienter som er kjent i teamet kan henvende seg direkte ved spørsmål eller behov
for en tverrfaglig vurdering. Det er vår erfaring at en del problemstillinger kan løses over telefon, og at det å åpne for slike direkte
henvendelser fra kjente pasienter gjør oppfølgingen mer smidig. Hvis henvendelsen ikke kan løses per telefon, vil teamets lege kunne
opprette en henvisning for videre tverrfaglig oppfølging ambulant eller under innleggelse.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter (eller deres foresatte) vil være fornøyd med å selv kunne ta kontakt med det tverrfaglige dysmeli- og
armamputasjonsteamet ved behov.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Det vil være et kostnadseffektivt tiltak å gjennom mest mulig smidig oppfølging å tilstrebe at pasienten i størst mulig grad utnytter
hjelpemiddelet effektivt og dermed oppnår best mulig funksjon. Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at
utgiftene til nødvendige helsetjenester totalt sett anses som en liten ressursmessig belastning.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Protesetrening og videre oppfølging".

Se også anbefaling 4.7 under "Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten".
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6 - Tekniske hjelpemidler

Et hjelpemiddel kan defineres som «en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt
funksjonsevne» (se: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler). Vi skiller mellom ortopediske
hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy) og tekniske hjelpemidler. Her omtales tekniske hjelpemidler.

Tekniske hjelpemidler kan være kostnadseffektive og konstruktive tiltak, men de må formidles og brukes hensiktsmessig for at man skal
kunne utnytte potensialet som ligger i dem [1]. Vi vet fra litteraturen at tekniske hjelpemidler kan gi bedre funksjon, økt sosial deltakelse, økt
uavhengighet og bedret livskvalitet hos ulike pasientgrupper [2-6]. I en tverrsnittsstudie av norske armamputerte anga pasientene bruk av et
annet hjelpemiddel enn protese i gjennomsnittlig 5,7 av 59 praktiske oppgaver (range 0-15). De vanligst brukte hjelpemidlene var til ulike
kjøkkenaktiviteter som krever tohåndsutførelse [7].

Bruken av tildelte hjelpemidler varierer imidlertid; på tvers av diagnoser spriker tallene fra 35% til 92% [8-10]. I snitt anslås at ca 1/3 av
tildelte hjelpemidler ikke er i bruk [11]. Vi fant ikke spesifikke data for overekstremitetsamputerte. Bruk påvirkes bl.a. av at hjelpemidlene har
både praktiske, sosiale og psykososiale egenskaper, og det kan være en diskrepans mellom helsepersonellets og brukerens syn på behovet [1,
4, 12]. Dermed blir det viktig å ta pasienten med i beslutningsprosessen, gjennom aktivitetskartlegging, informasjon, og regelmessig vurdering
av behov. Flere studier har påpekt viktigheten av nettopp god informasjon, samvalg og individuelle vurderinger [5, 6, 8, 11, 13-18], og på at en
av de vanligste årsakene til såkalt «non-use» er bedring / endring av funksjon og dermed mangel / endring av behov [6, 10, 15]. En må se
hjelpemiddelet som en del av en dynamisk prosess mellom brukeren, oppgaven og miljøet, der pasienten er bestiller og må eie prosessen
dersom den skal bli vellykket.

Det den enkelte pasienten ønsker å gjøre, bør altså være utgangspunkt for den informasjonen som gis og hvilke hjelpemidler som anbefales.
Dette i samsvar med GAP-modellen; hvert individ skal øke sin funksjon innenfor sin kontekst og i sine relevante oppgaver, - men også for å
unngå «overutdeling» (og hjelpemidler som havner i skuffen). Av samme årsak bør pasientene som hovedregel først prøve seg hjemme, og se
hva som er vanskelig. Tidlig informasjon om at det fins småhjelpemidler beregnet på hjemmet, derunder personlig hygiene, kan imidlertid
være hensiktsmessig for å unngå unødige problemer i startfasen.

Pasientene bør også på et tidlig tidspunkt læres opp i kompenserende teknikker (for eksempel å knyte skolisse med en hånd). Kompenserende
teknikker og protesebruk er alternativer til tekniske hjelpemidler og disse tre må sees under ett hos den enkelte pasient når en vurderer
hvilke hjelpemidler som anses nødvendige og hensiktsmessige [6, 19-21]. Noen hjelpemidler er imidlertid så universelt nyttige at de etter
arbeidsgruppens syn bør vurderes å anbefales til alle, slik som sklikke.

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske hjelpemidler fra
spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, da disse innehar landets spisskompetanse i forhold til armamputasjonspasienter.
Tilsvarende kompetanse og erfaring med denne lavprevalente pasientgruppen finnes ikke hos landets kommunale ergoterapeuter. Et
samarbeid på tvers av helsetjenestenivåer vil likevel ofte bli nødvendig, for eksempel ved behov for større tilpasninger (bolig; kjøkken, bad
mv), noe som vil være et kommunalt ansvar. Tildeling av hjelpemidler etter legeattestert søknad vil skje via fylkets hjelpemiddelsentral.

God informasjon kort tid etter amputasjonen kan bidra til å gi realistiske forventninger. Tidlig likepersonkontakt vil også kunne bidra til dette.
Likevel må vi regne med at en del førstegangs hjelpemidler ikke fungerer slik pasienten hadde tenkt seg. Dette må fanges opp ved avtalte
kontroller/oppfølging hos dysmeli- og armamputasjonsteamet slik at hjelpemidler som ikke er i bruk kan leveres inn (dette vil ikke være
relevant for småhjelpemidler, se Praktisk informasjon og Nøkkelinformasjon for anbefaling 6.4) og pasienter som fortsatt har et behov kan
prøve et annet hjelpemiddel eller gis råd om andre tiltak. Dysmeli- og armamputasjonsteamet må være spesielt oppmerksomme ved
livsfaseendringer, noe som erfaringsmessig kan gi større eller mindre endringer i behov. Det vil dessuten være behov for gjentatte vurderinger
hos barn og unge som er i vekst og utvikling og dermed vil ha ulike behov og prioriteringer gjennom oppveksten.

Nytten av et hjelpemiddel bør ikke kun vurderes i forhold til brukstid; også hjelpemidler som brukes sjelden kan være nyttige, hvis de er 100%
nyttige i bruk i en sjeldent utført aktivitet.

Aktuelle kryssreferanser:
Likepersonkontakt omtales nærmere under «Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner», anbefaling 8.6.
Rutinemessige kontroller og henvisningsrutiner omtales nærmere under «Protesetrening og videre oppfølging» og «Samhandling, kommunale
helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».
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Sterk Anbefaling

6.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får informasjon om at det finnes ulike tekniske hjelpemidler, da spesielt
småhjelpemidler beregnet på hjemmet og til personlig hygiene, i forbindelse med pasientens første kontakt med dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Vi anbefaler at slik informasjon inngår i en helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå, som
basis for en vurdering av behov.

Praktisk Info

En liste over aktuelle hjelpemidler kan danne basis for den første samtalen med pasienten om dette temaet, og være spesielt til nytte for å
sikre at alle pasientene får en kjerne av felles informasjon. Ut over dette bør informasjonen individuelt tilpasses den enkelte pasient.

Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i
kapittel 15.

På NAVs hjemmeside finner man informasjon om søknadsprosessen for tekniske hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/
Hjelpemidler/Hvordan+soke#chapter-1

NAVs hjelpemiddeldatabase [http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/] gir en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler for alle typer
funksjonstap. Noen hjelpemidler kan lånes uten vederlag fra fylkets hjelpemiddelsentral etter søknad til NAV. Slike hjelpemidler forblir
folketrygdens eiendom, og må leveres inn igjen ved bortfall av behov.

Såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten selv gå til innkjøp av, og også i utgangspunktet bære utgiftene selv.
Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete småhjelpemidler. Disse hjelpemidlene forblir
pasientens eiendom. På NAVs hjemmeside finner man mer informasjon om tilskuddsordningen for
rimelige hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-
rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Det vil være hensiktsmessig at nyamputerte får tilpasset informasjon om tekniske hjelpemidler fra spesialisthelsetjenestens dysmeli-
og armamputasjonsteam, da disse innehar landets spisskompetanse i forhold til pasienter med
overekstremitetsamputasjon. Arbeidsgruppen anser at det finnes få ulemper ved å gi slik informasjon tidlig i forløpet som del av en
helhetlig kartlegging av pasientens aktiviteter og funksjonsnivå. Den potensielle nytteverdien av tiltaket gjør at vi graderer
anbefalingen som sterk, til tross for en viss forventet variasjon i behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Når det gjelder grunnleggende funn som viktigheten av informasjon og
brukerinvolvering, oppfatter arbeidsgruppen dette imidlertid som gjenkjennbare generelle prinsipper fra klinisk praksis og
gjenkjennbare funn fra armproteseforskning, slik at vi finner overføring av denne kunnskapen til overekstremitetsamputerte riktig og
relevant.

Lav

Verdier og preferanser

Selv om det vil være relevant å informere alle pasienter som har et funksjonstap om aktuelle hjelpemidler, må vi anta at pasientene vil
veie nytten av eventuelle hjelpemidler opp mot deres opplevde behov, forventninger og selvbilde. Praktisk nytte vil tale for
hjelpemiddelbruk, spesielt der hjelpemiddelet kan bidra til at pasienten klarer seg uten hjelp fra andre. Andre sider ved
hjelpemiddelet, både praktiske, sosiale og psykososiale (tungvint bruk, redsel for å bli avhengig av hjelpemiddelet, påvirker utseende
eller selvbilde), kan føre til at det legges vekk. Ulike pasienter må forventes å ha ulike preferanser og behov, blant annet avhengig av
amputasjonsnivå, derfor blir en individuell tilnærming svært viktig.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert
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Begrunnelse

Tekniske hjelpemidler kan være kostnadseffektive og konstruktive tiltak, men de må formidles og brukes hensiktsmessig for at man skal
kunne utnytte potensialet som ligger i dem [1]. Vi vet fra litteraturen at tekniske hjelpemidler kan gi bedre funksjon, økt sosial deltakelse,
økt uavhengighet og bedret livskvalitet hos ulike pasientgrupper [2-6]. I en tverrsnittsstudie av norske armamputerte anga pasientene
bruk av et annet hjelpemiddel enn protese i gjennomsnittlig 5,7 av 59 praktiske oppgaver (range 0-15). De vanligst brukte hjelpemidlene
var til ulike kjøkkenaktiviteter som krever tohåndsutførelse [7].

Bruken av tildelte hjelpemidler varierer imidlertid; på tvers av diagnoser spriker tallene fra 35% til 92% [8-10]. I snitt anslås at ca 1/3 av
tildelte hjelpemidler ikke er i bruk [11]. Vi fant ikke spesifikke data for overekstremitetsamputerte. Bruk påvirkes bl.a. av at hjelpemidlene
har både praktiske, sosiale og psykososiale egenskaper, og det kan være en diskrepans mellom helsepersonellets og brukerens syn på
behovet [1, 4, 12]. Dermed blir det viktig å ta pasienten med i beslutningsprosessen, gjennom aktivitetskartlegging, informasjon, og
regelmessig vurdering av behov. Flere studier har påpekt viktigheten av nettopp god informasjon, samvalg og individuelle vurderinger [5,
6, 8, 11, 13-18], og på at en av de vanligste årsakene til såkalt «non-use» er bedring/endring av funksjon og dermed mangel / endring av
behov [6, 10, 15]. En må se hjelpemiddelet som en del av en dynamisk prosess mellom brukeren, oppgaven og miljøet, der pasienten er
bestiller og må eie prosessen dersom den skal bli vellykket.

Det den enkelte pasienten ønsker å gjøre, bør altså være utgangspunkt for den informasjonen som gis og hvilke hjelpemidler som
anbefales. Dette i samsvar med GAP-modellen; hvert individ skal øke sin funksjon innenfor sin kontekst og i sine relevante oppgaver, - men
også for å unngå «overutdeling» (og hjelpemidler som havner i skuffen). Av samme årsak bør pasientene som hovedregel først prøve seg
hjemme, og se hva som er vanskelig. Tidlig informasjon om at det fins småhjelpemidler beregnet på hjemmet, derunder personlig hygiene,
kan imidlertid være hensiktsmessig for å unngå unødige problemer i startfasen. Noen hjelpemidler er dessuten så universelt nyttige at de
etter arbeidsgruppens syn bør vurderes å anbefales til alle, slik som sklikke.

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske hjelpemidler
fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, da disse innehar landets spisskompetanse i forhold til
armamputasjonspasienter. Tilsvarende kompetanse og erfaring med denne lavprevalente pasientgruppen finnes ikke hos landets
kommunale ergoterapeuter.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Tekniske hjelpemidler".

Ressursbruk og andre hensyn

Utgiftene til tekniske hjelpemidler utlånt via Hjelpemiddelsentralene dekkes av NAV. For såkalte «småhjelpemidler» (rimelige
hjelpemidler) må pasienten i utgangspunktet bære utgiftene selv. Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år
for innkjøp av konkrete hjelpemidler.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
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tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

sosial tilpasning
Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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Sterk Anbefaling

6.2. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet gir pasientene grunnleggende opplæring i bruk av hensiktsmessige
kompenserende teknikker.

Praktisk Info

Brosjyre fra det engelske «Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust» om hvordan daglige aktiviteter kan utføres med én hånd,
eventuelt med supplement av ulike tekniske hjelpemidler: a_patients_guide_for_completing_activities_of_daily_living_with_one_hand

Den svenske «Föreningen för de Neurosedynskadade» har på sin nettside en god oversikt over nyttige hjelpemidler og hverdagstips:
http://tipbase.org/web/hem/ (Neurosedyn er det svenske navnet på Thalidomid, medikamentet som på 1960-tallet førte til en rekke
medfødte misdannelser, derunder medfødte mangler på armer og hender).

Nyttige instruksjonsvideoer om hvordan aktiviteter kan utføres med én hånd finnes også på YouTube og andre nettsteder. Se for eksempel
https://www.youtube.com/watch?v=1Kb7j2jjZQY (knyte skolisser) og www.handwritingforheroes.com (skriving).

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser har en egen YouTube-kanal med mange nyttige innlegg: https://www.youtube.com/channel/
UCIw_j8Vz8N9rxImZby0SbiA

Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i
kapittel 15.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte tidlig får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske
hjelpemidler fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, se anbefaling 6.1.

Fordeler og ulemper

Kompenserende teknikker og protesebruk er alternativer til tekniske hjelpemidler og disse tre må sees under ett hos den enkelte
pasient når en vurderer hvilke teknikker som vil være nyttige og hvilke hjelpemidler som anses nødvendige og
hensiktsmessige. Erfaringsmessig oppleves noen grunnleggende kompenserende teknikker (som å knyte skolisser med en hånd) nyttig
av de aller fleste, og vi kan ikke se ulemper i at pasientene gis grunnleggende opplæringer i slike teknikker, tilpasset amputasjonsnivå
og behov. Den potensielle nytteverdien av tiltaket gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til tross for en viss forventet variasjon i
behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Vi fant ingen studier som så på kompenserende teknikker alene, men
sammenhengen mellom hjelpemidler, kompenserende teknikker og protesebruk er narrativt omtalt i flere publikasjoner (referert i
Begrunnelse og Bakgrunnstekst). Konklusjonene stemmer overens med vår kliniske erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Som for de tekniske hjelpemidlene, må ulike pasienter forventes å ha ulike preferanser og behov, blant annet avhengig av
amputasjonsnivå, derfor blir en individuell tilnærming svært viktig.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Opplæring i kompenserende teknikker i forbindelse med kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet vil inngå i tilbudet og ikke
medføre økt ressursbruk. Pasienten vil kunne utføre teknikkene selv, og slik evt redusere utgifter til tekniske hjelpemidler.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Pasientene bør også på et tidlig tidspunkt læres opp i kompenserende teknikker (for eksempel å knyte skolisse med en hånd).
Kompenserende teknikker og protesebruk er alternativer til tekniske hjelpemidler og disse tre må sees under ett hos den enkelte pasient
når en vurderer hvilke hjelpemidler som anses nødvendige og hensiktsmessige [6, 19-21].

Under «Praktisk informasjon» ligger lenker til noen ressurser med tips om nyttige hjelpemidler og hvordan daglige aktiviteter kan utføres
med én hånd.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Tekniske hjelpemidler".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
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Svak Anbefaling

6.3. Vi foreslår at søknad om / tildeling av tekniske hjelpemidler som hovedregel ikke skjer før pasienten har prøvd seg hjemme, og at
dette alltid tar utgangspunkt i pasientens eksplisitte og opplevde behov.

Praktisk Info

En liste over aktuelle hjelpemidler kan danne basis for den første samtalen med pasienten om dette temaet, og være spesielt til nytte for å
sikre at alle pasientene får en kjerne av felles informasjon. Ut over dette bør informasjonen individuelt tilpasses den enkelte pasient.

Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i
kapittel 15.

På NAVs hjemmeside finner man informasjon om søknadsprosessen for tekniske hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/
Hjelpemidler/Hvordan+soke#chapter-1

NAVs hjelpemiddeldatabase [http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/] gir en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler for alle typer
funksjonstap. Noen hjelpemidler kan lånes uten vederlag fra fylkets hjelpemiddelsentral etter søknad til NAV. Slike hjelpemidler forblir
folketrygdens eiendom, og må leveres inn igjen ved bortfall av behov.

Såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten selv gå til innkjøp av, og også i utgangspunktet bære utgiftene selv.
Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete småhjelpemidler. Disse hjelpemidlene forblir
pasientens eiendom. På NAVs hjemmeside finner man mer informasjon om tilskuddsordningen for
rimelige hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

hjelpemidler:
sosial tilpasning

difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

og alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet

(indirectness) 2
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rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte tidlig får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske
hjelpemidler fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, se anbefaling 6.1.

Det den enkelte pasienten ønsker å gjøre, bør være utgangspunkt for den informasjonen som gis og hvilke hjelpemidler som anbefales.
Dette i samsvar med GAP-modellen; hvert individ skal øke sin funksjon innenfor sin kontekst og i sine relevante oppgaver, - men også for å
unngå «overutdeling» (og hjelpemidler som havner i skuffen). Av samme årsak bør pasientene som hovedregel først prøve seg hjemme
(uten hjelpemidler), og se hva som er vanskelig. Hos noen vil det imidlertid være eksplisitte behov tidlig i forløpet, og det vil da være
uhensiktsmessig å vente med søknad / tildeling.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Tekniske hjelpemidler".

Fordeler og ulemper

Pga store variasjoner i individuelle behov, preferanser og opplevd nytteverdi, ser arbeidsgruppen det som svært viktig at pasienten
som hovedregel får prøvd seg hjemme (uten hjelpemidler) før søknad / tildeling. Hos noen vil det imidlertid være eksplisitte behov
tidlig i forløpet, og det vil da være uhensiktsmessig å vente med søknad / tildeling.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Når det gjelder grunnleggende funn som viktigheten av informasjon og
brukerinvolvering, oppfatter arbeidsgruppen dette imidlertid som gjenkjennbare generelle prinsipper fra klinisk praksis og
gjenkjennbare funn fra armproteseforskning, slik at vi finner overføring av denne kunnskapen til overekstremitetsamputerte riktig og
relevant.

Lav

Verdier og preferanser

Vi må anta at pasientene vil veie nytten av hjelpemiddelet opp mot deres opplevde behov, forventninger og selvbilde. Praktisk nytte
vil tale for hjelpemiddelbruk, spesielt der hjelpemiddelet kan bidra til at pasienten klarer seg uten hjelp fra andre. Andre sider ved
hjelpemiddelet, både praktiske, sosiale og psykososiale (tungvint bruk, redsel for å bli avhengig av hjelpemiddelet, påvirker utseende
eller selvbilde), kan føre til at det legges vekk. Ulike pasienter må forventes å ha ulike preferanser og behov, blant annet avhengig av
amputasjonsnivå, derfor blir en individuell tilnærming - basert på pasientens erfaringer - svært viktig.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Utgiftene til tekniske hjelpemidler utlånt via Hjelpemiddelsentralene dekkes av NAV. For såkalte «småhjelpemidler» (rimelige
hjelpemidler) må pasienten i utgangspunktet bære utgiftene selv. Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år
for innkjøp av konkrete hjelpemidler.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

sosial tilpasning
Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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Sterk Anbefaling

6.4. Vi anbefaler at dysmeli- og armamputasjonsteamet når det er aktuelt informerer pasientene om muligheten til å søke NAV om
tilskudd til småhjelpemidler, og eventuelt hjelper pasienten med å søke.

Praktisk Info

En liste over aktuelle hjelpemidler kan danne basis for den første samtalen med pasienten om dette temaet, og være spesielt til nytte for å
sikre at alle pasientene får en kjerne av felles informasjon. Ut over dette bør informasjonen individuelt tilpasses den enkelte pasient.

Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i
kapittel 15.

Såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten selv gå til innkjøp av, og også i utgangspunktet bære utgiftene selv.
Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete småhjelpemidler. Disse hjelpemidlene forblir
pasientens eiendom. På NAVs hjemmeside finner man mer informasjon om tilskuddsordningen for
rimelige hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-
rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Nøkkelinfo

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Det vil være hensiktsmessig at overekstremitetsamputerte får tilpasset informasjon om tekniske hjelpemidler, derunder informasjon
om småhjelpemidler der dette vurderes som relevant, fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, da disse
innehar landets spisskompetanse i forhold til pasienter med overekstremitetsamputasjon. Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved å
gi slik informasjon. Den potensielle nytteverdien av tiltaket gjør at vi graderer anbefalingen som sterk, til tross for en viss forventet
variasjon i behovet (se Verdier og preferanser).

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Når det gjelder grunnleggende funn som viktigheten av informasjon og
brukerinvolvering, oppfatter arbeidsgruppen dette imidlertid som gjenkjennbare generelle prinsipper fra klinisk praksis og
gjenkjennbare funn fra armproteseforskning, slik at vi finner overføring av denne kunnskapen til overekstremitetsamputerte riktig og
relevant.

Lav
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Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte tidlig får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske
hjelpemidler fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, se anbefaling 6.1. Informasjon om muligheten for å søke NAV
om tilskudd til småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) vil være en relevant del av dette.

Se Praktisk informasjon for detaljer om søknadsprosessen.
For utfyllende informasjon om tekniske hjelpemidler, se kapittelteksten for kapitlet "Tekniske hjelpemidler".

Verdier og preferanser

Selv om det vil være relevant å informere alle pasienter som har et funksjonstap om aktuelle hjelpemidler, må vi anta at pasientene vil
veie nytten av eventuelle hjelpemidler opp mot deres opplevde behov, forventninger og selvbilde. Praktisk nytte vil tale for
hjelpemiddelbruk, spesielt der hjelpemiddelet kan bidra til at pasienten klarer seg uten hjelp fra andre. Andre sider ved
hjelpemiddelet, både praktiske, sosiale og psykososiale (tungvint bruk, redsel for å bli avhengig av hjelpemiddelet, påvirker utseende
eller selvbilde), kan føre til at det legges vekk. Ulike pasienter må forventes å ha ulike preferanser og behov, blant annet avhengig av
amputasjonsnivå, derfor blir en individuell tilnærming svært viktig.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

For såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten i utgangspunktet bære utgiftene selv. Pasienten kan imidlertid søke
NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete hjelpemidler. Hjelpemidlene forblir pasientens eiendom.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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Svak Anbefaling

6.5. Vi foreslår at dysmeli- og amputasjonsteamet ved behov bistår kommunen med å gi pasienter som får et teknisk hjelpemiddel
nødvendig opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Praktisk Info

En liste over aktuelle hjelpemidler kan danne basis for den første samtalen med pasienten om dette temaet, og være spesielt til nytte for å
sikre at alle pasientene får en kjerne av felles informasjon. Ut over dette bør informasjonen individuelt tilpasses den enkelte pasient.
Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

sosial tilpasning
Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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kapittel 15.

På NAVs hjemmeside finner man informasjon om søknadsprosessen for tekniske hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/
Hjelpemidler/Hvordan+soke#chapter-1

NAVs hjelpemiddeldatabase [http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/] gir en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler for alle typer
funksjonstap. Noen hjelpemidler kan lånes uten vederlag fra fylkets hjelpemiddelsentral etter søknad til NAV. Slike hjelpemidler forblir
folketrygdens eiendom, og må leveres inn igjen ved bortfall av behov.

Såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten selv gå til innkjøp av, og også i utgangspunktet bære utgiftene selv.
Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete småhjelpemidler. Disse hjelpemidlene forblir
pasientens eiendom. På NAVs hjemmeside finner man mer informasjon om tilskuddsordningen for
rimelige hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-
rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Nødvendig opplæring er svært viktig for alle som får et teknisk hjelpemiddel. Opplæringen vil sikre at hjelpemiddelet utnyttes optimalt og
dermed forebygge at pasientene legger det vekk på bakgrunn av manglende ferdigheter eller kunnskaper om bruksområde og
-potensiale.

Nødvendig opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler er i utgangspunktet kommunens ansvar. Pasienten har også et selvstendig ansvar for
å lære seg å bruke hjelpemiddelet [86]. Hjelpemiddelsentralen gir kommunene hjelp og veiledning ved behov, og arrangerer jevnlig kurs og
andre opplæringstiltak for kommunene slik at de skal være i stand til å gi nødvendig opplæring og oppfølging [86].

I noen tilfeller vil det imidlertid være riktig at dysmeli- og armamputasjonsteamet er den som gir slik opplæring, for eksempel i forbindelse
med anskaffelse av småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler). I andre tilfeller vil det etter individuelle vurderinger være nyttig at dysmeli-
og armamputasjonsteamet bistår kommunen med opplæringen. Slik opplæring kan gjøres i forbindelse med rutinemessig oppfølging i

Fordeler og ulemper

Nødvendig opplæring er svært viktig for alle som får et teknisk hjelpemiddel. Opplæringen vil sikre at hjelpemiddelet utnytttes
optimalt og dermed forebygge at pasientene legger det vekk på bakgrunn av manglende ferdigheter eller kunnskaper om
bruksområde og -potensiale. Nødvendig opplæring er i utgangspunktet kommunens ansvar. I noen tilfeller vil det imidlertid kunne
være hensiktsmessig at opplæringen gis av spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, da disse innehar landets
spisskompetanse i forhold til pasienter med overekstremitetsamputasjon. I andre tilfeller vil det kunne være nyttig at teamet bistår
kommunen med opplæringen.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Når det gjelder grunnleggende funn som viktigheten av informasjon,
opplæring og brukerinvolvering, oppfatter arbeidsgruppen dette imidlertid som gjenkjennbare generelle prinsipper fra klinisk praksis
og gjenkjennbare funn fra armproteseforskning, slik at vi finner overføring av denne kunnskapen til overekstremitetsamputerte riktig
og relevant.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste som får et hjelpemiddel vil ønske nødvendig opplæring i bruken av dette, men at også de fleste har en mindre
uttalt preferanse for hvilken instans som gir opplæringen. Faktorer som praktiske forhold og type hjelpemiddel vil ha betydning for
hva som vil være mest hensiktsmessig i hvert tilfelle.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Utgiftene til tekniske hjelpemidler utlånt via Hjelpemiddelsentralene dekkes av NAV. For såkalte småhjelpemidler (rimelige
hjelpemidler) må pasienten i utgangspunktet bære utgiftene selv. Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år
for innkjøp av konkrete hjelpemidler.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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dysmeli- og armamputasjonsteamet, som en naturlig del av vurdering av pasientens funksjon.

For utfyllende informasjon om tekniske hjelpemidler, se kapittelteksten for kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

Aktuelle kryssreferanser:
Samhandling og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er nærmere omtalt i kapitlet «Samhandling, kommunale
helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant
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Sterk Anbefaling

6.6. Vi anbefaler at behovet for hjelpemidler revurderes ved senere kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det bør vektlegges
om tildelte hjelpemidler fortsatt er nyttige og hensiktsmessige, og om det er behov for andre hjelpemidler. Teamet må være spesielt
oppmerksomme ved livsfaseendringer.

Praktisk Info

En liste over aktuelle hjelpemidler kan danne basis for den første samtalen med pasienten om dette temaet, og være spesielt til nytte for å
sikre at alle pasientene får en kjerne av felles informasjon. Ut over dette bør informasjonen individuelt tilpasses den enkelte pasient.
Teamene kan vurdere å bruke standardiserte skjema som hjelpemidler i aktivitetskartlegging. Aktuelle kartleggingsverktøy er omtalt i
kapittel 15.

På NAVs hjemmeside finner man informasjon om søknadsprosessen for tekniske hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/
Hjelpemidler/Hvordan+soke#chapter-1

NAVs hjelpemiddeldatabase [http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/] gir en oversikt over tilgjengelige hjelpemidler for alle typer
funksjonstap. Noen hjelpemidler kan lånes uten vederlag fra fylkets hjelpemiddelsentral etter søknad til NAV. Slike hjelpemidler forblir
folketrygdens eiendom, og må leveres inn igjen ved bortfall av behov.

Såkalte småhjelpemidler (rimelige hjelpemidler) må pasienten selv gå til innkjøp av, og også i utgangspunktet bære utgiftene selv.
Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år for innkjøp av konkrete småhjelpemidler. Disse hjelpemidlene forblir
pasientens eiendom. På NAVs hjemmeside finner man mer informasjon om tilskuddsordningen for
rimelige hjelpemidler: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/tilskuddsordning-for-

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

hjelpemidler:
sosial tilpasning manglende

overførbarhet

(indirectness) 2
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rimelige-hjelpemidler-sm%C3%A5hjelpemidler--368615

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det er arbeidsgruppens syn at det vil være hensiktsmessig at nyamputerte tidlig får tilpasset informasjon om tilgjengelige tekniske
hjelpemidler fra spesialisthelsetjenestens dysmeli- og armamputasjonsteam, se anbefaling 6.1. og 6.4.

God informasjon kort tid etter amputasjonen kan bidra til å gi realistiske forventninger. Tidlig likepersonkontakt vil også kunne bidra til
dette. Likevel må vi regne med at en del førstegangs hjelpemidler ikke fungerer slik pasienten hadde tenkt seg. Vi må anta at pasientene vil
veie nytten av hjelpemiddelet opp mot deres opplevde behov, forventninger og selvbilde. Praktisk nytte vil tale for hjelpemiddelbruk,
spesielt der hjelpemiddelet kan bidra til at pasienten klarer seg uten hjelp fra andre. Andre sider ved hjelpemiddelet, både praktiske,
sosiale og psykososiale (tungvint bruk, redsel for å bli avhengig av hjelpemiddelet, påvirker utseende eller selvbilde), kan føre til at det
legges vekk. Flere studier har påpekt viktigheten av nettopp god informasjon, samvalg og individuelle vurderinger [5, 6, 8, 11, 13-18], og
på at en av de vanligste årsakene til såkalt «non-use» er bedring / endring av funksjon og dermed mangel / endring av behov [6, 10, 15].

Dette må fanges opp ved avtalte kontroller/oppfølging hos dysmeli- og armamputasjonsteamet slik at hjelpemidler som ikke er i bruk kan
leveres inn (dette vil ikke være relevant for småhjelpemidler, se Praktisk informasjon og Nøkkelinformasjon for anbefaling 6.4) og
pasienter som fortsatt har et behov kan prøve et annet hjelpemiddel eller gis råd om andre tiltak. Dysmeli- og armamputasjonsteamet må
være spesielt oppmerksomme ved livsfaseendringer, noe som erfaringsmessig kan gi større eller mindre endringer i behov. Det vil
dessuten være behov for gjentatte vurderinger hos barn og unge som er i vekst og utvikling og dermed vil ha ulike behov og prioriteringer
gjennom oppveksten.

Nytten av et hjelpemiddel bør ikke kun vurderes i forhold til brukstid; også hjelpemidler som brukes sjelden kan være nyttige, hvis de er
100% nyttige i bruk i en sjeldent utført aktivitet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Tekniske hjelpemidler".

Fordeler og ulemper

Erfaringsmessig må vi regne med at en del førstegangs hjelpemidler ikke fungerer slik pasienten hadde tenkt seg. Dette må fanges opp
ved avtalte kontroller/oppfølging hos dysmeli- og armamputasjonsteamet slik at hjelpemidler som ikke er i bruk kan leveres inn (dette
vil ikke være relevant for småhjelpemidler, se Praktisk informasjon) og pasienter som fortsatt har et behov kan prøve et annet
hjelpemiddel eller gis råd om andre tiltak. Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved dette.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for effekt og nytteverdi av tekniske hjelpemidler hos overekstremitetsamputerte er lav, og dokumentasjonen
som foreligger, er indirekte (se Forskningsdokumentasjon). Når det gjelder grunnleggende funn som viktigheten av informasjon og
brukerinvolvering, oppfatter arbeidsgruppen dette imidlertid som gjenkjennbare generelle prinsipper fra klinisk praksis og
gjenkjennbare funn fra armproteseforskning, slik at vi finner overføring av denne kunnskapen til overekstremitetsamputerte riktig og
relevant.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil oppleve det som positivt at dysmeli- og armamputasjonsteamet har fokus på best mulig
hjelpemiddeltilpasning og funksjon for den enkelte også etter akuttfasen.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Utgiftene til tekniske hjelpemidler utlånt via Hjelpemiddelsentralene dekkes av NAV. For såkalte småhjelpemidler (rimelige
hjelpemidler) må pasienten i utgangspunktet bære utgiftene selv. Pasienten kan imidlertid søke NAV om tilskudd på kr 2000 per 4 år
for innkjøp av konkrete hjelpemidler. Gjentatte vurderinger av behov og bruk vil bidra til god ressursutnyttelse.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

tilfredshet
(satisfaction)

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

sosial tilpasning
Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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Svak Anbefaling

6.7. Store tilpasninger, som for eksempel ombygging av bolig, er et kommunalt ansvar. Vi foreslår at dysmeli- og armamputasjonsteamet i
slike tilfeller ved behov bistår pasienten med å ta kontakt med primærhelsetjenesten, og på forespørsel tilbyr nødvendig veiledning til
fagpersoner i kommunen.

Nøkkelinfo

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Det vil kunne være en fordel for pasienten å få hjelp fra dysmeli- og armamputasjonsteamet til å komme i gang med prosessen i
tilfeller det store tilpasninger er nødvendig. Kontakt med det kommunale hjelpeapparatet kan imidlertid også opprettes på annet vis
(feks direkte eller via fastlege). Det vil være en fordel for det kommunale hjelpeapparatet å kunne henvende seg til dysmeli- og
armamputasjonsteamet for nødvendig veiledning, i den grad det er behov for dette. Dysmeli- og armamputasjonsteamene innehar
landets spisskompetanse i forhold til armamputasjonspasienter, og vil kunne gi råd, men ikke drive store prosesser lokalt.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter som trenger en stor tilpasning, vil ønske at prosessen forløper mest mulig smidig. Hvorvidt pasienten
har behov for hjelp fra dysmeli- og armamputasjonsteamet for å komme i gang med prosessen, vil imidlertid kunne variere med både
lokale og pasientrelaterte forhold, derunder evt. tidligere kontakt med kommunal ergoterapeut og avstand til dysmeli- og
armamputasjonsteamet. Vi antar at det kommunale hjelpeapparatet vil oppleve det som positivt å ha muligheten til å kontakte det
regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet for råd og veiledning.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Store tilpasninger, som for eksempel tilrettelegging i bolig, er et kommunalt ansvar [87]. Dysmeli- og armamputasjonsteamet har
imidlertid spisskompetanse på funksjonskartlegging og vurdering av behov hos pasienter med overekstremitetsamputasjoner, og vil
dermed kunne være naturlige samarbeidspartnere for kommunen også ved behov for større tilrettelegginger. I de fleste tilfeller vil
teamets rolle begrense seg til å hjelpe pasienten med å komme i kontakt med de riktige instansene lokalt. Teamet bør imidlertid på
forespørsel tilby nødvendig veiledning til fagpersoner i kommunen.

For utfyllende informasjon om tekniske hjelpemidler, se kapittelteksten for kapitlet «Tekniske hjelpemidler».

Aktuelle kryssreferanser:
Samhandling og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er nærmere omtalt i kapitlet «Samhandling, kommunale
helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Større tilpasninger krever både tid og ressurser. En mest mulig smidig prosess der dysmeli- og armamputasjonsteamene
bidrar med veiledning ved behov, vil være en fordel for god ressursutnyttelse og et best mulig resultat.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Tekniske hjelpemidler

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 6, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Det finnes per nå ikke evidens som direkte omtaler nytten eller effekten av bruk av tekniske hjelpemidler hos armamputerte, selv
om det er publisert en del beskrivelser av aktuelle hjelpemidler (oftest case studies, for eksempel [22-24]) og av rehabilitering
med hjelpemidler (for eksempel den narrative oversikten til Celikyol [5]). Anbefalingene er dermed gitt etter konsensus i
arbeidsgruppen, understøttet av indirekte dokumentasjon fra andre pasientgrupper. Denne dokumentasjonen er som det framgår
under «Bakgrunnstekst» ovenfor relativt entydig når det gjelder positiv effekt på relevante utfallsmål som funksjon, sosial
deltakelse, uavhengighet og livskvalitet. Den pasientgruppen som kommer tettest opp til armamputerte, er pasienter med
dysmeli. Hjelpemiddelbruk hos unge med dysmeli er beskrevet i en tverrsnittsstudie fra 2015, GRADE-vurdert i
evidensprofilen nedenfor, med omtale av utfallene tilfredshet og sosial tilpasning [6]. Utfallene funksjon og uavhengighet er ikke
omtalt annet enn i diskusjonen der forfatterne antar at økt funksjon og uavhengighet er en bakenforliggende årsak til høy angitt
tilfredshet med hjelpemiddelet. Utfallet livskvalitet er ikke omtalt.

Ref [6], tverrsnitsstudie:

D-QUEST: Overall score including: dimensions, weight, adjustment, safety, durability, ease of use, comfort and effectiveness.
Higher scores are better.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported satisfaction (D-QUEST) - Devices
mean 4,3 (sd 0,45). Signifikant bedre enn for

protese (mean 3,28, SD 0,82; mean difference
1,02 (0,87), p <0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på D-Quest (n=46). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest

armamputerte. Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov

og preferanser. Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn

når man erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge

armamputerte som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale

dysmelister. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Rekruttering fra 9 rehabiliteringssentre fordelt over hele Nederland. Men

tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for bias. Lav svarprosent (42%). Få respondere på TAPES (n=45). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Studien utført på pasienter med armdysmeli, den pasientgruppen som kommer nærmest armamputerte.

Trekker imidlertid ned for ung alder, kun studert barn og unge, 2- 20 år. Det er sannsynlig at voksne vil ha andre behov og preferanser.

Dessuten vet vi fra klinisk erfaring at det å være født med mangel på en arm fører til at man velger andre løsninger enn når man

erverver en armamputasjon på et senere tidspunkt i livet. Disse funnene vil dermed være mest overførbare til unge armamputerte

som har mistet en arm i ung alder. For andre mer tvilsom overføringsverdi. Dessuten kun studert unilaterale dysmelister. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

tilfredshet
(satisfaction) overførbarhet

(indirectness) 1

Opplevd
nytteverdi av

tekniske
hjelpemidler:

sosial tilpasning
Basert på data fra 218

pasienter i 1 studier.

Reported social adjustment (TAPES) mean
3,28 (sd 0,68). Grensesignifikant bedre enn

for protese (mean 3,12 (0,86); mean
difference 0,16 (0,50), p=0,044). Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 2
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7 - Sosionomtjenester

Sterk Anbefaling

7.1. Vi anbefaler at alle nyamputerte tilbys kontakt med sosionom ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Sosionomtjenester er lite omtalt i litteraturen, men vi vet fra en norsk tverrsnittsstudie at relativt mange norske armamputerte har
benyttet sosionomtjenester og angir dette som nyttig. Vi vet også at de norske armamputerte angir et betydelig udekket behov for
sosionomtjenester som en del av rehabiliteringen [82].

Sosionomtjenesten kan gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det. I Sykehuset Innlandet omtales
sosionomtjenesten blant annet slik: «Målet for sosionomtjenesten er å øke pasientenes og de pårørendes evne og mulighet til å mestre en
vanskelig eller endret livssituasjon.» [81] Få enheter har likevel sosionom i somatiske sykehus. Kommunene kun i NAV. Derfor bør
sosionomkontakt legges til dysmeli- og armamputasjonsteamet. Dette også fordi en her sikrer kontakt med en sosionom som har
tilstrekkelig spesialkompetanse om behov og rettigheter etter en overekstremitetsamputasjon.

Vi anser det som viktig at pasienten får møte sosionom tidlig i forløpet etter en overekstremitetsamputasjon, både for motta informasjon
om hva sosionomtjenesten kan bidra med og få hjelp til å initiere nødvendige tiltak. Tidlig kontakt og informasjon om hvordan pasienten
ved senere behov kan ta kontakt med sosionomen, vil dessuten kunne bidra til å gjøre terskelen lavere for å ta senere kontakt ved behov.

Av erfaring vet vi at det er store individuelle forskjeller i behov etter en overekstremitetsamputasjon, blant annet på bakgrunn av
amputasjonsnivå. Erfaringsmessig vil det likevel være nyttig å kartlegge alle nyamputerte med tanke på grunnleggende faktorer knyttet til
deres livssituasjon og økonomiske situasjon, slik som skole/arbeid, bolig og transport. Protesebrukere trenger dessuten veiledning om å
søke grunnstønad. Det psykososiale aspektet skal også ivaretas. Ved store traumer kan det være viktig å få inn sosionom tidlig for å
forebygge både sosiale problemer, familiære problemer og psykiske problemer. For å sikre at erfaringsmessig viktige tema tas opp med
pasienten, foreslår vi at sosionomen bruker en sjekkliste. Dette er omtalt i anbefaling 7.2.

Fordeler og ulemper

Sosionomtjenesten kan gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det. Arbeidsgruppen kan ikke se at dette vil
være til noen ulempe for pasientene. Vi anbefaler at sosionomkontakt etter en overekstremitetsamputasjon legges til dysmeli- og
armamputasjonsteamet både av praktiske hensyn (se Begrunnelse) og fordi en her sikrer kontakt med en sosionom som har
tilstrekkelig spesialkompetanse om behov og rettigheter etter en overekstremitetsamputasjon. Å tilby sosionomtjenester til alle
nyamputerte vil utgjøre forsvinnende lite ressursmessig, samtidig som nytteverdien erfaringsmessig er stor. Av den grunn anbefaler vi
dette for alle nyamputerte.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for nytteverdien av og det udekkede behovet for sosionomtjenester er lav for unilateralt amputerte, og svært
lav for bilateralt amputerte. Anbefalingen baserer seg derfor hovedsakelig på konsensus i arbeidsgruppen, dog med støtte i den
litteraturen som finnes.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar på bakgrunn av klinisk erfaring og foreliggende litteratur at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske ta
imot tilbudet om en orienterende samtale med sosionom ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, og det å tilby sosionomtjenester til alle nyamputerte vil være en liten
belastning ressursmessig.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Antallet nye overekstremitetsamputerte er svært lavt. I Norge anslås insidensen av amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet til ca.
7 nye per år [78], mens antallet nye arm- og delhåndsamputasjoner anslås til ca 30 per år [80]. Det vil si at det å tilby sosionomtjenester til
alle nyamputerte vil utgjøre forsvinnende lite ressursmessig, samtidig som nytteverdien erfaringsmessig er stor. Av den grunn anbefaler vi
sosionomkontakt for alle nyamputerte, samt senere i forløpet ved behov, se anbefaling 7.3.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Unilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også nytteverdien av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette

er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=20 anga å ha benyttet sosionomtjenester.
66,7% av disse anga dette som nyttig. 95% CI

40,0-93.3%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=121 besvarte spørsmålet om udekket
behov. 38,0% av disse anga et slikt behov. 95%

CI 29,4-46,7%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 2
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Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Bilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap.

Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt

amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=4 anga å ha benyttet sosionomtjenester. 2
av disse (50%) anga dette som nyttig. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
1 av disse (50%) anga et slikt behov. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2
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Svak Anbefaling

7.2. Vi foreslår at sosionomen bruker en sjekkliste for å sikre at viktige tema tas opp med pasienten. Samtidig må både informasjonen og
tilbudet som gis være fleksibelt, tilpasset den enkelte pasientens behov.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det vil være en fordel å bruke en sjekkliste for å sikre at erfaringsmessig viktige tema blir tatt opp med pasienten. Samtidig vil en slik liste
kun være veiledende, og må ikke være til hinder for et fleksibelt tilbud tilpasset den enkelte pasientens behov. Variasjon i behov vil blant
annet være betinget i amputasjonsnivå, andre skader / komorbiditet og pasientens livssituasjon.

Følgende sjekkliste kan brukes som utgangspunkt for hva sosionomen kan bidra med:

• Kartlegge hjelpebehov (stikkord: skole/studier, karriereveiledning, arbeid, bolig, transport)
• Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, studier, arbeid, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
• Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel NAV
• Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
• Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende.
• Informere om rettigheter og hjelpeinstanser / tiltak, derunder
◦ Informere om rett til fornyelse av proteser og grepsforbedringer pga. vekst og utvikling
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om grunnstønad for protesebrukere
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om hjelpestønad
◦ Informere om rett til og hjelpe til med søknad om opplæringspenger for foresatte som følger sitt barn til avtale hos dysmeli- og
armamputasjonsteamet
◦ Informere om rett til og hjelpe til med å søke om ekstra stipend fra Lånekassen til personer som pga. nedsatt funksjon ikke kan
jobbe ved siden av studiene

håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Det vil være en fordel å bruke en sjekkliste for å sikre at erfaringsmessig viktige tema blir tatt opp med pasienten. Samtidig vil en slik
liste kun være veiledende, og må ikke være til hinder for et fleksibelt tilbud tilpasset den enkelte pasientens behov.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

En må regne med at behovet for kontakt med sosionom og hvilke tema som vil være relevante å ta opp, vil variere fra pasient til
pasient. Anbefalingen tar høyde for variabilitet i pasientenes behov, samtidig som den bidrar til å sikre at viktige tema belyses.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Individualisering av sosionomtilbudet og bruk av en sjekkliste ved sosionomkontakt vil ikke medføre økt ressursbruk.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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◦ Informere om muligheten for å søke om fritak fra arbeidsgiverperioden
◦ Informere om muligheten for sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser har samlet en oversikt over lover, rettigheter og tjenester i det offentlige velferdssystemet
på sine nettsider:
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/lover-
rettigheter-og-tjenester
Denne oversikten med tilhørende lenker kan være nyttig for pasienten og de pårørende, og kan med fordel inngå i informasjonen fra
sosionomen.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Unilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også nytteverdien av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette

er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=20 anga å ha benyttet sosionomtjenester.
66,7% av disse anga dette som nyttig. 95% CI

40,0-93.3%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=121 besvarte spørsmålet om udekket
behov. 38,0% av disse anga et slikt behov. 95%

CI 29,4-46,7%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 2
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bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Bilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap.

Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt

amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=4 anga å ha benyttet sosionomtjenester. 2
av disse (50%) anga dette som nyttig. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
1 av disse (50%) anga et slikt behov. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2
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Sterk Anbefaling

7.3. Vi anbefaler at behovet for sosionomtjenester vurderes ved senere kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten. Helsepersonell
som har kontakt med pasienten bør være spesielt oppmerksom ved livsfaseoverganger.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Vi anbefaler tilbud om sosionomkontakt for alle nyamputerte, se anbefaling 7.1.

Erfaringsmessig kan behov for sosionomkontakt oppstå også etter akuttfasen, for eksempel i forbindelse med livsfaseoverganger. Vi
anbefaler derfor også sosionomkontakt senere i forløpet ved behov. Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, slik at det å
vurdere behovet for - og eventuelt tilby - sosionomtjenester også etter akuttfasen vil utgjøre forsvinnende lite ressursmessig. Samtidig
vil nytteverdien av tilbudet erfaringsmessig være stor.

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Sosionomtjenesten kan gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det. Erfaringsmessig kan behov for
sosionomkontakt oppstå også etter akuttfasen, for eksempel i forbindelse med livsfaseoverganger, og det vil da være viktig at man
fanger opp dette. Arbeidsgruppen kan ikke se at det vil være til noen ulempe for pasientene at behovet for sosionomtjenester
vurderes også etter akuttfasen. Nytten av tilbudet er erfaringsmessig stor, samtidig som det vil utgjøre en liten belastning
ressursmessig.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Kvaliteten på evidensen for nytteverdien av og det udekkede behovet for sosionomtjenester er lav for unilateralt amputerte, og svært
lav for bilateralt amputerte. Anbefalingen baserer seg derfor hovedsakelig på konsensus i arbeidsgruppen, dog med støtte i den
litteraturen som finnes.

Lav

Verdier og preferanser

En må regne med at omfanget av behovet for sosionomkontakt etter akuttfasen vil variere fra pasient til pasient. Vi antar likevel at de
fleste vil oppleve det som positivt at behovet for sosionomtjenester vurderes også senere i forløpet.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputerte er en lavprevalent gruppe, og det å vurdere behovet for - og eventuelt tilby - sosionomtjenester til denne
pasientgruppen også etter akuttfasen vil være en liten belastning ressursmessig. Tilgangen på sosionomtjenester er begrenset, slik at
det i praksis ofte vil være aktuelt å kontakte det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet ved behov for sosionomkontakt. Slik
kontakt kan for kjente pasienter eventuelt foregå per telefon, uten behov for innleggelse eller fysisk frammøte.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Tilgangen på sosionomtjenester er begrenset, slik at det i praksis ofte vil være aktuelt å kontakte det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet ved behov for sosionomkontakt. Slik kontakt kan for kjente pasienter eventuelt foregå per telefon, uten behov
for innleggelse eller fysisk frammøte.

For å sikre at erfaringsmessig viktige tema tas opp med pasienten, foreslår vi at sosionomen bruker en sjekkliste. Dette er omtalt i
anbefaling 7.2.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Unilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også nytteverdien av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette

er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=20 anga å ha benyttet sosionomtjenester.
66,7% av disse anga dette som nyttig. 95% CI

40,0-93.3%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=121 besvarte spørsmålet om udekket
behov. 38,0% av disse anga et slikt behov. 95%

CI 29,4-46,7%. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias

og mulig indirectness 2
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Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Bilateralt overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Sosionomtjenester

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 7, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ingen studier omtalte når i forløpet etter en amputasjon sosionomtjenester bør tilbys, eller i hvilket omfang.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

håndleddet. Behovet for, og dermed også opplevd nytteverdi av, sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap.

Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt

amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Population-based study. Men tverrsnittsstudie, som i seg selv gir risiko for

bias. Få respondere (fare for seleksjonsbias), og non-response ble tolket som non-use eller ikke behov (fare for information bias, i

retning av overestimering av både bruk og behov). Lang tid siden amputasjonen (fare for recall bias). Dessuten brukt et ikke-validert

spørreskjema. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Armamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor

Nytte av
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=4 anga å ha benyttet sosionomtjenester. 2
av disse (50%) anga dette som nyttig. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 1

Udekket behov for
sosionomtjenester

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=2 besvarte spørsmålet om udekket behov.
1 av disse (50%) anga et slikt behov. CI not

calculated. Ref [1].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 2
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håndleddet. Behovet for sosionomtjenester kan være annerledes for pasienter uten grepstap. Dette er hensyntatt i totalvurderingen. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få respondere i gruppen bilateralt amputerte, ikke regnet ut CI, men tallene må

anses som svært usikre. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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8 - Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner

Forekomst av psykiske plager etter amputasjoner

Det er vanlig med symptomer på angst og depresjon i akuttfasen etter en amputasjon, mens forskning ikke tyder på at det på lang sikt er økt
forekomst av angst blant amputerte sammenliknet med normalbefolkningen. Tilgjengelig evidens ikke er konklusiv når det gjelder
langtidsassosiasjonen mellom amputasjon og en eventuell økt risiko for depresjon [1-3]. Det er imidlertid kjent at pasienter med et kronisk
fysisk helseproblem har høy risiko for depresjon, spesielt hvis de har en funksjonsnedsettelse [4]. Tidligere depresjon øker risikoen [4]. Det er
også høy forekomst av depresjon sammen med PTSD etter skader [5, 6]. I følge UpToDate er risikofaktorer for depresjon etter benamputasjon
ung alder ved amputasjonen, smerter, nevrotisk personlighet og dårlig evne til mestring [7]. Amputasjonens eventuelle påvirkning på
pasientens sosiale rolle vil også være viktig å være klar over i rehabiliteringen [8].

Etter et traume er det vanlig med stress-symptomer og symptomer fra PTSD-spekteret (mareritt, intrusjoner) de første dagene og ukene, men
de fleste tilpasser seg og symptomene er kortvarige og forsvinner av seg selv [5, 9, 10]. Kun 10-15% utvikler kronisk PTSD [5]. Diagnosen
PTSD kan tidligst stilles 1 mnd etter traumet [11]. Diagnosen ASD kan stilles fra 2 dager til 1 mnd etter traumet. Diagnose krever alvorlige
symptomer som gir problemer med sosial funksjon, arbeid eller andre viktige funksjoner [9].

Flere nyere publikasjoner understreker at forekomsten av PTSD etter amputasjoner (og andre traumer som gir fysisk skade) er relevant [2, 6,
12-14], og større enn i normalbefolkningen [15]. Det er også vist at overekstremitetsamputerte har en høyere forekomst av PTSD enn den
totale amputasjonspopulasjonen (13% vs 8%) [12]. Det har vært reist spørsmål om PTSD etter en amputasjon primært skyldes det
emosjonelle traumet forbundet med ulykken, eller det emosjonelle traumet forbundet med det å miste en kroppsdel og / eller funksjonstapet
forbundet med dette [16, 17]. I følge UpToDate er PTSD vanlig etter amputasjoner i relasjon til krig eller ulykker (20-22%), mens insidensen
etter ikke-traumatiske amputasjoner er lav (mindre enn 5%) [7]. I tråd med dette fant en retrospektiv studie av 22 traumatisk arm-og
benamputerte en forekomst av PTSD hos hele 77,2% etter 6 mnd [16]. Endret utseende er vist å være en selvstendig risikofaktor for utvikling
av PTSD etter fingeramputasjoner, uavhengig av funksjonstapet [18].

Arbeidsgruppens erfaring er at det er relativt sjelden at man ser psykiske plager etter overekstremitetsamputasjoner, og at det vanligste er
forbigående nedstemthet / depressive symptomer. Videre er vårt inntrykk at pasienter med store traumer, smerter og alvorlig
funksjonsnedsettelse, spesielt med påvirkning av arbeidsevne, er mest utsatte for psykiske plager og nedsatt livskvalitet. Dette er i tråd med
en nyere tverrsnittsstudie av norske armamputerte [3].

Behandling av ASD og PTSD

Det er gjort subgruppeanalyser av litteraturen vedrørende overlevere etter trafikkulykker og andre skadeoverlevere («injury survivors»), og
en fant da at de generelle behandlingsprinsippene for ASD og PTSD kan brukes også på disse gruppene [5]. Slik behandling er en
spesialistoppgave, og oppsummeres kun summarisk her, spesielt med tanke på henvisningspraksis, som vil være relevant for behandlende
ortoped (akuttfasen), pasientens fastlege og legen i armamputasjonsteamet.

Behandling av ASD (spesialistoppgave):
* Hvis symptomene er milde og har vært tilstede <4 uker etter traumet, vurder å se ting an [21]
* Henvise til traumefokusert CBT ved uttalte symptomer, signifikant funksjonsnedsettelse eller ASD-diagnose minst 2 uker etter traumet
(ikke før) [5, 22, 29, 30, 32, 33]

Behandling av PTSD (spesialistoppgave):
* Henvise pasienter som har symptomer >1 mnd, forverring, signifikant funksjonsnedsettelse eller høy risiko for utvikling av PTSD [22]
* Psykoterapi er førstevalgsbehandling, framfor medikamenter [5, 21, 30, 31]
* Voksne bør tilbys traumefokusert kognitiv atferdsterapi eller EMDR [5, 21, 30]
* Barn og ungdom bør tilbys traumefokusert kognitiv atferdsterapi [5, 21]
* Screene for komorbid psykisk sykdom [21]
* Ikke rutinemessig tilby ikke-traumefokuserte intervensjoner som avspenning, støtteterapi, psykodynamisk psykoterapi eller systemisk
psykoterapi (eller for barn: leketerapi, kunstterapi eller familieterapi) – det fins ikke overbevisende evidens for at disse behandlingene har
klinisk viktige effekter [21]

Medikamentell behandling ved ASD og PTSD (spesialistoppgave):
Det anbefales ikke rutinemessig å behandle ASD/PTSD innenfor de 4 første ukene medikamentelt [5, 30]. Ved PTSD (>4 uker) kan en vurdere
medikamentell behandling hvis pasienten ikke ønsker eller ikke kan delta i anbefalt psykoterapi, eller som tillegg til dette, førstevalg SSRI eller
SNRI [5, 22, 31]. Medikamentell behandling skal ikke rutinemessig skrives ut til barn og unge med PTSD, heller ikke som tillegg til
traumefokusert kognitiv atferdsterapi [5, 21].

Aktuelle kryssreferanser

God smertekontroll er viktig, også for å forebygge psykiske problemer [6], dette omtales separat, se kapitlene «Farmakologisk behandling av
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langvarige fantomsmerter og stumpsmerter», «Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter» og «Spesifikke smerter».

Sterk Anbefaling

8.1. Vi anbefaler at alle pasientene i det umiddelbare forløpet etter en overekstremitetsamputasjon:

* Tilbys praktisk, sosial og emosjonell støtte

* Oppmuntres til bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier som motvirker isolasjon og unngåelsesatferd og

fremmer bruk av sosial støtte og aktiv problemløsning

* Beroliges; de fleste psykiske symptomene i akuttfasen går over av seg selv

* Får god informasjon

- Om amputasjonen og videre forløp

- Om normale psykiske reaksjoner

* Får hjelp til å opprettholde daglige aktiviteter, hvis mulig

* Får hjelp til å fremme struktur, forutsigbarhet, omsorg og trygghet

* Får kontaktinformasjon om hvor de kan henvende seg dersom symptomer skulle oppstå

Vi anbefaler at disse tiltakene settes i verk allerede i akuttavdelingen, umiddelbart etter amputasjonen. De blir dermed kirurgens
primæransvar.
Vi anbefaler at tiltakene om nødvendig gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Forebygging av psykiske plager etter amputasjonen vil være viktig for at pasienten skal få optimal nytte av igangsatt
rehabilitering. Arbeidsgruppen kan ikke se at de anbefalte tiltakene skal kunne være til ulempe for pasienten. Til tross for lav kvalitet
på den forskningsbaserte evidensen er anbefalingen derfor likevel sterk, basert på at de anbefalte tiltakene er ikke-invasive, ikke
kostnadskrevende, potensielt svært nyttige og med godt fotfeste i klinisk erfaringsbasert praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter traumer, samt en
nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner. Evidensen er av lav kvalitet, men
entydig og støttes av eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av overekstremitetsamputerte, nyere narrative
oversiktsartikler som spesifikt omhandler oppfølging etter ortopediske traumer og amputasjoner og av konsensus i arbeidsgruppen.

Lav
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Begrunnelse

Forebygging og behandling av psykiske plager etter amputasjonen vil være viktig for at pasienten skal få optimal nytte av igangsatt
rehabilitering [3, 6]. Evidensen for effekten av ulike intervensjoner for forebygging og behandling av psykiske plager etter ortopediske
traumer (inkludert amputasjoner) er begrenset og sprikende [1, 6, 19]. Forebygging av psykiske plager etter traumer generelt er imidlertid
omtalt i flere internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer av høy kvalitet, og arbeidsgruppens anbefalinger baserer seg i hovedsak på
disse, supplert av amputasjonsspesifikk litteratur og konsensus i arbeidsgruppen. Det er godt samsvar mellom litteraturen og allerede
innarbeidet erfaringsbasert klinisk praksis.

Eksisterende retningslinjer omtaler i noen grad amputerte, for en stor del traumer mer generelt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen
grunn til å tro at overekstremitetsamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed
foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. Videre vurderer vi en overekstremitetsamputasjon uavhengig av
amputasjonsårsak (traumatisk vs ikke traumatisk) og nivå (arm vs hånd/finger) som et potensielt opplevd traume, og anbefaler derfor at
man forholder seg likt til alle overekstremitetsamputerte, uansett amputasjonsårsak og amputasjonsnivå.

For å forebygge psykiske plager etter en overekstremitetsamputasjon, anbefaler vi at alle pasientene i det umiddelbare forløpet etter amputasjonen
* Tilbys praktisk, sosial og emosjonell støtte [1, 5, 6, 20-25]
* Oppmuntres til bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier (derunder spesielt bruk av sosial støtte og aktiv problemløsning) [1, 5, 6, 20-24, 26]
* Beroliges; de fleste symptomene i akuttfasen går over av seg selv [1, 5, 9, 10, 22]
* Får god informasjon
- Om amputasjonen og videre forløp [1, 6, 20, 22, 23]
- Om normale psykiske reaksjoner [1, 6, 20, 22, 23]

* Får hjelp til å opprettholde daglige aktiviteter, hvis mulig [22, 23]
* Får hjelp til å fremme struktur, forutsigbarhet, omsorg og trygghet (spesielt viktig hos barn og unge) [22]
* Får kontaktinformasjon om hvor de kan henvende seg dersom symptomer skulle oppstå (symptomer på PTSD kan debutere etter akuttfasen)
[22, 24]. I praksis vil det da være mest aktuelt å henvende seg til fastlegen.

Disse tiltakene bør settes i verk allerede i akuttavdelingen, umiddelbart etter amputasjonen [6, 20, 22], og blir dermed kirurgens
primæransvar. Ved første kontakt med amputasjonsteamet bør tiltakene om nødvendig gjentas [6], da som en tverrfaglig intervensjon.
Hensikten er å fremme pasientens resiliens og mestringsevne [5].

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste overekstremitetsamputerte vil ønske å ta imot råd om hvordan best mestre tilværelsen som
nyamputert. Imidlertid vil både amputasjonsnivå og andre sårbarhetsfaktorer kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

De anbefalte tiltakene er enkle, ikke kostnadskrevende og vil kunne gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering av
pasienten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Praktisk, sosial og emosjonell støtte

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
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omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Ref [5], guideline:

The guideline refers to a study that compared education and control after trauma. RR for self-reported PTSD diagnosis after 6
months was 0,41 (0,16-1,03) (intervention vs control). There was no clinically important effect on self-reported depression (BDI).
No other effect estimates given for psychosocial support or promoting coping strategies after trauma. Nevertheless, the guideline
gives clear recommendations for practical, social and emotional support: “The best approach to helping people following a
potentially traumatic experience is to offer practical and emotional support and encourage the use of helpful coping strategies
and social supports. The goal here is to enhance the person’s natural resilience and coping ability in the face of trauma.”
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen.

Dermed anses overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Grundig gjennomført systematisk review, metaanalyse gjennomført der

det er mulig. Effektestimater og oversikt over kvalitetsvurdering tilgjengelig i nedlastbar form (appendix). For praktisk, sosial og

emosjonell støtte kun en studie, angitt moderate risk of bias i retningslinjen, vi vurderer dette som tilsvarende alvorlig risk of bias (da

alternativet i GRADE er ingen betydelig risk of bias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for

håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner

imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed

foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt

konfidensintervall for RR som omfatter 1, dermed serious imprecision og ingen sikker effekt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for praktisk,

sosial og emosjonell støtte. Ref [20], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

PTSD diagnosis 6
months after

trauma Basert på data fra 157

pasienter i 1 studier.

Guideline with clear recommendations for
practical, social and emotional support, based

on a systematic review. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for praktisk,

sosial og emosjonell støtte. Ref [22], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for praktisk,

sosial og emosjonell støtte. Ref [21], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [24],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
5
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Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline, men konsensusbasert anbefaling. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress

disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline, men konsensusbasert anbefaling. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress

disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene baserer seg på konsensus. Gammel retningslinje

(fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Fremme bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Ref [5], guideline:

Guideline, referring 2 studies that evaluated the effect of collaborative care including suggested coping strategies and discussing
problem solving. No significant differences between groups were found for PTSD or depressive symptoms at 4-6 months after
trauma. PTSD severity SMD 0,30 (-0,25 to 0,86). Depressive symptoms SMD 0,29 (-0,27 to 0,85). I.e. inconclusive evidence for the
effect of collaborative care including suggested coping strategies and discussing problem solving.
No studies evaluating coping strategies alone were identified. However, the guideline includes clear recommendations for
encouraging the use of helpful coping strategies (consensus based?): “The best approach to helping people following a potentially
traumatic experience is to offer practical and emotional support and encourage the use of helpful coping strategies and social
supports. The goal here is to enhance the person’s natural resilience and coping ability in the face of trauma.”

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen.

Dermed anses overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Grundig gjennomført systematisk review, metaanalyse gjennomført der

det er mulig. Effektestimater og oversikt over kvalitetsvurdering tilgjengelig i nedlastbar form (appendix). For mestring to små studier,

der denne intervensjonen er bakt inn i et opplegg for collaborative care. Dermed vanskelig å trekke ut effekten av kun det å fremme

bruk av hensiktsmessige mestringsstrategier. Angitt moderate risk of bias i retningslinjen, vi vurderer dette som tilsvarende serious

risk of bias (da alternativet i GRADE er ingen betydelig risk of bias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen

finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser

dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede

konfidensintervaller som omfatter 0 effekt, dermed serious imprecision. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline, men konsensusbasert anbefaling. ; Heterogenitet

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for fremming av

hensiktsmessige mestringsstrategier. Ref [20],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

PTSD and
depressive

symptoms 4-6
months after

trauma

Basert på data fra 64

pasienter i 2 studier.

Guideline with clear (consensus based?)
recommendations for encouraging the use of
helpful coping strategies, but also referring 2

studies of the effect of collaborative care
including suggested coping strategies and
discussing problem solving, that found no

significant differences between groups for
PTSD or depressive symptoms at 4-6 months

after trauma. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for fremming av

hensiktsmessige mestringsstrategier. Ref [22],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling for fremming av

hensiktsmessige mestringsstrategier. Ref [21],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
4

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [24],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
5
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(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress

disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Grundig gjennomført systematisk review av litteraturen, med

metaanalyse der det er relevant. Men disse anbefalingene er konsensusbasert. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress

disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd

traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje, men ikke tilgjengelig i kvalitetsvurderte

retningslinjedatabaser. Litteratursøk ikke godt beskrevet. De aktuelle anbefalingene baserer seg på konsensus. Gammel retningslinje

(fra 2003), mangler oppdatert kunnskap. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: God informasjon og beroligelse

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Ref [5], guideline:

Guideline, referring a study that compared education and control after trauma. RR for self-reported PTSD diagnosis after 6
months was 0,41 (0,16-1,03) (intervention vs control). There was no clinically important effect on self-reported depression (BDI).
No other effect estimates given for psychosocial support or promoting coping strategies after trauma. Nevertheless, the guideline
gives clear recommendations for practical, social and emotional support: “The best approach to helping people following a
potentially traumatic experience is to offer practical and emotional support and encourage the use of helpful coping strategies
and social supports. The goal here is to enhance the person’s natural resilience and coping ability in the face of trauma.”

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbasert
anbefaling

Konsensusbasert anbefaling. Ref [20],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen.

Dermed anses overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Grundig gjennomført systematisk review, metaanalyse gjennomført der

det er mulig. Effektestimater og oversikt over kvalitetsvurdering tilgjengelig i nedlastbar form (appendix). For praktisk, sosial og

emosjonell støtte kun en studie, angitt moderate risk of bias i retningslinjen, vi vurderer dette som tilsvarende alvorlig risk of bias (da

alternativet i GRADE er ingen betydelig risk of bias). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for

håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner

imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed

foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt

konfidensintervall for RR som omfatter 1, dermed serious imprecision og ingen sikker effekt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbasert anbefaling. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

signifikant risk of bias
1

PTSD diagnosis 6
months after

trauma Basert på data fra 157

pasienter i 1 studier.

Guideline, referring a study that compared
education and control after trauma. RR for

self-reported PTSD diagnosis after 6 months
was 0,41 (0,16-1,03) (intervention vs control).

For detaljer, se Sammendrag. Ref [5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [22],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Oppfølging av sårbare pasienter innenfor gitte tidsintervaller

Komparator:
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Svak Anbefaling

8.2. Vi foreslår at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten gjør en kartlegging med tanke på
sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon og PTSD.

Praktisk Info

Symptomer på angst kan kartlegges med det standardiserte skjemaet HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale), som gir et mål på
generelt angstnivå hos pasienten [41].

Screening med tanke på depresjon bør omfatte minst to spørsmål som gjelder humør og interesser: «Har du de siste par uker kjent deg
nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?» og «Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over
det du gjør?» Videre anbefales bruk av de standardiserte hjelpemidlene MADRS eller BDIII for vurdering av depresjonsnivå, og som
hjelpemiddel til å følge opp en behandling [28].

Symptomer på PTSD kan kartlegges vha. det validerte skjemaet IES-R (Impact of Event Scale – Revised) [39], som fins på norsk. Dette

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Trekk for manglende transparens. Godt metodologisk

utført retningslinje i en kvalitetsvurdert retningslinjedatabase, men ikke angitt effektmål for å underbygge påstanden om evidens av

god kvalitet for oppfølging av risikopasienter innenfor angitte tidsintervaller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag Anbefaler oppfølging av risikopasienter
innenfor angitte tidsintervaller. Ref [22],

guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 1
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brukes blant annet på Sunnaas. Et annet alternativ er den norske versjonen av PCL (PTSD Checklist) [40].

Bitterhet / opplevd injustice kan kartlegges vha det validerte skjemaet IEQ (Injustice Experience Questionnaire). Skjemaet fins på norsk
(se: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regional-kompetansetjeneste-for-smerte/Documents/
Sammensl%C3%A5tt%20rapport%20fra%20hele%20oversettelsesprosessen%20av%20IEQ%2018sep2015.pdf) manualen på engelsk
(se: http://sullivan-painresearch.mcgill.ca/pdf/ieq/IEQManual.pdf). Innledningen i den norske versjonen er knyttet opp mot smerter, men
skjemaet kan også brukes til å kartlegge bitterhet knyttet opp mot andre livshendelser, slik som en amputasjon.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

En Cochrane-oversikt [19] fant ingen effekt av forebyggende psykoterapi gitt rutinemessig etter fysiske traumer. I tre av fem studier fant
en faktisk en negativ effekt på psykisk helse. Dette kan forklares ved at slike tiltak kan føre til en form for sekundær traumatisering og
samtidig en medikalisering av normale reaksjoner, noe som kan utløse symptomer hos pasienter som ellers ikke ville ha utviklet dette [19,
22]. Forfatterne konkluderer med at en må forsøke å fange opp sårbare pasienter og bare behandle de som utvikler symptomer /
problemer [19]. Dette er i tråd med amerikanske [22] og engelske [4, 21] retningslinjer for behandling av postttraumatisk stress, og med
en ny narrativ oversikt over tiltak som kan forebygge psykiske plager etter ortopediske traumer [6]. Amerikanske retningslinjer for
rehabilitering etter amputasjoner anbefaler også tidlig screening av pasientene for å avdekke symptomer på angst, depresjon, PTSD og
ulike sårbarhetsfaktorer [20, 27].

Med bakgrunn i dette, foreslår vi at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten (i praksis innen 1 mnd
etter amputasjonen, se «Oppstart rehabilitering») gjør en kartlegging med tanke på sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon
og PTSD. Aktuelle sårbarhetsfaktorer vil i første rekke være tidligere livshendelser (inkl. krig og terrortraumer), psykisk komorbiditet
(nåværende eller tidligere angst og depresjon), rus/alkoholmisbruk, kroniske smerter, ung alder ved amputasjonen, parallelle stressorer,
kvinnelig kjønn, lav sosial støtte, lav total FIM, store endringer i utseende («cosmetic disfigurement») og bitterhet. Premorbid personlighet
(spesielt nevrotisk) kan også ha betydning for mestringsstrategier og utfall [1, 6, 11, 16, 20, 22, 28]. Aktuelle instrumenter for screening
med tanke på angst, depresjon og PTSD er omtalt under Praktisk informasjon.

Risikopasienter bør henvises til diagnostisk screening og videre oppfølging hos spesialist [19, 22], se anbefaling 8.3.

Pasienter som har en eller flere sårbarhetsfaktorer, men der symptomtrykket ved første vurdering i dysmeli- og armamputasjonsteamet
ikke tilsier at det er behov for henvisning til psykiatrisk vurdering, bør følges opp videre hos fastlege med ny symptomscreening etter 3-6
mnd og 12 mnd [6, 22] for å avdekke et eventuelt behov for videre behandling og/eller henvisning til spesialist, se anbefaling 8.4.

Fordeler og ulemper

Forebygging av psykiske plager etter amputasjonen vil være viktig for at pasienten skal få optimal nytte av igangsatt rehabilitering.
Screening med tanke på sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon og PTSD kan være en del av dette. En ulempe vil være
muligheten for medikalisering av normale reaksjoner.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på en internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter traumer, samt en nyere
amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner. Evidensen er av lav-moderat kvalitet, og
støttes av konsensus i arbeidsgruppen. Det fins evidens av høy kvalitet for den spesifikke behandlingen av depresjon, ASD og PTSD,
men dette er en spesialistoppgave og omtales ikke her.

Moderat

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at mange pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon vil være positive til en kartlegging med tanke på
sårbarhetsfaktorer og symptomer på angst, depresjon og PTSD. Andre vil ikke ønske at disse temaene tas opp. Både amputasjonsnivå
og andre faktorer vil kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Det anbefalte tiltaket er ikke kostnadskrevende og vil kunne gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering av
pasienten. En kartlegging av pasienten inkludert bruk av standardiserte skjema vil imidlertid kreve noe tid og personalressurser, samt
kjennskap til bruk av de aktuelle kartleggingsinstrumentene.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt
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For detaljer vedrørende tidspunkt for første henvisning ved ASD og PTSD og en summarisk oversikt over førstevalgsbehandling ved disse
to tilstandene, se «Behandling av ASD og PTSD» under felles Bakgrunnstekst for kapitlet «Psykiske reaksjoner etter
overekstremitetsamputasjoner». For ytterligere detaljer vedrørende behandling av ASD, PTSD og depresjon vises til egne retningslinjer
spesifikt for dette; for angst fins norske kliniske retningslinjer [41], for depresjon fins en norsk nasjonal retningslinje [28], for PTSD og ASD
fins retningslinjer fra for eksempel USA og Australia [5, 22]. UpToDate omtaler også PTSD / ASD hos både barn og voksne [9, 11, 29-31].
Norske nasjonale retningslinjer for ASD / PTSD foreligger ikke.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstemitetsamputasjon

Intervensjon: Kartlegge sårbarhetsfaktorer og henvise risikopasienter

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [20],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag
Anbefaler å screene risikopasienter og

identifisere disse ved hjelp av kjente
risikofaktorer. Ref [22], guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 2

Anbefaling på
sprikende

evidensgrunnlag
Anbefaler å bruke sårbarhetsfaktorer for å

identifisere personer med økt risiko for å
utvikle PTSD. Ref [21], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency) 3
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og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner,

men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen. Dermed anses overførbarheten som god. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Tallverdier ikke angitt. Derimot angitt i teksten og i

tabellform at evidensen for å screene risikopasienter (og identifisere disse ved hjelp av kjente risikofaktorer) er av god kvalitet.

Trekker ned til moderat for manglende mulighet til å dobbeltsjekke dette (manglende transparens). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

3. Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Det foreligger sprikende evidens for nytten av screening og viktigheten av

sårbarhetsfaktorer. Dermed angitt evidens grad C (svt Low) for å bruke sårbarhetsfaktorer for å identifisere personer med økt risiko

for å utvikle PTSD. Tallverdier ikke angitt. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt

stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å

tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon

som overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Oppfølging av sårbare pasienter innenfor gitte tidsintervaller

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag

Anbefaler oppfølging av risikopasienter
innenfor angitte tidsintervaller. Ref [22],

guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende
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Svak Anbefaling

8.3. Vi foreslår at risikopasienter henvises til diagnostisk screening og videre oppfølging hos spesialist (psykiater / psykolog).

Praktisk Info

Symptomer på angst kan kartlegges med det standardiserte skjemaet HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale), som gir et mål på
generelt angstnivå hos pasienten [41].

Screening med tanke på depresjon bør omfatte minst to spørsmål som gjelder humør og interesser: «Har du de siste par uker kjent deg
nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?» og «Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over
det du gjør?» Videre anbefales bruk av de standardiserte hjelpemidlene MADRS eller BDIII for vurdering av depresjonsnivå, og som
hjelpemiddel til å følge opp en behandling [28].

Symptomer på PTSD kan kartlegges vha. det validerte skjemaet IES-R (Impact of Event Scale – Revised) [39], som fins på norsk. Dette
brukes blant annet på Sunnaas. Et annet alternativ er den norske versjonen av PCL (PTSD Checklist) [40].

Bitterhet / opplevd injustice kan kartlegges vha det validerte skjemaet IEQ (Injustice Experience Questionnaire). Skjemaet fins på norsk
(se: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regional-kompetansetjeneste-for-smerte/Documents/
Sammensl%C3%A5tt%20rapport%20fra%20hele%20oversettelsesprosessen%20av%20IEQ%2018sep2015.pdf), manualen på engelsk
(se: http://sullivan-painresearch.mcgill.ca/pdf/ieq/IEQManual.pdf). Innledningen i den norske versjonen er knyttet opp mot smerter, men
skjemaet kan også brukes til å kartlegge bitterhet knyttet opp mot andre livshendelser, slik som en amputasjon.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Trekk for manglende transparens. Godt metodologisk

utført retningslinje i en kvalitetsvurdert retningslinjedatabase, men ikke angitt effektmål for å underbygge påstanden om evidens av

god kvalitet for oppfølging av risikopasienter innenfor angitte tidsintervaller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

transparens) 1

Fordeler og ulemper

Forebygging av psykiske plager etter amputasjonen vil være viktig for at pasienten skal få optimal nytte av igangsatt rehabilitering.
Henvisning av risikopasienter til videre oppfølging hos psykiater / psykolog kan være en del av dette. Ulemper vil bla være muligheten
for medikalisering av normale reaksjoner, samt mulig manglende kapasitet for oppfølging av henviste pasienter i
spesialisthelsetjenesten.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på en internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter traumer, samt en nyere
amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner. Evidensen er av lav-moderat kvalitet, og

Moderat

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

291 of 607

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regional-kompetansetjeneste-for-smerte/Documents/Sammensl%C3%A5tt%20rapport%20fra%20hele%20oversettelsesprosessen%20av%20IEQ%2018sep2015.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regional-kompetansetjeneste-for-smerte/Documents/Sammensl%C3%A5tt%20rapport%20fra%20hele%20oversettelsesprosessen%20av%20IEQ%2018sep2015.pdf
http://sullivan-painresearch.mcgill.ca/pdf/ieq/IEQManual.pdf


Begrunnelse

En Cochrane-oversikt [19] fant ingen effekt av forebyggende psykoterapi gitt rutinemessig etter fysiske traumer. I tre av fem studier fant
en faktisk en negativ effekt på psykisk helse. Dette kan forklares ved at slike tiltak kan føre til en form for sekundær traumatisering og
samtidig en medikalisering av normale reaksjoner, noe som kan utløse symptomer hos pasienter som ellers ikke ville ha utviklet dette [19,
22]. Forfatterne konkluderer med at en må forsøke å fange opp sårbare pasienter og bare behandle de som utvikler symptomer /
problemer [19]. Dette er i tråd med amerikanske [22] og engelske [4, 21] retningslinjer for behandling av postttraumatisk stress, og med
en ny narrativ oversikt over tiltak som kan forebygge psykiske plager etter ortopediske traumer [6]. Amerikanske retningslinjer for
rehabilitering etter amputasjoner anbefaler også tidlig screening av pasientene for å avdekke symptomer på angst, depresjon, PTSD og
ulike sårbarhetsfaktorer [20, 27].

Med bakgrunn i dette, foreslår vi at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten (i praksis innen 1 mnd
etter amputasjonen, se «Oppstart rehabilitering») gjør en kartlegging med tanke på sårbarhetsfaktorer og klinikk/symptomer på angst,
depresjon og PTSD, se anbefaling 8.2.

Risikopasienter bør henvises til diagnostisk screening og videre oppfølging hos spesialist [19, 22]. Klare indikasjoner for henvisning
inkluderer forverring av stressrelaterte symptomer, forverring av komorbid psykisk sykdom (angst, depresjon) og økende funksjonstap
relatert til dette. En bør dessuten ha lav terskel for henvisning av pasienter med tidligere psykisk sykdom, lav sosial støtte og dårlig
/inadekvat mestringsevne [22]. Ved usikkerhet omkring behovet for spesialistvurdering, bør pasienten henvises [22].

For detaljer vedrørende tidspunkt for første henvisning ved ASD og PTSD og en summarisk oversikt over førstevalgsbehandling ved disse
to tilstandene, se «Behandling av ASD og PTSD» under felles Bakgrunnstekst for kapitlet «Psykiske reaksjoner etter
overekstremitetsamputasjoner». For ytterligere detaljer vedrørende behandling av ASD, PTSD og depresjon vises til egne retningslinjer
spesifikt for dette; for angst fins norske kliniske retningslinjer [41], for depresjon fins en norsk nasjonal retningslinje [28], for PTSD og ASD
fins retningslinjer fra for eksempel USA og Australia [5, 22]. UpToDate omtaler også PTSD / ASD hos både barn og voksne [9, 11, 29-31].
Norske nasjonale retningslinjer for ASD / PTSD foreligger ikke.

støttes av konsensus i arbeidsgruppen. Det fins evidens av høy kvalitet for den spesifikke behandlingen av depresjon, ASD og PTSD,
men dette er en spesialistoppgave og omtales ikke her.

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at en del pasienter som identifiseres som risikopasienter vil være positive til videre oppfølging hos psykiater /
psykolog. Andre vil ikke ønske dette. Både amputasjonsnivå og andre faktorer vil kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Det anbefalte tiltaket vil kunne gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering av pasienten. Både identifisering av, og
ikke minst videre oppfølging av, risikopasienter kan imidlertid kreve noe tid og personalressurser. I tillegg kommer muligheten for
manglende kapasitet for oppfølging av henviste pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstemitetsamputasjon

Intervensjon: Kartlegge sårbarhetsfaktorer og henvise risikopasienter

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
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omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner,

men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen. Dermed anses overførbarheten som god. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Tallverdier ikke angitt. Derimot angitt i teksten og i

tabellform at evidensen for å screene risikopasienter (og identifisere disse ved hjelp av kjente risikofaktorer) er av god kvalitet.

Trekker ned til moderat for manglende mulighet til å dobbeltsjekke dette (manglende transparens). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

3. Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Det foreligger sprikende evidens for nytten av screening og viktigheten av

sårbarhetsfaktorer. Dermed angitt evidens grad C (svt Low) for å bruke sårbarhetsfaktorer for å identifisere personer med økt risiko

for å utvikle PTSD. Tallverdier ikke angitt. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt

stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å

tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [20],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag
Anbefaler å screene risikopasienter og

identifisere disse ved hjelp av kjente
risikofaktorer. Ref [22], guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 2

Anbefaling på
sprikende

evidensgrunnlag
Anbefaler å bruke sårbarhetsfaktorer for å

identifisere personer med økt risiko for å
utvikle PTSD. Ref [21], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency) 3
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som overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Oppfølging av sårbare pasienter innenfor gitte tidsintervaller

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Trekk for manglende transparens. Godt metodologisk

utført retningslinje i en kvalitetsvurdert retningslinjedatabase, men ikke angitt effektmål for å underbygge påstanden om evidens av

god kvalitet for oppfølging av risikopasienter innenfor angitte tidsintervaller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag Anbefaler oppfølging av risikopasienter
innenfor angitte tidsintervaller. Ref [22],

guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 1
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Svak Anbefaling

8.4. Vi foreslår at pasienter som har en eller flere sårbarhetsfaktorer, men der symptomtrykket ved første vurdering i dysmeli- og
armamputasjonsteamet ikke tilsier at det er behov for henvisning til psykiatrisk vurdering, følges opp videre hos fastlege med ny
symptomscreening etter 3-6 mnd og 12 mnd for å avdekke et eventuelt behov for behandling hos spesialist (psykiater / psykolog).

Praktisk Info

Symptomer på angst kan kartlegges med det standardiserte skjemaet HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale), som gir et mål på
generelt angstnivå hos pasienten [41].

Screening med tanke på depresjon bør omfatte minst to spørsmål som gjelder humør og interesser: «Har du de siste par uker kjent deg
nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?» og «Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over
det du gjør?» Videre anbefales bruk av de standardiserte hjelpemidlene MADRS eller BDIII for vurdering av depresjonsnivå, og som
hjelpemiddel til å følge opp en behandling [28].

Symptomer på PTSD kan kartlegges vha. det validerte skjemaet IES-R (Impact of Event Scale – Revised) [39], som fins på norsk. Dette
brukes blant annet på Sunnaas. Et annet alternativ er den norske versjonen av PCL (PTSD Checklist) [40].

Bitterhet / opplevd injustice kan kartlegges vha det validerte skjemaet IEQ (Injustice Experience Questionnaire). Skjemaet fins på norsk
(se: https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Regional-kompetansetjeneste-for-smerte/Documents/
Sammensl%C3%A5tt%20rapport%20fra%20hele%20oversettelsesprosessen%20av%20IEQ%2018sep2015.pdf), manualen på engelsk
(se: http://sullivan-painresearch.mcgill.ca/pdf/ieq/IEQManual.pdf). Innledningen i den norske versjonen er knyttet opp mot smerter, men
skjemaet kan også brukes til å kartlegge bitterhet knyttet opp mot andre livshendelser, slik som en amputasjon.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

En Cochrane-oversikt [19] fant ingen effekt av forebyggende psykoterapi gitt rutinemessig etter fysiske traumer. I tre av fem studier fant
en faktisk en negativ effekt på psykisk helse. Dette kan forklares ved at slike tiltak kan føre til en form for sekundær traumatisering og

Fordeler og ulemper

Forebygging av psykiske plager etter amputasjonen vil være viktig for at pasienten skal få optimal nytte av igangsatt rehabilitering.
Gjentatt symptomscreening av pasienter som identifiseres som sårbare kan være en del av dette. Ulemper vil bla være muligheten for
medikalisering av normale reaksjoner, samt bruk av tid og personalressurser.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på en internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter traumer, samt en nyere
amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner. Evidensen er av lav-moderat kvalitet, og
støttes av konsensus i arbeidsgruppen. Det fins evidens av høy kvalitet for den spesifikke behandlingen av depresjon, ASD og PTSD,
men dette er en spesialistoppgave og omtales ikke her.

Moderat

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at en del overekstremitetsamputerte som identifiseres som sårbare, vil være positive til en gjentatt kartlegging
med tanke på symptomer på angst, depresjon og PTSD. Andre vil ikke ønske dette. Både amputasjonsnivå og andre faktorer vil kunne
ha betydning for pasientens preferanser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Det anbefalte tiltaket er ikke kostnadskrevende og vil kunne gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering av
pasienten. Gjentatt screening av sårbare pasienter, evt med bruk av standardiserte skjema, vil imidlertid kreve noe tid og
personalressurser, samt kjennskap til bruk av de aktuelle kartleggingsinstrumentene.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt
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samtidig en medikalisering av normale reaksjoner, noe som kan utløse symptomer hos pasienter som ellers ikke ville ha utviklet dette [19,
22]. Forfatterne konkluderer med at en må forsøke å fange opp sårbare pasienter og bare behandle de som utvikler symptomer /
problemer [19]. Dette er i tråd med amerikanske [22] og engelske [4, 21] retningslinjer for behandling av postttraumatisk stress, og med
en ny narrativ oversikt over tiltak som kan forebygge psykiske plager etter ortopediske traumer [6]. Amerikanske retningslinjer for
rehabilitering etter amputasjoner anbefaler også tidlig screening av pasientene for å avdekke symptomer på angst, depresjon, PTSD og
ulike sårbarhetsfaktorer [20, 27].

Med bakgrunn i dette, foreslår vi at legen i dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten (i praksis innen 1 mnd
etter amputasjonen, se «Oppstart rehabilitering») gjør en kartlegging med tanke på sårbarhetsfaktorer og klinikk/symptomer på angst,
depresjon og PTSD, se anbefaling 8.2.

Risikopasienter bør henvises til diagnostisk screening og videre oppfølging hos spesialist [19, 22], se anbefaling 8.3.

Pasienter som har en eller flere sårbarhetsfaktorer, men der symptomtrykket ved første vurdering i dysmeli- og armamputasjonsteamet
ikke tilsier at det er behov for henvisning til psykiatrisk vurdering, bør følges opp videre hos fastlege med ny symptomscreening etter 3-6
mnd og 12 mnd [6, 22] for å avdekke et eventuelt behov for videre behandling og/eller henvisning til spesialist.

For detaljer vedrørende tidspunkt for første henvisning ved ASD og PTSD og en summarisk oversikt over førstevalgsbehandling ved disse
to tilstandene, se «Behandling av ASD og PTSD» under felles Bakgrunnstekst for kapitlet «Psykiske reaksjoner etter
overekstremitetsamputasjoner». For ytterligere detaljer vedrørende behandling av ASD, PTSD og depresjon vises til egne retningslinjer
spesifikt for dette; for angst fins norske kliniske retningslinjer [41], for depresjon fins en norsk nasjonal retningslinje [28], for PTSD og ASD
fins retningslinjer fra for eksempel USA og Australia [5, 22]. UpToDate omtaler også PTSD / ASD hos både barn og voksne [9, 11, 29-31].
Norske nasjonale retningslinjer for ASD / PTSD foreligger ikke.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstemitetsamputasjon

Intervensjon: Kartlegge sårbarhetsfaktorer og henvise risikopasienter

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbasert
anbefaling Konsensusbasert anbefaling. Ref [20],

guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefaling på
uklart

Anbefaler å screene risikopasienter og
identifisere disse ved hjelp av kjente

Moderat
grunnet manglende
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinjen har en god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk

og systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Alvorlig risk of bias fordi aktuelle anbefalinger framstår som konsensusbaserte, se

kommentar til imprecision nedenfor. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner,

men har ikke begrenset litteratursøket til denne amputasjonsgruppen. Dermed anses overførbarheten som god. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Tallverdier ikke angitt. Derimot angitt i teksten og i

tabellform at evidensen for å screene risikopasienter (og identifisere disse ved hjelp av kjente risikofaktorer) er av god kvalitet.

Trekker ned til moderat for manglende mulighet til å dobbeltsjekke dette (manglende transparens). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

3. Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Det foreligger sprikende evidens for nytten av screening og viktigheten av

sårbarhetsfaktorer. Dermed angitt evidens grad C (svt Low) for å bruke sårbarhetsfaktorer for å identifisere personer med økt risiko

for å utvikle PTSD. Tallverdier ikke angitt. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt

stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å

tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon

som overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

evidensgrunnlag

risikofaktorer. Ref [22], guideline.

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 2

Anbefaling på
sprikende

evidensgrunnlag
Anbefaler å bruke sårbarhetsfaktorer for å

identifisere personer med økt risiko for å
utvikle PTSD. Ref [21], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency) 3

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Oppfølging av sårbare pasienter innenfor gitte tidsintervaller

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
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Sterk Anbefaling MOT

8.5. Individuell engang psykologisk debriefing (1-sesjon 1-1 samtale) etter et traume har ikke dokumentert effekt og frarådes, både for
barn og voksne.

Nøkkelinfo

omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Se kommentar under imprecision. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og

posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at

armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som

overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Trekk for manglende transparens. Godt metodologisk

utført retningslinje i en kvalitetsvurdert retningslinjedatabase, men ikke angitt effektmål for å underbygge påstanden om evidens av

god kvalitet for oppfølging av risikopasienter innenfor angitte tidsintervaller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Anbefaling på
uklart

evidensgrunnlag Anbefaler oppfølging av risikopasienter
innenfor angitte tidsintervaller. Ref [22],

guideline.

Moderat
grunnet manglende

angivelse av effektmål
og dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 1

Fordeler og ulemper

Det vil være en ulempe å bruke ressurser på et tiltak som ikke er dokumentert effektivt mht relevante utfall (senere forekomst av
PTSD, posttraumatiske stress-symptomer, angst og depresjon), og som dessuten kan ha en negativ effekt på pasientene.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det er vist - blant annet i flere metaanalyser - at enkeltsamtaler med kriserammede (individuell engangs psykologisk debriefing) ikke
har bedre effekt enn ingen tiltak med hensyn til senere forekomst av PTSD, posttraumatiske stress-symptomer, angst og depresjon.
Flere enkeltstudier har dessuten vist en negativ effekt av tiltaket. Det er på grunnlag av dette enighet på tvers av retningslinjer om at
tiltaket bør frarådes, både for barn og voksne. Vi trekker kvaliteten på evidensen ned til moderat pga manglende angivelse av
effektestimater (manglende transparens), se Forskningsdokumentasjon.

Moderat
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Begrunnelse

Det er vist - blant annet i flere metaanalyser - at enkeltsamtaler med kriserammede (individuell engangs psykologisk debriefing) ikke har
bedre effekt enn ingen tiltak med hensyn til senere forekomst av PTSD, posttraumatiske stress-symptomer, angst og depresjon. Flere
enkeltstudier har dessuten vist en negativ effekt av tiltaket [22]. Det er derfor stor enighet på tvers av ulike retningslinjer om at dette
tiltaket bør frarådes, både for barn og voksne [5, 21, 22, 32-34]. En god omtale av ulike former for debriefing og evidensgrunnlaget fins i
den amerikanske retningslinjen «VA/DoD clinical practice guideline for management of post-traumatic stress» [22] side 104-107.

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene ikke vil ønske dette tiltaket.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Det bør ikke brukes ressurser i form av tid og helsepersonell på et tiltak som ikke har dokumentert effekt, som kan ha negativ effekt,
og som klart frarådes i flere internasjonale retningslinjer.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne og barn utsatt for et traume

Intervensjon: Individuell engangs psykologisk debriefing

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Retningslinjen refererer til flere metaanalyser som har kommet til

samme resultat. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline

for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner

imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed

foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Noe mangelfull

angivelse av effektestimater, trekker derfor ett hakk for manglende transparens. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Forekomst av
PTSD, angst og

depresjon

Flere metaanalyser har vist at tiltaket ikke har
bedre effekt enn ingen tiltak på senere

forekomst av PTSD, posttraumatiske stress-
symptomer, angst og depresjon. Flere

enkeltstudier har dessuten vist en negativ
effekt av tiltaket. Ref [22], guideline.

Moderat
grunnet mangelfull

angivelse av
effektestimater og

dermed uklart
evidensgrunnlag

(manglende

transparens) 1
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Sterk Anbefaling

8.6. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får tilbud om kontakt med likeperson i løpet av oppholdet i akuttavdelingen, og at
tilbudet gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved
behov.

Praktisk Info

Det foreligger en skriftlig informasjonspakke fra pasientforeningen Momentum, denne ligger på ulike sykehus og rehabiliteringssentre og
omtaler blant annet muligheten for likepersonkontakt. For nyamputerte kan det være en fordel om kontakt etter initiativ fra
pasienten formidles via helsepersonell eller Momentum, blant annet med tanke på å få til en god match i forhold til kjønn, alder og
amputasjonsnivå. Pasienten kan imidlertid også finne en oversikt over aktuelle likepersoner på Momentums nettside
(https://www.momentum.nu/momentums-oppgaver-og-arbeid/likepersonsarbeid/), og ta kontakt selv.
Likepersonkontakt er nærmere omtalt på Momentums nettsider: https://www.momentum.nu/mot-en-likeperson/ Her finnes også et
skjema pasienten kan fylle ut dersom vedkommende ønsker likepersonkontakt formidlet av Momentum.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Likepersoner er erfarne overekstremitetsamputerte som etter strukturert opplæring deler sine erfaringer med nyamputerte og slik bidrar
med hjelp, støtte og veiledning [20]. Likepersoner har taushetsplikt. Forskning har vist at likepersonkontakt kan hjelpe pasientene til
bedre å mestre psykiske reaksjoner som depresjon, angst og hjelpeløshet [6, 20, 35, 36]. I tillegg bidrar likepersonene med nyttige råd
både om protesebruk og mestring av ulike hverdagsaktiviteter [20, 24, 27, 37]. I Norge er det pasientorganisasjonen Momentum som
distribuerer likepersoner for armamputerte. Det er en likepersonkontakt i hvert fylkeslag. Arbeidsgruppens erfaring er at
likepersonkontakt er svært nyttig for pasientene, selv om det varierer når den enkelte er «moden» for slik kontakt.

Ved planlagt amputasjon kan det være nyttig å snakke med likeperson allerede før inngrepet [24], for andre bør det som hovedregel tilbys
kontakt med likeperson kort tid postoperativt [20]. Dette bør så langt det lar seg gjøre skje allerede i løpet av oppholdet i akuttavdelingen,
og gjentas ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Deretter bør det tilbys gjentatt likepersonkontakt ved behov. Det
kan være en fordel å ta hensyn til alder, kjønn og spesielt amputasjonsnivå når likepersonkontakt opprettes [20], men arbeidsgruppens
erfaring er at dette ikke er et absolutt krav for at kontakten skal være vellykket.

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se likepersonkontakt skal kunne være til ulempe for pasienten. Tiltaket er ikke kostnadskrevende, potensielt
svært nyttig og med godt fotfeste i klinisk erfaringsbasert praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på konsensus i arbeidsgruppen, støttet av evidens av lav kvalitet, derunder en konsensusbasert anbefaling i
en engelsk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte (se Forskningsdokumentasjon). Anbefalingen støttes også
av en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av overekstremitetsamputerte krigsveteraner samt nyere narrative
oversiktsartikler som omhandler oppfølging etter ortopediske traumer og amputasjoner (referert under Begrunnelse).

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at de fleste pasientene vil ønske å ta imot råd om hvordan best mestre tilværelsen som nyamputert. Vår
erfaring er også at de fleste ønsker kontakt med likeperson og finner dette nyttig, men at noen takker nei til dette. Her vil både
amputasjonsnivå og andre faktorer kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Likepersonkontakt er et enkelt, ikke kostnadskrevende tiltak som kan gjennomføres samtidig med annen behandling / rehabilitering
av pasienten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Likepersonkontakt

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Hovedsakelig
konsensusbasert

anbefaling

Guideline, anbefalinger likepersonkontakt.
Anbefalingene er basert på klinisk konsensus,

en observasjonsstudie og en nettside som
driver formidling av likepersoner. Ref [20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Nytteverdi
likeperson -
unilateralt
amputerte

Basert på data fra 214

pasienter i 1 studier.

N=20 anga å ha benyttet likeperson. Av disse
anga 66,7% (95% CI 44,9-88,4%) tilbudet som

nyttig. Ref [37].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Behov
likeperson -
unilateralt
amputerte

N=113 besvarte spørsmålet om udekket
behov for likepersonkontakt. 15% (95% CI

8,5-21,6%) anga et slikt behov. Ref [37].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Behov
likeperson -

bilateralt
amputerte

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=5 besvarte spørsmålet om udekket behov
for likepersonkontakt. 2 av 5 anga et slikt

behov. Ingen av pasientene i studien hadde
benyttet likeperson. Ref [37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
svært lav n og alvorlig/

signifikant upresise
estimater
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Sterk Anbefaling MOT

8.7. Vi fraråder at voksne og barn som har vært utsatt for et traume rutinemessig behandles medikamentelt som et forebyggende tiltak
mot posttraumatisk stress.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline, men anbefalingene vedrørende likepersoner er basert på

klinisk konsensus, en observasjonsstudie og en nettside som driver formidling av likepersoner. Dermed høy risk of bias. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater

(imprecision): Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. Vi har ikke gått inn i bakgrunnsmaterialet for å kontrollere effektestimater

og usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Unilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Unilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie. Svært lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Bilateralt overekstremitetsamputerte med amputasjonsnivå gjennom eller ovenfor håndleddet. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Svært lav n. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

(imprecision) 4

Fordeler og ulemper

Medikamentell behandling bør kun initieres på relevant og god indikasjon. Det vil være en ulempe for pasienten med medikamentell
behandling som ikke har dokumentert effekt, og som strider mot anbefalingene i en internasjonal retningslinje. Samtidig gir all
medikamentell behandling risiko for bivirkninger.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er hentet fra en australsk retningslinje for behandling av ASD og PTSD, som baserer denne konkrete anbefalingen på en
RCT av lav kvalitet, der ett medikament ble sammenliknet med placebo. Det er ikke utført randomiserte kontrollerte studier
av eventuell forebyggende effekt av andre medikamenter.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene ikke vil ønske et tiltak som ikke har dokumentert effekt og som strider mot anbefalingene i en
internasjonal retningslinje.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Vi kan ikke se at det vil være kostnadseffektivt å bruke ressurser på et tiltak som ikke har dokumentert effekt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

302 of 607



Begrunnelse

Med referanse til en RCT av lav kvalitet som ikke fant effekt av escitalopram sammenliknet med placebo [38] (for detaljer, se
Forskningsdokumentasjon), anbefaler en australsk retningslinje for behandling av ASD og PTSD at voksne og barn som har vært utsatt for
et traume, ikke rutinemessig behandles medikamentelt som et forebyggende tiltak mot posttraumatisk stress [5]. Det er ikke utført
randomiserte kontrollerte studier av eventuell forebyggende effekt av andre medikamenter [5].

Vedrørende indikasjon for medikamentell behandling av søvnvansker etter traumer, se anbefaling 8.8 og 8.9.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Forebyggende medikamentell behandling mot posttraumatisk stress

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Ref [38], RCT:

Intervention = 20 mg escitalpram daily for 12 weeks.
At 5 mnd 61,9% PTSD in intervention group and 55,6 % PTSD in placebo group. OR = 0,77 (0,21-2,77).
Denne studien er bakgrunn for anbefalingen om at voksne og barn som har vært utsatt for et traume, ikke rutinemessig skal
behandles medikamentelt som et forebyggende tiltak mot posttraumatisk stress i en australsk retningslinje for behandling av ASD
og PTSD [5].

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Godt beskrevet randomisering. Mulig seleksjonsbias, utelukket pasienter

som var i sykehus lenger enn 7 dager. God placebokontroll (alle fikk 2 tabletter daglig). De som evaluerte effekten var blindet for

behandlingen. 10 av 46 lost to follow up. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Inkluderte kun voksne. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

PTSD
Basert på data fra 46

pasienter i 1 studier.

61,9% PTSD in intervention group and 55,6 %
PTSD in placebo group. OR = 0,77 (0,21-2,77).

For detaljer, se Sammendrag. Ref [38].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

303 of 607



Svak Anbefaling

8.8. Vi foreslår kortvarig (inntil 2 uker) behandling av alvorlige søvnvansker med hypnotika eller benzodiazepiner dersom søvnhygiene,
beroligelse og adekvate psykologiske tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det kan etter et traume være indikasjon for behandling av søvnvansker ved kortvarig bruk av hypnotika / benzodiazepiner, ved alvorlige
søvnvansker som ikke går over etter søvnhygiene, beroligelse og adekvate psykologiske tiltak [5]. Vi foreslår at disse medikamentene da
foreskrives for maks 2 uker, idet behandling ut over 2 uker kan forstyrre adaptasjon og gi høyere rater av PTSD [5, 29]. Hypnotika bør
velges framfor benzodiazepiner da de har kortere halveringstid og lavere avhengighetspotensiale [22].

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se at kortvarig medikamentell behandling som anført vil være til vesentlig ulempe for pasienten. Det vil
være hensiktsmessig for rehabiliteringsforløpet å bidra til normalisering av søvnrytmen. Behandling ut over 2 uker kan imidlertid føre
til forstyrret adaptasjon og økt forekomst av PTSD. Lav kvalitet på evidensen og forventet variasjon i pasientenes preferanser gjør at
vi har gradert anbefalingen som svak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på internasjonale retningslinjer for behandling av ASD og PTSD. Arbeidsgruppen vurderer kvaliteten på
evidensen som lav. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at enkelte pasienter vil ønske medikamentell behandling ved alvorlige søvnvansker. Andre vil ikke ønske slik
behandling. Sårbarhetsfaktorer og komorbiditet vil kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Kostnaden knyttet til eventuell korttidsbehandling med hypnotika vil være liten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Medikamentell behandling av søvnvansker etter traume

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
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omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline med solid metodologi, men denne anbefalingen er

konsensusbasert (good practice advise) og dermed blir risk of bias alvorlig. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress

disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd

traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Studiene som foreligger er små og få, ikke alle er RCTs og ikke alle

medikamentene som er studert, finnes i salg i Norge. Det foreligger ingen studier av non-benzodiazepin hypnotika ved PTSD. ;

Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Det foreligger noen små RCTs av benzodiazepiner ved søvnvansker og PTSD. Resultatene

varierer fra god effekt til ingen effekt. Det foreligger ingen studier av non-benzodiazepin hypnotika ved PTSD. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder.

Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume

betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Anbefalingen framstår som "good practice advice" / basert på konsensus.

Ingen referanse til evt evidensgrunnlag. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Ikke angitt. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke

amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller

seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet:

Konsensusbasert
anbefaling

Guideline med konsensusbaserte
anbefalinger (good practice advise) for bruk

av hypnotika og antidepressiva etter traumer,
sammenfallende med våre anbefalinger. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Effekt av
hypnotika etter

traume

Guideline som refererer 4 studier, 3 RCTs, kun
1 RCT (n=11) viste effekt av benzodiazepiner

på søvn etter traume. Anbefalingene i
retningslinjen, som er sammenfallende med

våre, baserer seg på en kombinasjon av
forskningsbasert evidens og

konsensusbaserte anbefalinger. Ref [22].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

heterogenitet

(inconsistency) 2

Konsensusbasert
anbefaling

Foreslår å bruke et passende antidepressivum
ved behov for lengre behandling av

søvnvansker etter et traume. Ref [21],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3
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Svak Anbefaling

8.9. Vi foreslår behandling med et passende antidepressivum ved behov for medikamentell behandling av søvnvansker ut over 2 uker.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det kan være indikasjon for behandling av søvnvansker etter et traume med kortvarig bruk av hypnotika / benzodiazepiner [5], se
anbefaling 8.8. Ved behov for lengre behandling av søvnvansker etter et traume, foreslår internasjonale retningslinjer for behandling av
ASD og PTSD et passende antidepressivum [5, 21].

Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Det vil være hensiktsmessig for rehabiliteringsforløpet å bidra til normalisering av søvnrytmen. Medikamentell behandling med
antidepressiva vil imidlertid kunne gi bivirkninger. Lav kvalitet på evidensen og forventet variasjon i pasientenes preferanser gjør at vi
har gradert anbefalingen som svak.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen baserer seg på to internasjonale retningslinjer for behandling av ASD og PTSD. Arbeidsgruppen vurderer kvaliteten på
evidensen som lav. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at enkelte pasienter vil ønske medikamentell behandling ved alvorlige søvnvansker. Andre vil ikke ønske slik
behandling. Sårbarhetsfaktorer og komorbiditet vil kunne ha betydning for pasientens preferanser.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Ved behov for lengre tids behandling med et antidepressivum, vil dette kunne dekkes via blåreseptforskriften.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Medikamentell behandling av søvnvansker etter traume

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 8, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Anbefalingene i dette kapitlet baserer seg i all hovedsak på internasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for oppfølging etter
traumer [5, 21, 22], samt en nyere amerikansk retningslinje for rehabilitering av armamputerte krigsveteraner [20]. De støttes av
eldre konsensusbaserte anbefalinger for rehabilitering av armamputerte [24], nyere narrative oversiktsartikler som spesifikt
omhandler oppfølging etter ortopediske traumer [6] og amputasjoner [1, 25] og av bred konsensus i arbeidsgruppen.
Hovedreferansene angis under Evidensprofil.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Guideline med solid metodologi, men denne anbefalingen er

konsensusbasert (good practice advise) og dermed blir risk of bias alvorlig. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress

disorder. Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd

traume betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Studiene som foreligger er små og få, ikke alle er RCTs og ikke alle

medikamentene som er studert, finnes i salg i Norge. Det foreligger ingen studier av non-benzodiazepin hypnotika ved PTSD. ;

Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Det foreligger noen små RCTs av benzodiazepiner ved søvnvansker og PTSD. Resultatene

varierer fra god effekt til ingen effekt. Det foreligger ingen studier av non-benzodiazepin hypnotika ved PTSD. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder.

Omtaler ikke amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume

betraktet skiller seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ;

Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Anbefalingen framstår som "good practice advice" / basert på konsensus.

Ingen referanse til evt evidensgrunnlag. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Ikke angitt. ; Manglende overførbarhet

Konsensusbasert
anbefaling

Guideline med konsensusbaserte
anbefalinger (good practice advise) for bruk

av hypnotika og antidepressiva etter traumer,
sammenfallende med våre anbefalinger. Ref

[5].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Effekt av
hypnotika etter

traume

Guideline som refererer 4 studier, 3 RCTs, kun
1 RCT (n=11) viste effekt av benzodiazepiner

på søvn etter traume. Anbefalingene i
retningslinjen, som er sammenfallende med

våre, baserer seg på en kombinasjon av
forskningsbasert evidens og

konsensusbaserte anbefalinger. Ref [22].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

heterogenitet

(inconsistency) 2

Konsensusbasert
anbefaling

Foreslår å bruke et passende antidepressivum
ved behov for lengre behandling av

søvnvansker etter et traume. Ref [21],
guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
3
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8.10. Vi anbefaler at psykososial helse tas opp med pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon ved kontakt med det tverrfaglige

dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Begrunnelse

Det å være annerledes, kan være en utfordring både for personer med medfødte reduksjonsdefekter og for pasienter med ervervet
overekstremitetsamputasjon. Vi ser at barn helt ned i barnehagealder, ungdom – spesielt i pubertet – og også voksne kan oppleve
psykososiale utfordringer knyttet til dette. Da like gjerne knyttet til det å se annerledes ut, som til nedsatt funksjon [72]. Både pasientens
opplevelse av å være annerledes og eventuell uønsket oppmerksomhet rundt den aktuelle armen vil kunne bidra til et redusert selvbilde
og redusert livskvalitet [21][35][73][51][32][49]. Thorsen et al. formulerte det slik for personer med dysmeli: «Det er på samme tid å være
ganske så enestående og ganske vanlig, og få dette til å gå sammen og bli et godt liv (…).» [63] Arbeidsgruppens erfaring er at dette også
gjelder for personer med ervervet overekstremitetsamputasjon.

Barn og ungdom med ervervet overekstremitetsamputasjon kan ha behov for å snakke om sin opplevelse av situasjonen, gjerne med
helsepersonell de har tillit til, heller enn foreldrene [1]. Pasientene kan også trenge hjelp til å finne gode svar ved uønsket oppmerksomhet,
og eventuelt ønske støtte på at de har rett til å la være å svare på alle spørsmål [1].

Ungdomstida kan være spesielt vanskelig, blant annet fordi dette generelt sett er en periode da det å skille seg ut oppleves som ekstra
utfordrende [35][1]. Psykososiale utfordringer blir også ofte tydeligere i overganger, som fra barneskole til ungdomsskole, eller senere i
livet knyttet til livsfaseoverganger og ved endringer i jobb, studier og familiære forpliktelser [45][46]. Det blir dermed viktig at dysmeli- og
armamputasjonsteamet, som følger pasienten gjennom hele livet, er oppmerksom på slike utfordringer og tar opp temaet når pasienten
kommer til kontroll [68]. Behovet for slik psykososial støtte er også framhevet i anbefalinger for oppfølging av personer med
overekstremitetsamputasjon og armdysmeli fra andre land [61][18].

En studie av 106 barn i alderen 10-14 år med medfødte hånddefekter viste at pasientens rapportering av helserelatert livskvalitet både
når det gjelder fysisk og psykososial helse kan avvike til dels betydelig fra de foresattes [22]. Det er sannsynlig at dette også vil kunne være
tilfelle for unge med ervervet overekstremitetsamputasjon. Det er dermed viktig at teamet tilstreber å snakke direkte med pasienten, selv
om de foresatte er tilstede og bidrar med komparentopplysninger. Barnas selvbestemmelsesrett og rett til å uttale seg om egen helse er
nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven [17]. I §3-1 heter det: «Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal gis
informasjon og høres. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet». I §3-4 heter det videre: «Er
pasienten eller brukeren mellom 12 og 16 år, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret når pasienten
eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.» I tråd med dette, bør barna fra 12 års alder tilbys egen samtale med
teamet, uten de foresatte tilstede.

Det er kjent at pasienter med et kronisk fysisk helseproblem har høy risiko for depresjon, spesielt hvis de har en funksjonsnedsettelse
[19]. Tidligere depresjon øker risikoen [19]. Studier av barn med dysmeli og amputasjoner viser at spesielt opplevd sosial støtte er en
viktig prediktor for mestring og et godt selvbilde, noe som igjen er tett knyttet til redusert risiko for utvikling av depresjon [32][65][66].
Mistrivsel påvirker de samme faktorene negativt [67]. Kartlegging av trivsel og sosial støtte bør dermed være en naturlig del av
vurderingen av pasientens psykososiale situasjon. Dette er i tråd med allerede innarbeidet erfaringsbasert klinisk praksis.

I tillegg til kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet vil både relevante nettsider, likepersonkontakt og deltakelse i ulike
arrangementer i regi av pasientforeningene kunne være nyttig. Dessuten er det erfaringsmessig nyttig og viktig at det blir gitt relevant
informasjon i barnehagen og på skolen.

Aktuelle kryssreferanser:
Informasjon til barnehage og skole er nærmere omtalt i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på

(indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for håndtering av akutt stress disorder og posttraumatisk stress disorder. Omtaler ikke

amputerte spesielt. Arbeidsgruppen finner imidlertid ingen grunn til å tro at armamputasjoner som opplevd traume betraktet skiller

seg fra andre traumer, og vi anser dermed foreliggende dokumentasjon som overførbar til vår pasientgruppe. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;
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overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)», anbefaling 10.5.
For lenker til nyttige nettsider mv, se «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av
transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)», anbefaling 10.7.
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9 - Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter

Smerter er et ikke ubetydelig problem etter amputasjoner. Forekomsten av smerter (minst én type) blant norske armamputerte i snitt 24 år
etter amputasjonen er estimert til 90%, der 62% angir fantomsmerter, 56% angir stumpsmerter og 78% angir muskelskjelettsmerter [1].
Forekomsten av fantomsmerter er sammenfallende med studier fra andre land [2]. Ubehandlet smerte kan gi problemer med både
protesetilpasning og opptrening [3]. I tillegg vet vi at langvarige smerter har betydning for funksjon, livskvalitet og psykisk helse [3-5].

Ved medikamentell behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter er det vanlig praksis å bruke retningslinjer for nevropatisk
smerte. Et omfattende og oppdatert flytskjema over behandling av nevropatisk smerte fins blant annet i UpToDate: Overview of the
treatment of chronic pain (2014) [6]. Her går det fram at gabapentin/pregabalin og TCA (amitriptylin/nortriptylin) bør være førstevalg. Dette
er i tråd med andre kunnskapsbaserte anbefalinger [7-9]. Kun gabapentin, pregabalin og amitriptylin (ikke nortriptylin) er registrert for
smertebehandling i Norge [10].

Det fins dessverre mindre entydig spesifikk evidens for den medikamentelle behandlingen av fantomsmerter og stumpsmerter [11, 12].
Studiene som fins er små, kvaliteten variabel og det mangler vurderinger av langtidseffekt [12]. Hovedkonklusjonen i en Cochrane-review fra
2012; Pharmacologic interventions for treating phantom limb pain [12], for de seks medikamentgruppene som ble vurdert; opioider, NMDA-
reseptorantagonister, anitepileptika, antidepressiva, calcitonin og anestetika, er at alle gruppene har uklar kort- og/eller langtidseffekt på
relevante utfallsmål som smerter, funksjon, stemningsleie, søvn, livskvalitet og bivirkninger.

Det fins en nyere systematisk oversikt og metaanalyse av farmakoterapi ved nevropatisk smerte, der også fantomsmerter er inkludert [13].
Denne har imidlertid etter arbeidsgruppens vurdering så store metodologiske svakheter at vi har valgt å ikke legge den til grunn for våre
anbefalinger. Blant annet angir forfatterne å ha brukt GRADE, uten at dette faktisk er tilfellet. Selv om det er gjort vurderinger av risiko for
systematiske feil og publication bias, mangler både GRADE-tabeller og systematiske vurderinger av konsistens, presisjon og overførbarhet. Vi
gjennomgikk referanselisten med tanke på eventuelle relevante nye studier til egen GRADE-vurdering, men fant ingen.

Nedenfor omtaler vi aktuelle medikamentgrupper ved fantomsmerter og stumpsmerter, med bakgrunn i foreliggende beste evidens.

9.1 - NSAIDs og paracetamol

Svak Anbefaling

9.1.1. Vi foreslår at NSAIDs og paracetamol vurderes før andre medikamentklasser i behandlingen av langvarige fantomsmerter og
stumpsmerter.

Praktisk Info

Paracetamol og NSAIDs er godkjent for behandling av både barn og voksne.
Med tanke på den kardiovaskulære bivirkningsprofilen til NSAIDs, bør førstevalgene i denne medikamentgruppen være naproksen
(uansett dose) og lavdose ibuprofen (døgndose inntil 1200 mg) [16].
Vi viser for øvrig til Felleskatalogen for aktuelle preparater, anbefalt dosering og annen praktisk informasjon.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Med unntak av risiko for gastrointestinale bivirkninger ved bruk av NSAIDs, har begge medikamentklasser en gunstig
bivirkningsprofil, samt lav pris og god tilgjengelighet. De fleste pasienter vil ha tidligere erfaring med bruk, for eksempel ved hodepine

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

NSAIDs og paracetamol er vanlige førstevalgsmedikamenter ved ulike akutte og kroniske smertetilstander, inkludert fantomsmerter [6,
14, 15]. Medikamentene er billige, og de minste pakningene og styrkene er reseptfrie. De har en gunstig bivirkningsprofil, og tolereres
godt av de fleste pasienter. Eldre og pasienter med dyspepsi eller ulcus i anamnesen, bør imidlertid være forsiktige med NSAIDs, pga økt
risiko for gastrointestinal blødning og perforasjon. NSAIDs kan også være uheldig hos pasienter med hypertensjon og annen
kardiovaskulær sykdom pga risiko for væskeretensjon og påvirkning av endotelfunksjon [10, 16]. Kardiovaskulære bivirkninger framstår
som en gruppeeffekt som gjelder samtlige NSAIDs med unntak av naproksen og lavdose ibuprofen [16]. Pasienter med nedsatt
leverfunksjon bør være forsiktige med høyere doser paracetamol. Langtidsbruk av paracetamol (>3 mnd) kan dessuten utløse
medikament-overforbrukshodepine (MOH) [10].

I tråd med en nyere Cochrane-oversikt [12], kunne vi ikke finne kontrollerte studier av god kvalitet som så på bruk av NSAIDs eller
paracetamol spesifikt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Effekten av begge medikamenter ved fantomsmerter er imidlertid beskrevet
som god i en tverrsnittsstudie fra 1996, der en så på smerter og smertebehandling hos 526 arm- og benamputerte [17].

Med bakgrunn i medikamentenes mulige effekt, gunstige bivirkningsprofil og pris, vil vi foreslå at paracetamol og NSAIDs vurderes før
andre medikamentklasser i behandlingen av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter. Anbefalingen er gradert som svak på bakgrunn
av svak dokumentasjon av effekten ved amputasjonsrelaterte smerter.

eller kortvarige muskelskjelettsmerter. Anbefalingen er gradert som svak på bakgrunn av svak dokumentasjon av effekten ved
amputasjonsrelaterte smerter.

Kvalitet på dokumentasjonen

Det fins evidens av lav kvalitet som tyder på at paracetamol og NSAIDs kan ha effekt ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne spesifikk
evidens for bruk ved stumpsmerter. Medikamentene er vanlige førstevalgspreparater ved en rekke akutte og kroniske
smertetilstander.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske å prøve enkle håndkjøpspreparater før andre medikamenter ved plagsomme fantomsmerter
og stumpsmerter. Pasienter med høy risiko for kjente bivirkninger, vil antakelig ønske å forsøke andre medikamenter. Paracetamol og
NSAIDs er godkjent for behandling av både barn og voksne.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentene er billige og lett tilgjengelige (de minste pakningene og styrkene er reseptfrie). Ved kroniske smerter (varighet >3
mnd) kan pasienten få medikamentene på blå resept §2 med refusjonskode -71.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Paracetamol

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall Resultater og Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert Konklusjon
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Tidsramme målinger fra studier
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Liten n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene, eller definert nærmere hva som ligger i «satisfied with PLP-controlling effect». ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at stumpsmerter skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

PLP-controlling
effect Basert på data fra 96

pasienter i 1 studier.

182 pasienter tok medikamenter mot
fantomsmerter (PLP). 96 tok paracetamol. 45
av disse (47%) var fornøyd med effekten. Ref

[17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Stump pain-
controlling

effect Basert på data fra 183

pasienter i 1 studier.

183 pasienter tok medikamenter mot
stumpsmerter. Antallet som tok paracetamol
og hvor fornøyd de evt. var med effekten, er

ikke angitt. Ref [17].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: NSAIDs

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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9.2 - SNRI (duloksetin)

Svak Anbefaling

9.2.1. Vi foreslår at duloksetin forsøkes ved langvarige fantomsmerter dersom NSAIDs og paracetamol ikke har gitt tilfredsstillende
smertelindring.

Praktisk Info

Duloksetin er reseptbelagt. Det vises til Felleskatalogen for anbefalt dosering og annen praktisk informasjon. Preparatet anbefales ikke
brukt hos barn og ungdom <18 år.

Preparatet kan søkes dekket etter blåreseptforskriften §2 refusjonskode -71 (kroniske, sterke smerter). I henhold til blåreseptforskriften
må et TCA være forsøkt og ha utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger for at refusjon skal gis. Et unntak fra dette er hvis
tungtveiende medisinske grunner taler mot bruk av TCA. For fantomsmerter vil dette antakelig kunne sies å være tilfelle da TCA ikke har
dokumentert effekt (se amitriptylin). Dette må anføres i pasientens journal for å tilfredsstille blåreseptforskriften.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Liten n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene, eller definert nærmere hva som ligger i «satisfied with PLP-controlling effect». ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at stumpsmerter skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

PLP-controlling
effect Basert på data fra 27

pasienter i 1 studier.

182 pasienter tok medikamenter mot
fantomsmerter (PLP). 27 tok NSAIDs, 20 av
disse (74%) var fornøyd med effekten. Ref

[17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Stump pain-
controlling

effect Basert på data fra 183

pasienter i 1 studier.

183 pasienter tok medikamenter mot
stumpsmerter. Antallet som tok NSAIDs og

hvor fornøyd de evt. var med effekten, er ikke
angitt. Ref [17].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2
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Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

I en nyere, godt gjennomført metaanalyse fra 2013 [19] sammenliknet forfatterne effekten av ulike medikamenter ved kroniske perifere
nevropatiske smerter (diabetesnevropati, postherpetisk nevropati), og fant god effekt av duloksetin (i Norge registrert som Cymbalta,
Duloxetine og Duloxetin). Studien inkluderte 3 RCTs publisert 2005-2006, med en behandlingsvarighet på 12-13 uker. For detaljer, se
Forskningsdokumentasjon. Medikamentet regnes som et førstevalgspreparat ved nevropatisk smerte, på lik linje med gabapentin,
pregabalin og TCA [20].

Det foreligger lite spesifikk evidens for bruk av duloksetin ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne noen kontrollerte studier. En narrativ
oversikt fra 2014 [21] fant én enkelt kasuistikk der forfatterne rapporterte gode resultater ved behandling med duloxetin og pregabalin
mot fantomsmerter. I en Cochrane-oversikt fra 2012 er SNRI ikke nevnt [12]. Vi kunne ikke finne evidens for bruk av medikamentet ved
stumpsmerter.

Vanlige bivirkninger er kvalme, munntørrhet, hodepine og trøtthet [10]. I de 3 studiene inkludert i metaanalysen omtalt ovenfor ([19]), var
forekomsten av bivirkninger imidlertid signifikant forskjellig fra placebo kun for den høyeste dosen (120 mg/d). NNH for dropout på
denne dosen var 9 (6-16). Til sammenlikning var NNT for å oppnå minst 50% smertereduksjon 5 (3-11).

Oppsummert er duloksetin et medikament med lovende resultater ved fantomsmerter, men der gode studier mangler. Det foreligger
imidlertid evidens av høy kvalitet for effekten av duloksetin ved andre typer nevropatisk smerte [19]. Evidensen vurderes som moderat
for fantomsmerter pga. usikker overføringsverdi (indirekte evidens). Duloksetin står dermed evidensmessig ikke tilbake for gabapentin og
pregabalin (omtalt i egne anbefalinger nedenfor). Preparatet er enkelt å dosere (ingen opptrapping nødvendig) [10], og en kommer dermed
raskere inn i terapeutisk vindu enn ved gabapentin og pregabalin. Dette antas å være viktig for god compliance. Antallet bivirkninger på
anbefalt start- og vedlikeholdsdose ved perifer nevropati (60 mg/d) er ikke dokumentert forskjellig fra placebo [19]. Vi foreslår på denne
bakgrunn at duloksetin forsøkes ved langvarige fantomsmerter, dersom NSAIDs og paracetamol ikke gir tilfredsstillende smertelindring.

Fordeler og ulemper

Preparatet er enkelt å dosere (ingen opptrapping nødvendig), og en kommer dermed raskere inn i terapeutisk vindu enn ved
gabapentin og pregabalin. Dette antas å være viktig for god compliance. Vanlige bivirkninger er kvalme, munntørrhet, hodepine og
tretthet. Antallet bivirkninger på anbefalt start- og vedlikeholdsdose ved perifer nevropati (60 mg/d) var i en nyere metaanalyse
imidlertid ikke hyppigere enn ved placebo. Ved høyeste dosering (120 mg/d) forekommer bivirkninger hyppigere, og kan være så
plagsomme at en del pasienter velger å avslutte behandlingen.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av høy kvalitet for effekten av duloksetin ved perifer nevropatisk smerte (diabetesnevropati, postherpetisk
nevropati). Evidensen vurderes som moderat for fantomsmerter pga. usikker overføringsverdi (indirekte evidens). Duloksetin står
dermed evidensmessig ikke tilbake for gabapentin og pregabalin, selv om det foreligger svært lite direkte evidens for effekten av
duloksetin ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne evidens for bruk av medikamentet ved stumpsmerter.

Moderat

Verdier og preferanser

Vi antar at mange pasienter som har langvarige fantomsmerter og ikke er tilfredsstillende smertelindret med NSAIDs
eller paracetamol vil ønske å forsøke preparatet, og at mange vil ønske å forsøke duloksetin framfor et preparat som
krever tidkrevende opptrapping til terapeutisk dose. Det er sannsynlig at noen vil velge det bort pga. bivirkninger, eller fordi de ikke
ønsker medikamentell behandling. Preparatet anbefales ikke brukt hos barn og ungdom under 18 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. Preparatet kan søkes dekket gjennom blåreseptforskriften §2 refusjonskode -71 (kroniske, sterke
smerter). I henhold til blåreseptforskriften må et TCA forsøkes først, dersom tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot slik
bruk. For fantomsmerter vil dette antakelig kunne sies å være tilfelle, da TCA ikke har dokumentert effekt.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Duloksetin 60 mg

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- reduksjon i
smerter fra

baseline
Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

Mean difference (MD) sammenliknet med
placebo etter endt aktiv periode 1,08 (95% CI

0,70-1,46). p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

50%
improvement

response (NNT) Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

NNT for å oppnå minst 50% bedring fra
baseline 5,1 (95% CI 3,5-9,0). p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 223

pasienter i 2 studier.

Mean difference (MD) for reduction in sleep
interference vs placebo 0,9 (95% CI 0,5-1,2).

p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 4,6 (95% CI 3,4-7,5). p<0,001.

Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 4

Dropouts due to
adverse effects

Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

Adverse event rate resulting in study dropout;
NNH 21,3 (95% CI 10,4 - NI), p=0,06. (NI =

Not interpretable, negative number). Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 19 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 28 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

(NNH)
overførbarhet

(indirectness) 5
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Duloksetin 120 mg

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- reduksjon i
smerter fra

baseline
Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

Mean difference (MD) sammenliknet med
placebo etter endt aktiv periode 1,17 (95% CI

0,77-1,58). p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

50%
improvement

response (NNT) Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

NNT for å oppnå minst 50% bedring fra
baseline 4,9 (95% CI 3,2-10,8). p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 225

pasienter i 2 studier.

Mean difference (MD) for reduction in sleep
interference vs placebo 1,8 (95% CI 0,3-1,3).

p=0,003. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 4,5 (95% CI 3,4-6,8). p<0,001.

Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 4

Dropouts due to
adverse effects

Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.
Adverse event rate resulting in study dropout;
NNH 9,0 (95% CI 6,3-16,1), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 6 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 40 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

(NNH)
overførbarhet

(indirectness) 5
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9.3 - Gabapentin (Neurontin)

Svak Anbefaling

9.3.1. Vi foreslår at gabapentin forsøkes ved langvarige fantomsmerter dersom NSAIDs, paracetamol og duloksetin ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

Praktisk Info

Preparatet er reseptbelagt. I henhold til blåreseptforskriften må gabapentin (Neurontin) forsøkes før pregabalin (Lyrica). Preparatet er
godkjent for behandling av voksne og barn ≥6 år.

Gabapentin må trappes gradvis opp. Det må brukes minst en uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/d, minst 2 uker på opptitrering til
en dose på 2400 mg/d og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/d. Det vises til Felleskatalogen for detaljer vedrørende
anbefalt opptrappingsregime og annen praktisk informasjon.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Gabapentin (Neurontin) er et av førstevalgspreparatene ved nevropatisk smerte [6-9, 20, 22]. Når det gjelder spesifikke

Fordeler og ulemper

Foreliggende evidens er av lav kvalitet. Bivirkninger er vanlige, men oftest doseavhengige og forbigående. De kan imidlertid også
være plagsomme nok til at pasienter ikke ønsker fortsatt behandling med preparatet. Preparatet krever tidkrevende opptrapping til
terapeutisk dose.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som tyder på at gabapentin kan ha effekt på kort sikt ved fantomsmerter hos voksne, og evidens
av svært lav kvalitet som har vist lovende resultater ved fantomsmerter hos barn. Medikamentet har ikke dokumentert langtidseffekt
ved fantomsmerter, og det er ikke vist effekt ved stumpsmerter. Gabapentin er bedre dokumentert for behandling av andre typer
nevropatisk smerte.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som har langvarige fantomsmerter vil ønske å forsøke preparatet. Det er sannsynlig at noen vil velge det
bort pga. bivirkninger, tidkrevende opptrapping, eller fordi de ikke ønsker medikamentell behandling. Preparetet er godkjent for
behandling av voksne og barn fom 6 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. Preparatet kan søkes dekket gjennom blåreseptforskriften, § 2 refusjonskode -71 (kroniske, sterke
smerter).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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amputasjonsrelaterte smerter, er evidensen imidlertid blandet.

En Cochrane-oversikt fra 2012 oppsummerer to randomiserte kontrollerte studier som sammenlikner gabapentin med placebo ved
fantomsmerter [12]. Den ene studien fant en statistisk signifikant reduksjon i smerteintensitet sammenliknet med både baseline og
placebo, mens den andre studien ikke fant signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var ingen forskjell mellom gruppene for
sekundære utfallsmål (livskvalitet, funksjon, søvn, mental helse, arbeidsstatus) i noen av studiene. Det var heller ingen forskjell i
forekomst av bivirkninger mellom intervensjons- og kontrollgruppen. Resultatene omtales som lovende, men studiene har metodologiske
svakheter, og det er diskutabelt om den påviste effekten på smerteintensitet er klinisk signifikant. Studiene gir dessuten kun data for
korttidsbehandling (inntil 6 uker).

En narrativ oversiktsartikkel fra samme år [23], refererer de samme to RCT-ene som Cochrane-oversikten, og i tillegg en liten randomisert
dobbeltblindet studie med 6 måneders oppfølgingstid [24]. Denne tredje studien fant ingen signifikant effekt av gabapentin sammenliknet
med placebo for noen utfallsmål (smerteforekomst, smerteintensitet og opiatforbruk), verken for fantomsmerter eller stumpsmerter [24].
Den har imidlertid flere metodologiske svakheter, derunder risiko for systematiske feil, liten n, kort behandlingstid (30 dager), og liten og
variabel maksimaldose.

En narrativ systematisk oversikt over farmakologisk behandling ved fantomsmerter fra 2014 [21] inkluderte de samme 3 enkeltstudiene
av gabapentin som referert ovenfor, og kom til samme konklusjon; evidensen er blandet når det gjelder utfall og av lav kvalitet.

Medikamentell smertebehandling er generelt lite studert hos barn og unge. For gabapentin fant vi en liten case-series studie som fulgte 3
barn og 4 unge voksne gjennom 1,74 år (0,83 - 3 år) [25]. Samtlige rapporterte en varig bedring i fantomsmerter etter ulike
behandlingsregimer (dose, varighet) med gabapentin. Men også her er kvaliteten på evidensen lav, og det trengs flere større studier av god
kvalitet.

Bivirkninger er svært vanlige [12, 24, 25]. I følge Felleskatalogen angir ≥1 /10 somnolens, svimmelhet og ataksi. Andre vanlige
bivirkninger er kvalme, oppkast, diaré og magesmerter, hodepine, leddsmerter og muskelsmerter [10].

Gabapentin må trappes gradvis opp (se Praktisk informasjon).

Oppsummert foreligger blandet evidens av lav kvalitet for effekten av gabapentin ved fantomsmerter, bivirkninger er vanlige, og
medikamentet krever en tidkrevende gradvis opptrapping til terapeutisk dose. På denne bakgrunn foreslår vi at gabapentin ikke brukes
som førstehåndsbehandling ved langvarige fantomsmerter, men først vurderes dersom paracetamol, NSAIDs og duloksetin ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin, korttidsoppfølging (inntil 6 uker)

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], metaanalyse:

Smerteintensitet - VAS
Signifikant effekt i 1 av 2 studier. Mean pain score in placebo group was 4,35, mean pain score in intervention group was 1,16
lower (1,94 lower to 0,38 lower). Det er usikkert om dette er en klinisk relevant forskjell, selv om den er statistisk signifikant.
Intervensjonsgruppen hadde signifikant forskjell i smerteintensitet både fra baseline (p<0,01) og sammenliknet med
kontrollgruppen (p<0,03).

Barthel index
Barthel index post treatment in the placebo group was 87 (pre 85). Barthel index post treatment in the intervention group was 2
lower (pre 90). Forskjellen mellom gruppene er ikke statistisk signifikant. Også angitt at det ikke var forskjell mellom gruppene for
FIM.
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HADS
Placebogroup 15 before treatment, 14 after. Intervention group 2 lower (absoluttverdier 14 før, 12 etter). Ikke signifikante
forskjeller mellom gruppene. (Between group difference the same pre and post treatment. Within group difference the same in
placebo and intervention group).

CES-D
Post treatment score intervention group 13,74 (pre 17,5). Post treatment score placebo group 14,81 (pre 18,58). Ikke signifikant
forskjell mellom gruppene.

Bivirkninger/negative effekter
Kun 1 studie (Bone) rapporterte bivirkninger: Somnolens 7, svimmelhet 2, hodepine 2, kvalme 1. Ingen signifikant forskjell fra
placebogruppen. Dropouts: 3 i placebogruppen, 2 i intervensjonsgruppen, i alt 5.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS) Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Mean pain score in placebo group was 4,35,
mean pain score in intervention group was
1,16 lower (1,94 lower to 0,38 lower). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- stump Outcome not reported in included studies. Ref

[12], metaanalyse.

Livskvalitet
Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

CHART and SWELS no significant differences
between intervention and placebo group, no

values shown. Ref [12].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Funksjon (fysisk,
ADL, sosial,

seksual): Barthel
index (BI)

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Forskjellen mellom gruppene er ikke statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3
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Søvn: SIS (Sleep
interference

scale) Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Intervention pre=4, post=3. Placebo
pre=post=4. Forskjellen mellom gruppene er

ikke statistisk signifikant. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Mental helse
(angst og

depresjon)
HADS

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Post-treatment: Intervention group 12,
placebo group 14. Ikke signifikante forskjeller

mellom gruppene. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Mental helse
(angst og

depresjon) CES-
D

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Post-treatment: Intervention group 13,74,
placebo group 14,81. Ikke signifikant forskjell

mellom gruppene. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Arbeidsstatus
Outcome not reported in included studies. Ref

[12], metaanalyse.

Bivirkninger /
negative
effekter Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Kun 1 studie rapporterte bivirkninger, ingen
signifikant forskjell fra placebogruppen. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Bivirkninger:
Withdrawals

due to adverse
effects

Basert på data fra 3,022

pasienter i 17 studier.
RR 1,4 (95% CI 1,1-1,7). NNH 32 (95% CI

19-100). Dose minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 8
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Effekt i en studie,

ingen effekt i den andre. I2 = 49%. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi

finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm

og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . For bredt konfidensintervall, nedre ende er nedenfor klinisk signifikant effekt,

den største effekten er diskutabelt klinisk signifikant; effekten er uansett udiskutablet svært liten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Svært

alvorlig . Ikke angitt effektestimater, ingen signifikant forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

Bivirkninger: All
adverse effects Basert på data fra 2,356

pasienter i 11 studier.
RR 1,3 (95% CI 1,2-1,4). NNH 6,6 (95% CI

5,3-9,0). Dose minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 9

Bivirkninger:
Serious adverse

effects Basert på data fra 2,702

pasienter i 14 studier.

RR 1,3 (95% CI 0,9-2,0). NNH not calculated
due to no difference between groups. Dose

minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 10
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overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale

for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bare en studie rapporterte det aktuelle

utfallet. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Små tall. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

9. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

10. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin, langtidsoppfølging (6 mnd)

Komparator: Placebo
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [24], RCT:
Dosen i intervensjonsgruppen ble titrert opp til minimum 900 mg daglig, maksimalt 2400 mg. Lavere dose enn 2400 mg ved lav
kreatinin clearance eller bivirkninger under opptrappingen. Behandlingen pågikk i 30 dager. Oppfølging etter dette i 6
mnd. Pasientene fikk samtidig standard anestesi og postoperativ smertebehandling.

Fantomsmerter - forekomst:
Ved 30 dager anga 55,0% i intervensjonsgruppen og 52,6% i placebogruppen fantomsmerter. Risk difference 2,4% (-28,9 to 33,7),
p=0,88.
Ved 6 mnd anga 58,8% i intervensjonsgruppen og 50,0% i placebogruppen fantomsmerter. Risk difference 8,8% (-23,3 to 40,9),
p=0,59.

Fantomsmerter - NRS
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 1,5 (range 0-9), kontrollgruppen median 1,2 (range 0-6,6), p=0,60.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 1,0 (range 0-6), kontrollgruppen median 0,5 (range 0-5), p=0,77.

Stumpsmerter - NRS
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 0,85 (range 0-8,2), kontrollgruppen median 1,0 (range 0-5,4), p=0,68.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 0 (range 0-8), kontrollgruppen median 0 (range 0-5), p=0,58.

Fantomsmerter - McGill pain questionnaire pain rating index
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 5,4 (range 0-66), kontrollgruppen median 1,0 (range 0-45), p=0,76.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 2,2 (range 0-35), kontrollgruppen median 6,0 (range 0-36), p=0,93.

Stumpsmerter - McGill pain questionnaire pain rating index
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 0,9 (range 0-54), kontrollgruppen median 4,4 (range 0-32), p=0,29.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 1,2 (range 0-40), kontrollgruppen median 0 (range 0-26), p=0,58.

Opioidbruk - morfinekvivalenter
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 40 (range 0-220), kontrollgruppen median 50 (range 20-250), p=0,07.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 30 (range 0-120), kontrollgruppen median 20 (range 0-380), p=0,81.

Bivirkninger
Totalt antall bivirkninger 9 i intervensjonsgruppen og 8 i kontrollgruppen. 2 i hver gruppe trakk seg pga bivirkninger. 5 i
intervensjonsgruppen og 2 i kontrollgruppen trengte en dosereduksjon pga bivirkninger.
Rapporterte bivirkninger: Kvalme, magesmerter, fatigue, forvirring, mareritt, kløe, ataksi. Alle forbigående, men i de fleste
tilfellene med mulig kobling til studiemedikasjonen.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Fantomsmerter -
forekomst Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

58,8% i intervensjonsgruppen og 50,0% i
placebogruppen rapporterte fantomsmerter.

Risk difference 8,8% (-23,3% to 40,9%),
p=0,59. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet
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(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet -
fantom (NRS) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 1,0 (range 0-6),
kontrollgruppen median 0,5 (range 0-5),

p=0,77. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Smerteintensitet -
stump (NRS) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 0 (range 0-8),
kontrollgruppen median 0 (range 0-5), p=0,58.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 3

Smerteintensitet -
fantom (McGill pain
questionnaire pain

rating index)
Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 2,2 (range
0-35), kontrollgruppen median 6,0 (range

0-36), p=0,93. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 4

Smerteintensitet -
stump (McGill pain
questionnaire pain

rating index)
Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 1,2 (range
0-40), kontrollgruppen median 0 (range 0-26),
p=0,58. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 5

Opioidbruk
(morfinekvivalenter)

Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.
Intervensjonsgruppen median 30 (range

0-120), kontrollgruppen median 20 (range
Veldig lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

0-380), p=0,81. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [24].

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 6

Bivirkninger (antall
pasienter) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Totalt antall bivirkninger 9 i
intervensjonsgruppen og 8 i kontrollgruppen.
2 i hver gruppe trakk seg pga bivirkninger. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 7
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siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . NA ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og

behandling igangsatt første postoperative dag – dette er uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et

senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ

smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose,

noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller

for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del
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pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Barn og unge med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Fantomsmerter -
forekomst Basert på data fra 7

pasienter i 1 studier.

Case series: 3/3 barn smertefri etter 1 mnd
behandling. Unge voksne smertefri etter 1

uke (1), 2 uker (2) og 2 mnd (1). Ref [25].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- fantom

Outcome not reported. Ref [25].
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9.4 - Pregabalin (Lyrica)

Svak Anbefaling

9.4.1. Vi foreslår at pregabalin forsøkes ved langvarige fantomsmerter, dersom en ikke oppnår tilfredsstillende smertelindring med
gabapentin.

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. Inkludert fortløpende alle barn og unge voksne som fikk

behandling med gabapentin mot PLP i løpet av en 2-årsperiode. Ulik tilleggsbehandling; amitryptilin, ulike opiater, TENS. Dermed

vanskelig å si noe om effekten av gabapentin alene. Ulikt starttidspunkt etter amputasjonen. Ulike doser (mg/kg). Ulik behandlingstid.

Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Alder 7-28. Bare 3 av totalt 7 pas var barn, alder 4, 9 og 9

år. De andre var i alderen 22-28 år. Dessuten benamputerte, men trekker ikke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk

rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. Kun angitt data for

enkeltpasienter, ikke regnet på gjennomsnitt eller angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. Inkludert fortløpende alle barn og unge voksne som fikk

behandling med gabapentin mot PLP i løpet av en 2-årsperiode. Ulik tilleggsbehandling; amitryptilin, ulike opiater, TENS. Dermed

vanskelig å si noe om effekten av gabapentin alene. Ulikt starttidspunkt etter amputasjonen. Ulike doser (mg/kg). Ulik behandlingstid.

Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Alder 7-28. Bare 3 pas var barn, alder 4, 9 og 9 år. De andre

var i alderen 22-28 år. Dessuten benamputerte, men trekker ikke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for

at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. Kun angitt data for enkeltpasienter,

ikke regnet på gjennomsnitt eller angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- stump

Outcome not reported. Ref [25].

Bivirkninger
(antall pasienter)

Basert på data fra 7

pasienter i 1 studier.

4 pas had mild dizziness, which resolved after
the first few doses. Alder på disse 4 ikke

angitt. Ref [25].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Praktisk Info

Pregabalin er reseptbelagt. Preparatet må trappes gradvis opp. Behandlingen kan initieres med maks 150 mg per dag, og deretter økes til
300 mg per dag etter 3-7 dager. Etter ytterligere en uke kan dosen økes til 600 mg per dag. Det vises til Felleskatalogen for detaljer
vedrørende anbefalt opptrappingsregime og annen praktisk informasjon. Foreliggende evidens tyder på at en må opp i doser på minimum
300 mg for å oppnå effekt ved kronisk nevropatisk smerte. Preparatet anbefales ikke for barn og ungdom <18 år.

I henhold til blåreseptforskriften må gabapentin (Neurontin) forsøkes før det kan søkes om individuell refusjon for pregabalin (Lyrica).

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Pregabalin (Lyrica) er et av førstevalgspreparatene ved nevropatisk smerte [6-8, 20, 22].

En Cochrane-oversikt fra 2013 som gjennomgikk tidligere publiserte Cochrane-oversikter av effekten av ulike antiepileptika ved
nevropatisk smerte [22], fant evidens for effekt av pregabalin ved smertefull diabetesnevropati, postherpetisk nevropati, og sentrale
nevropatiske smerter (etter hjerneslag). For pregabalin var dataene hentet fra en Cochrane-oversikt fra 2009 [26], som inkluderte i alt 25
RCTs publisert 2001-2008. 19 av disse studerte effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter, 88% med en
behandlingsvarighet ≥6 uker. Forfatterne anfører at selv om effekten for noen pasienter var svært bra, vil andre ikke ha effekt, eller ønske
å avslutte behandlingen pga. bivirkninger. Resultatene er sammenfallende med en nyere, godt gjennomført metaanalyse fra 2013 [19].
Her sammenliknet forfatterne effekten av ulike medikamenter ved kroniske perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati,
postherpetisk nevropati), og fant god effekt av pregabalin. Studien inkluderte 5 RCTs publisert 2005-2011, med en behandlingsvarighet
på 12-14 uker.

En metaanalyse fra 2014 sammenliknet effekten av gabapentin og pregabalin hos pasienter med nevropatiske smerter etter spinale
skader (SCI) [27]. Resultatene er svært lovende, og det ser ut til at pregabalin virker bedre enn gabapentin hos disse pasientene.

Fordeler og ulemper

Foreliggende evidens er av lav-moderat kvalitet. Preparatet krever tidkrevende opptrapping til terapeutisk dose. Foreliggende
evidens tyder på at en må opp i doser på minst 300 mg for å oppnå effekt på smerter. Bivirkninger er vanlige. Foreliggende evidens
tyder på at de er doseavhengige. Det vil si at økt dose gir bedre effekt, men også flere bivirkninger. Bivirkningene kan være så
plagsomme at en del pasienter velger å avslutte behandlingen.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger indirekte evidens av lav-moderat kvalitet for effekten av pregabalin ved fantomsmerter. Foreliggende direkte evidens
er svært sparsom og av veldig lav kvalitet. Vi kunne ikke finne evidens for bruk av medikamentet ved stumpsmerter.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som har langvarige fantomsmerter vil ønske å forsøke preparatet. Det er sannsynlig at noen vil velge det
bort pga. bivirkninger, tidkrevende opptrapping, eller fordi de ikke ønsker medikamentell behandling. Preparatet anbefales ikke for
barn og unge under 18 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. Det kan søkes om individuell refusjon for pregabalin (Lyrica) etter blåreseptforskriften §3a dersom
gabapentin (Neurontin) er prøvd uten å gi tilfredsstillende resultat.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Arbeidsgruppen er imidlertid ikke sikre på overføringsverdien av resultatene til pasienter med fantomsmerter, der skaden i
utgangspunktet er en perifer lesjon.

Den direkte evidensen for bruk av pregabalin ved amputasjonsrelaterte smerter er sparsom. Preparatet omtales ikke i Cochrane-
oversikten «Pharmacologic interventions for treating phantom limb pain» fra 2012 [12]. Det er nevnt i McCormics systematiske oversikt
fra 2014, som fant en kasuistikk der en pasient med depresjon og embolismerter preoperativt blant annet fikk pregabalin mot
fantomsmerter etter en tåamputasjon. Behandlingen rapporteres som vellykket, men evidensen er av svært lav kvalitet [21].

Bivirkninger er vanlige. Vanligst forekommende er søvnighet, svimmelhet og hodepine, med en hyppighet på ≥1/10 ifølge Felleskatalogen
[10]. Andre vanlige bivirkninger er kvalme, oppkast, munntørrhet, forstoppelse og diaré. Bivirkningene forekommer oftere ved høyere
doser [19, 22].

Pregabalin må trappes gradvis opp (se Praktisk informasjon).

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 300 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati) Basert på data fra 645

pasienter i 3 studier.
RR 1,3 (1,1-1,6), NNT 11 (6,1-54). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 535

pasienter i 3 studier.
RR 2,7 (1,9-4,0), NNT 5,3 (3,9-8,1). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 2

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet

Basert på data fra 304

pasienter i 1 studier.

RR 1,1 (0,9-1,4), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
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(diabetesnevropati)
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 3

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

RR 2,4 (1,4-3,9), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 4

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(diabetesnevropati)
Basert på data fra 195

pasienter i 1 studier.

RR 1,3 (0,9-1,8), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 5

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(postherpetisk
nevralgi)

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra

1,874 pasienter i 8

studier.

13% withdrawals (estimated number, graph
only), RR 1,8 (1,4-2,4), NNH 17 (11-31). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 6

Bivirkninger: Any
adverse event Basert på data fra

2,190 pasienter i 8

studier.
RR 1,2 (1,17-1,3). NNH 6,6 (5,4-8,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 7
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

Bivirkninger:
Serious adverse

events
Basert på data fra
1,566 pasienter i 8

studier.

RR 1,2 (0,7-2,1). NNH not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 8
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(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 600 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati)

Basert på data fra
1,005 pasienter i 4

studier.
RR 1,5 (1,3-1,8), NNT 6,3 (4,6-10). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Minst 50%
reduksjon i

Basert på data fra 551

pasienter i 3 studier.
RR 2,8 (2,0-3,9), NNT 4,0 (3,1-5,5). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
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smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 2

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati) Basert på data fra 641

pasienter i 2 studier.
RR 1,3 (1,1-1,5), NNT 6,8 (4,4-15). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 3

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 356

pasienter i 2 studier.
RR 2,8 (2,0-3,8), NNT 2,7 (2,2-3,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 4

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(diabetesnevropati)
Basert på data fra 702

pasienter i 3 studier.
RR 1,5 (1,3-1,8), NNT 5,4 (3,9-9,2). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 5

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(postherpetisk
nevralgi)

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Bivirkninger:
Withdrawals

Basert på data fra
2,231 pasienter i 10

studier.

22% withdrawals (estimated number, graph
only), RR 3,1 (2,5-3,7), NNH 6,8 (5,7-8,5). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

overførbarhet

(indirectness) 6

Bivirkninger: Any
adverse event Basert på data fra

2,540 pasienter i 9

studier.
RR 1,3 (1,25-1,4). NNH 6,1 (5,1-7,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 7

Bivirkninger:
Serious adverse

events
Basert på data fra
2,101 pasienter i 9

studier.

RR 0,9 (0,6-1,3). NNH not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 8

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

337 of 607



inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 150 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra 964

pasienter i 5 studier.

7,5% withdrawals (estimated number, graph
only). RR 1,2 (0,7-1,8). NNH not calculated

due to no significant difference between
treatments. Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Fantomsmerter

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 450 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra 1,377

pasienter i 4 studier.

20% withdrawals (estimated number, graph
only). RR 1,8 (1,5-2,5). NNH 11 (7,6-18). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fantomsmerter

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 150 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
Mean difference over placebo 0,66 (95%CI

-0,13 to 1,44), p=0,1. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
NNT 7,6 (3,7-NI), p=0,067. NI = Not

interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 68 (høy heterogenitet) ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 = 38 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet

moderat
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
Mean difference over placebo 0,7 (95%CI

0,1-1,3), p=0,016. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 11,4 (4,76-NI), p=0,156. NI =

Not interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.

Adverse event rate resulting in dropout NNH
47,6 (12,3-NI), p=0,49. NI = Not interpretable,

negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 5
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(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt

CI ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 27 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 300 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
Mean difference over placebo 0,53 (95%CI

0,11 to 0,94), p=0,01. Ref [19].

Lav
grunnet moderat

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og mulig

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
NNT 9,0 (5,0-50), p=0,017. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
Mean difference over placebo 0,9 (95%CI

0,6-1,2), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 197

pasienter i 2 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 9,7 (4,44-NI), p=0,098. NI =

Not interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

Basert på data fra 331

pasienter i 2 studier.
Adverse event rate resulting in dropout NNH

16,4 (9,1-90,9), p=0,02. Ref [19].
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 36 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 19 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

(NNH)

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 5
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oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 600 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
Mean difference over placebo 1,11 (95%CI

0,77 to 1,45), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
NNT 4,1 (3,2-5,9), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 2

Sleep Basert på data fra 696 Mean difference over placebo 1,1 (95%CI Lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 6 (ingen herterogenitet). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 = 46 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

interference
score (SIS)

pasienter i 5 studier. 0,7-1,6), p<0,001. Ref [19].

grunnet alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet
(indirectness),

moderat
heterogenitet og

mulig risk of bias 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 403

pasienter i 4 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 5,1 (3,57-9,01), p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
Adverse event rate resulting in dropout NNH

7,6 (5,3-13,3), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 5
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9.5 - Lokalbehandling med lidokain

Svak Anbefaling

9.5.1. Vi foreslår at topikal (ikke-invasiv) behandling med lidokain forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter når andre,
bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Praktisk Info

De minste pakningene krem/salve og plaster (Emla, Tapin, Xylocian) er unntatt reseptplikt. Preparatet er godkjent for behandling av både
barn og voksne. For detaljer vedrørende bruk vises til medfølgende pakningsvedlegg.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 25 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Vi finner ingen spesifikk dokumentasjon for topikal (ikke-invasiv) behandling med lidokain ved fantomsmerter eller stumpsmerter, men
det er vist at dette kan ha effekt hos enkelte pasienter med nevropatisk smerte [6]. Dokumentasjonen, oppsummert i en Cochrane review
fra 2014 [28], er imidlertid av svært lav kvalitet, og vi finner denne intervensjonen for dårlig dokumentert til at vi kan anbefale den som
standardbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Medikamentet er imidlertid billig og ikke-invasivt, det har en positiv bivirkningsprofil og de fleste vil ha erfaring med det fra tidligere (for
eksempel hos tannlege), slik at risikoen for allergiske reaksjoner vil være liten. Medikamentet er lett tilgjengelig (den minste pakningen er
reseptfri) og lett å applisere. Enkeltpasienter som ønsker det, kan dermed forsøke medikamentet innenfor et begrenset tidsrom.

Fordeler og ulemper

Det mangler god evidens for effekten av medikamentet. Det er imidlertid billig, ikke-invasivt, har en positiv bivirkningsprofil og de
fleste vil ha erfaring med det fra tidligere (for eksempel hos tannlege), slik at risikoen for allergiske reaksjoner vil være liten.
Medikamentet er lett tilgjengelig (den minste pakningen er reseptfri) og lett å applisere.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger indirekte evidens av veldig lav kvalitet som kan tyde på at topikal lidokain kan ha effekt ved stumpsmerter og
fantomsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at enkelte pasienter vil ønske å forsøke topikal lidokain dersom andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har tilfredsstillende
smertelindrende effekt. Preparatet er godkjent for behandling av både barn og voksne.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er billig, og de minste pakningene kan kjøpes av pasienten uten resept, dvs. uten å belaste legeressurser.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Lokalbehandling med lidokain

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [28], Cochrane review, smerteintensitet:

Til sammen ble 12 studier med 508 deltakere vurdert. Kun 1 studie rapportere data for smertereduksjon, n=58, 2 ukers
oppfølgingstid, angitt i evidensprofilen. Detaljer fra denne studien:
I intervensjonsgruppen anga 12/40 minst 50% reduksjon i smerte (ITT 12/58), sammenliknet med 3/40 i kontrollgruppen (ITT 3/
58). I intervensjonsgruppen anga 16/40 minst 30% reduksjon i smerte (ITT 16/58), sammenliknet med 3/40 i kontrollgruppen (ITT
3/58).
I tillegg: Three single-dose studies reported participants who were pain-free at a particular time point, or had a 2-point (of 10)
reduction in pain intensity. Two enriched enrolment, randomised withdrawal studies reported time to loss of efficacy.
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Authors’ conclusion: In all but one study, third tier (very low quality) evidence indicated that lidocaine was better than placebo for
some measure of pain relief.

Ref [28], Cochrane review, bivirkninger:

Lite antall studier og deltakere. ≤2 ukers oppfølgningstid. 263 participants in open label phase, 1 study. 210 participants in double-
blind treatment, 5 studies.

Authors’ conclusion: Pooling multiple-dose studies across conditions demonstrated no clear evidence of an effect of lidocaine on
the incidence of adverse events or withdrawals, but there were few events and the withdrawal phase of enriched enrolment
designs is not suitable to assess the true impact of adverse events (very low quality evidence).

Detaljer: Adverse events /withdrawals: 12/263 (1 study, open label), 3/175 (double blind treatment), 2/174 controls. RR 1,24
(0,34-4,55) NNH not calculated. Serious adverse events: 6/273 (1 study, open label, judged not related to study medication).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-review, med god metodologi. Alle inkluderte studier vurdert av

Smerteintensitet
- nevropatisk

smerte Basert på data fra 58

pasienter i 1 studier.

I intervensjonsgruppen anga 12/40 minst 50%
reduksjon i smerte og 16/40 minst 30%

reduksjon i smerte, sammenliknet med hhv 3/
40 og 3/40 i kontrollgruppen. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [28].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision). Dette er
i tråd med Cochranes

egen vurdering av
evidensen (for
pasienter med

nevropatisk smerte). 1

Bivirkninger
Basert på data fra 473

pasienter i 6 studier.

Adverse events /withdrawals: 12/263 (1
study, open label), 3/175 (double blind

treatment), 2/174 controls. RR 1,24
(0,34-4,55) NNH not calculated. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [28].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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9.6 - Capsaicin (Qutenza)

Svak Anbefaling

9.6.1. Vi foreslår at Capsaicin (Qutenza) forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter dersom enklere, mindre kostbare tiltak
med lavere bivirkningsrisiko ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Praktisk Info

Capsaicin finnes både som krem og plaster. I Norge er plasteret (Qutenza) godkjent for behandling av perifere nevropatiske smerter hos
voksne, mens kremen (Capsina) kun er godkjent for behandling av postherpetisk nevralgi.

Plasteret festes på amputasjonsstumpen, både ved fantomsmerter og stumpsmerter. Ved stumpsmerter festes plasteret over det
smertefulle området. Ved fantomsmerter foreslår vi plassering over intakt del av det dermatomet som oppleves smertefullt, eller over
tilgrensende dermatomer. Området som skal behandles, skal forbehandles med lokalbedøvende krem.

Plasteret må administreres av lege. Det skal sitte på i 60 min. I den perioden må pasienten observeres av helsepersonell, for å avdekke evt.
intolerable bivirkninger. Plasteret skal kun administreres på tørr, intakt hud, og ikke i ansiktet, over hårfestet på hodet eller i nærheten av
slimhinner. Faren for alvorlige kardiovaskulære reaksjoner som følge av stress i forbindelse med prosedyren, må vurderes for man starter
Qutenza-behandling hos pasienter med ustabil eller dårlig kontrollert hypertensjon, eller med en sykehistorie som nylig inneholder
kardiovaskulære hendelser. Qutenza anbefales ikke til pasienter under 18 år. For øvrige detaljer vises til pakningsvedlegget og til
produsentens preparatomtale: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/qutenza-epar-product-
information_no.pdf

Behandlingen kan skje parallelt med medikamentell smertebehandling.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

forfatterne å ha high risk of bias, enten pga lav n, incomplete outcome assessment, eller begge. For dette aktuelle utfallet ligger kun 1

studie til grunn. Studien har liten n (underpowered?) og kort oppfølgingstid. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Studien utført på pasienter med ulike typer nevropatisk smerte. Dermed indirekte evidens der en må ta høyde for evt. ulike

smertemekanismer ved disse smertetypene og ved fantom- og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Kun 1

studie, lav n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-review, med god metodologi. Alle inkluderte studier vurdert av

forfatterne å ha high risk of bias, enten pga lav n, incomplete outcome assessment, eller begge. ; Heterogenitet (inconsistency):

Alvorlig . Inkluderte studier varierte i type applikasjon (spray, gel, plaster, krem), type nevropatisk smerte, selve intervensjonen,

design. Metaanalyse dermed ikke mulig. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studiene utført på pasienter med ulike

typer nevropatisk smerte. Dermed indirekte evidens der en må ta høyde for evt. ulike smertemekanismer ved disse smertetypene og

ved fantom- og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Kun 1 studie, lav n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Capsaicin er en selektiv aktivator av TRPV1 presynaptiske kalsiumkanaler, noe som fører til redusert funksjon i nociceptive C-fibre [21].
Den smertestillende effekten er godt dokumentert for diabetisk nevropati (høy kvalitet på evidens) og i mindre grad for postherpetisk
nevralgi (lav kvalitet på evidens) [29]. Medikamentet brukes også i behandlingen av HIV-nevropatier [6]. UpToDate (Overview of the
treatment of chronic pain [6]) oppsummerer at capsaicin krem/liniment eller plaster kan være nyttig som adjuvant behandling hos
pasienter med kronisk nevropatisk smerte som ikke responderer på annen behandling, men at effekten totalt sett er moderat til dårlig ved
kronisk nevropatisk smerte [30,31]. Bivirkninger er hyppig og fører til intoleranse hos ca 16% av pasienter behandlet for nevropatisk
smerte [32]. Prisen er høy (for detaljer, se Nøkkelinformasjon).

Enkelte kasuistikker har vist lovende resultater for behandling av fantomsmerter og stumpsmerter [21]. Dette ble bekreftet i en tysk
observasjonsstudie fra 2014, der en vurderte effekten av engangsbehandling med capsaicin plaster etter 12 uker. Pasientene rapporterte
god effekt både på fantomsmerter og stumpsmerter, samt bedret søvnkvalitet og -varighet. Antallet rapporterte bivirkninger i denne
studien var lavt [33].

Flere av arbeidsgruppens medlemmer har erfaring med positiv effekt av preparatet ved fantomsmerter og stumpsmerter. Andre har
negative erfaringer, først og fremst med intolerable bivirkninger, - i tråd med enkelte tidligere publikasjoner [32].

Arbeidsgruppen er i tvil om overførbarheten av resultater for nevropatiske smerter som diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi til
fantomsmerter / stumpsmerter. Imidlertid foreligger også noe dokumentasjon for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, selv om
funnene må bekreftes i større, kontrollerte studier. Etter en helhetsvurdering vurderer vi det slik at dette produktet per nå ikke har noen
plass i primærbehandlingen av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter, men at det kan forsøkes hos pasienter der enklere, mindre
kostbare tiltak med lavere bivirkningsrisiko ikke har ført fram.

Fordeler og ulemper

Behandlingen er ikke-invasiv, men må utføres av lege. De vanligste bivirkningene er smerter, brenning, stikking og erytem der
medikamentet er applisert på huden. Kjemiske brannskader er også rapportert. Bivirkningene kan bli så ille at behandlingen må
avbrytes. Forekomsten av bivirkninger angis ulikt i litteraturen, men kan være over 50%, med en forekomst på opptil 16% av så
kraftige bivirkninger at behandlingen må avbrytes. Etter en helhetsvurdering vurderer vi det slik at dette produktet per nå ikke har
noen plass i primærbehandlingen av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter, men at det kan forsøkes hos pasienter der enklere,
mindre kostbare tiltak med lavere bivirkningsrisiko ikke har ført fram.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som kan tyde på at Capsaicin (Qutenza) har effekt ved kroniske fantomsmerter og
stumpsmerter. Dette er i overensstemmelse med klinisk erfaring, men må bekreftes i større, kontrollerte studier.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at enkelte pasienter med kroniske fantom- og/eller stumpsmerter vil ønske å forsøke Capsaicin. Andre vil antakelig velge
preparatet bort, bla på bakgrunn av risiko for bivirkninger, derunder økte smerter. Qutenza anbefales ikke til pasienter under 18 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Qutenza plaster er dyrt, ett plaster koster per 29.09.15 kr 2596,90. Preparatet kan søkes dekket gjennom blåreseptforskriften, punkt
-71 (kroniske, sterke smerter).

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Capsaicin plaster: 1 treatment with 8% capsaicin cutaneous patch
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [33], observasjonsstudie:

Utvalg

Kun fantomsmerter (PLP) n=10
Kun stumpsmerter (SP) n=4
Både fantomsmerter og stumpsmerter (PLP/SP) n=7

Fantomsmerter

Hos 10 pas med ren fantomsmerte var pre-treatment NPRS mean 6,3 (± 0,9), post-treatment NPRS 2,4 lower (SEM 0,4).
70% reported minimum 30% more reduction in pain.
n=7 reported combined PLP/SP, with a baseline NPRS 7,6 (± 0,4). Of these, 28,6% reported minimum 30% reduction in pain. Mean
reduction in NPRS was -1,5 (SEM 0,6).

Stumpsmerter

Hos 4 pas med ren stumpsmerte var pre-treatment NPRS mean 6,8 (± 0,6), post-treatment NPRS 1,7 lower (SEM 0,8).
50% (n=2) reported minimum 30% reduction in pain.
n=7 reported combined PLP/SP, with a baseline NPRS 7,6 (± 0,4). Of these, 28,6% reported ?30% reduction in pain. Mean
reduction in NPRS was -1,5 (SEM 0,6).

Søvn

Søvnvarighet (t/natt) Pre-treatment Post-treatment
PLP (n=10) 5,9 6,5
SP (n=4) 7,3 7,8
PLP/SP (n=7) 5,4 6,3

Oppvåkninger (antall/natt)
PLP (n=10) 2,9 2,0
SP (n=4) 0,75 0
PLP/SP (n=7) 4,2 2,6

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 17

pasienter i 1 studier.

Hos 10 pas med ren fantomsmerte var mean
reduction in NPRS -2,4 (SEM 0,4). For detaljer,

se Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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Smerteintensitet
- stump Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

Hos 4 pas med ren stumpsmerte var mean
reduction in NPRS was -1,7 (SEM 0,8). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [33].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Søvn
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

Økt søvnvarighet og færre oppvåkninger per
natt etter behandling. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Livskvalitet
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

Bedring i livskvalitet hos 60% med PLP, 50%
med SP og 28,6% med PLP/SP. For detaljer

vedr. utvalg, se Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Bivirkninger
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

1 of 7 with PLP/SP reported increased pain.
Physicians reported good or very good
tolerability in 90,5% of patients. Poor

tolerability was reported for none of the
n=21. For detaljer vedr. utvalg, se

Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Bivirkninger
Basert på data fra 300

pasienter i 4 studier.

Capsaicin caused a statistically significant
higher rate of local adverse events at 8 weeks
than placebo when used for neuropathic pain.
Intervention group 89/154, control group 26/

146. RR 3,2 (95% CI 2,2-4,6). NNH 2,5 (95%
CI 2,0-3,3). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 6

Withdrawals
Basert på data fra 503

pasienter i 5 studier.

Withdrawals due to adverse effects were
significantly higher with capsaicin than

placebo when used for neuropathic pain.
Intervention group 40/253, control group 6/
250. RR 5,5 (95%CI 2,6-12) NNH 7,5 (95% CI

5,5-12,0). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 7
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9.7 - Morfin

Svak Anbefaling MOT

9.7.1. Vi foreslår at peroral morfin ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Morfin er reseptbelagt. Preparatet kan brukes hos både barn og voksne, men hos barn med største forsiktighet og i reduserte doser. Det
vises til Felleskatalogen for anbefalt dosering og annen praktisk informasjon.

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært lav n (4 med ren stumpsmerte), trekker ned til veldig

lav pga dette. Stor SEM. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. Ikke validert

livskvalitetsskala. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Metaanalyse av RCTs. Trekker for heterogenitet samt mulig

manglende overførbarhet til pasienter med amputasjonsrelaterte smerter. I tillegg for noe mangelfull angivelse av seleksjonen av

studiene som er inkludert (ikke nok til å gi eget trekk, men medvirkende i vurderingen mellom MODERATE og LOW). ; Heterogenitet

(inconsistency): Alvorlig . I2 = 62,5%, p=0,02. Dermed risiko for at metaanalysen ikke er gyldig. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Pasienter med nevropatisk smerte av ulike typer, men ikke fantomsmerter eller stumpsmerter. Heller ingen

subgruppeanaylse av pasienter som ikke har hatt effekt av andre behandlingsalternativer. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen

alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Metaanalyse av RCTs. Trekker for heterogenitet samt mulig

manglende overførbarhet til pasienter med amputasjonsrelaterte smerter. I tillegg for noe mangelfull angivelse av seleksjonen av

studiene som er inkludert (ikke nok til å gi eget trekk, men medvirkende i vurderingen mellom MODERATE og LOW). ; Heterogenitet

(inconsistency): Alvorlig . I2 = 62,5%, p=0,02. Dermed risiko for at metaanalysen ikke er gyldig. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Pasienter med nevropatisk smerte av ulike typer, men ikke fantomsmerter eller stumpsmerter. Heller ingen

subgruppeanaylse av pasienter som ikke har hatt effekt av andre behandlingsalternativer. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen

alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Det vises også til Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter»:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider

Ved medikamentbruk som "reduserer årvåkenhet eller kjøreevne" er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt. Ved forskrivning av
beroligende, bedøvende og stimulerende midler kan uheldige effekter relevante for bilkjøring inntre selv ved lave doser, og helsekravene
er da ofte ikke oppfylt. Dette gjelder både for enkeltmedikamenter og interaksjoner. Morfin og andre opioider påvirker evnen til bilkjøring.
Ved oppstart av behandling og ved doseøkning, vil førerretten ikke være oppfylt i minst 2 uker. Hvis medikamentet brukes over tid i fast
døgndose på 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon, vil tilvenning imidlertid skje slik at førerkortforskriftens
helsekrav er oppfylt. Bruk av opioider, uavhengig av dose, påvirker øvre tillatte grense for samtlige andre medikamenter som er listet opp i
førerkortforskriften. For detaljer vises til Helsedirektoratets «Veileder ved behandling av førerkortsaker» [36].

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger randomiserte kontrollerte studier hovedsakelig av lav kvalitet som tyder på at peroral morfin kan ha effekt ved
fantomsmerter og stumpsmerter på kort sikt (4-8 uker) [12,21,34,35]. En rekke bivirkninger ble rapportert, men kun obstipasjon var
signifikant hyppigere i morfingruppen enn i placebogruppen [12,34]. Felleskatalogen angir at denne bivirkningen må påregnes hos
samtlige pasienter [10]. En liten observasjonsstudie tyder på effekt av peroral morfin på fantomsmerter også etter 6 og 12 måneder [35].
Det trengs imidlertid flere større, kontrollerte studier for å fastslå en eventuell langtidseffekt av morfinbehandling ved
langvarige fantomsmerter og stumpsmerter. Medikamentet anbefales fortrinnsvis brukt i korte perioder pga. toleranseutvikling og
tilvenningsrisiko ved vedvarende bruk [10]. Derfor foreslår vi at man ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter forsøker andre

Fordeler og ulemper

En rekke bivirkninger er rapportert i kliniske studier, men i studier av amputerte er bare obstipasjon vist å forekomme hyppigere enn i
placebogruppen. Felleskatalogen angir at denne bivirkningen må påregnes hos samtlige pasienter. Medikamentet anbefales
fortrinnsvis brukt i korte perioder pga. toleranseutvikling og tilvenningsrisiko ved vedvarende bruk. Derfor foreslår vi at man ved
langvarige fantomsmerter og stumpsmerter forsøker andre medikamenter med mindre tilvenningsrisiko først, og at peroral morfin
kun forsøkes dersom disse ikke gir adekvat smertelindring. Initiering av behandling med opioider bør skje i spesialisthelsetjenesten.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Evidens hovedsakelig av lav kvalitet tyder på at peroral morfin kan ha effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter på kort sikt (4-8
uker). En liten observasjonsstudie tyder på effekt på fantomsmerter også etter 6 og 12 måneder. Det trengs imidlertid flere større,
kontrollerte studier for å fastslå en eventuell langtidseffekt av morfinbehandling ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som har langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter vil ønske å forsøke preparatet. Det er sannsynlig at
noen vil velge det bort pga. bivirkninger, tilvenningsrisiko eller konsekvenser for evnen til bilkjøring, eller fordi de ikke ønsker
medikamentell behandling. Preparatet kan brukes hos både voksne og barn, men hos barn i reduserte doser og med største
forsiktighet.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. En pakke á 20 stk 10 mg tabletter koster per 01.12.15 105 kr. Enkelte pasienter vil kunne få innvilget
refusjon for opioider etter blåreseptforskriftens §3a. Det er et vilkår at søknaden fremmes av relevant spesialist, samt at søknaden
sendes inn etter at det er dokumentert effekt og dosen er stabilisert.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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medikamenter med mindre tilvenningsrisiko først, og at peroral morfin kun forsøkes dersom disse ikke gir adekvat smertelindring.
Behandling med morfin og andre opioider påvirker evnen til bilkjøring, se Praktisk informasjon. Initiering av behandling med opioider bør
skje i spesialisthelsetjenesten.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Peroral morfin

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], Cochrane review, RCT (n=12):

Treatment: Oral morphine titrated from 70 mg/d up to 300 mg/d or max tolerable dose for 4 weeks
Control: Placebo

Smerteintensitet (VAS)

Baseline VAS:
Treatment group mean 4,65 (SD 1,06), control group mean 4,65 (SD 1,06)

At 4 weeks:
Treatment group mean 3,26 (SD 1,59), control group mean 3,99 (SD 1,23). Between group difference significant p=0,036.

Treatment group significantly lower pain than baseline during treatment phase (p<0,01).

Minst 50% reduksjon i smerteintensitet

Intervensjonsgruppen 42% (5/12), kontrollgruppen 8,3% (1/12). Between group difference significant p<0,05.

8% in morphine group reported 25-50% pain reduction.

Bivirkninger

Rapporterte bivirkninger: Trøtthet, svimmelhet, svette, obstipasjon, vannlatingsproblemer, kvalme, kløe, tung pust. Bivirkningene
var moderate og hyppigere i morfingruppen enn i placebogruppen. Kun statistisk signifikant mer obstipasjon i
intervensjonsgruppen enn i placebogruppen. Effektestimater ikke angitt.

Ref [34], RCT:

Treatment: Peroral morfin trappet opp fra 15 mg/d til 180 mg/d
Control: Placebo

Decrease in pain intensity (%)

Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.
33% decrease: 66% i intervensjonsgruppen og 44% i kontrollgruppen, NNT 4,5 (treatment group)
50% decrease: 46% i intervensjonsgruppen og 30% i kontrollgruppen, NNT 5,6 (treatment group)

Decrease in pain intensity (NRS 0-10)

Signifikant endring fra baseline i begge grupper. Baseline morfingruppen ca 6,8, placebogruppen ca 6,7 (estimert fra figur). Post-
treatment decrease -2,8 (-3,4 to -2,3) i intervensjonsgruppen, -1,4 (-2,2 to -0,6) i kontrollgruppen. Significant between group
difference p=0,0003. Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.
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Ref [12], Cochrane review, open label study (n=9):

Treatment: Oral morphine titrated from 70 mg/d up to 300 mg/d or max tolerable dose for 4 weeks, responders of morphine in
this double blind phase followed in open phase for 6 and 12 months.
No control group.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
(VAS 0-10) Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Treatment group mean 3,26 (SD 1,59), control
group mean 3,99 (SD 1,23). Between group

difference significant p=0,036. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(VAS 0-10)

Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 42% (5/12),
kontrollgruppen 8,3% (1/12). Between group
difference significant p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Self-rating
depression scale

(SDS) Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

No significant difference between
intervention and placebo groups. Estimates

not given. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 3

West Haven-Yale
Multidimensional

Pain Inventory
(WHYMPI)

Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

No significant difference between
intervention and placebo groups. Estimates

not given. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 4

Bivirkninger
Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Kun statistisk signifikant mer obstipasjon i
intervensjonsgruppen enn i placebogruppen.
For detaljer, se Sammendrag. Effektestimater

ikke angitt. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 5
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Store SD. Tvilsomt om forskjellen i VAS fra baseline og mellom

gruppene er klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatet. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Mean self-
reported pain

relief compared
to baseline

Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 53% (95% CI 44-65%),
kontrollgruppen 19% (95% CI 10-28 %). CI
estimated from figure. Significant between

group difference, p<0,0001. Fantomsmerter
og stumpsmerter slått sammen. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Decrease in pain
intensity (%) Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

NNT for 33% decrease 4,5, for 50% decrease
5,6 (treatment group, fantomsmerter og

stumpsmerter slått sammen). For detaljer, se
Sammendrag. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Decrease in pain
intensity (NRS

0-10) Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Signifikant endring fra baseline i begge
grupper, men også en signifikant between

group difference, p=0,0003. Fantomsmerter
og stumpsmerter slått sammen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [34].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
8

Bivirkninger (n)
Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Antall bivirkninger i intervensjonsgruppen 27
(20 moderate or severe), i kontrollgruppen 7

(1 moderate or severe). Kun signifikant
forskjell mellom gruppene for obstipasjon,

p<0,001. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 9

Smerter - fantom
(VAS) Basert på data fra 9

pasienter i 1 studier.

Baseline mean 4,65 (SD 1,06). 6 mnd mean
1,62 (SD1,52). 12 mnd mean 1,54 (SD 1,24).
Open label studie, ingen kontrollgruppe. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 10
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3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede CI. Verdiene

dessuten kun angitt grafisk (kun effektestimatene angitt som eksakte tall). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne

med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter; gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det

alene. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

9. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

10. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Open label oppfølging av 9 respondere fra en crossover RCT med 12

deltakere. Ingen blinding eller kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og

armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av 10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke

akuttbehandling. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Få inkluderte, stor SD. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Sterk Anbefaling MOT

9.7.2. Vi fraråder bruk av intravenøs morfin ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

For praktisk informasjon vedrørende morfinbehandling generelt, se anbefaling 9.7.1.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger evidens av lav-moderat kvalitet som tyder på at intravenøs morfin kan ha effekt ved fantomsmerter og
stumpsmerter [12,21]. Det fins imidlertid kun evidens for effekt inntil 30 minutter etter avsluttet infusjon [12]. En rekke bivirkninger er
rapportert ved morfinbehandling, og medikamentet anbefales fortrinnsvis brukt i korte perioder pga. toleranseutvikling og
tilvenningsrisiko ved vedvarende bruk [10].

Etter en helhetsvurdering av mulig effekt, bivirkninger og tilvenningsrisiko fraråder vi slik invasiv behandling ved langvarige
fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres
systematisk.

Fordeler og ulemper

Behandlingen innebærer risiko for bivirkninger og toleranseutvikling. For intravenøs morfin fins det kun evidens for effekt inntil 30
minutter etter avsluttet infusjon, og etter en helhetsvurdering av mulig effekt, bivirkninger og tilvenningsrisiko fraråder vi bruk av slik
invasiv behandling ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert
opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Evidens av middels kvalitet tyder på at intravenøs morfin kan ha effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter inntil 30 min etter
avsluttet infusjon. Det trengs imidlertid flere større, kontrollerte studier for å fastslå en eventuell langtidseffekt av intravenøs
morfinbehandling ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.

Moderat

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med langvarige fantomsmerter og stumpsmerter vil ønske ikke-invasiv behandling med et bedre
dokumentert medikament.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Se "Fordeler og ulemper".

Faktorer ikke vurdert

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Intravenøs morfin

Komparator: Placebo
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], RCT:

Treatment: Intravenous morphine 0,2 mg/kg (enkeltinfusjon over 40 min)
Control: Placebo

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomisert, kontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

gjennomført, 80% power til tross for noe lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte,

minst 6 mnd postamputation pain, median tid siden amputasjonen 81 mnd, SD 87,4 mnd. Dvs ikke akuttbehandling. ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomisert, kontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-100) Basert på data fra 31

pasienter i 1 studier.

NNT for 30% pain reduction i
intervensjonsgruppen 1,9 (95% CI 1,3-3,7), i

kontrollgruppen 3,8 (95% CI1,9-16,6).
Signifikant forskjell mellom gruppene, p<0,01.

Intervensjonen er beskrevet i Sammendrag.
Ref [12].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 1

Treatment
satisfaction
score (NRS

0-100)
Basert på data fra 31

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen mean 45,9 (SD 35,5),
kontrollgruppen mean 9,6 (SD 21). Signifikant

forskjell mellom gruppene, p<0,01.
Intervensjonen er beskrevet i Sammendrag.

Ref [12].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 2

Bivirkninger
Basert på data fra 31

pasienter i 1 studier.

Kun rapportert sedasjon, ingen signifikant
forskjell mellom gruppene, ikke angitt

effektestimater. Intervensjonen er beskrevet i
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet manglende

angivelse av

effektestimater 3

Smerteintensitet
- stump Basert på data fra 31

pasienter i 1 studier.

Angitt signifikant reduksjon av stumpsmerter,
p<0,001. Ikke angitt effektestimater.

Intervensjonen er beskrevet i Sammendrag.
Ref [12].

Lav
grunnet manglende

angivelse av

effektestimater 4
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9.8 - Buprenorfin (Norspan) plaster

Svak Anbefaling MOT

9.8.1. Vi foreslår at buprenorfin plaster ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Buprenorfin plaster er reseptbelagt. Det er kun godkjent for behandling av voksne. Det vises til Felleskatalogen for anbefalt dosering og
annen praktisk informasjon.

Det vises også til Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter»:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider

Ved medikamentbruk som "reduserer årvåkenhet eller kjøreevne" er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt. Ved forskrivning av
beroligende, bedøvende og stimulerende midler kan uheldige effekter relevante for bilkjøring inntre selv ved lave doser, og helsekravene
er da ofte ikke oppfylt. Dette gjelder både for enkeltmedikamenter og interaksjoner. Buprenorfin og andre opioider påvirker evnen til
bilkjøring. Ved oppstart av behandling og ved doseøkning, vil førerretten ikke være oppfylt i minst 2 uker. Hvis medikamentet brukes over
tid i fast døgndose tilsvarende 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon, vil tilvenning imidlertid skje slik at
førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. Bruk av opioider, uavhengig av dose, påvirker øvre tillatte grense for samtlige andre
medikamenter som er listet opp i førerkortforskriften. For detaljer vises til Helsedirektoratets «Veileder ved behandling av
førerkortsaker» [36].

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

gjennomført, 80% power til tross for noe lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte,

minst 6 mnd postamputation pain, median tid siden amputasjonen 81 mnd, SD 87,4 mnd. Dvs ikke akuttbehandling. ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Store SD. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomisert, kontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

gjennomført, 80% power til tross for noe lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte,

minst 6 mnd postamputation pain, median tid siden amputasjonen 81 mnd, SD 87,4 mnd. Dvs ikke akuttbehandling. ; Upresise

estimater (imprecision): Svært alvorlig . Angitt at det ikke er signifikant forskjell mellom gruppene, men effektestimater og p-verdi

ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomisert, kontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

gjennomført, 80% power til tross for noe lav n. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte,

minst 6 mnd postamputation pain, median tid siden amputasjonen 81 mnd, SD 87,4 mnd. Dvs ikke akuttbehandling. ; Upresise

estimater (imprecision): Svært alvorlig . Angitt p-verdi, men ikke effektestimater. Dermed umulig å vurdere om effekten er klinisk

signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Buprenorfin er et opioidanalgetikum med sentral smertestillende effekt. Preparatet er en partiell agonist på µ-reseptorer samt antagonist
på K-reseptorer. Buprenorfin plaster er i Norge godkjent for behandling av moderate ikke-maligne smerter hos voksne der
opioidbehandling er nødvendig for å oppnå adekvat smertelindring [10]. Preparatet anbefales ikke til pasienter under 18 år.

Effekten av buprenorfin plaster ble allerede i 2005 beskrevet som svært lovende av Griessinger et al. i en observasjonsstudie av 13.179
pasienter med ulike typer langvarige smertetilstander. Ca. 17 % av disse hadde nevropatisk smerte (fantomsmerter inkludert) [37].
Studien er imidlertid av svært lav kvalitet, og separate data for undergruppen med fantomsmerter foreligger ikke. Dette gjelder også
antall pasienter med fantomsmerter. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon. Effekten av buprenorfin plaster på fantomsmerter er ikke
beskrevet i kontrollerte studier, og preparatet i plasterform er ikke omtalt i foreliggende systematiske oversikter av medikamentell
behandling ved fantomsmerter [12, 21]. McCormic et al. omtaler imidlertid i sin review intrathekal buprenorfin, med henvisning til en
artikkel som beskriver god effekt hos 2 pasienter med fantomsmerter [21], og i 2013 publiserte Licina et al. en case series studie av 4
pasienter med fantomsmerter som ble behandlet med en kombinasjon av buprenorfin og naloxone sublingualt, også dette med lovende
resultater [38].

En narrativ oversiktsartikkel fra 2006 med fokus på medikamentets farmakokinetiske egenskaper og potensielle bivirkninger [39],
fremhever at buprenorfin plaster gir en mer stabil plasmakonsentrasjon enn peroral opioiddosering, og dermed en mer stabil
smertestillende effekt. Pasientene rapporterer dessuten færre bivirkninger, inkludert en lavere forekomst av obstipasjon og CNS-
relaterte bivirkninger. Dette ble også rapportert av Greissinger et al. [37]. Det kan videre synes som om risikoen for toleranseutvikling og
avhengighet er lavere ved bruk av buprenorfin plaster enn ved peroral behandling med andre opioider, både pga. medikamentets
langvarige binding til µ-reseptorene og pga. langsom økning i plasmakonsentrasjonen ved transdermal applikasjon av medikamentet [39].
Vi kunne ikke finne studier av effekten av buprenorfin på stumpsmerter. Behandling med buprenorfin og andre opioider påvirker evnen til
bilkjøring, se Praktisk informasjon.

Buprenorfin plaster er dermed ikke godt dokumentert for behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter. Dokumentasjonen
er imidlertid bedre for andre typer smerter, herunder nevropatisk smerte. Etter en helhetsvurdering av mulig effekt, bivirkninger og
tilvenningsrisiko, foreslår vi at andre, bedre dokumenterte medikamenter med lavere tilvenningsrisiko forsøkes først ved langvarige
fantomsmerter og stumpsmerter, og at buprenorfin plaster kun forsøkes dersom disse ikke gir adekvat smertelindring. Buprenorfin
plaster er dårligere dokumentert enn peroral morfin for amputasjonsrelaterte smerter, men ut fra foreliggende evidens kan bruk av

Fordeler og ulemper

Buprenorfin plaster kan ha fordeler framfor peroral opioidbehandling i form av mer stabil plasmakonsentrasjon, og lavere forekomst
av obstipasjon og CNS-relaterte bivirkninger. Det kan også synes som om risikoen for toleranseutvikling og avhengighet er lavere enn
ved peroral behandling med andre opioider. Dokumentasjonen av effekt er imidlertid dårligere enn for peroral morfin. Hvilket av disse
preparatene som evt. velges, må derfor baseres på en individuell vurdering. Initiering av behandling med opioider bør skje i
spesialisthelsetjenesten.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Buprenorfin plaster er ikke godt dokumentert for behandling av langvarige fantomsmerter, foreliggende evidens er av veldig lav
kvalitet. Dokumentasjonen er imidlertid bedre for andre typer smerter, derunder nevropatisk smerte. Vi kunne ikke finne studier av
effekten av buprenorfin ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som har langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter vil ønske å forsøke preparatet. Det er sannsynlig at
noen vil velge det bort pga. bivirkninger eller tilvenningsrisiko, pga. manglende dokumentasjon, pga konsekvenser for evnen til
bilkjøring, eller fordi de ikke ønsker farmakologisk behandling. Buprenorfin plaster er kun godkjent for behandling av voksne.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. En pakke á 4 plaster med styrke 5 mikrogram per time koster per 23.02.16 286,90 kr. Enkelte
pasienter vil kunne få innvilget refusjon for opioider etter blåreseptforskriftens §3a. Det er et vilkår at søknaden fremmes av relevant
spesialist, samt at søknaden sendes inn etter at det er dokumentert effekt og dosen er stabilisert.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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plaster ha noen fordeler framfor bruk av perorale opioider. Hvilket av disse preparatene som evt. velges, må derfor baseres på en
individuell vurdering. Initiering av behandling med opioider bør skje i spesialisthelsetjenesten.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Buprenorfin plaster

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [37], observasjonsstudie:

Kun 16,6% av pasientene hadde nevropatiske smerter, andelen av disse med fantomsmerter ikke angitt. De øvrige pasientene
hadde muskelskjelettsmerter (55,4%) og kreftrelatert smerte (28%). 91% av pasientene hadde fått annen smertestillende
behandling før behandling med buprenorfin plaster. Effekten ble rapportert for hele studiepopulasjonen, for kreftrelatert og ikke-
kreftrelatert smerte og for pasienter over vs. under 70 år (tabell kun for hele studiepopulasjonen, angitt at subgruppene ikke
skilte seg vesentlig fra denne). Effekten for pasienter med fantomsmerter ble imidlertid ikke angitt spesifikt.

21,8 % av pasientene anga bivirkninger, 9,6 % av disse anga alvorlige bivirkninger (hyppigst hos kreftpasientene; 21,6% av
kreftpasientene og 5% av de øvrige pasientene anga alvorlige bivirkninger). 9,5% av pasientene sluttet med behandlingen pga
bivirkninger (hyppigst hos kreftpasientene; 12% av kreftpasientene og 3% av de øvrige pasientene sluttet pga bivirkninger).

Ref [39], narrativ review:

Færre bivirkninger enn andre opioider:
*Lav insidens av gastrointestinale bivirkninger (sublingual behandling -> kvalme 6,5%, oppkast 3,5%) (ref Bach et al 1991)
*Lavere insidiens av obstipasjon enn ved bruk av morfin (ref Bach 1991)
*Kun 1/51 eldre med kronisk smerte anga obstipasjon (ref Nasar 1986)
*CNS-relaterte bivirkninger (svimmelhet, trøtthet) sjeldnere enn ved andre opioider
*Respirasjons-depresjon er et mindre problem enn ved mange andre opioider (ref Dertwinkel 1998)
*Farmakokinetikken endres ikke ved nyresvikt (ref Filitz 2005)

Lavere risiko for toleranseutvikling enn andre opioider:
*Tolerance to its analgetic effects in chronic pain patients has not been shown (ref Robinson 2002)
*Ikke økt behov for tilleggsmedikasjon gjennom 6 mnd behandling med buprenorfin plaster (ref Likar 2005)
*Signifikant flere pas hadde behov for doseøkning av fentanyl plaster sml med buprenorfin plaster ila 3 mnd (ref Sittl 2005)

Lavere risiko for avhengighet enn andre opioider:
*There is little evidence that buprenorphine has the potential to cause dependence and addiction (ref Tzschentke 2002, Walsh
2003) Antatt at dette skyldes både reseptorkinetikk (uansett applikasjon) og langsom økning i plasmakonsentrasjon ved
transdermal applikasjon.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smertereduksjon
(VAS 0-10)

Basert på data fra 4

pasienter i 1 studier.

Case series. P1 10/10->near complete
resolution (5 days), P2 10/10->3/10 (time not
given), P3 8/10->2/10 (time not given), P4 8/

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie, n=4. Ulike doser. Oppfølgingstid kun angitt for 2/4 pas.

; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med fantomsmerter etter traumatisk amputasjon av arm og/eller ben,

«after failing traditional treatment», derunder andre opioider. Men: sublingual buprenorfin/naloxone, altså ikke ren buprenorfin, og

ikke i plasterform. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Data rapportert for hver pasient separat. Ikke angitt usikkerheter i

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Hvordan pasientene ble inkludert er ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Kun 16,6% av pasientene hadde nevropatiske smerter, andelen av disse med

fantomsmerter ikke angitt. De øvrige pasientene hadde muskelskjelettsmerter (55,4%) og kreftrelatert smerte (28%). 91% av

pasientene hadde fått annen smertestillende behandling før behandling med buprenorfin plaster. Effekten ble rapportert for hele

studiepopulasjonen, for kreftrelatert og ikke-kreftrelatert smerte og for pasienter over vs. under 70 år (tabell kun for hele

studiepopulasjonen, angitt at subgruppene ikke skilte seg vesentlig fra denne). Effekten for pasienter med fantomsmerter ble

imidlertid ikke angitt spesifikt. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Til tross for store tall er det ikke angitt usikkerheter i

effektestimatene. Savner også angivelse av effektestimater for subgruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

10->complete pain relief (1 month). Ref [38].

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smertereduksjon
(%) Basert på data fra

13,179 pasienter i 1

studier.

Pre-treatment 6% very good or good pain
relief, post-treatment 81% very good or good
pain relief. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Bivirkninger Basert på data fra
13,179 pasienter i 1

studier.

Bivirkninger rapportert for alle
diagnosegrupper samlet (se Sammendrag for

detaljer). De vanligste bivirkningene var
kvalme (4%), svimmelhet (1,9%), oppkast

(1,6%), obstipasjon (1%). Ref [37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 3

Bivirkninger
Narrativ oversikt. Hovedkonklusjoner: Færre

bivirkninger, lavere risiko for
toleranseutvikling og lavere risiko for

avhengighet enn andre opioider. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [39].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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9.9 - Amitriptylin (Sarotex)

Svak Anbefaling MOT

9.9.1. Vi foreslår at amitriptylin (Sarotex) ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Sarotex er reseptbelagt. Det vises til Felleskatalogen for anbefalt dosering og annen praktisk informasjon. Medikamentet anbefales ikke
for barn og ungdom <18 år.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Hvordan pasientene ble inkludert er ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Kun 16,6% av pasientene hadde nevropatiske smerter, andelen av disse med

fantomsmerter ikke angitt. De øvrige pasientene hadde muskelskjelettsmerter (55,4%) og kreftrelatert smerte (28%). 91% av

pasientene hadde fått annen smertestillende behandling før behandling med buprenorfin plaster. Effekten ble rapportert for hele

studiepopulasjonen, for kreftrelatert og ikke-kreftrelatert smerte og for pasienter over vs. under 70 år (tabell kun for hele

studiepopulasjonen, angitt at subgruppene ikke skilte seg vesentlig fra denne). Effekten for pasienter med fantomsmerter ble

imidlertid ikke angitt spesifikt. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Til tross for store tall er det ikke angitt usikkerheter i

effektestimatene. Savner også angivelse av effektestimater for subgruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ oversiktsartikkel. Litteratursøk og inklusjon av artikler ikke

beskrevet. Heller ikke beskrevet størrelsen på inkluderte studier, pasientenes diagnoser eller hvilken dosering som er brukt. ;

Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Artikkelen beskriver

buprenorfin plaster, uavhengig av diagnose (og uten å angi diagnosespekteret i inkluderte studier). God overførbarhet for data ang

bivirkninger dersom en antar at disse ikke er diagnoseavhengige. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært få tallverdier

angitt. Ingen usikkerhet angitt. Ingen effekt-tabeller. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Preparatet har ikke dokumentert effekt ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter. Det har en rekke kjente bivirkninger,
hvorav tørr munn, svimmelhet og tretthet er de vanligste. Behandlingen er imidlertid godt dokumentert ved andre former for
nevropatisk smerte, og hos enkeltpasienter kan det på bakgrunn av dette bli aktuelt å forsøke behandlingen dersom andre, bedre
dokumenterte medikamenter ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det fins god dokumentasjon på effekten av amitriptylin (Sarotex) ved nevropatisk smerte. En randomisert kontrollert studie av høy

Høy
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Begrunnelse

Amitriptylin (Sarotex) er et trisyklisk antidepressivum (TCA). Denne medikamentgruppen er et av førstevalgene ved nevropatisk smerte
[6-8, 20, 40]. En randomisert kontrollert studie av høy kvalitet fant imidlertid ingen forskjell mellom effekten av amitriptylin og aktiv
kontrollbehandling på smerteintensitet hos pasienter med langvarige fantomsmerter og stumpsmerter [12]. Det var heller ingen forskjell
mellom gruppene for sekundære utfallsmål (depresjon, funksjon og livskvalitet). En rekke bivirkninger ble rapportert, men kun
munntørrhet var signifikant hyppigere i intervensjonsgruppen. 2 pasienter i intervensjonsgruppen trakk seg pga. bivirkninger.

Med bakgrunn i dette foreslår vi at amitriptylin (Sarotex) ikke brukes som førstevalgsbehandling ved langvarige fantomsmerter
eller stumpsmerter. Behandlingen er imidlertid godt dokumentert ved andre former for nevropatisk smerte [40], og hos enkeltpasienter
kan det på bakgrunn av dette bli aktuelt å forsøke behandlingen dersom andre, bedre dokumenterte medikamenter ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

kvalitet fant imidlertid ingen forskjell mellom effekten av amitriptylin og aktiv kontrollbehandling på smerteintensitet hos pasienter
med langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene heller vil velge å forsøke et preparat som er bedre dokumentert for behandling av fantomsmerter og
stumpsmerter. Men det er sannsynlig at enkelte pasienter, med bakgrunn i anbefalinger for nevropatisk smerte, vil ønske å forsøke
Sarotex ved manglende effekt av andre medikamenter. Medikamentet anbefales ikke til barn og unge under 18 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. Prisen er lav. Per 25.11.15 koster en pakke med 100 tabletter á 10 mg kr 68,30. Ved behov for
behandling mer enn 3 mnd per år dekkes det av blåreseptforskriften, kode -71 (kroniske, sterke smerter).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Amitriptylin

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], RCT:

Treatment: Amitriptylin 10 mg/d titrert opp til 125 mg/d, oral, 6 uker
Control: Benztropinemesylate 5 mg/d, oral, 6 uker
Oppfølging umiddelbart etter behandlingsperioden.

Smerteintensitet (NRS 0-10)

Baseline mean 3,6 (SD 2,4) in intervention group, mean 3,1 (SD 2,6) in control group.
At 6 weeks mean 3,1 (SD 2,7) in intervention group, mean 3,1 (SD 2,9) in control group. No significant between group difference at
the end of treatment. Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.

Mood (depresjon CES-D)

Baseline mean 16,2 (SD 11,9) in intervention group, mean 16,4 (SD 12,4) in control group.
At 6 weeks mean 12,9 (SD 8,5) in intervention group, mean 1,4 (SD 13,1) in control group. No significant between group
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difference at the end of treatment.

Funksjon (FIM)

Baseline mean 78,4 (SD 3,8) in intervention group, mean 78,3 (SD 4,2) in control group.
At 6 weeks mean 74,5 (SD 18,8) in intervention group, mean 79,1 (SD 3,3) in control group. No significant between group
difference at the end of treatment.

Livskvalitet (QoL-handicap on CHART)

Baseline mean 416 (SD 76) in intervention group, mean 422 (SD 82) in control group.
At 6 weeks mean 360 (SD 142) in intervention group, mean 417 (SD 75) in control group. No significant between group difference
at the end of treatment.

Livskvalitet (SWLS)

Intervention group mean 21,2 (SD 6,4), control group 21,8 (SD 8,7) at 6 weeks (end of treatment). No significant between group
difference.

Bivirkninger

2 personer (begge i intervensjonsgruppen) trakk seg fra studien pga bivirkninger.
Rapporterte bivirkninger: dry mouth, drowsiness, tiredness/fatigue, BOV, constipation dizziness, heartburn, poor sleep,
palpitation, nausea, better sleep, urine retention, diarrhoea, tinnitus, tremor, sweating , headaches. Only dry mouth significantly
more frequent in intervention group.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
(NRS 0-10) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Høy
1

Mood (depresjon
CES-D) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 2

Funksjon (FIM)
Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Høy
3

Livskvalitet (QoL
- handicap on

Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.
No significant between group difference at

the end of treatment. For detaljer, se
Moderat

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). Kunne

vurdere trekk for blanding av fantomsmerter og stumpsmerter, umulig å trekke ut effekt på hver smerte for seg. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Store standardavvik i effektestimatene. For CES-D overraskende lavt tall etter 6 uker for

kontrollgruppen (se Sammendrag), trykkfeil? ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Store standardavvik i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

CHART)

Sammendrag. Ref [12].
signifikant upresise

estimater

(imprecision) 4

Livskvalitet
(SWLS) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.
No significant between group difference. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].
Høy

5

Bivirkninger
Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

2 personer (begge i intervensjonsgruppen)
trakk seg fra studien pga bivirkninger. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet mangelfull

angivelse av

effektestimater 6
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9.10 - Tramadol (Nobligan, Tramadol, Tramagetic)

Svak Anbefaling MOT

9.10.1. Vi foreslår at tramadol ikke brukes ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Medikamentet er reseptbelagt. Det er godkjent for bruk hos voksne og barn ≥12 år. Det vises til Felleskatalogen for anbefalt dosering og
annen praktisk informasjon. Det vises også til Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider ved langvarige ikke-
kreftrelaterte smerter»: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider

Tramadol og andre opioider påvirker evnen til bilkjøring. Ved oppstart av behandling og ved doseøkning, vil førerretten ikke være oppfylt i
minst 2 uker. Hvis medikamentet brukes over tid i fast døgndose som tilsvarer 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk indikasjon,
vil tilvenning imidlertid skje slik at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. Bruk av opioider, uavhengig av dose, påvirker øvre tillatte
grense for samtlige andre medikamenter som er listet opp i førerkortforskriften. For detaljer vises til Helsedirektoratets «Veileder ved
behandling av førerkortsaker» [36].

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [18]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Svært alvorlig . Antall med de ulike bivirkningene ikke angitt i Cochrane-oversikten (mulig at dette

forekommer i originalstudien). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Tramadol er et sentralt virkende opioidanalgetikum [10]. Effekten av tramadol ved fantomsmerter og stumpsmerter er ikke beskrevet i
kontrollerte studier av god kvalitet [12, 21]. Vi fant kun én randomisert kontrollert studie, med oppfølgingstid 1 mnd [41]. Her ble
tramadol sammenliknet med placebo og amitriptylin hos pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter. Både behandlingsgruppen og
placebogruppen anga god smertelindring etter 1 mnd. Studien har store metodologiske svakheter som omtales nærmere under
Forskningsdokumentasjon.

Tramadol er bedre dokumentert ved andre former for nevropatiske smerter [40], og foreslås for nevropatisk smerte generelt som et
andrelinjepreparat, på linje med andre opioider [20].

Tramadol er et opioid med risiko for tilvenning. Bruk kan dessuten komme i konflikt med helsekravene for førerkort [10, 36] (se Praktisk
informasjon).

På bakgrunn av ovenstående foreslår vi at tramadol ikke brukes ved langvarige fantomsmerter eller stumpsmerter. Behandlingen er
imidlertid bedre dokumentert ved andre former for nevropatisk smerte [40], og hos enkeltpasienter kan det på bakgrunn av dette bli
aktuelt å forsøke behandlingen dersom andre, bedre dokumenterte medikamenter ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring. Initiering
av behandling med opioider bør skje i spesialisthelsetjenesten.

En kan ut fra foreliggende litteratur ikke si sikkert om tramadol har effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Medikamentet er et
opioid med tilvenningsrisiko. Det kan også påvirke evnen til å kjøre bil.

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet for effekten av tramadol ved fantomsmerter og stumpsmerter. Medikamentet er bedre
dokumentert for andre former for nevropatisk smerte.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene heller vil velge å forsøke et preparat som er bedre dokumentert for behandling av fantomsmerter og
stumpsmerter. Men det er sannsynlig at enkelte pasienter, med bakgrunn i anbefalinger for nevropatisk smerte, vil ønske å forsøke
tramadol ved manglende effekt av andre medikamenter. Medikamentet er godkjent for bruk hos voksne og barn fom 12 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er reseptbelagt. Prisen er lav. Per 03.12.15 koster en pakke med 100 kapsler á 50 mg Nobligan kr 125,90. Preparatet
er ikke forhåndsgodkjent for dekning via blåreseptforskriften, men det kan søkes om individuell refusjon etter blåreseptforskriften
§3a. Det er et vilkår at søknaden fremmes av relevant spesialist, samt at søknaden sendes inn etter at det er dokumentert effekt og
dosen er stabilisert.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Tramadol

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [41], RCT:
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Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo (dobbeltblind sammenlikning) og amitryptilin (åpen
sammenlikning). Randomiseringen ble brutt etter dag 3, da videre behandling ble basert på respons: «Non-responders were
crossed over to the alternative active treatment». Fram til da 33 tramadol (blindet ifht placebo) og 31 placebo (blindet ifht
tramadol), samt 30 amitriptylin (ikke blindet), i alt 94. Respons dag 3 ble definert som ≥10 mm fall i VAS fra baseline. Placebo-non-
respondere fikk først tramadol på dag 3, og ble flyttet til amitriptylingruppen hvis de ikke responderte på dette. Studien er mao
lagt opp slik at så å si alle får respons, og det er umulig å sammenlikne effektestimatene mellom gruppene.

Det totale antallet pasienter for sammenlikning mellom placebo og tramadol blir 50 (48+2).
48 respondere i tramadolgruppen: 22 (av 33) initialt tramadol, 21 (av 29) placebo nonrespondere flyttet til tramadolgruppen og 5
(av 5) amitriptylin nonrespondere flyttet til tramadolgruppen.
2 respondere i placebogruppen: 2 (av 31) initialt placebo
Opprinnelig 103 pasienter, men 9 dropouts før studien startet.

Baseline VAS for all, pre-randomization 40 (95% CI 38-41).
Treatment group (n=33) 46 (95% CI 41-51)
Placebo group (n=31) 49 (95% CI 43-55)
Amitriptyline group (n=30) 46 (95% CI 39-54)

Effektestimater for de initiale responderne (første 3 dager) ikke rapportert. Pasientene fikk ikke lik dose tramadol,
gjennomsnittlig dose 448 mg (95% CI 391-505 mg).

Mean VAS post-treatment i intervensjonsgruppen (n=48) 1 (0-2).
Mean VAS post-treatment i kontrollgruppen (n=2) 0 (0-0). 29 av 31 opprinnelige kontroller ble flyttet til intervensjonsgruppen
etter 3 dager.

Post-treatment VAS for the 40 amitriptylin responders 0 (0-0). (dose 55 (50-59) mg)

Similar effect on stump pain (graph only).

Bivirkninger:
Kvalme 16 (33%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Oppkast 7 (15%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Tretthet 29 (60%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Svimmelhet 19 (40%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Opstipasjon 17 (35%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Hodepine 21 (44%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Vannlatingsplager 4 (8%) i intervensjonsgruppen, 0 av 2 i kontrollgruppen
Kløe 3 (6%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Andre 25 (52%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS) Basert på data fra 50

pasienter i 1 studier.

Randomisert placebokontrollert studie med 3
armer; tramadol, placebo (dobbeltblind

sammenlikning) og amitriptylin (åpen
sammenlikning). Pga studiedesign umulig å
sammenlikne respons mellom gruppene. Se

Sammendrag for detaljer. Ref [41].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1
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9.11 - Botulinumtoksin type A injeksjoner

Sterk Anbefaling MOT

9.11.1. Vi fraråder bruk av Botulinumtoksin type A injeksjoner ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Behandlingen er invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse (spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller spesialist i
nevrologi).

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo

(dobbeltblind sammenlikning) og amitriptylin (åpen sammenlikning). Store svakheter i designet, se Sammendrag (ref [41]). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Treatment-naive posttraumatic limb amputees with phantom pain. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Få respondere, spesielt i den endelige kontrollgruppen. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo

(dobbeltblind sammenlikning) og amitriptylin (åpen sammenlikning). Store svakheter i designet, se Sammendrag (ref [41]). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Treatment-naive posttraumatic limb amputees with phantom pain. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Angitt for de endelige gruppene, dvs 48 tramadol-respondere og 2 placeborespondere.

Usikkerheter i estimatene ikke angitt. Sammenliknende statistikk ikke meningsfullt å utføre med en kontrollgruppe på 2. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Bivirkninger
Basert på data fra 50

pasienter i 1 studier.

Authors’ comment: Adverse effects were
minor in both groups, but more common with

tramadol. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[41].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Fordeler og ulemper

Behandlingen er invasiv, og må utføres av lege med spesialkompetanse. Selv ved god effekt må behandlingen gjentas regelmessig. Ut
fra foreliggende evidens og betraktninger rundt kostnader, invasivitet, prosedyretekniske forhold og mulige bivirkninger, fraråder
vi bruk av Botulinumtoksin type A injeksjoner ved fantomsmerter og stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller
i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som kan tyde på at Botulinumtoksin type A kan ha effekt ved stumpsmerter, men ikke ved
fantomsmerter. Det trengs imidlertid flere og større studier med godt design for å fastslå om BTX-A er effektivt ved fantomsmerter
og stumpsmerter, i hvilke doser og med hvilket injeksjonsregime.

Lav
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Begrunnelse

Injeksjoner med Botulinumtoksin type A (BTX-A) er vanlig i behandlingen av smertefulle muskelspasmer. Det er også vist at
medikamentet har smertestillende effekt uavhengig av effekten på nevromuskulær transmisjon [21, 42]. UpToDate oppsummerte i 2014
at injeksjoner med BTX-A er vist å kunne redusere behovet for opioider hos pasienter med alvorlig postherpetisk nevralgi, men at flere og
større studier trengs for å avklare dets rolle både ved nevropatisk og nociseptiv smerte [6].

Case studies spesifikke for fantomsmerter og stumpsmerter har vist lovende resultater [21]. En nyere randomisert dobbelblind pilotstudie
av 14 pasienter med kroniske fantomsmerter fant imidlertid ingen bedring i fantomsmerter inntil 6 mnd etter injeksjonsbehandlingen.
Derimot var det både i intervensjonsgruppen og i kontrollgruppen (som fikk injeksjoner med lidokain og depomedrol) en signifikant
bedring av stumpsmerter og smertetoleranse som inntrådte umiddelbart og vedvarte i hele observasjonstiden [43]. Eksisterende evidens
for bruk av BTX-A ved amputasjonsspesifikke smerter er med andre ord lovende, spesielt for stumpsmerter, men det trengs flere og større
studier med godt design for å fastslå om BTX-A er effektivt ved fantomsmerter og stumpsmerter, i hvilke doser og med hvilket
injeksjonsregime [13, 42].

Behandling med Botulinumtoksin type A er kostnadskrevende, og en invasiv prosedyre. Prosedyren må utføres av lege med erfaring
innenfor slik behandling. God treffsikkerhet i behandlingen krever dessuten støtte av enten EMG, nevrostimulator eller ultralyd. Effekten
er forbigående, og selv vellykkede injeksjoner må gjentas. Dessuten er det fare for bivirkninger i form av perifer svakhet (ikke så aktuelt
ved amputasjoner), smerter og rødhet/hevelse på injeksjonsstedet.

Ut fra foreliggende evidens og betraktninger rundt kostnader, invasivitet, prosedyretekniske forhold og mulige bivirkninger, fraråder
vi bruk av Botulinumtoksin type A injeksjoner ved fantomsmerter og stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil foretrekke andre, bedre dokumenterte og ikke-invasive behandlingsintervensjoner.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Botulinumtoksin type A er dyrt, ett glass (100 U) koster per 24.11.15 kr 2001,10 (Xeomin) / 2034,50 (Botox). Kostnaden dekkes av
behandlende helseforetak. I tillegg kommer bruk av legeressurser for å få utført behandlingen.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Botulinumtoksin type A injeksjon

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [43], RCT:

Treatment: 50 U/ml Botulinumtoxin A (max 6 ml / 300 U)
Control: 0,25 ml 40mg/ml depomedrol /0,75ml 1% lidocaine (max 6 ml)

Smerteintensitet - fantom

Ingen bedring i verken intervensjonsgruppen (mean -0,5, SE 0,3) eller kontrollgruppen (mean 0,9, SE 1,0). Ingen forskjell mellom
gruppene.

Smerteintensitet - stump
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Improved RLP in both groups; mean -4,4 (SE 1,5), p=0,002 i intervensjonsgruppen og mean -2,8 (SE 1,0), p=0,06 i kontrollgruppen.
Ikke angitt noen evt forskjell mellom gruppene.

Smertetoleranse - algometer

Improved in both groups; mean 1,2 (SE 1,1), p=0,01 i intervensjonsgruppen og mean 0,5 (SE 0,5), p=0,07 i kontrollgruppen. Ikke
angitt noen evt forskjell mellom gruppene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS) Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Ingen bedring og ingen forskjell mellom
gruppene. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[43].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 1

Smerteintensitet
- stump (VAS) Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Bedring i begge grupper. Ikke angitt om
intervensjonsgruppen var signifikant bedre.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [43].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 2

Smertetoleranse
(algometer) Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Bedring i begge grupper. Ikke angitt om
intervensjonsgruppen var signifikant bedre.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [43].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 3

Bivirkninger
Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.
Ingen bivirkninger rapportert i noen av

gruppene. Ref [43].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblind randomisert kontrollert studie. Randomiseringsprosedyre

ikke beskrevet. Pasienter i Botox-gruppen hadde høyere baseline-smerte enn kontrollgruppen (p=0,007). Liten n. Prosedyren godt

beskrevet. Undersøker ikke samme som behandler. Trekker i alt 2 hakk, hovedsakelig for indirectness og imprecision (se nedenfor),

men også for mulig bias idet randomiseringen ikke er beskrevet og det var en ulikhet mellom gruppene ved baseline som kan indikere

at denne ikke var helt fullgod. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på benamputerte. Antar at

smertemekanismene bak amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. Inkluderte

pasienter PLP og/eller RLP >5 på VAS, med påvirkning på protesebruk, ADL eller søvn/humør, og uten effekt av andre medikamentelle

og ikke-medikamentelle tiltak. Dvs ikke generaliserbare funn til Botox som førstevalgspreparat eller hos pasienter med lite plagsom

smerte. Dessuten injeksjoner i både muskel, hud og nevrom. Dermed vanskelig å si hva som er effektiv protokoll. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Lav n. Stor SE. Ikke angitt p. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblind randomisert kontrollert studie. Randomiseringsprosedyre

ikke beskrevet. Pasienter i Botox-gruppen hadde høyere baseline-smerte enn kontrollgruppen (p=0,007). Liten n. Prosedyren godt

beskrevet. Undersøker ikke samme som behandler. Trekker i alt 2 hakk, hovedsakelig for indirectness og imprecision (se nedenfor),

men også for mulig bias idet randomiseringen ikke er beskrevet og det var en ulikhet mellom gruppene ved baseline som kan indikere

at denne ikke var helt fullgod. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på benamputerte. Antar at

smertemekanismene bak amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. Inkluderte

pasienter PLP og/eller RLP >5 på VAS, med påvirkning på protesebruk, ADL eller søvn/humør, og uten effekt av andre medikamentelle

og ikke-medikamentelle tiltak. Dvs ikke generaliserbare funn til Botox som førstevalgspreparat eller hos pasienter med lite plagsom

smerte. Dessuten injeksjoner i både muskel, hud og nevrom. Dermed vanskelig å si hva som er effektiv protokoll. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Lav n. Stor SE. Ikke angitt evt forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblind randomisert kontrollert studie. Randomiseringsprosedyre

ikke beskrevet. Pasienter i Botox-gruppen hadde høyere baseline-smerte enn kontrollgruppen (p=0,007). Liten n. Prosedyren godt

beskrevet. Undersøker ikke samme som behandler. Trekker i alt 2 hakk, hovedsakelig for indirectness og imprecision (se nedenfor),

men også for mulig bias idet randomiseringen ikke er beskrevet og det var en ulikhet mellom gruppene ved baseline som kan indikere

at denne ikke var helt fullgod. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på benamputerte. Antar at

smertemekanismene bak amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. Inkluderte

pasienter PLP og/eller RLP >5 på VAS, med påvirkning på protesebruk, ADL eller søvn/humør, og uten effekt av andre medikamentelle

og ikke-medikamentelle tiltak. Dvs ikke generaliserbare funn til Botox som førstevalgspreparat eller hos pasienter med lite plagsom

smerte. Dessuten injeksjoner i både muskel, hud og nevrom. Dermed vanskelig å si hva som er effektiv protokoll. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Liten n. Stor SE. Ikke angitt evt forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblind randomisert kontrollert studie. Randomiseringsprosedyre

ikke beskrevet. Pasienter i Botox-gruppen hadde høyere baseline-smerte enn kontrollgruppen (p=0,007). Liten n. Prosedyren godt

beskrevet. Undersøker ikke samme som behandler. Trekker i alt 2 hakk, hovedsakelig for indirectness og imprecision, men også for

mulig bias idet randomiseringen ikke er beskrevet og det var en ulikhet mellom gruppene ved baseline som kan indikere at denne ikke

var helt fullgod. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på benamputerte. Antar at smertemekanismene

bak amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. Inkluderte pasienter PLP og/eller RLP

>5 på VAS, med påvirkning på protesebruk, ADL eller søvn/humør, og uten effekt av andre medikamentelle og ikke-medikamentelle

tiltak. Dvs ikke generaliserbare funn til Botox som førstevalgspreparat eller hos pasienter med lite plagsom smerte. Dessuten

injeksjoner i både muskel, hud og nevrom. Dermed vanskelig å si hva som er effektiv protokoll. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ingen pasienter anga det aktuelle utfallet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

upresise estimater
(imprecision) og mulig

risk of bias 4
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9.12 - Regionale nerveblokkader

Sterk Anbefaling MOT

9.12.1. Vi fraråder bruk av perifere nerveblokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Behandlingen er invasiv og må utføres av lege med relevant kompetanse (spesialist i anestesi eller tilsvarende).

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Perifere nerveblokkader bør i følge amerikanske retningslinjer ikke brukes i langtidsbehandling av kronisk smerte [44].

En systematisk oversikt fra 2002 så på effekten av perifere nerveblokkader ved fantomsmerter [45]. Tre studier ble inkludert (hvorav 1
RCT), alle studerte nerveblokkader peri- eller umiddelbart postoperativt (inntil 72 timer). Det var en positiv korttidseffekt, målt i redusert
opioidforbruk i inntil 3 dager. På lang sikt (inntil 12 mnd) var det imidlertid ingen forskjell mellom kontroll- og intervensjonsgruppen.

I en nyere oversiktsartikkel oppsummeres effekten av lokalanestesi infusjon i inntil 30 dager (range 4-83 dager) etter benamputasjon. En
case studie viste god effekt ved 36 mnd, en oppfølgingsstudie av 62 benamputerte (uten randomisering, blinding eller kontrollgruppe)
viste smertefrihet hos 60 % både rett etter behandling og etter 12 mnd [46]. Forfatterne konkluderer med at selv om resultatene er
lovende, må det gjøres større, kontrollerte studier for å fastslå om regionale nerveblokkader har noen plass i behandlingen av
fantomsmerter.

Vi kan ikke finne evidens spesifikt for bruk ved stumpsmerter. Intervensjonen er invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse.

Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av perifere nerveblokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Fordeler og ulemper

Intervensjonen er dårlig dokumentert, invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse. Vi fraråder derfor bruk av perifere
nerveblokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der
effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger noe evidens av lav/veldig lav kvalitet for effekten av perifere nerveblokkader ved fantomsmerter. Resultatene er
lovende, må det gjøres større, kontrollerte studier for å fastslå om denne intervensjonen har noen plass i behandlingen av
fantomsmerter. Vi kan ikke finne evidens spesifikt for bruk ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil foretrekke andre, bedre dokumenterte og ikke invasive behandlingsintervensjoner.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen må gis av lege med nødvendig kompetanse og utstyr.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Regionale nerveblokkader, behandling peroperativt eller kort tid postoperativt

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ systematisk oversikt. Metoden godt beskrevet. Kun en av

studiene (n=21) er en RCT. Til dels stort frafall; kun 9/19 fikk behandling i den ene studien (total n=59), og i den samme studien fylte

kun 12/40 kontroller ut spørreskjemaet. I de to andre studiene (begge n=21) 2 døde ved oppfølging, i den ene i tillegg 5 som ikke

fullførte spørreskjemaet. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Forfatterne angir at metaanalyse ikke var mulig pga

heterogenitet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Alle studiene utført på benamputerte. Antar at

smertemekanismene bak amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. To av studiene

utført peroperativt, den tredje innen 72 timer. Resultatene er altså ikke gyldige for behandling av kroniske smerter. ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 101

pasienter i 3 studier.

No significant difference between groups at 6
months (2 studies). No comparison of PLP at

12 months (1 study). Ref [45].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

heterogenitet

(inconsistency) 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Regionale nerveblokkader, behandling ut over akuttfasen

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [46], observasjonsstudie:

Intervention: Prolonged continuous perinervous infusion of 0,5% ropivacaine for 30 days (median, range 4-83 days)
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9.13 - SSRI

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.13.1. Vi fraråder bruk av SSRI ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

SSRI er ikke godkjent for behandling av kroniske smerter i Norge.

postoperative. No control group.
Smertefrihet (no phantom pain) hos 60% både rett etter behandling og etter 12 mnd.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Oppfølgingsstudie. Ikke randomisert eller blindet, ingen kontrollgruppe. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien utført på benamputerte. Antar at smertemekanismene bak

amputasjonsrelaterte smerter er like for over- og underekstremitet, trekker ikke for dette. Men pasientene fikk kontinuerlig

behandling fra og med akuttfasen, og studien kan dermed ikke si noe om effekten av nerveblokkader initiert på et senere tidspunkt. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 62

pasienter i 1 studier.

Smertefrihet (no phantom pain) hos 60% både
rett etter behandling og etter 12 mnd. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [46].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Effekten av SSRI ved fantomsmerter er ikke beskrevet i kontrollerte studier av god kvalitet [12,13,47]. Vi kunne heller ikke finne
publiserte kasuistikker eller case series.

En Cochrane-oversikt fra 2007 [40] som så på effekten av ulike antidepressiva ved nevropatiske smerter (fantomsmerter ikke inkludert),
fant kun begrenset evidens for effekten av SSRI. Det var ikke mulig å beregne robuste NNT ut fra foreliggende (små) studier.
Bivirkningsprofilen for SSRI er imidlertid gunstig sammenliknet med andre antidepressiva som TCA [40]. Kvaliteten på evidensen
vurderes som veldig lav. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Det trengs flere, større studier av god kvalitet før en kan anbefale bruk av SSRI ved fantomsmerter og stumpsmerter. SSRI anbefales
heller ikke som standardbehandling ved nevropatiske smerter [6, 20]. SSRI er ikke godkjent for behandling av kroniske smerter i Norge
[10].

På denne bakgrunn fraråder vi bruk av SSRI ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Fordeler og ulemper

Medikamentene har en gunstig bivirkningsprofil sammenliknet med andre antidepressiva. En kan imidlertid ut fra foreliggende
litteratur ikke si sikkert om SSRI har effekt ved fantomsmerter eller stumpsmerter. SSRI er ikke godkjent for behandling av kroniske
smerter i Norge. Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av SSRI ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det fins begrenset evidens for effekten av SSRI ved nevropatiske smerter. Vi kunne ikke finne spesifikk evidens for bruk ved
fantomsmerter eller stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter ville ønske annen, bedre dokumentert behandling.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

SSRI er ikke registrert for behandling av kroniske smerter i Norge.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Fluoksetin 20 mg/d peroralt

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

Konklusjon
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(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie. Men randomisering ikke

beskrevet, stort frafall (analysert 63 av opprinnelig inkludert 98), ulik baseline pain score; risiko for seleksjonsbias. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med idiopatisk ansiktssmerte. Usikker overførbarhet til fantomsmerter og

stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Resultater angitt kun i figurer. Usikkerheter ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie. Men randomisering ikke

beskrevet, stort frafall (analysert 63 av opprinnelig inkludert 98), ulik baseline pain score; risiko for seleksjonsbias. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med idiopatisk ansiktssmerte. Usikker overførbarhet til fantomsmerter og

stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Resultater angitt kun i figurer. Usikkerheter ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(MPI -

multidimensional
pain inventory)

Basert på data fra 63

pasienter i 1 studier.

Treatment more effective than placebo.
Treatment group baseline 3,7, post-treatment

2,3 (-1,4). Control group baseline 3,3, post-
treatment 2,7 (-0,6). Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 63

pasienter i 1 studier.

Ikke signifikant forskjell mellom gruppene.
12/44 i intervensjonsgruppen, 14/45 i

kontrollgruppen. Reason for withdrawal not
stated. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Fluoksetin 40 mg/d peroralt

Komparator: Aktiv placebo benztropine

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Ref [40], RCT:

Treatment: Fluoksetin trappet opp fra 20 mg/d til 40 mg/d
Control: Active placebo benztropine from 0.125 mg to 1.5 mg daily orally, mean dose 1.3 (0.2 mg)

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men randomisering og

blinding ikke beskrevet. Opprinnelig 37 randomiserte og 17 ikke-randomiserte pas i studien, kun 37 randomiserte analysert. 1 pas

nådde ikke 40 mg/d. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men randomisering og

blinding ikke beskrevet. Opprinnelig 37 randomiserte og 17 ikke-randomiserte pas i studien, kun 37 randomiserte analysert. 1 pas

nådde ikke 40 mg/d. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Inkluderer data for både randomiserte og ikke-

randomiserte pasienter. Usikkerhet ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(VRS, reduksjon

fra baseline) Basert på data fra 37

pasienter i 1 studier.

Signifikant forskjell mellom gruppene.
Treatment group: Mean difference 0,35 (SD
0,11). Control group: Mean difference 0,15
(SD 0,07). For detaljer, se Sammendrag. Ref

[40].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

Bivirkninger
(serious events) Basert på data fra 37

pasienter i 1 studier.

Ikke signifikant forskjell mellom gruppene.
Treatment group: 29/46 (3/46 withdrawal

due to serious event). Control group: 31/46
(2/46 withdrawal due to serious event). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Paroksetin 40 mg/d peroralt
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Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Ikke tatt høyde for mulig carry-over effekt i analysene. Opprinnelig 26 pasienter, kun 20

analysert. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Ikke angitt

om forskjellen mellom gruppene er signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Ikke tatt høyde for mulig carry-over effekt i analysene. Opprinnelig 26 pasienter, kun 20

analysert. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ingen events i noen av gruppene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(5 item pain

score, 0-2 each) Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 0,49. Kontrollgruppen
1,47. Ikke angitt om forskjellen mellom

gruppene er signifikant. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.
Angitt 0 i begge grupper. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Citalopram 40 mg/d peroralt

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Liten studie (underpowered?) Opprinnelig 18 pasienter, kun 15 analysert. Ulik baseline pain

score. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Ikke angitt

p-verdier for evt forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Liten studie (underpowered?) Opprinnelig 18 pasienter, kun 15 analysert. Ulik baseline pain

score. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter. Uklart antall dropouts i

kontrollgruppen. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(5 item

neuropathic
score, 0-2 each)

Basert på data fra 15

pasienter i 1 studier.

Treatment group: Baseline 6,0, post-
treatment 4,5. Placebo group: Baseline 6,2,

post-treatment 7,0. Ikke angitt om forskjellen
mellom gruppene er signifikant. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 15

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen: 2/18 due to adverse
effects. Uklart antall i placebogruppen. Ref

[40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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9.14 - Betablokkere

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.14.1. Vi fraråder bruk av betablokkere ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

I Norge er de ulike betablokkerne kun registrert som migreneprofylakse, og ikke for annen smertebehandling.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Effekten av betablokkere ved fantomsmerter er ikke beskrevet i kontrollerte studier av god kvalitet [12, 47]. Publisert litteratur består for
det meste av eldre case series [21, 48-50], og selv om effekten her beskrives som lovende, er funnene ikke entydige. Marsland et al.
publiserte i 1982 3 kasuistikker der pasienter med fantomsmerter ble vellykket behandlet med hhv propranolol 80 mg (n=2) og
metoprolol 100 mg (n=1) [49]. Pasientene anga rask effekt (innen 48-36 timer) og var fortsatt smertefri etter hhv 6 uker (1 propranolol-
pasient) og 6 mnd. Schadding et al. foretok i 1982 en dobbeltblind crossover studie av 10 pasienter med kroniske smerter etter perifere
nerveskader i armene [48]. Pasientene fikk opp til 80 mg propranolol per dag. Bare 1 av 10 rapporterte smertelette, og denne pasienten
trakk seg fra studien. Ingen av de 8 som fullførte studien rapporterte bedring. En åpen studie med propranolol inntil 240 mg/d ble utført
på 6 andre pasienter med forskjellige perifere nerveskader. Oppfølgingstiden var 2-6 uker. Hos 1 pasient ble nevromsmerter midlertidig
bedret, mens en annen anga bedring av hyperestesi i et smertefullt arr. De siste 4 rapporterte ingen bedring [48].

Betablokkere anbefales ikke som standardbehandling ved nevropatiske smerter [6, 20]. I Norge er de ulike betablokkerne kun registrert
som migreneprofylakse, og ikke for annen smertebehandling [10].

Vanlige bivirkninger (hyppighet noe avhengig av preparat) er bradykardi, andpustenhet, søvnforstyrrelser, mareritt, tretthet og kalde
hender/føtter [10].

Fordeler og ulemper

En kan ut fra foreliggende litteratur ikke si sikkert om betablokkere har effekt ved fantomsmerter eller stumpsmerter. Bivirkninger er
vanlige. Medikamentgruppen er i Norge kun registrert for migreneprofylakse, ikke for behandling av andre typer kronisk smerte. Vi
fraråder på denne bakgrunn bruk av betablokkere ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning
eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av svært lav kvalitet for effekten av betablokkere ved fantomsmerter og stumpsmerter (nevrom). Resultatene
er ikke entydige.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter ville ønske annen, bedre dokumentert behandling.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

I Norge er de ulike betablokkerne kun registrert som migreneprofylakse, og ikke for annen smertebehandling.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

385 of 607



På denne bakgrunn fraråder vi bruk av betablokkere ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning
eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Propranolol

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [48], RCT:

Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll). Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom.

Treatment: Propranolol 40 mg uke 1, 80 mg uke 2
Control: Placebo 2 uker

2 pasienter trakk seg fra studien pga bivirkninger. Den ene av disse rapportere bedring etter 3 dagers behandling, og økte smerter
ett døgn etter seponering.

Dette er den beste dokumentasjonen vi kunne finne. I tillegg er resultatene fra 2 forskjellige case-series beskrevet i teksten
(Begrunnelse), men ikke tatt med her.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll).

Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom. Ikke regnet på mulig carry-over effekt. Lav n (underpowered study?).

Randomisering og blinding ikke tilstrekkelig beskrevet. Bare 8 av 10 fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Pasienter med komplette og inkomplette nerveskader ble inkludert. Ingen amputasjoner, men 4 av 10 med tidligere

Smerteintensitet
(VAS 0-10) Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=8 completed the study. Of these, none
reported improvement from baseline in either

group. Effect estimates not given. No
significant between group difference for

either dose. Effect estimates not given. Ref
[48].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
lav n og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Bivirkninger
(withdrawals) Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

2 dropouts i intervensjonsgruppen, 0 i
kontrollgruppen. Withdrawals due to

excessive lethargy (80mg) and postural
hypotension (40 mg). I tillegg klaget 4 pas i
intervensjonsgruppen over mild postural

svimmelhet, uten å droppe ut av studien. Ref
[48].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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9.15 - Memantin (Ebixa)

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.15.1. Vi fraråder bruk av memantin ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Medikamentet er ikke godkjent for behandling av smerter i Norge.

Nøkkelinfo

nevromkirurgi og hele 7 av 10 med klinisk symptomatisk nevrom ved inklusjon. Funnene anses overførbare. ; Upresise estimater

(imprecision): Svært alvorlig . Effect estimates not given. Svært liten n, trekker ned til Veldig lav pga dette. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll).

Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom. Ikke regnet på mulig carry-over effekt. Lav n (underpowered study?).

Randomisering og blinding ikke tilstrekkelig beskrevet. Bare 8 av 10 fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Pasienter med komplette og inkomplette nerveskader ble inkludert. Ingen amputasjoner, men 4 av 10 med tidligere

nevromkirurgi og hele 7 av 10 med klinisk symptomatisk nevrom ved inklusjon. Funnene anses overførbare. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Svært liten n, trekker ned til Veldig lav pga dette. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Medikamentet har ikke dokumentert effekt ved fantomsmerter eller stumpsmerter. Det er ikke godkjent for smertebehandling i
Norge. Vi fraråder derfor bruk av memantin ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i
et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av moderat kvalitet som ikke viser bedre effekt enn placebo.

Moderat

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter ville ønske behandling med et annet, bedre dokumentert
medikament.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er ikke godkjent for smertebehandling i Norge.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Memantin er en NMDA-reseptor antagonist. Foreliggende evidens tyder på at medikamentet ikke har bedre effekt enn placebo ved
fantomsmerter [12] (se Forskningsdokumentasjon). Preparatet er tilgjengelig i Norge, men er kun godkjent for behandling av moderat til
alvorlig grad av Alzheimers sykdom [10]. På denne bakgrunn fraråder vi bruk av memantin ved fantomsmerter og stumpsmerter, med
mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

9.16 - Ketamin (Ketalar)

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.16.1. Vi fraråder bruk av ketamin ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Memantin

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomiserte kontrollerte studier, men en mulig risiko for

seleksjonsbias i begge. Ellers godt gjennomført. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pas med kroniske fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Begge studier lav n,

mulig lav styrke. Men adekvat dose og oppfølgingstid. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 52

pasienter i 2 studier.

Standardized mean difference 0,24 (95% CI
-0,31 to 0,79), dvs ikke bedre effekt enn

placebo. Ref [12].

Moderat
grunnet uklar risk of

bias og mulig lav

styrke (imprecision) 1

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

388 of 607



Praktisk Info

Medikamentet er ikke godkjent for behandling av kroniske smerter i Norge.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Ketamin er en NMDA-reseptorantagonist. Foreliggende evidens i form av 2 placebokontrollerte randomiserte crossover-studier tyder på
at medikamentet gitt intravenøst som engangsdose kan ha effekt ved kroniske fantomsmerter og stumpsmerter. Studiene er imidlertid
små, og det mangler studier av langtidseffekt [12]. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Preparatet er i Norge registrert som Ketalar. Dette er et anestetikum som kan brukes ved diagnostiske eller kirurgiske inngrep av
kortvarig natur, som innledningsanestetikum før andre anestetika og som supplement til andre anestetika [10]. Preparatet er ikke
registrert for bruk som behandling ved kroniske smerter.

Ketaminanestesi kan gi en rekke bivirkninger, derunder hallusinasjoner, dysfori, angst, søvnløshet og desorientering [10]. Slike
bivirkninger ble da også rapportert hyppigere i behandlingsgruppen enn i placebogruppen i de to studiene omtalt ovenfor, derunder også
bevissthetstap [12]. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Oppsummert mangler god evidens for effekt, behandlingen er invasiv og det er høy risiko for alvorlige bivirkninger. Ketamin er dessuten
ikke godkjent for bruk ved kroniske smerter i Norge. Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av medikamentet ved fantomsmerter og
stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Fordeler og ulemper

Behandlingen er invasiv. Det er høy risiko for alvorlige bivirkninger, derunder bevissthetstap, hallusinasjoner, angst, søvnløshet og
desorientering. Medikamentet er i Norge kun registrert som anestetikum, ikke for behandling av kroniske smerter. Det mangler god
dokumentasjon for effekt ved kroniske fantomsmerter og stumpsmerter. På denne bakgrunn fraråder vi bruk av ketamin ved
fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres
systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som tyder på at ketamin gitt intravenøst som engangsdose kan ha effekt ved kroniske
fantomsmerter og stumpsmerter. Studiene er imidlertid små, og det mangler studier av langtidseffekt.

Lav

Verdier og preferanser

Medikamentet er ikke registrert for behandling av kroniske smerter i Norge. Selv om det var det, antar vi at de fleste pasienter ville
ønske et annet alternativ, basert på manglende dokumentasjon av effekt - da spesielt langtidseffekt-, behandlingens invasive karakter
og risiko for alvorlige bivirkninger.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er ikke registrert for behandling av kroniske smerter i Norge.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: IV ketamin 0,5 mg/kg engangsdose

Komparator: Placebo (saltvann)
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossover studie. Randomisering og

blinding imidlertid ikke beskrevet. Dermed risk of bias. Dessuten mulig carry-over effekt pga cross-over design. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantom- og stumpsmerter i 4 år (median, range 0,75-14 år). ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten studie, underpowered iflg Cochrane. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossover studie. Randomisering og

blinding imidlertid ikke beskrevet. Dermed risk of bias. Dessuten mulig carry-over effekt pga cross-over design. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantom- og stumpsmerter i 4 år (median, range 0,75-14 år). ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten studie, underpowered iflg Cochrane. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossover studie. Randomisering og

blinding imidlertid ikke beskrevet. Dermed risk of bias. Dessuten mulig carry-over effekt pga cross-over design. ; Manglende

Smerteintensitet
- fantom (McGill
pain inventory,

pain rating
index)

Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen hadde et fall fra 17,4 til
6,4 (signifikant endring, p=0,006). Signifikant

forskjell fra placebogruppen (p<0,05). Ref
[12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- stump (McGill
pain inventory,

pain rating
index)

Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen hadde et fall fra 11,7 til
2,9 (signifikant endring, p=0,006). Signifikant

forskjell fra placebogruppen (p<0,05). Ref
[12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Bivirkninger
etter 45 min

infusjon Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

9/11 rapporterte bivirkninger; insobriety,
discomfort, mood elevation. Ingen dropouts/

withdrawals. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3
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overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantom- og stumpsmerter i 4 år (median, range 0,75-14 år). ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten studie, underpowered iflg Cochrane. Ikke angitt usikkerheter. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: IV ketamin 0,4 mg/kg engangsdose

Komparator: Placebo (saltvann)

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossover studie. 1 dropout fra

placebogruppen. Uklar beskrivelse av blinding. Mulig carry over effekt pga cross-over design. Bare 10 pas fikk ketamin alene (studien

hadde også 2 andre armer med kombinasjonsbehandling). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og

benamputerte med fantomsmerter i minst 6 mnd (mean 12,41 år), ?3 på VAS 0-10. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten

studie, underpowered iflg Cochrane. Små tall, ikke angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert crossover studie. 1 dropout fra

placebogruppen. Uklar beskrivelse av blinding. Mulig carry over effekt pga cross-over design. Bare 10 pas fikk ketamin alene (studien

hadde også 2 andre armer med kombinasjonsbehandling). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og

benamputerte med fantomsmerter i minst 6 mnd (mean 12,41 år), ?3 på VAS 0-10. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten

studie, underpowered iflg Cochrane. Små tall, ikke angitt usikkerheter. Ikke angitt når i forløpet bivirkningene oppstod (kun under

Smerteintensitet

Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Randomisert kontrollert crossover studie. 6/
10 i intervensjonsgruppen og 1/19 i
placebogruppen anga mer enn 50%

smertereduksjon fra baseline. Signifikant
forskjell mellom gruppene, p<0,05. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
under og/eller
48 timer etter

infusjon
Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Bivirkninger angitt i intervensjonsgruppen:
Bevissthetstap (1), lett sedasjon-score 2 (5),

lette visuelle hallusinasjoner (5),
hørselsforstyrrelser (5), synsforstyrrelser (5).

I kontrollgruppen kun lett sedasjon-score 1
(2). Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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9.17 - Muskelavslappende medikamenter

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.17.1. Vi fraråder bruk av muskelavslappende medikamenter ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Medikamentgruppen er i Norge kun godkjent for behandling av smertefulle spasmer, ikke for behandling av smerter av annen årsak.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Muskelavslappende medikamenter brukes av og til i behandlingen av kronisk smerte [12, 51]. Denne medikamentgruppen har imidlertid
ikke noen etablert plass i behandlingen av nevropatisk smerte [20]. Det er også vanskelig å finne kontrollerte studier av god kvalitet som
beskriver effekten av muskelavslappende medikamenter ved fantomsmerter og stumpsmerter [12, 21]. En narrativ oversiktsartikkel fra
2013 [51] refererer en placebokontrollert dobbeltblind klinisk studie fra 1997, der 19 pasienter med fantomsmerter rapporterte
signifikant smertestillende effekt av en daglig dose på 12 mg tizanidine. Dette er et korttidsvirkende muskelavslappende medikament som
brukes ved behandling av spastisitet, men som ikke er registrert i Norge. I Norge er baklofen vanligst brukt ved behandling av smertefulle
spasmer. En narrativ oversiktsartikkel fra 2012 [15] refererer en kasuistikk der intrathekal baklofen hadde positiv effekt på
fantomsmerter hos én pasient. Vi kunne ikke finne andre relevante studier av muskelavslappende medikamenter. Medikamentgruppen er

behandling, eller også etter). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens for effekt og manglende godkjenning for behandling av kroniske smerter fraråder vi bruk av
muskelavslappende medikamenter ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Veldig lav kvalitet på evidensen.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter ville ønske annen, bedre dokumentert behandling.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Muskelavslappende medikamenter er ikke godkjent for behandling av kroniske smerter i Norge, med unntak av behandling av
smertefulle spasmer.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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i Norge ikke godkjent for behandling av smerter av annen årsak. På denne bakgrunn fraråder vi bruk av muskelavslappende medikamenter
ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres
systematisk.

9.18 - Kalsitonin (Miacalcic)

SSRI, betablokkere, memantin, ketamin, muskelavslappende medikamenter og kalsitonin er ikke registrert for behandling av kroniske smerter
i Norge. Medikamentene omtales likevel her da de forekommer i internasjonal litteratur. Vi fraråder samtlige av disse medikamentgruppene
på bakgrunn av manglende evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter. Flere har også en svært uheldig bivirkningsprofil.

Sterk Anbefaling MOT

9.18.1. Vi fraråder bruk av kalsitonin ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Medikamentet er ikke godkjent for behandling av kroniske smerter i Norge.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter

Intervensjon: Muskelavslappende medikamenter

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case study. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Pasient med fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Fantomsmerter

Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.

Kasuistikk. Intrathekal baklofen hadde positiv
effekt på fantomsmerter hos 1 pasient.

Effektestimater ikke angitt. Ref [15].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Kalsitonin er i internasjonal litteratur studert med tanke på effekt ved fantomsmerter [12, 21]. Foreliggende evidens er motstridende,
med en mulig effekt ved akutte, men ikke ved kroniske fantomsmerter [12, 21, 51]. Totalt sett er imidlertid effekten uklar, og i følge en
Cochrane-oversikt fra 2012 [12] må effekten kartlegges nærmere før en kan fastslå om dette medikamentet har en plass i behandlingen
av fantomsmerter. Vi kunne ikke finne studier av effekten av kalsitonin ved stumpsmerter.

Medikamentet må gis invasivt som injeksjon eller infusjon. Det har en rekke bivirkninger, blant annet kvalme, flushing og hodepine [12]. I
tillegg er det dokumentert at langtidsbruk gir økt risiko for malignitet, noe som gjør at behandlingsperioden ved alle indikasjoner bør
begrenses til kortest mulig varighet og ved bruk av laveste effektive dose [10].

Medikamentet selges i Norge som Miacalcic, med indikasjoner forebygging av bentap ved osteoporose og immobilisering, behandling av
Pagets sykdom og behandling av malign hyperkalsemi. Medikamentet er altså ikke godkjent for bruk som ren smertebehandling [10].

Oppsummert har kalsitonin uklar effekt ved fantomsmerter, behandlingen er invasiv og har kjent økt malignitetsrisiko ved
langtidsbehandling. Medikamentet er dessuten ikke godkjent for bruk ved kroniske smerter i Norge. Vi fraråder på denne bakgrunn bruk
av medikamentet ved fantomsmerter og stumpsmerter.

9.19 - Tapentadol (Palexia) depottabletter

Vi fraråder bruk av de sterke opioidene Palexia (tapentadol) depot tabletter, Durogesic / Fentanyl (fentanyl) depotplaster og Instanyl
(fentanyl) nesespray. Instanyl er kun registrert for behandling av gjennombruddssmerter hos pasienter med kroniske cancersmerter og
pågående vedlikeholdsbehandling med opioider. For de andre opioidene mangler evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, og
det foreligger en betydelig risiko for tilvenning og toleranseutvikling.

Fordeler og ulemper

Effekten er uklar. Behandlingen må gis invasivt, som injeksjon eller infusjon. Det er dessuten kjent økt malignitetsrisiko ved
langtidsbehandling. Medikamentet er ikke registrert for behandling av smerter i Norge. Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av
kalsitonin ved fantomsmerter og stumpsmerter. Medikamentets malignitetsrisiko gjør at vi vurderer det som lite egnet for behandling
ved fantomsmerter og stumpsmerter også i lys av eventuell ny og bedre evidens, og vi vil derfor også fraråde bruk som inngår i
forskning på disse smertetilstandene.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Foreliggende evidens er motstridende når det gjelder en eventuell effekt ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne studier av effekten
av kalsitonin ved stumpsmerter. Medikamentets malignitetsrisiko gjør at vi vurderer det som lite egnet for behandling ved
fantomsmerter og stumpsmerter også i lys av eventuell ny og bedre evidens. Vi finner derfor ikke grunnlag for å sette opp en
evidenstabell.

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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Sterk Anbefaling MOT

9.19.1. Vi fraråder bruk av tapentadol depottabletter ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Preparatet er nærmere omtalt i Felleskatalogen. Det vises også til Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider ved
langvarige ikke-kreftrelaterte smerter»: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider

Tapendtadol og andre opioider påvirker evnen til bilkjøring. Ved oppstart av behandling og ved doseøkning, vil førerretten ikke være
oppfylt i minst 2 uker. Hvis medikamentet brukes over tid i fast døgndose som tilsvarer 300 mg morfin eller mindre, og på klar medisinsk
indikasjon, vil tilvenning imidlertid skje slik at førerkortforskriftens helsekrav er oppfylt. Bruk av opioider, uavhengig av dose, påvirker
øvre tillatte grense for samtlige andre medikamenter som er listet opp i førerkortforskriften. For detaljer vises til Helsedirektoratets
«Veileder ved behandling av førerkortsaker» [36].

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Tapentadol er et sterkt analgetikum med µ-agonistisk opioid- og i tillegg noradrenalinreopptakshemmende egenskaper. Medikamentet i
depotformulering (Palexia depot) er i Norge godkjent for behandling av sterke, kroniske smerter hos voksne som bare kan behandles
adekvat med opioidanalgetika [10]. Dette vil etter arbeidsgruppens syn kun i svært sjeldne tilfeller gjelde amputasjonsrelaterte smerter.

Effekt av tapentadol er i følge Felleskatalogen beskrevet i prekliniske modeller av nociseptive, nevropatiske, viscerale og inflammatoriske
smerter. Effekten er bekreftet i kliniske studier ved kroniske ikke-maligne nociseptive og nevropatiske smerter, samt ved kroniske
svulstrelaterte smerter. For kroniske ikke-maligne smerter er effekt vist hos pasienter med artrosesmerter, kroniske korsryggsmerter og
smertefull, perifer diabetesnevropati [10]. Effekt av tapentadol depot tabletter ved fantomsmerter og/eller stumpsmerter er ikke
beskrevet i kontrollerte studier og preparatet er ikke omtalt i foreliggende systematiske oversikter av medikamentell behandling ved
fantomsmerter [12, 21]. Vi fant imidlertid én publisert case-series studie av 5 pasienter med fantomsmerter etter armamputasjon (1),
benamputasjon (3) og plexusskade (1), der alle pasientene rapporterte smertelindring etter bruk av tapentadol depot i kortere eller lengre
tid [52]. Detaljer er angitt under Forskningsdokumentasjon.

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens for effekt, medikamentets bivirkningsprofil og tilvenningsrisiko, fraråder vi bruk av tapentadol
depottabletter ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der
effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger sparsom evidens av veldig lav kvalitet for effekten av tapentadol depottabletter ved fantomsmerter. Vi kunne ikke
finne relevant evidens for behandling med tapentadol depottabletter ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter vil ønske behandling med et annet, bedre dokumentert
medikament.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

100 tabletter á 50 mg koster per 15.03.16 kr 622,70. Enkelte pasienter vil kunne få innvilget refusjon for opioider etter
blåreseptforskriftens §3a. Det er et vilkår at søknaden fremmes av relevant spesialist, samt at søknaden sendes inn etter at det er
dokumentert effekt og dosen er stabilisert.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Som for andre opioider foreligger risiko for en rekke bivirkninger, tilvenning og toleranseutvikling [10]. Medikamentet påvirker dessuten
evnen til bilkjøring, for detaljer vises til Praktisk informasjon, samt Helsedirektoratets «Veileder ved behandling av førerkortsaker» [36].

På bakgrunn av sparsom dokumentasjon av effekt, preparatets bivirkningsprofil og tilvenningsrisiko, frarådes bruk av tapentadol
depottabletter ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der
effekten evalueres systematisk.

9.20 - Fentanyl (Durogesic / Fentanyl) depotplaster

Vi fraråder bruk av de sterke opioidene Palexia (tapentadol) depot tabletter, Durogesic / Fentanyl (fentanyl) depotplaster og Instanyl
(fentanyl) nesespray. Instanyl er kun registrert for behandling av gjennombruddssmerter hos pasienter med kroniske cancersmerter og
pågående vedlikeholdsbehandling med opioider. For de andre opioidene mangler evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, og
det foreligger en betydelig risiko for tilvenning og toleranseutvikling.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Tapentadol

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie av pasienter med kroniske smerter, n=5. Varierende

oppfølgingstid og dosering av tapentadol. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . 3 benamputerte, 1 armamputert

og 1 pas med plexusskade. Antar relevant overførbarhet mtp fantomsmerter, men ikke sikker overførbarhet for stumpsmerter. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. De 5 cases rapportert hver for seg. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smertereduksjon
(VAS) Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. P1 VAS 7-2 (23 dager). P2 VAS
7,5-1 (54 dager). P3 VAS 6-4 (72 dager). P4

VAS 7-3 (23 dager). P5 VAS 8,5-3 (233 dager).
Effekten ikke lineær, men varierende gjennom
oppfølgingsperioden (grafisk angitt). Ref [52].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1
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Sterk Anbefaling MOT

9.20.1. Vi fraråder bruk av fentanyl depotplaster ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Preparatet er nærmere omtalt i Felleskatalogen. Det vises også til Helsedirektoratets «Nasjonal faglig veileder Bruk av opioider ved
langvarige ikke-kreftrelaterte smerter»: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/opioider

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Fentanyl er et opioidanalgetikum som hovedsakelig binder seg til µ-reseptorer. Fentanyl depotplaster er i Norge godkjent for behandling
av sterk kronisk smerte som bare kan behandles adekvat med opioide analgetika, for eksempel cancersmerte [10]. Dette vil etter
arbeidsgruppens syn kun i svært sjeldne tilfeller gjelde amputasjonsrelaterte smerter.

Effekten av fentanyl depotplaster ved fantomsmerter og/eller stumpsmerter er ikke beskrevet i kontrollerte studier og preparatet i
plasterform er ikke omtalt i foreliggende systematiske oversikter av medikamentell behandling ved fantomsmerter [12, 21]. Vi kunne
heller ikke finne publiserte observasjonsstudier, kasuistikker eller case series.

Som for andre opioider foreligger risiko for en rekke bivirkninger, tilvenning og toleranseutvikling [10]. Medikamentet påvirker dessuten
evnen til bilkjøring, for detaljer vises til Helsedirektoratets «Veileder ved behandling av førerkortsaker» [36].

Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av fentanyl depotplaster ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

9.21 - Fentanyl (Instanyl) nesespray

Vi fraråder bruk av de sterke opioidene Palexia (tapentadol) depot tabletter, Durogesic / Fentanyl (fentanyl) depotplaster og Instanyl
(fentanyl) nesespray. Instanyl er kun registrert for behandling av gjennombruddssmerter hos pasienter med kroniske cancersmerter og
pågående vedlikeholdsbehandling med opioider. For de andre opioidene mangler evidens for effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, og
det foreligger en betydelig risiko for tilvenning og toleranseutvikling.

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens, medikamentets bivirkningsprofil og tilvenningsrisiko, fraråder vi bruk av fentanyl depotplaster
ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten
evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne evidens for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter med fentanyl depotplaster.

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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Sterk Anbefaling MOT

9.21.1. Vi fraråder bruk av fentanyl nesespray ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Preparatet er i Norge kun godkjent for behandling av gjennombruddssmerter hos voksne som allerede får vedlikeholdsbehandling med
opioider for kroniske cancersmerter.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Fentanyl er et opioidanalgetikum som hovedsakelig binder seg til µ-reseptorer. Fentanyl nesespray er i Norge kun godkjent for behandling
av gjennombruddssmerter hos voksne som allerede får vedlikeholdsbehandling med opioider for kroniske cancersmerter [10].

Effekten av fentanyl nesespray ved fantomsmerter og/eller stumpsmerter er ikke beskrevet i kontrollerte studier og preparatet i
nesesprayform er ikke omtalt i foreliggende systematiske oversikter av medikamentell behandling ved fantomsmerter [12, 21]. Vi kunne
heller ikke finne publiserte observasjonsstudier, kasuistikker eller case series.

Som for andre opioider foreligger risiko for en rekke bivirkninger, tilvenning og toleranseutvikling [10]. Medikamentet påvirker dessuten
evnen til bilkjøring, for detaljer vises til Helsedirektoratets «Veileder ved behandling av førerkortsaker» [36].

Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av fentanyl nesespray ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

9.22 - Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider

Sterk Anbefaling MOT

9.22.1. Vi fraråder bruk av lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens, medikamentets bivirkningsprofil og tilvenningsrisiko, samt manglende godkjenning for
behandling av langvarige ikke-maligne smerter, fraråder vi bruk av fentanyl nesespray ved fantomsmerter og stumpsmerter, med
mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne evidens for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter med fentanyl nesespray.

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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Praktisk Info

Behandlingen er invasiv.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Ved kronisk smerte kan lokal injeksjonsbehandling med kortikosterioder gi kortvarig smertelette for godt utvalgte pasienter, men evidens
for signifikant langtidseffekt er begrenset [6]. Ut over to kasuistikker om bedring av fantomradikulitt (men ikke underliggende
fantomsmerter) hos benamputerte med smerter etter lumbalt discusprolaps [53, 54], kunne vi ikke finne evidens spesifikt for bruk av
kortikosteriodinjeksjoner ved fantomsmerter eller stumpsmerter. Evidensen for bruk ved nevromsmerter er også svært sparsom, vi fant
der kun en kasuistikk av svært lav kvalitet [56], se Forskningsdokumentasjon. Behandlingen er invasiv. Overdosering eller for hyppige
injeksjoner på samme sted kan gi lokal subkutan atrofi [10], noe som kan gi problemer med protesebruk.
Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Aktuelle kryssreferanser:
Behandling av nevromsmerter med kortikosteroider omtales i anbefaling 11.1.9 i kapitlet "Spesifikke smerter".

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens, behandlingens invasivitet og mulig negativ effekt på vevet i stumpen, fraråder vi bruk av
lokalbehandling med kortikosterioider ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne relevant evidens for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter med lokal injeksjonsbehandling med
kortikosteroider. For nevromsmerter fant vi en kasuistikk av veldig lav kvalitet.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter vil ønske et annet, bedre dokumentert, ikke-invasivt tiltak som
ikke innebærer risiko for sekundære stumprelaterte problemer.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Injeksjonsbehandling krever legeressurser.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon

Intervensjon: Injeksjon med kortikosteroider

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 11, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall Resultater og Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert Konklusjon
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9.23 - Ulike former for denervering

Sterk Anbefaling MOT

9.23.1. Vi fraråder bruk av nevroablasjon, sympatektomi, kjemisk denervering og intrathekale nevrolytiske blokkader ved fantomsmerter
og stumpsmerter.

Praktisk Info

Behandlingen er invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse.

Nøkkelinfo

Tidsramme målinger fra studier
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case study. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Case study. Kun 1 pasient. Dvs høy risk of bias, alvorlig imprecision og svært lav tiltro til

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected. ;

Nevromsmerter

Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.

Case study. En pasient med et smertefullt
amputasjonsnevrom i uex rapporterte

vedvarende smertelindring 1 år etter en
injeksjon med lokalanestesi kombinert med
glukokortikoidet triamcinolone acetonide.

Effekten ble tilskrevet steroidbehandlingen.
Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Fordeler og ulemper

Med bakgrunn i manglende evidens og behandlingens invasivitet, fraråder vi bruk av nevroablasjon, sympatektomi, kjemisk
denervering og intrathekale nevrolytiske blokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

En Cochrane-oversikt fra 2013 som så på indikasjonen for sympatektomi ved nevropatisk smerte og CRPS, konkluderte med at dette
bør brukes med forsiktighet, hos nøye utvalgte pasienter og sannsynligvis kun når annen behandling svikter og/eller i palliativt
øyemed. Arbeidsgruppen vurderer overførbarheten til overekstremitetsamputerte med fantomsmerter og stumpsmerter som
tvilsom, og vi har derfor ikke satt opp en evidenstabell. Vi kunne ikke finne direkte evidens for behandling av fantomsmerter
eller stumpsmerter med ulike former for denervering.

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske andre, bedre dokumenterte og ikke-invasive behandlingstiltak.

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Nevroablasjon, sympatektomi, kjemisk denervering og intrathekale nevrolytiske blokkader kan være aktuelt hos enkelte kreftpasienter.
Evidens for behandling av ikke-maligne smerter er begrenset [6, 44, 55]. Det angis i UpToDate at intrathekal analgetisk behandling bør
forbeholdes pasienter med intraktabel, alvorlig smerte med signifikant påvirkning på livskvaliteten og som er refraktære for alle andre
aktuelle behandlingsalternativer [6]. En Cochrane-oversikt fra 2013 som så på indikasjonen for sympatektomi ved nevropatisk smerte og
CRPS, konkluderte med at dette bør brukes med forsiktighet, hos nøye utvalgte pasienter og sannsynligvis kun når annen behandling
svikter og/eller i palliativt øyemed [55]. Arbeidsgruppen vurderer overførbarheten til overekstremitetsamputerte med fantomsmerter og
stumpsmerter som tvilsom, og vi har derfor ikke satt opp en evidenstabell.
Behandlingen er invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse.
Vi kan ut fra foreliggende evidens ikke se at disse behandlingsformene har noen plass i behandlingen av fantomsmerter eller
stumpsmerter, og vi fraråder på denne bakgrunn bruk av nevroablasjon, sympatektomi, kjemisk denervering og intrathekale nevrolytiske
blokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten
evalueres systematisk.

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen er invasiv og må utføres av lege med spesialkompetanse.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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10 - Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter

10.1 - Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese

Det foreligger noe evidens for at protesebruk kan redusere kortikal reorganisering og fantomsmerter [1-3]. Lotze et al. [2] gjorde i 1999 en
retrospektiv observasjonsstudie av 14 armamputerte, 7 med fantomsmerter, og fant en signifikant negativ korrelasjon mellom intensiv bruk
av myoelektrisk protese og fantomsmerter. Effekten så ut til å være mediert gjennom påvirkning på kortikal reorganisering. En slik korrelasjon
var ikke tilstede hos pasienter som enten brukte passiv kosmetisk protese eller rapporterte mindre utstrakt (eller ingen) bruk av myoelektrisk
protese. Weiss et al gjorde samme år liknende funn i en studie som sammenliknet 9 brukere av funksjonelle Sauerbruch proteser med 12
brukere av passive kosmetiske proteser [3]. En metaanalyse fra 2015 [4] slo sammen resultatene fra disse to studiene, og fant da en stor,
signifikant smertereduksjon ved bruk av funksjonelle proteser; SMD -1,84 (95% CI -2,67 til -1,00). Dette tilsvarer en smertereduksjon på 50%
(95% CI 27% - 73%) [4]. Selv om studiene er små og av lav kvalitet, er funnene lovende og i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring.

En protese med aktivt grep gir sensorisk, visuell og motorisk feedback til hjernen, og det kan se ut som om det nettopp er stimulering av
stumpen i en funksjonell kontekst som er det avgjørende for effekten av protesebruk [5]. Dette fenomenet, i engelskspråklig litteratur
referert til som «the principle of functional salience», er også observert i andre studier; det er mest sannsynlig at stimulering av en kroppsdel
gir endringer i sensorisk cortex dersom stimulus vurderes som viktig for aktivitetsutførelse (for eksempel for å kunne spille et instrument eller
lese blindeskrift). Sensorisk stimulering alene er derimot sjelden nok til å modifisere sensoriske representasjoner [5].

Sensorisk stimulering i en funksjonell kontekst er også basis i sensorisk diskrimineringstrening, som først ble utprøvd i behandlingen av
fantomsmerter i 2001 [5]. Flor et al fant da at slik diskrimineringstrening ga en >60% reduksjon i fantomsmerter i intervensjonsgruppen,
samtidig med at observert kortikal reorganisering ble reversert [5, 6]. En slik effekt er også sett i senere studier [7, 8], og metoden er i klinisk
bruk både ved CRPS og fantomsmerter [1, 5, 9, 10]. Også her er et viktig poeng at stimulering alene ikke ser ut til å ha effekt. Det er kun når
pasienten under trening må skille mellom ulike stimuli at en observerer en smertereduksjon, i tråd med prinsippet om «functional salience» [1,
5].

Verken protesebruk eller sensorisk diskrimineringstrening er vist å ha effekt på stumpsmerter [2, 3, 6]. En amerikansk retningslinje for
rehabilitering etter benamputasjoner (Va/DoD 2008) [11] og en engelsk lærebok som omtaler amputasjonsrehabilitering med fokus på
protesebruk og smerter [12], angir imidlertid (begge uten referanser, antatt basert på klinisk erfaring / konsensus) at desensitivisering av
stumpen gjennom massasje og forsiktig berøring («gentle tapping») kan redusere stumpsmerter og hjelpe den amputerte med å tilpasse seg
sitt nye kroppsbilde. Dette stemmer overens med arbeidsgruppens kliniske erfaring; denne typen stimuli kan lette protesetilpasning og også
den psykiske tilpasningen til at armen har blitt kortere, gjennom sensorisk å «korrigere kartet» av armstumpen.

Oppsummert er dette for protesebruk interessante funn og kliniske observasjoner, men kunnskapsgrunnlaget vurderes per nå for tynt til at vi
kan anbefale bruk av aktive/myoelektriske proteser som et tiltak for å forebygge eller behandle fantomsmerter. Dette også fordi tillaging av
en slik protese innebærer en ikke ubetydelig kostnad. Funnene referert ovenfor bør repliseres, gjennom større randomiserte kontrollerte
studier. Det er også antakelig forskjeller mellom pasienter, og det trengs en kartlegging av hvilke subgrupper som kan profittere mest på et
slikt tiltak. Det må også kartlegges hvorvidt omfattende bruk av en aktiv, mekanisk (konvensjonell) protese har samme effekt på smerter og
kortikal reorganisering som de protesetypene som til nå er studert. Arbeidsgruppen ser det imidlertid, med bakgrunn i foreliggende evidens
og klinisk erfaring, som viktig at pasienter med fantomsmerter får informasjon om at vi ikke ser fantomsmerter som en kontraindikasjon mot
protesetilpasning og om at noen kan bli bedre ved bruk av proteser med aktiv grepsfunksjon.

Det foreligger noe bedre dokumentasjon for bruken av sensorisk diskrimineringstrening, og kostnadene knyttet til denne intervensjonen er
mindre. Likevel kreves spesifikt utstyr og opplæring av helsepersonell som skal utføre behandlingen. Arbeidsgruppen kjenner ikke til at slik
utstyr finnes ved noen norske sykehus, og de ulike armamputasjonsteamene har ingen erfaring med dette. Vi kjenner heller ikke til om dette
tilbys i noen av våre naboland. På denne bakgrunn foreslår vi at sensorisk diskrimineringstrening ikke brukes ved fantomsmerter eller
stumpsmerter. Dersom behandlingen skulle bli tilgjengelig, oppfatter arbeidsgruppen sensorisk diskrimineringstrening som et lovende tiltak
som kan vurderes hos pasienter der andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt tilfredsstillende lindring av fantomsmerter. Det kan være
spesielt aktuelt å vurdere dette hos pasienter som av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å bruke aktive proteser.

Enkel desensitivisering av stumpen gjennom massasje og forsiktig berøring er et enkelt, kostnadsfritt tiltak som erfaringsmessig kan redusere
stumpsmerter og bidra til at den amputerte tilpasser seg sitt nye kroppsbilde. På denne bakgrunn anbefaler vi etter konsensus i
arbeidsgruppen at alle som gjennomgår en overekstremitetsamputasjon gis råd om dette. Behandlingen kan gjøres parallelt med andre
rehabiliteringstiltak allerede fra akuttfasen, for eksempel i forbindelse med kompresjonsbehandling og hud/sårstell.
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Sterk Anbefaling

10.1.1. Vi anbefaler at alle pasienter som har gjennomgått en overekstremitetsamputasjon gis opplæring i og oppfordres til enkel
desensitivisering av stumpen gjennom stimulering i form av berøring og massasje.

Praktisk Info

Enkel desensitivisering av amputasjonsstumpen kan gjøres parallelt med annen smertebehandling.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Enkel desensitivisering av stumpen gjennom massasje og forsiktig berøring er et enkelt, kostnadsfritt tiltak som kan redusere
stumpsmerter og bidra til at den amputerte tilpasser seg sitt nye kroppsbilde. En amerikansk retningslinje for rehabilitering etter
benamputasjoner (Va/DoD 2008) [11] og en engelsk lærebok som omtaler amputasjonsrehabilitering med fokus på protesebruk og
smerter [12], angir (begge uten referanser, antatt basert på klinisk erfaring / konsensus) at desensitivisering av stumpen gjennom
massasje og forsiktig berøring («gentle tapping») kan redusere stumpsmerter og hjelpe den amputerte med å tilpasse seg sitt nye
kroppsbilde. Dette stemmer overens med arbeidsgruppens kliniske erfaring; denne typen stimuli kan lette protesetilpasning og også den
psykiske tilpasningen til at armen har blitt kortere, gjennom sensorisk å «korrigere kartet» av armstumpen. På denne bakgrunn anbefaler
vi etter konsensus i arbeidsgruppen at alle som gjennomgår en overekstremitetsamputasjon gis råd om dette. Behandlingen kan gjøres
parallelt med andre rehabiliteringstiltak allerede fra akuttfasen, for eksempel i forbindelse med kompresjonsbehandling og hud/sårstell.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese".

Svak Anbefaling MOT

10.1.2 Vi foreslår at sensorisk diskrimineringstrening ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Fordeler og ulemper

Enkel desensitivisering er kostnadsfritt og svært enkelt å gjennomføre. Det kan erfaringsmessig hjelpe mot stumpsmerter, og også
hjelpe den amputerte å tilpasse seg sitt nye kroppsbilde. Vi kan ikke se ulemper ved tiltaket.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen om enkel desensitivisering av stumpen er basert på konsensus i arbeidsgruppen med støtte i tidligere konsensusbasert /
erfaringsbasert litteratur (nærmere beskrevet under Begrunnelse).

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon vil ta imot rådet om enkel desensitivisering av stumpen som
et ledd i øvrig behandling i akuttfasen (og videre).

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Enkel desensitivisering er et kostnadsfritt tiltak som kan utføres av pasienten selv.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Praktisk Info

Arbeidsgruppen kjenner ikke til at nødvendig utstyr for sensorisk diskrimineringstrening finnes ved noen norske sykehus, og de ulike
dysmeli- og armamputasjonsteamene har ingen erfaring med dette. Vi kjenner heller ikke til om dette tilbys i noen av våre naboland.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Sensorisk stimulering i en funksjonell kontekst er basis i sensorisk diskrimineringstrening, som først ble utprøvd i behandlingen av
fantomsmerter i 2001 [5]. Flor et al fant da at slik diskrimineringstrening ga en >60% reduksjon i fantomsmerter i intervensjonsgruppen,
samtidig med at observert kortikal reorganisering ble reversert [5,6]. En slik effekt er også sett i senere studier [7,8], og metoden er i
klinisk bruk både ved CRPS og fantomsmerter [1,5,9,10]. Det er et viktig poeng at stimulering alene ikke ser ut til å ha effekt. Det er kun
når pasienten under trening må skille mellom ulike stimuli at en observerer en smertereduksjon, i tråd med prinsippet om «functional
salience»; det er mest sannsynlig at stimulering av en kroppsdel gir endringer i sensorisk cortex dersom stimulus vurderes som viktig for
aktivitetsutførelse (for eksempel for å kunne spille et instrument eller lese blindeskrift). Sensorisk stimulering alene er derimot sjelden
nok til å modifisere sensoriske representasjoner [1,5]. Sensorisk diskrimineringstrening er ikke vist å ha effekt på stumpsmerter [6].

Metoden krever spesifikt utstyr og opplæring av helsepersonell som skal utføre behandlingen. Arbeidsgruppen kjenner ikke til at slik
utstyr finnes ved noen norske sykehus, og de ulike dysmeli- og armamputasjonsteamene har ingen erfaring med dette. Vi kjenner heller
ikke til om dette tilbys i noen av våre naboland. På denne bakgrunn foreslår vi at sensorisk diskrimineringstrening ikke brukes ved
fantomsmerter eller stumpsmerter. Dersom behandlingen skulle bli tilgjengelig, oppfatter arbeidsgruppen sensorisk
diskrimineringstrening som et lovende tiltak som kan vurderes hos pasienter der andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt
tilfredsstillende lindring av fantomsmerter.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese".

Fordeler og ulemper

Sensorisk diskrimineringstrening krever spesialutstyr og personell med kompetanse i å bruke dette. Arbeidsgruppen kjenner ikke til
at metoden tilbys i Norge eller i noen av våre naboland. Det foreligger dokumentasjon av lav kvalitet for effekt ved fantomsmerter.
Det er ikke vist effekt ved stumpsmerter. På denne bakgrunn foreslår vi at sensorisk diskrimineringstrening ikke brukes ved
fantomsmerter eller stumpsmerter. Dersom behandlingen skulle bli tilgjengelig, oppfatter arbeidsgruppen sensorisk
diskrimineringstrening som et lovende tiltak som kan vurderes hos pasienter der andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt
tilfredsstillende lindring av fantomsmerter.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsbasert evidens av lav kvalitet for effekten av sensorisk diskrimineringstrening ved fantomsmerter. Det er
ikke vist effekt på stumpsmerter. Arbeidsgruppen har ingen klinisk erfaring med dette tiltaket.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at enkelte pasienter med fantomsmerter - gitt at behandlingen er tilgjengelig - vil ønske å forsøke sensorisk
diskrimineringstrening dersom andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Sensorisk diskrimineringstrening krever spesialutstyr og personell med kompetanse i å bruke dette. Arbeidsgruppen kjenner ikke til
at metoden tilbys i Norge eller i noen av våre naboland.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
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Intervensjon: Sensorisk diskrimineringstrening

Komparator: Standardbehandling

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [6], RCT:

Intervensjonsgruppen mottok 10 daglige 90 min sesjoner over 14 dager med feedback-guidet sensorisk trening, der de måtte angi
frekvens og lokalisasjon på ikke-smertefulle stimuli som ble gitt tilfeldig fordelt på 8 kutane elektroder.

Kontrollgruppen (n=5) mottok standardbehandling, som inkluderte medikamentell smertebehandling, TENS og/eller fysioterapi.

Intervensjonsgruppen: Signifikant reduksjon i fantomsmerter pre-post training, t[4]=4.85, p=0,002. Kontrollgruppen: Ingen
signifikant endring.

Statistiske analyser tyder på at effekten i intervensjonsgruppen er mediert gjennom påvirkning av kortikal reorganisering.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT. Men: Randomiseringsprosedyren er ikke beskrevet. Studien er heller

ikke blindet. Kontrollgruppen mottok omfattende behandling, ikke placebo. MPI vesentlig høyere pre-treatment i

intervensjonsgruppen (ca 5,5) enn kontrollgruppen (ca 3,5) (kun angitt grafisk). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med "intractable phantom limb pain". ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Usikkerhet i

effektestimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT. Men: Randomiseringsprosedyren er ikke beskrevet. Studien er heller

Fantomsmerter
(West Haven-

Yale
Multidimensional

Pain Inventory,
MPI, 0-6)

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen: Signifikant
smertereduksjon pre-post training, p=0,002.
Kontrollgruppen: Ingen signifikant endring.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Stumpsmerter
(West Haven-

Yale
Multidimensional

Pain Inventory,
MPI, 0-6)

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

Ingen signifikant pre-post treatment endring i
verken intervensjonsgruppen eller

kontrollgruppen. P-verdier ikke angitt. Ref [6].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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Sterk Anbefaling

10.1.3. Vi anbefaler at pasienter med fantomsmerter får informasjon om at vi ikke ser slike smerter som en kontraindikasjon mot
protesetilpasning og om at noen kan bli bedre ved bruk av proteser med aktiv grepsfunksjon.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger noe evidens for at protesebruk kan redusere kortikal reorganisering og fantomsmerter [1-3]. Lotze et al. [2] gjorde i 1999
en retrospektiv observasjonsstudie av 14 armamputerte, 7 med fantomsmerter, og fant en signifikant negativ korrelasjon mellom intensiv
bruk av myoelektrisk protese og fantomsmerter. Effekten så ut til å være mediert gjennom påvirkning på kortikal reorganisering. En slik
korrelasjon var ikke tilstede hos pasienter som enten brukte passiv kosmetisk protese eller rapporterte mindre utstrakt (eller ingen) bruk
av myoelektrisk protese. Weiss et al gjorde samme år liknende funn i en studie som sammenliknet 9 brukere av funksjonelle Sauerbruch
proteser med 12 brukere av passive kosmetiske proteser [3]. En metaanalyse fra 2015 [4] slo sammen resultatene fra disse to studiene, og
fant da en stor, signifikant smertereduksjon ved bruk av funksjonelle proteser; SMD -1,84 (95% CI -2,67 til -1,00). Dette tilsvarer en
smertereduksjon på 50% (95% CI 27% - 73%) [4]. Selv om studiene er små og av lav kvalitet, er funnene lovende og i tråd med
arbeidsgruppens kliniske erfaring.

En protese med aktivt grep gir sensorisk, visuell og motorisk feedback til hjernen, og det kan se ut som om det nettopp er stimulering av

ikke blindet. Kontrollgruppen mottok omfattende behandling, ikke placebo. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Pasienter med "intractable phantom limb pain". ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Ikke angitt samlede tall,

kun data per pasient. Ikke angitt p-verdier. ;

Fordeler og ulemper

Mange pasienter ønsker proteser med aktivt grep for bedret funksjon. Det vil erfaringsmessig være nyttig for pasienter med
fantomsmerter å få informasjon om at vi ut fra tilgjengelig evidens og klinisk erfaring ikke anser slike smerter som en kontraindikasjon
mot protesetilpasning, og at protesebruk hos noen faktisk kan bedre smertene.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av veldig lav kvalitet for effekten av bruk av proteser med aktivt grep på kortikal reorganisering og
fantomsmerter. Evidensen støttes av arbeidsgruppens kliniske erfaring. Det må imidlertid også understrekes at kunnskapsgrunnlaget
per nå vurderes som for tynt til at vi kan anbefale bruk av aktive/myoelektriske proteser som et tiltak for å forebygge eller behandle
fantomsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at pasienter med fantomsmerter vil se positivt på å få informasjon om at slike smerter ikke sees som
en kontraindikasjon mot protesetilpasning, og at protesebruk hos noen kan bedre smertene.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Proteser med aktivt grep, spesielt myoelektriske, er kostbare hjelpemidler. Kostnaden dekkes av NAV etter søknad fra lege, og må
dermed ikke bæres av den enkelte pasient.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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stumpen i en funksjonell kontekst som er det avgjørende for effekten av protesebruk [5]. Dette fenomenet, i engelskspråklig litteratur
referert til som «the principle of functional salience», er også observert i andre studier. Det vil si at det er mest sannsynlig at stimulering av
en kroppsdel gir endringer i sensorisk cortex dersom stimulus vurderes som viktig for aktivitetsutførelse (for eksempel for å kunne spille
et instrument eller lese blindeskrift). Sensorisk stimulering alene er derimot sjelden nok til å modifisere sensoriske representasjoner [5].

Protesebruk er ikke vist å ha effekt på stumpsmerter [2,3].

Oppsummert er dette interessante funn og kliniske observasjoner, men kunnskapsgrunnlaget vurderes per nå for tynt til at vi kan
anbefale bruk av aktive/myoelektriske proteser som et tiltak for å forebygge eller behandle fantomsmerter. Dette også fordi tillaging av
en slik protese innebærer en ikke ubetydelig kostnad. Funnene referert ovenfor bør repliseres, gjennom større randomiserte kontrollerte
studier. Det er også antakelig forskjeller mellom pasienter, og det trengs en kartlegging av hvilke subgrupper som kan profittere mest på et
slikt tiltak. Det må også kartlegges hvorvidt omfattende bruk av en aktiv, mekanisk (konvensjonell) protese har samme effekt på smerter
og kortikal reorganisering som de protesetypene som til nå er studert. Arbeidsgruppen ser det imidlertid, med bakgrunn i foreliggende
evidens og klinisk erfaring, som viktig at pasienter med fantomsmerter får informasjon om at vi ikke ser fantomsmerter som en
kontraindikasjon mot protesetilpasning og om at noen kan bli bedre ved bruk av proteser med aktiv grepsfunksjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese".
Vurdering av behov for protese, tid til protesetilpasning, tiltak i forkant av protesetilpasning og valg av protesetype omtales i kapittel 5,
"Proteserehabilitering".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Myoelektrisk protese

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [2], retrospektiv studie:

Non-use: «either no prosthesis or a cosmetic prosthesis or wore myoelectric prostheses for minimal times (<8h/day) and/or usage
(<50 VAS)».
Extensive use: «patients with a myoelectric prosthesis who reported extensive wearing time (≥8 h/day) and usage (≥50 on a visual
analogue scale (VAS) ranging from 0-100)”.

Protesebruk var signifikant negativt korrelert med fantomsmerter (r=-0,49, p<0,05). Non-use (n=9): Mean 2,33 (SD 1,53).
Extensive use (n=5): Mean 0 (SD 0). Statistiske analyser tyder på at effekten er mediert gjennom påvirkning av kortikal
reorganisering. Reduksjon i fantomsmerter over tid var signifikant positivt korrelert med extensive use (r=0,64, p<0,01).

Ref [3], retrospektiv studie:

I Sauerbruch-gruppen var det signifikant lavere mean VAS på studietidspunktet enn før protesebruk ble startet (fra 4,7 til 1,2,
p<0.02). I kosmetisk-protese-gruppen var det en ikke-signifikant tendens til økte smerter (fra VAS 5,0 til VAS 7,0). Det var ikke
signifikant forskjell i VAS mellom gruppene før de fikk protese. Det er ikke angitt hvor lang tid pasientene hadde brukt de
respektive protesene.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter
Tiltro til estimert

intervensjonseffekt
(kvalitet på

Konklusjon
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dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie. Hvordan pas ble valgt ut er ikke

beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Ikke-bruk omfattet bruk av «either no prosthesis or a cosmetic

prosthesis or wore myoelectric prostheses for minimal times (<8h/day) and/or usage (<50 VAS)», dvs en bred definisjon der en kan

inkludere bruk av myoprotese oppimot 8 timer eller faktisk døgnkontiunuerlig bruk av en kosmetisk protese. Funnene blir dermed

vanskelig generaliserbare til det en som kliniker vil kalle «protesebruk». ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n,

Fantomsmerter
(MPI pain

intensity scale,
0-6)

Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Protesebruk var signifikant negativt korrelert
med fantomsmerter (r=-0,49, p<0,05), og

reduksjon i fantomsmerter over tid var
signifikant positivt korrelert med extensive

use (r=0,64, p<0,01). For detaljer og
definisjoner av gruppene, se Sammendrag. Ref

[2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Stumpsmerter
(MPI pain

intensity scale,
0-6)

Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Ikke signifikant forskjell mellom gruppene (p
ikke angitt). Non-use (n=9): Mean 0,57 (SD
1,21). Extensive use (n=5): Mean 0,13 (SD

0,3). Ingen informasjon om forløp over tid. Ref
[2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Rejeksjon pga
økte smerter Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

N=4 hadde sluttet å bruke protese. Ingen av
disse sluttet å bruke protese pga

fantomsmerter eller stumpsmerter. Ref [2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 3

Fantomsmerter
(10 cm VAS) Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

Kosmetisk protese (n=12): 7,0. Sauerbruch
protese (n=9): 1,2. Signifikant forskjell mellom

gruppene, p<0,005. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [3].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 4
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10.2 - Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)

Svak Anbefaling

10.2.1. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av TENS ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

TENS-apparatet er batteridrevet og bærbart.

Kontraindikasjoner mot TENS er pacemaker og graviditet. En bør også utvise forsiktighet ved demens, og hos pasienter som er redde/
engstelige for strøm. Pasienten må kunne samarbeide om behandlingen.

Elektrodene er lateksfrie. Limet på elektrodene (padsene) kan i enkelte tilfeller gi hudirritasjon. Det fins spesielle elektroder for sensitiv
hud. En bør unngå plassering av elektrodene på hud med nedsatt sensibilitet. Elektrodene bør ikke tas av huden så lenge apparatet er i
bruk, da dette kan gi støt/strøm.

For detaljer vedrørende behandlingsvarighet, frekvens, elektrodeplassering mv, vises til detaljerte veiledere fra produsenten av TENS-
apparatet. I NAVs hjelpemiddeldatabase kan en finne informasjon fra firmaet Quintet: http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
r11x.asp?linkinfo=34966

store usikkerheter i estimatene for relevante outcomes. Ingen pasienter med fantomsmerter i «extensive myoelectric prosthesis use»

gruppen. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie. Hvordan pas ble valgt ut er ikke

beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Ikke-bruk omfattet bruk av «either no prosthesis or a cosmetic

prosthesis or wore myoelectric prostheses for minimal times (<8h/day) and/or usage (<50 VAS)», dvs en bred definisjon der en kan

inkludere bruk av myoprotese oppimot 8 timer eller faktisk døgnkontiunuerlig bruk av en kosmetisk protese. Funnene blir dermed

vanskelig generaliserbare til det en som kliniker vil kalle «protesebruk». ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n,

store usikkerheter i estimatene for relevante outcomes. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie. Hvordan pas ble valgt ut er ikke

beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Ikke-bruk omfattet bruk av «either no prosthesis or a cosmetic

prosthesis or wore myoelectric prostheses for minimal times (<8h/day) and/or usage (<50 VAS)», dvs en bred definisjon der en kan

inkludere bruk av myoprotese oppimot 8 timer eller faktisk døgnkontiunuerlig bruk av en kosmetisk protese. Funnene blir dermed

vanskelig generaliserbare til det en som kliniker vil kalle «protesebruk». ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n,

store usikkerheter i estimatene for relevante outcomes. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie. Lang tid siden amputasjon (median 10

og 15 år i de to gruppene) og protesetildeling (hhv 9,5 og 11,8 mnd etter amputasjonen) gir stor risiko for informasjonsbias

(retrospektivt innhentet informasjon om fantomsmerter før oppstart protesebruk). Stor forskjell i alder mellom gruppene (hhv 34 år

og 63 år, brukerne av passive proteser var eldst). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Sauerbruch-protesen er en

mekanisk protese som er muskelstyrt via en kabel og et endestykke som er plassert i en kirurgisk dannet tunnel i den aktuelle

muskelen. Denne protesetypen er ikke vanlig brukt i Norge, og overføring av kunnskapen til «vanlig» protesebruk begrenses dermed

(prinsippet blir en kombinasjon av «vanlige» mekaniske og myoelektriske proteser). ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten

n, ikke angitt usikkerheter i effektestimatene og flere tall er kun tilgjengelige via grafisk framstilling. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;
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Pasienten må få nødvendig opplæring i bruk av apparatet. Dette kan gis av fysioterapeut eller annet kvalifisert personell i
armamputasjonsteamet. Pasienten bør så prøve ut apparatet hjemme en periode, for å vurdere om behandlingen har effekt.
Utprøvingstiden bør være minimum 2-4 uker. Effekt bør minimum registreres som regelmessig bruk av apparatet, evt. også ved bruk av
NRS (numeric rating scale, 0-10) eller VAS, der pasienten angir smerteintensitet både før utprøving og ved senere kontroller. Slike
registreringer kan evt. også bli nyttige i senere forskning. Evaluering etter utprøving kan foretas enten av armamputasjonsteamet, eller av
lokal fysioterapeut etter avtale med teamet.

Ved effekt kan det søkes om utlån av eget apparat. Søknad sendes til nærmeste behandlingshjelpemiddelenhet i det aktuelle
helseforetaket. En oversikt over behandlingshjelpemiddelenheter fins her: http://behandlingshjelpemidler.no/landsoversikt-
behandlingshjelpemiddelenheter-i-norge/. Behandlingshjelpemiddelenheten har også ansvar for utdeling og oppfølging av apparatet.
Søknad om utlån av behandlingshjelpemidler må som hovedregel komme fra spesialisthelsetjenesten ved relevant legespesialist. For
TENS-apparater er det imidlertid også åpnet opp for søknad direkte fra lokal fysioterapeut. Søknadsskjema kan lastes ned fra
behandlingshjelpemidler.no: http://behandlingshjelpemidler.no/soknadsskjema/. Her finnes også annen relevant informasjon om
behandlingshjelpemidler og søknadsprosessen. Videre oppfølging kan skje i primærhelsetjenesten.

Utprøving av TENS kan skje parallelt med medikamentell smertebehandling. Vi vil imidlertid anbefale å holde medikamentregimet og evt.
annen behandling uendret under utprøvingen, for å få et best mulig bilde av effekten.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er ikke-invasiv elektrisk stimulering av perifere nerver via elektroder som klebes på huden.
Litteraturen byr på variable og inkonklusive resultater for effekten av TENS ved kronisk smerte [13]. En Cochrane-oversikt fra 2010 [14]
fant at TENS kan være nyttig for enkeltpasienter, men at det mangler evidens av god kvalitet for å underbygge effekten, både ved fantom-
og stumpsmerter. Oversikten ble oppdatert 2015 [15] uten at nye studier ble inkludert og dermed uten endring av konklusjonen. NGC
anga i sin «Practice guideline for chronic pain management» (2010) [16] at TENS kan brukes ved fantomsmerter. I NGCs «Assessment and
management of chronic pain» (2013) [17] anføres at TENS og andre stimulusbaserte teknikker kan gi midlertidig bedring ved nevropatisk
smerte forårsaket av nerverot eller plexusskade, og at det ved allodyni kan hjelpe å sette elektroden i et tilgrensende, uaffisert dermatom.
EFNS guidelines fra 2007 [18] omtaler både TENS og andre nevrostimuleringsteknikker; og konkuderer med at TENS kan være bedre enn
placebo ved nevropatisk smerte.

Det er vanlig praksis ved flere armamputasjonsteam i Norge at utprøving av TENS tilbys der medikamentell behandling ikke gir adekvat
effekt, er uønsket eller gir intolerable bivirkninger. Klinisk erfaring tilsier at det hjelper et mindretall, men at effekten er god hos de få det

Fordeler og ulemper

Fordeler med behandlingen er at den er ikke-invasiv, og gratis for pasienten. Behandlingen kan kombineres med annen
smertebehandling. Antall rapporterte bivirkninger er lavt. Ulemper er praktiske utfordringer knyttet til utprøving og bruk, særlig
korrekt plassering av elektrodene. Ulempene ved utprøving synes å være små sammenliknet med fordelene og den potensielle
effekten.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi har forskningsbasert evidens av lav kvalitet som tyder på at TENS kan ha effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, selv om
effektstørrelsene er såpass små at det er usikkert om effekten er klinisk relevant. Klinisk erfaring tilsier at behandlingen hjelper et
mindretall, men at effekten er god hos de få det gjelder. Vi har per nå ikke nok kunnskap til å kunne velge ut sannsynlige respondere
uten klinisk utprøving.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at en del pasienter som er plaget med fantomsmerter og/eller stumpsmerter vil ønske å forsøke behandlingen.
Vi må også anta at noen vil synes at det er for vanskelig å betjene apparatet, eller ikke ønsker en slik type intervensjon.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingshjelpemiddelenhetene i de enkelte helseforetakene gir tidsubegrenset gratis utlån av TENS-apparat etter søknad.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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gjelder. Vi har ikke nok kunnskap til å kunne velge ut sannsynlige respondere uten klinisk utprøving. Antall rapporterte bivirkninger er
lavt, i overensstemmelse med litteraturen [19, 20].

Oppsummert vurderer arbeidsgruppen tiltaket som for dårlig dokumentert til å anbefales som et primærtiltak ved amputasjonsrelaterte
smerter. Ulempene ved utprøving synes likevel å være små sammenliknet med den potensielle effekten, og TENS foreslås dermed som et
tilbud til pasienter som ikke er adekvat smertelindret. Vi vurderer slik utprøving som en spesialistoppgave og foreslår dette lagt til
armamputasjonsteamene, med delegert oppfølgingsansvar til kommunehelsetjenesten etter initial utprøving. For detaljer vedrørende
utprøving og søknad, se Praktisk informasjon.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: TENS

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

En Cochrane-oversikt fra 2010 [14], oppdatert 2015 [15], fant ingen studier som møtte inklusjonskriteriene. Ikke-inkluderte
studier var som beskrevet i introduksjonen til Cochrane-oversikten av dårlig kvalitet, og kun èn studie var utført etter år 2000. 10
/ 14 av disse viste imidlertid positiv effekt. Vi identifiserte 2 aktuelle nyere studier gjennom et enkelt Pubmed-søk 21.05.15,
søketermer «Phantom limb pain» AND TENS. Disse rapporteres her. Evidensprofiler er kun laget for rapporterte utfall.

Ref [20], RCT:

TENS group: Pre-treatment VAS 5, post-treatment VAS 2,46 ± 1,56, p=0,003.
Control group (mirror): Pre-treatment VAS 5,46, post-treatment VAS 2,08 ± 1,62, p=0,003.
No significant difference between groups, p=0,223.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain intensity 5,8,

post-treatment 2,7. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-10) Basert på data fra 26

pasienter i 1 studier.

TENS compared with mirror therapy. No
significant difference between groups,

p=0,223. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Smerteintensitet Basert på data fra 1 Case study. Pre-treatment pain intensity 6,3, Veldig lav

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

411 of 607



1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært lav n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Enkelblindet. Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig

repliserbar). Randomisert, men ulik alder i gruppene (6 års forskjell, evt outlier ikke beskrevet). Svært kort oppfølgingstid. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Har ekskludert dobbeltamputerte, men det er en liten gruppe og det er ingen grunn til å

- stump (VAS
0-10)

pasienter i 1 studier. post-treatment 2,3. Ref [19].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Fantomsmerter -
varighet (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain duration 7,5,

post-treatment 2,5. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Fantomsmerter -
frekvens (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain frequency

8,5, post-treatment 7,1. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Stumpsmerter -
varighet (VAS

0-10) Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.
Case study. Pre-treatment pain duration 3,3,

post-treatment 1,8. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Stumpsmerter -
frekvens (VAS

0-10) Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.
Case study. Pre-treatment pain frequency 8,4,

post-treatment 1,8. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Bivirkninger
Basert på data fra 26

pasienter i 1 studier.

Bivirkninger summarisk omtalt; ingen av
pasientene i noen av gruppene rapporterte

økt PLP eller andre bivirkninger. For detaljer
om studien, se Sammendrag. Ref [20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 8
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10.3 - Speilbehandling og virtuell illusjonsbehandling

Svak Anbefaling

10.3.1. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av speilbehandling ved fantomsmerter.

Praktisk Info

Flere publikasjoner gir gode beskrivelser av gjennomføringen av speilbehandling, f.eks. [23] og [27]. Metoden er billig, relativt enkel å
implementere, og pasienten kan selv utføre behandlingen etter nødvendig opplæring [32]. Foreliggende evidens tyder på at behandlingen
bør prøves ut over minimum 4 uker, og at én enkeltbehandling ikke vil være nok til å gi effekt [4].

Utprøving av speilbehandling kan skje parallelt med medikamentell smertebehandling. Vi vil imidlertid anbefale å holde
medikamentregimet og evt. annen behandling uendret under utprøvingen, for å få et best mulig bilde av effekten.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i

tro at de har annerledes effekt på PLP enn enkeltamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede CI, som i nedre

område omfatter ingen klinisk signifikant effekt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Enkelblindet. Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig

repliserbar). Randomisert, men ulik alder i gruppene (6 års forskjell, evt outlier ikke beskrevet). Svært kort oppfølgingstid. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Har ekskludert dobbeltamputerte, men det er en liten gruppe og det er ingen grunn til å

tro at de har annerledes effekt på PLP enn enkeltamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Forekomsten av utfallet var

0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [38]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Speilbehandling brukes i motorisk rehabilitering etter hjerneslag og i behandling av CRPS og fantomsmerter [1, 21, 22]. Teknikken ble
introdusert i 1992 av Ramachandran og Altschuler for behandling av sentrale smerter, derunder fantomsmerter [23]. En antatt
virkningsmekanisme er normalisering av kortikal reorganisering [1, 5, 24, 25], men det trengs mer forskning for å få en mer detaljert
forståelse av de aktuelle nevroplastiske endringene [21].

Teknikken gjør bruk av en rektangulær boks med et speil plassert vertikalt midt i boksen. Ved behandling av fantomsmerter, plasserer
pasienten den intakte armen eller benet på den ene siden av boksen og stumpen på motsatt side av speilet. Ved å se på det intakte lemmet
og dets speilbilde dannes en illusjon av å ha to intakte lemmer, og av at man kan bevege det «intakte» fantomlemmet [23, 26-29].
Pasienten kan da for eksempel bruke dette til å løse opp en smertefull, knyttet fantomhånd [25, 28].

Flere små, ikke-kontrollerte studier av arm- og benamputerte har vist lovende resultater, i form av reduksjon av fantomsmerter og bedret
bevegelighet av stumpen [1, 23]. Dette er i samsvar med funnene fra en liten RCT fra 2007, som fant at speilbehandling ga bedre
smertelindring enn to kontrollgrupper (mental visualisering og tildekket speil) [30]. Evidensen for bruk av intervensjonen ved
fantomsmerter er imidlertid totalt sett svak. Det er publisert flere oversiktsartikler [1, 5, 21-23, 25, 27, 29, 31, 32], men pga. heterogenitet
i dataene har det i hovedsak ikke vært mulig å sammenstille dataene og lage et felles datasett. En metaanalyse fra 2015 [4] slo sammen
data fra RCTen nevnt ovenfor vedrørende fantomsmerter [30] og en større studie av speilbehandling sammenliknet med placebo
(tildekket speil) hos pasienter med CRPS i én arm etter hjerneslag [33]. En fant da en stor, signifikant smertereduksjon etter speilterapi i 4
uker, sammenliknet med tildekket speil; SMD -1,11 (95% CI -1,66 til -0,56). Dette tilsvarer en smertereduksjon på 33% (95% CI 12% -
37%) [4]. Hos CRPS-pasientene var effekten fortsatt tilstede etter 6 mnd. Tilsvarende oppfølgingsdata mangler for
fantomsmertepasientene [4]. Den samme metaanalysen fant ingen effekt av én enkelt behandling med speilterapi, basert på en
sammenslåing av dataene fra 3 kontrollerte studier (2 av fantomsmerter og 1 av CRPS); SMD 0,17 (95% CI -1,72 til 2,06) [4]. En
metaanalyse fra 2016 [34] slo sammen data fra RCTen nevnt ovenfor [30] med tall fra en tysk doktorgradsavhandling der en sammenliknet
speilbehandling med transkraniell magnetisk stimulering hos i alt 16 benamputerte med fantomsmerter, og fant da ingen signifikant effekt

Fordeler og ulemper

Metoden er billig, relativt enkel å implementere, og pasienten kan selv utføre behandlingen etter nødvendig opplæring. Behandlingen
kan kombineres med annen smertebehandling. Foreliggende evidens tyder på at behandlingen også kan ha negative effekter, i første
omgang psykiske, og metoden bør dermed ikke brukes ukritisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi har forskningsbasert evidens av lav kvalitet som tyder på at speilbehandling har effekt ved fantomsmerter. Dette er i tråd med
klinisk erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppen antar at en del pasienter som er plaget med fantomsmerter vil ønske å forsøke behandlingen. Vi må også anta at noen
ikke vil ønske en slik type intervensjon, blant annet med tanke på de potensielle negative effektene. Publiserte kasuistikker og klinisk
erfaring tilsier at de som vil ha best effekt, er pasienter med smertefulle feilstillinger i fantomlemmet, som for eksempel «clenched
fist».

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Metoden krever en speilkasse, som er relativt billig. Det er også mulig for pasienter som ønsker det å lage speilkasse selv, med enkle
midler. Opplæring av pasienten krever personell med kompetanse og nødvendig tid til gjennomføring og evt. oppfølging. Omfanget av
aktuelle pasienter vil likevel være lite og den totale ressursmessige ekstrabelastningen dette vil påføre armamputasjonsteamene
vurderes dermed også som liten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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av speilbehandling; SMD 0,07 (95% CI -0,87 til 1,01). Konklusjonen blir at speilbehandling kan være nyttig ved fantomsmerter, men at det
mangler direkte evidens av god kvalitet. Dermed vet en også lite om hvilke pasienter som vil kunne dra nytte av speilbehandling, og
hvordan behandlingen best bør appliseres. Foreliggende evidens tyder imidlertid på at behandlingen bør prøves ut over noe tid for å gi
effekt. En Cochrane-oversikt er planlagt, men foreløpig ikke påbegynt [28]. Vi kunne ikke finne studier som vurderte effekten av
speilbehandling ved stumpsmerter.

De norske dysmeli- og armamputasjonsteamene bruker speilbehandling i varierende grad. Erfaringen er sammenfallende med
foreliggende litteratur; metoden gir god smertelindring hos noen, da særlig pasienter med smertefulle opplevelser av at fantomlemmet
knyter seg. Teamene opplever utfordringer knyttet til manglende kunnskap om hva som er optimal behandlingsprotokoll (hyppighet,
varighet, innhold). En felles erfaring er at det er nyttig og nødvendig at pasienten får opplæring i og utprøving av behandlingen over flere
dager enten ambulant eller under innleggelse, før behandlingen fortsettes hjemme.

Vi fant kun 2 studier som rapporterte om bivirkninger av speilbehandling [26, 30]. I en retrospektiv studie trakk 29 av 33 pasienter seg pga
bivirkninger som sorg, forvirring og svimmelhet [26], mens det i en RCT ble rapportert om kortvarige bivirkninger i form av sorg hos 2
pasienter i intervensjonsgruppen og i form av økte smerter hos henholdsvis 3 og 4 pasienter i de to kontrollgruppene [30]. Disse funnene
er i samsvar med en nyere artikkel fra Moseley, som fant at motor imagery kan gi økte smerter og hevelse hos pasienter med kroniske
armsmerter [31]. Metoden bør altså ikke brukes ukritisk [31]. Dette er i tråd med arbeidsgruppens kliniske erfaring.

Oppsummert vurderer arbeidsgruppen tiltaket som for dårlig dokumentert til å anbefales som et primærtiltak ved amputasjonsrelaterte
smerter. Dette også fordi det foreligger en ikke ubetydelig risiko for bivirkninger / uønskede effekter. Intervensjonen er imidlertid billig og
ikke-invasiv, og arbeidsgruppens syn er at metoden etter en tverrfaglig vurdering kan forsøkes ved fantomsmerter. Publiserte kasuistikker
og klinisk erfaring tilsier at de som vil ha best effekt, er de som har smertefulle feilstillinger i fantomlemmet kombinert med smerte (for
eksempel «clenched fist»). De med mer diffuse smerter vil ha bedre nytte av andre tiltak. Vi foreslår at oppstart av speilbehandling gjøres
av dysmeli- og armamputasjonsteamene, både med tanke på veiledning og for å fange opp og håndtere eventuelle negative effekter.
Behandlingen kan deretter utføres av pasienten selv.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Speilbehandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Metoden er detaljert beskrevet under Begrunnelse.

Vedrørende effekt på fantomsmerter:

Det er publisert flere oversiktsartikler [1, 5, 21-23, 25, 27, 29, 31, 32], men pga. heterogenitet i dataene har det ikke vært mulig å
sammenstille dataene og lage et felles datasett. To nyere metaanalyser foreligger [4, 34], kun én viste effekt, og der var flertallet
av pasientene slagpasienter med CRPS, ikke amputerte [4]. I den andre metaanalysen [34] avviker de rapporterte tallene fra de
som er publisert i den av de tre originalstudiene vi har tilgang til [30] (de andre er hhv en konferansepresentasjon og en
doktorgradsavhandling), og for konferansepresentasjonen er det ikke angitt effektestimater. Vi finner derfor grunn til å stille
spørsmål ved gyldigheten av den metaanalysen som er utført.

På denne bakgrunn bruker vi her en nyere enkeltstudie (RCT) utført på pasienter med fantomsmerter, og ikke en oversiktsartikkel.
Denne enkeltstudien [30] er den beste (og nyeste) RCTen vi fant. Den inngår i 4 av oversiktsartiklene ([23, 25, 27, 31]) og begge
metaanalysene ([4, 34]).

Vi identifiserte også 2 andre RCTs av benamputerte (Brodie 2003 [39] og Brodie 2006 [40]), hvorav den ene kun så på effekt på
bevegelse av fantombenet (2003), og den andre (2006) har svært mangelfull angivelse både av pasientene (inkludert antall med
fantomsmerter, der tall i tabeller og tekst ikke stemmer overens), intervensjonen og randomiseringen, og der det ikke er beskrevet
oppfølging med registrerting av smerter annet enn umiddelbart etter at intervensjonen (1 dag) er avsluttet. Disse ble forkastet

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

415 of 607



som relevant evidensgrunnlag.

Ref [30], RCT:

Effekt på fantomsmerter
Mirror group: 100% reported a decrease in pain (median improvement VAS 24 mm (13-54 mm).
Covered mirror group: 17% reported a decrease in pain, 50% reported worsening of pain.
Mental visualization group: 33% reported a decrease in pain, 67% reported worsening of pain.
Speilbehandling ga signifikant bedre effekt enn både covered mirror (p=0.04) og mental visualization (p=0.002).

Bivirkninger
Mirror group: 2 pas rapporterte sorg (grief), varighet <2 min. Ingen opplevde forverret smerte.
Covered mirror group: 50% (n=3) reported worsening of pain.
Mental visualization group: 67% (n=4) reported worsening of pain.

Ref [26], observasjonsstudie:

Observasjonsstudie over 3 uker (15 behandlingsdager) med fokus på bivirkninger / negative reaksjoner ved speilbehandling. 29 av
33 pasienter trakk seg fra behandlingen pga bivirkninger. 10 pasienter trakk seg etter første behandling, 10 pasienter trakk seg
etter andre behandling, 5 pasienter trakk seg etter dag 3,og 4 pasienter etter 5 dagers påfølgende behandling. Dvs at kun 4 av 33
pasienter fullførte de to neste ukene. Varigheten på bivirkningene er ikke angitt.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 18

pasienter i 1 studier.

Speilbehandling ga signifikant bedre effekt
enn både covered mirror (p=0.04) og mental

visualization (p=0.002). For detaljer, se
Sammendrag. Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- stump

Vi fant ingen studier der dette var rapportert.

Bivirkninger /
negative
effekter Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

29 av 33 pas trakk seg fra behandlingen pga
bivirkninger som sorg (n=4), irritasjon (n=6)

forvirring (n=19) og svimmelhet (n=19). Ingen
anga økte smerter. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [26].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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Sterk Anbefaling MOT

10.3.2 Vi fraråder virtuell illlusjonsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Arbeidsgruppen kjenner ikke til at behandlingen er tilgjengelig for behandling av amputasjonsrelaterte smerter i Norge.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT med 3 grupper. Randomiseringsprosedyre ikke beskrevet. Få

pasienter i hver gruppe (n=6). Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig repliserbar). Alder på pasientene ikke beskrevet

(voksne og/eller barn). Tid siden amputasjonen (gruppenivå) heller ikke angitt. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Benamputerte. Antar at mekanismene for fantomsmerter er den samme for arm og ben. Vurderte likevel å nedgradere under

mistanke om at bevegelsene man kan gjøre vil være svært forskjellige for arm og ben, men vurderer dette som hensyntatt under bias. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Kun angitt tallverdier for endring i smerteintensitet for speilgruppen. Effekten i alle

gruppene er framstilt grafisk, men da uten å angi usikkerheten i estimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Retrospektiv datainnsamling. Speilbehandlingen

pågikk samtidig med annen rehabilitering med fokus på protesetilpasning (fare for forvekslingseffekter). Svært høyt antall dropouts

(som for så vidt er hovedfunnet i artikkelen). Varigheten på de negative effektene er ikke angitt. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Benamputerte med "phantom limb-related phenomena". Antar at mekanismene for evt.

bivirkninger er den samme for arm og ben. Vurderte likevel å nedgradere under mistanke om at bevegelsene man kan gjøre vil være

svært forskjellige for arm og ben, men vurderer dette som hensyntatt under bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . RCT med 3 grupper. Randomiseringsprosedyre ikke beskrevet. Få

pasienter i hver gruppe (n=6). Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig repliserbar). Alder på pasientene ikke beskrevet

(voksne og/eller barn). Tid siden amputasjonen (gruppenivå) heller ikke angitt. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Benamputerte. Antar at mekanismene for fantomsmerter er den samme for arm og ben. Vurderte likevel å nedgradere under

mistanke om at bevegelsene man kan gjøre vil være svært forskjellige for arm og ben, men vurderer dette som hensyntatt under bias. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Få pas anga bivirkninger. Ingen usikkerheter angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig

. Undetected ;

Bivirkninger /
negative
effekter Basert på data fra 18

pasienter i 1 studier.

Mirror group: 2 pas rapporterte sorg (grief),
varighet <2 min. Ingen opplevde forverret

smerte. I de andre gruppene anga hhv 3 pas
(covered mirror) og 4 pas (mental

visualization) forverret smerte. For detaljer,
Se Sammendrag. Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Fordeler og ulemper

Kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset og av veldig lav kvalitet. Arbeidsgruppen kjenner ikke til at behandlingen er tilgjengelig for
behandling av amputasjonsrelaterte smerter i Norge. Vi fraråder derfor virtuell illusjonsbehandling ved fantomsmerter og
stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Virtuell illusjonsjonsbehandling tillater pasienten å utføre bevegelser av fantomlemmet gjennom virtuell visuell feedback i stedet for ved
bruk av speil [23]. Metoden ble først beskrevet av Moseley i 2007, da han i en case-series studie av 5 ryggmargsskadde viste at pasientene
etter virtuell gange opplevde en reduksjon i nevropatisk smerte [35]. Metoden er senere beskrevet som lovende i enkelte case studies av
pasienter med fantomsmerter [36, 37]. Vi kunne ikke finne studier av virtuell illusjonsbehandling ved stumpsmerter.

Oppsummert er kunnskapsgrunnlaget her svært begrenset og av veldig lav kvalitet, og arbeidsgruppen kjenner ikke til at behandlingen er
tilgjengelig for behandling av amputasjonsrelaterte smerter i Norge. Vi fraråder derfor virtuell illusjonsbehandling ved fantomsmerter og
stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk. For aktuelle
pasienter vil speilbehandling være et bedre dokumentert alternativ, se anbefaling 10.3.1.

Kvalitet på dokumentasjonen

Det fins dokumentasjon av svært lav kvalitet for effekt ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne studier av virtuell
illusjonsbehandling ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med fantomsmerter og stumpsmerter vil ønske en annen, bedre dokumentert behandlingsintervensjon.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen krever egnet utstyr og kvalifisert personell.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Virtuell illusjonsbehandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Fantomsmerter
(100mm VAS) Basert på data fra 8

pasienter i 1 studier.

Case series. 8 pasienter, 2 armamputerte, 6
med brachialplexuslesjon. 4/8 anga en
smertereduksjon på 30% eller mer fra

baseline etter 4 uker. På gruppenivå
signifikant forskjell fra baseline, p=0,03. Ref

[36].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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10.4 - Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Svak Anbefaling

10.4.1. Vi foreslår at CBT forsøkes ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter når andre mindre tidkrevende og bedre tilgjengelige
tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Praktisk Info

Selve behandlingen vil gå over tid, og må foregå hos helsepersonell med nødvendig kompetanse. Aktuelle behandlingssteder kan være en
fysikalsk medisinsk poliklinikk, smerteklinikk eller psykiatrisk poliklinikk. Arbeidsgruppen finner det ikke kostnadseffektivt å pålegge de
enkelte armamputasjonsteamene ansvar for å innhente kompetanse i CBT.

Behandlingen krever at pasienten har evne til å mentalisere, men dette er ikke avhengig av type smerter.

Det vil være nyttig å registrere henholdsvis fantom- og stumpsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala
(NRS; numeric rating scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i
bruk i flere norske registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas
for eksempel ved hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både
smerteintensitet og plagsomhet [38]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Kun 2

amputerte. Imidlertid angitt at det var disse to som anga best effekt. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. Ikke angitt

gjennomsnittstall for effekt eller usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Arm (7)-

og benamputerte (7). Mangler oppfølging etter intervensjonen, kan dermed ikke si noe om varigheten av effekten. ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Angitt data for VAS kun per pasient, samt en summarisk prosent. Hovedsakelig rapportert

kvalitative data. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fantomsmerter
(VAS) Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Case series. 10/14 pas anga reduserte
smerter. Mean reduksjon i VAS 64% fra

baseline (range 22-100%). Flere rapporterte
også "sense of agency and sensation"

(kvalitative data). Ref [37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Fordeler og ulemper

Behandlingen tar tid og krever egeninnsats fra pasienten. En annen ulempe kan være eventuell ventetid hos aktuelle behandlere.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Det er godt dokumentert at kognitiv terapi og kognitive atferdsteknikker er effektive i smertebehandling [5, 41]. Kognitiv atferdsterapi
(CBT) legger vekt på betydningen av atferd, kognitive og affektive faktorers rolle for utvikling og vedlikehold av kronisk smerte.
Hovedmålene i behandlingen er å redusere følelsen av hjelpeløshet og mangel på kontroll, å bidra til en følelse av kontroll over smerten og
å forsterke atferd som begrenser smertens påvirkning på pasientens livskvalitet [5]. Ulike former for CBT, derunder ACT (på norsk aksept
og forpliktelsesterapi), er blant annet i bruk ved fysikalsk medisinske poliklinikker og smertepoliklinikker i Norge.

En oversiktsartikkel fra 2014 som så på effekten av CBT og hypnose ved fantomsmerter [29], konkluderte med at resultatene er lovende,
men at mangelen på kontrollerte og randomiserte studier gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om effekten av behandlingen hos
disse pasientene. Kun én studie [42] vurderte kognitive teknikker, og disse var da utført sammen med hypnose, noe som vanskeliggjør
vurderingen av CBT per se. Kvaliteten på studien vurderes som svært lav, og resultatene dermed som lite troverdige, til tross for at de var
positive (se Forskningsdokumentasjon). Arbeidsgruppen finner det imidlertid på bakgrunn av omfattende evidens for bruk av CBT ved
andre smertetilstander sannsynlig at metoden også vil kunne være nyttig ved amputasjonsrelaterte smerter. Tidsaspektet ved metoden
gjør at vi foreslår CBT primært ved langvarige smertetilstander.

Fordeler er at metoden er ikke-invasiv og bivirkningsfri. CBT er godt dokumentert behandling for andre typer smerter, og foreslås
dermed selv om god, spesifikk dokumentasjon for bruk ved stumpsmerter og fantomsmerter mangler. Mangelen på direkte evidens
samt metodens krav til tid og egeninnsats gjør imidlertid at vi ikke foreslår CBT som førstevalgsbehandling, men som et alternativ hos
pasienter der andre mindre tidkrevende og bedre tilgjengelige tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring. Tidsaspektet ved
metoden gjør at vi foreslår CBT primært ved langvarige smertetilstander.

Kvalitet på dokumentasjonen

Veldig lav kvalitet på evidensen. Mangelen på randomiserte kontrollerte studier gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om
effekten.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som ikke er optimalt smertelindret gjennom andre tiltak vil ønske å prøve CBT. Andre vil velge metoden
bort på bakgrunn av tidsaspektet og krav til egeninnsats.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen må gis av helsepersonell med utdanning i CBT. Utdanningen er tid- og kostnadskrevende, og selve behandlingen er også
tidkrevende for den enkelte pasient. Avhengig av kapasitet kan det enkelte steder være svært lang ventetid for å få tilbud om CBT.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi (CBT)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [42], case series:

Intervensjonen: 12 sessions over 6 months: cognitive/behavioral treatment with hypnosis; in hypnosis, imagined phantom in
comfortable position or moving in a comfortable way; also imagined skiing, both arms moving in rhythm
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10.5 - Hypnose

Svak Anbefaling MOT

10.5.1. Vi foreslår at hypnose ikke brukes som primærbehandling ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie med svært lav n (1 pasient med armamputasjon

gjennom overarm og 1 pasient med amputasjon av 3 fingre). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Blandet

intervensjon, umulig å trekke ut effekten av CBT alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . N=1 i hver gruppe. Usikkerhet

ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie med svært lav n (1 pasient med armamputasjon

gjennom overarm og 1 pasient med amputasjon av 3 fingre). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Blandet

intervensjon, umulig å trekke ut effekten av CBT alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . N=1 i hver gruppe. Usikkerhet

ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fantomsmerter
- intensitet

(VAS) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.

Case series. P1 (overarm) VAS redusert fra 80
til 50 (end of treatment). P2 (3 fingre) VAS

redusert fra 40 til 20 (end of treatment, effect
maintained after 2,5 years). For detaljer vedr.

intervensjonen, se Sammendrag. Ref [42].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness - blandet
intervensjon) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision - svært

lav n) 1

Fantomsmerter
- frekvens Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.

Case series. P1 (overarm): Frekvens redusert
med 55% (end of treatment). P2 (3 fingre):

Frekvens redusert med 50% (end of
treatment, effect maintained after 2,5 years).

For detaljer vedr. intervensjonen, se
Sammendrag. Ref [42].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness - blandet
intervensjon) og

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision - svært

lav n) 2
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Praktisk Info

Metoden må utføres av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Pasientene kan også få opplæring i selvhypnose.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Hypnose brukes i behandling av ulike former for smerter, både kroniske og akutte [23, 29, 43]. Metoden har støtte i omfattende forskning,
som foreligger oppsummert i nyere metaanalyser [29]. Tilgjengelig evidens for bruk ved amputasjonsspesifikke smerter er imidlertid
betydelig mer sparsom, og består for en stor del av kasuistikker [29]. Vi fant også en liten randomisert kontrollert studie med lovende
resultater [44] (se Forskningsdokumentasjon). To nyere oversiktsartikler konkluderer med at selv om de fleste studiene rapporterer om en
smertereduksjon, gjør mangelen på gode randomiserte kontrollerte studier det vanskelig å dra sikre konklusjoner om effekten av
intervensjonen [23, 29]. Dessuten mangler gode studier av langtidseffekt, og selv om tilgjengelig evidens altså kan tyde på at hypnose kan
være effektivt ved fantomsmerter og stumpsmerter på kort sikt, er det derfor ikke kjent om effekten holder seg over tid [23, 44]. Metoden
må utføres av helsepersonell med nødvendig kompetanse. Pasientene kan også få opplæring i selvhypnose [43].

Arbeidsgruppen velger på bakgrunn av mangel på god, spesifikk evidens å foreslå å ikke bruke hypnose som primærbehandling ved
fantomsmerter eller stumpsmerter. Behandlingen har imidlertid svært få kjente bivirkninger [43, 45], og er altså godt dokumentert ved
andre smertetilstander, derunder nevropatisk smerte [43]. Enkeltpasienter som på bakgrunn av dette ønsker å forsøke behandlingen, kan
dermed henvises av fastlege til nærmeste klinikk der dette tilbys.

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen velger på bakgrunn av mangel på god, spesifikk evidens å foreslå at hypnose ikke brukes som primærbehandling ved
fantomsmerter eller stumpsmerter. Behandlingen har imidlertid svært få kjente bivirkninger, og er godt dokumentert ved andre
smertetilstander, derunder nevropatisk smerte. Enkeltpasienter som på bakgrunn av dette ønsker å forsøke behandlingen, kan
dermed henvises av fastlege til nærmeste klinikk der dette tilbys.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som tyder på at hypnose kan ha effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter på kort sikt. Det
trengs flere gode, randomiserte studier og studier av langtidseffekt ved disse smertetilstandene.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at enkelte pasienter vil ønske å forsøke hypnose dersom andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har tilfredsstillende
smertelindrende effekt.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen må utføres av kvalifisert helsepersonell. Pasienten kan også læres opp i selvhypnose.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Hypnose

Komparator: Venteliste

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Ref [44], RCT:

Dette er den nyeste randomiserte kontrollerte studien vi kunne finne som studerte hypnose ved fantomsmerter og stumpsmerter.
Den er inkludert i de to nyeste systematiske oversiktsartiklene som omhandler hypnose /mind-body interventions ved PLP [23,
29].

Treatment: 3 hypnosis sessions, 2 evalueringer (total time 1 month)
Control: Waiting list, 2 evalueringer (total time 1 month)

DPRS = NRS for daily pain, 0-100. Week averages calculated, given as mean (sd).

Stump pain, phantom limb pain or both; i intervensjonsgruppa hadde alle både stumpsmerter og fantomsmerter, i kontrollgruppa
hadde 7/10 både stumpsmerter og fantomsmerter, 3 kun fantomsmerter. Alle hadde smerter minst 4t /dag eller minst 20 dager
per mnd ved inklusjon. Umulig å skille effekt på stumpsmerter og fantomsmerter.

MPQ pain intensity score:
Intervention group: Pre-treatment present pain intensity score 3,6 (SD 0,97), post-treatment present pain intensity score 1,3 (SD
0,82).
Control group: Pre-treatment present pain intensity score 3,9 (SD 1,1), post-treatment present pain intensity score 3,6 (SD 0,97).

MPQ number of chosen words:
Pre-treament between group mean number of chosen words 23,50 (SD 9,33).
Intervention group: Post-treatment number of chosen words 5,7 (SD 3,27).
Control group: Post-treatment number of chosen words 19,20 (SD 3,26).

DPRS:
Intervention group: Baseline (week 1) 52,14 (SD 16,07). Post-treatment (week 4): 11,64 (SD 10,65). Change week 1-4: 20-70
points.
Control group: Baseline (week 1) 47,78 (SD 20,80). Post-treatment (week 4): 44,07 (SD 14,37). Change week 1-4: 1-10 points.

Kun data for smerter rett etter avsluttet intervensjon, kan ikke si noe om langtidseffekt. Imidlertid angitt at ved uformell
oppfølging 1 mnd etter avsluttet behandling (2 mnd fra baseline), rapporterte 8 av 10 i intervensjonsgruppen fortsatt bedring
(ikke tallfestet med McGill eller DPRS), mens ingen av personene i kontrollgruppen anga noen endring.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- McGill Pain

Questionnaire
(MPQ)

Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference pre-
treatment. Treatment group significantly

lower post-treatment for both scales (present
pain intensity score and number of chosen

words) (lower than pre-treatment and lower
than control group, p<0,001). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [44].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- Daily pain

Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.
No significant between group difference pre-

treatment. Treatment group significantly
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert studie, men tvilsom randomiseringsmetode (kort

i eske), og lav n. Likevel utført sammenlikninger som tilsier god randomisering, forskjell i alder mellom gruppene, ellers ingen

forskjeller. Forfatteren angir at hun hadde ønsket 12 i hver gruppe, men fikk 10, underpowered? 2 pas trakk seg før den første

hypnose-sesjonen. Disse er ikke nærmere beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studiepopulasjonen:

Amputees 6 months – 63 år post amputation (and pain). 1 transhumeral, resten benamputerte. Stump pain, phantom limb pain or both;

i intervensjonsgruppa hadde alle både stumpsmerter og fantomsmerter, i kontrollgruppa hadde 7/10 både stumpsmerter og

fantomsmerter, 3 kun fantomsmerter. Alle hadde smerter minst 4t /dag eller minst 20 dager per mnd ved inklusjon. Umulig å skille

effekt på stumpsmerter og fantomsmerter. Kun data for smerter rett etter avsluttet intervensjon, kan ikke si noe om langtidseffekt. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Generelt brede CI, klinisk signifikans må vurderes kritisk. Lav n, mulig underpowered

study. McGill number of chosen words pre-test-tall for intervensjonsgruppen ikke angitt (kun på tvers av gruppene). ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert studie, men tvilsom randomiseringsmetode (kort

i eske), og lav n. Likevel utført sammenlikninger som tilsier god randomisering, forskjell i alder mellom gruppene, ellers ingen

forskjeller. Forfatteren angir at hun hadde ønsket 12 i hver gruppe, men fikk 10, underpowered? 2 pas trakk seg før den første

hypnose-sesjonen. Disse er ikke nærmere beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studiepopulasjonen:

Amputees 6 months – 63 år post amputation (and pain). 1 transhumeral, resten benamputerte. Stump pain, phantom limb pain or both;

i intervensjonsgruppa hadde alle både stumpsmerter og fantomsmerter, i kontrollgruppa hadde 7/10 både stumpsmerter og

fantomsmerter, 3 kun fantomsmerter. Alle hadde smerter minst 4t /dag eller minst 20 dager per mnd ved inklusjon. Umulig å skille

effekt på stumpsmerter og fantomsmerter. Kun data for smerter rett etter avsluttet intervensjon, kan ikke si noe om langtidseffekt. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Generelt brede CI, klinisk signifikans må vurderes kritisk. Lav n, mulig underpowered

rating scale
(DPRS)

lower post-treatment (lower than pre-
treatment and lower than control group,

p<0,001). For detaljer, se Sammendrag. Ref
[44].

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Bivirkninger
Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.
Ingen negative effekter eller uønskede

hendelser rapportert. Ref [44].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 3

Bivirkninger
Basert på data fra 30

pasienter i 1 studier.

10 pas anga effekt av behandlingen (smerte
redusert mer enn 30%). Av disse rapporterte

ingen om negative eller uønskede hendelser. 5
av 20 (25%) som ikke opplevde en mer enn

30% smertereduksjon anga skuffelse over at
behandlingen ikke virket så bra som de hadde

ønsket, men ingen andre negative eller
uønskede hendelser. Ref [45].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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10.6 - Graded motor imagery (GMI)

Svak Anbefaling MOT

10.6.1. Vi foreslår at graded motor imagery (GMI) ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Metoden er ikke lisensert, men manualen og eventuelle kurs er kostnadsbelagt. Mer informasjon om metoden kan finnes på
www.gradedmotorimagery.com.

Nøkkelinfo

study. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert studie, men tvilsom randomiseringsmetode (kort

i eske), og lav n. Likevel utført sammenlikninger som tilsier god randomisering, forskjell i alder mellom gruppene, ellers ingen

forskjeller. Forfatteren angir at hun hadde ønsket 12 i hver gruppe, men fikk 10, underpowered? 2 pas trakk seg før den første

hypnose-sesjonen. Disse er ikke nærmere beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studiepopulasjonen:

Amputees 6 months – 63 år post amputation (and pain). 1 transhumeral, resten benamputerte. Stump pain, phantom limb pain or both;

i intervensjonsgruppa hadde alle både stumpsmerter og fantomsmerter, i kontrollgruppa hadde 7/10 både stumpsmerter og

fantomsmerter, 3 kun fantomsmerter. Alle hadde smerter minst 4t /dag eller minst 20 dager per mnd ved inklusjon. Umulig å skille

effekt på stumpsmerter og fantomsmerter. Kun data for smerter rett etter avsluttet intervensjon, kan ikke si noe om langtidseffekt. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ingen tilfeller av aktuelt utfall. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. Forskjellig oppfølgingstid. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med kroniske smerter og ulike diagnoser: 13 spinal skade, 9 MS, 6 ervervet amputasjon, 1 CP,

1 postpoliosyndrom. Det er usannsynlig at ulike fysiske diagnoser vil påvirke antallet rapporterte bivirkninger av behandlingen – med

et mulig unntak for ervervede amputasjoner og spinale skader, da det er beskrevet at hypnose kan trigge ubehagelige traumeminner.

Trekker likevel ikke for dette. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ingen tilfeller av aktuelt utfall. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Metoden er tidkrevende for både pasient og behandler. Det fins lite kunnskap om eventuelle bivirkninger. Med bakgrunn i
foreliggende dokumentasjon der den kliniske effekten er usikker, samt metodens krav til opplæring og tid/ressursbruk, foreslår vi at
graded motor imagery ikke brukes for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning
eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk. For aktuelle pasienter vil speilbehandling være et bedre
dokumentert og mindre ressurskrevende alternativ. Vi har gradert anbefalingen som svak basert på muligheten for at ny evidens kan
medføre en endring i anbefalingens ordlyd eller retning.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som tyder på at GMI kan ha effekt ved fantomsmerter. Det er imidlertid diskutabelt om den
påviste effekten er klinisk signifikant, og totalt sett er publisert evidens sprikende. Vi kunne ikke finne evidens for bruk av metoden
ved stumpsmerter.

Lav
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Begrunnelse

Graded motor imagery er en behandling som består av 3 trinn: Left/right recognition, motor imagery og speilbehandling [46]. Flere
oversiktsartikler inkludert to nyere systematiske oversikter med metaanalyse oppsummerer foreliggende evidens for bruk av metoden
ved kroniske smerter inkludert fantomsmerter [5, 34, 46-48]. Konklusjonen er at metoden er lovende, men at ytterligere forskning
anbefales. Foreliggende enkeltstudier viser dels effekt, dels ikke effekt, og usikkerheten i effektestimatene er i mange tilfeller så stor at en
må stille spørsmål ved om effekten er klinisk signifikant [34, 48]. Det er også diskutabelt om en kan ekstrapolere funn fra enkelte
smertetilstander, som CRPS, til andre smertetilstander, som fantomsmerter [48]. En Cochrane-oversikt er planlagt, men foreløpig ikke
påbegynt [28].

Tilgjengelig evidens tyder på at behandlingen gir best effekt når alle tre komponenter inngår i den angitte rekkefølge og progresjon [48].
Anvendelse av metoden krever at behandleren har nødvendig opplæring. Metoden er ikke lisensert, men manualen og eventuelle kurs er
kostnadsbelagt. Selve behandlingen er dessuten tidkrevende, både for pasient og behandler. Mer informasjon om metoden kan finnes på
www.gradedmotorimagery.com.

Med bakgrunn i foreliggende dokumentasjon der den kliniske effekten er usikker, samt metodens krav til opplæring og tid/ressursbruk,
foreslår vi at graded motor imagery ikke brukes for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i
forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk. For aktuelle pasienter vil speilbehandling være et bedre
dokumentert og mindre ressurskrevende alternativ. Denne intervensjonen omtales i egen anbefaling (anbefaling 10.3.1).

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil foretrekke et mindre tidkrevende og bedre dokumentert tiltak som speilbehandling, men at enkelte
vil være interessert i å delta i systematisk utprøving av metoden som ledd i forskning / strukturert evaluering.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Metoden er tidkrevende både for pasient og behandler. Manualen og eventuelle kurs er kostnadsbelagt.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: 6 week GMI programme

Komparator: Usual physiotherapy care

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [48], metaanalyse:

Treatment = 6 week GMI programme.
Control = Usual physiotherapy care.
Adherence to treatment 75% in both groups.

NRS = Numeric rating scale. Higher NRS = More pain
SMD = Standardized mean difference. Positive SMD indicates lower pain score in the intervention group.
Data collected immediately post-intervention.

Study 1 (n=50): Intervention group NRS 33 ± 15, control group NRS 47 ± 16. SMD 0,89 (95% CI 0,31 – 1,47).
Study 2 (n=13): Intervention group NRS 38 ± 10, control group NRS 58 ± 12. SMD 1,70 (95% CI 0,36 – 3,04).
Pooled SMD (95%CI) (study 1+2) 1,06 (0,41 – 1,71), i.e. GMI better than control.

Forfatterne anfører også:
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10.7 - Farabloc

Svak Anbefaling MOT

10.7.1. Vi foreslår at Farabloc ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Follow-up data also suggest an effect of GMI further reducing pain, with large effect sizes reported at 6 months for GMI when
compared to usual physiotherapy care (SMD 1.59 [95% CI, .28, 2.90] and 1.68 [95% CI, 1.02, 2.33]) and also at 12 weeks for GMI
when compared to an unordered GMI programme (SMD 1.35 [95% CI, 0.09, 2.60] and 1.31 [95% CI, 0 .06, 2.55]).(3rd study not
included in pooled estimate due to different control)

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse, men inkluderte studier få, små (antakelig

underpowered) og av dårlig kvalitet, blant annet ikke blindet. Ikke mulig å slå sammen dataene for langtidsoppfølging da disse var

innhentet på ulikt tidspunkt. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Lite heterogenitet for de to studiene som ble slått

sammen, I2 = 15% ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med både CRPS, brachialplexuslesjoner og PLP. (Kun

studie 1 inneholdt PLP, da sammen med de andre diagnosene). Usikkert om en kan ekstrapolere effekt fra de andre diagnosene til PLP.

Ingen studier av stumpsmerter identifisert. Data kunne bare slås sammen for smerte rett etter intervensjonen, da de to studiene

hadde ulik oppfølgingstid. Dermed vanskelig å si noe sikkert om langtidseffekt. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Stor

effektstørrelse, men brede CI for NRS-scores og effect sizes, diskutabelt om effekten er klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Post-
intervention

pain (NRS) Basert på data fra 63

pasienter i 2 studier.

Pooled SMD (study 1+2) 1,06 (95% CI 0,41 -
1,71) i.e. GMI better than control. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [48].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
Bivirkninger er ikke omtalt i de inkluderte

studiene. Ref [48].
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Praktisk Info

Farabloc er kommersielt tilgjengelig. For bestilling, pris mv se: www.farabloc.com.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Farabloc er en nylonstrømpe med innsydde ultratynne metalltråder, som skal brukes på stumpen. Den antatte virkningsmekanismen er
beskyttelse av nervetrådene i stumpen mot eksterne elektriske og magnetiske felter [49, 50]. Farabloc er kommersielt tilgjengelig
[www.farabloc.com], men effekten er lite dokumentert.

Intervensjonen er beskrevet i en crossover RCT av 34 pasienter med intermitterende fantomsmerter [50]. Resultatene var lovende (21 av
34 anga effekt), men studien har betydelige svakheter, blant annet i form av et betydelig antall dropouts (n=18) som ikke ble tatt med i
analysene, til tross for at 10 av disse avsluttet studien pga manglende effekt eller praktiske forhold rundt behandlingen. Funnene kan også
tyde på at det forekommer en viss placeboeffekt. En nyere pilotstudie (n=14) beskriver lovende resultater når behandlingen kombineres
med speilterapi hos eldre med vaskulære benamputasjoner og akutte eller kroniske fantomsmerter [51]. Svakheter i denne studien er
blant annet lavt antall pasienter, kort oppfølgingstid (4 uker) og mangel på kontrollgruppe. Andre studier på pasienter med fantomsmerter
er ikke identifisert [49, 52]. Det er behov for større, kontrollerte studier av god kvalitet for å fastslå om Farabloc har en rolle i
behandlingen av fantomsmerter og stumpsmerter. Blant annet vil det være viktig å skille en eventuell effekt fra den effekten en kan ha av
stumpstimulering (omtalt i egen anbefaling; 10.1.1) – som er et billigere tiltak som ikke krever spesialutstyr.

Farabloc angis til tross for svært sparsom vitenskapelig dokumentasjon i amerikanske retningslinjer for rehabilitering etter
benamputasjon som et relativt billig og dessuten bivirkningsfritt alternativ for behandling av fantomsmerter [11]. Preparatet er ikke i
vanlig salg i Norge, men kan kjøpes over nett. Prisen angis til ca. 400 dollar [50]. Strømpen kan brukes gjentatte ganger. Arbeidsgruppen
har ingen klinisk erfaring med Farabloc.

Med bakgrunn i manglende dokumentasjon av effekten, mulig placeboeffekt, samt en ikke ubetydelig innkjøpspris, foreslår vi at Farabloc
ikke brukes for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert
opplegg der effekten evalueres systematisk. Behandlingen har imidlertid ingen kjente bivirkninger, er ikke-invasiv og kommersielt
tilgjengelig. Enkeltpasienter som ønsker det, kan dermed på eget initiativ og egen regning teste ut intervensjonen.

Fordeler og ulemper

Behandlingen er ikke-invasiv og bruken er enkel. Strømpen kan brukes flere ganger. Det mangler imidlertid god evidens for effekten
av Farabloc. Strømpen er ikke i salg i Norge, men kan kjøpes over nett. Innkjøpsprisen er ikke ubetydelig. Det fins lite kunnskap om
eventuelle bivirkninger. Med bakgrunn i manglende dokumentasjon av effekten, mulig placeboeffekt, samt en ikke ubetydelig
innkjøpspris, foreslår vi at Farabloc ikke brukes for behandling av fantomsmerter eller stumpsmerter, med mindre behandlingen
inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av svært lav kvalitet som kan tyde på at Farabloc kan ha effekt ved fantomsmerter. Vi kunne ikke finne evidens
for bruk ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at enkelte pasienter vil ønske å forsøke Farabloc på eget initiativ og på egen regning, dersom andre, bedre dokumenterte
tiltak ikke har tilfredsstillende smertelindrende effekt.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Strømpen har en innkjøpspris på ca. 400 dollar. I tillegg kommer fraktkostnader. Behandlingen har ikke dokumentert effekt og vil
måtte dekkes av den enkelte pasienten.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med intermitterende fantomsmerter

Intervensjon: Farabloc

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [50], crossover trial:

Crossover trial, arm og benamputerte. Lower VAS = more pain.

Group 1 (startet med Farabloc): Baseline VAS mean 1,22 (SD 1,08). Treatment VAS mean 3,96 (SD 2,75). Placebo VAS mean 2,36
(SD 1,28).
Group 2 (startet med placebo): Baseline VAS mean 1,31 (SD 0,9). Treatment VAS mean 4,27 (SD 3,12). Placebo VAS mean 2,43 (SD
1,93).

Både Farabloc og placebo ga bedring av VAS fra baseline. Farabloc mean var høyere (bedre) enn placebo. Forskjellen mellom
Farabloc og placebo er statistisk signifikant, p<0,001.

21/34 anga størst smertelindring i Farabloc-perioden. 61% i gruppe 1, 62% i gruppe 2. Bare 2 pas rapporterte komplett (VAS 10)
eller nesten komplett (VAS 9,8) smertelindring.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Crossover RCT. Randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Lav n. Stort

antall dropouts (n=18) som ikke ble tatt med i analysene til tross for at 10 av dem anga manglende effekt eller praktiske forhold ved

behandlingen som årsak til at de trakk seg. God blinding. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og

benamputerte, men ingen grunn til å tro at effekten er avhengig av hvilken type ekstremitet man behandler. ; Upresise estimater

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-10) Basert på data fra 34

pasienter i 1 studier.

Crossover trial. The results were statistically
significant in favour of the Farabloc period,
p<0,001. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[50].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
Basert på data fra 34

pasienter i 1 studier.
Ingen rapportere bivirkninger. 1 pasient anga

mest smerte i Farabloc-perioden. Ref [50].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

429 of 607



(imprecision): Alvorlig . Store usikkerheter i effektestimatene. Nedre grense av CI omfatter ingen klinisk signifikant effekt. Ikke angitt

oppfølgingstid. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Crossover RCT. Randomiseringsprosedyren ikke beskrevet. Lav n. Stort

antall dropouts (n=18) som ikke ble tatt med i analysene til tross for at 10 av dem anga manglende effekt eller praktiske forhold ved

behandlingen som årsak til at de trakk seg. God blinding. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og

benamputerte, men ingen grunn til å tro at evt bivirkninger er avhengig av hvilken type ekstremitet man behandler. ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Ingen forekomster av aktuelt utfall. Ikke angitt oppfølgingstid. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med akutte og kroniske fantomsmerter

Intervensjon: Farabloc

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, dvs. ikke randomisert eller blindet, ingen

kontrollgruppe. Liten n. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Eldre (mean age 59,4 år) med vaskulære

benamputasjoner. Dessuten kombinert intervensjon, Farabloc + speilbehandling, vanskelig å si noe om effekten av Farabloc alene. 9

pas som startet behandling innen 48 timer etter amputasjonen ble sammenliknet med 5 pas som fikk behandling ca 18 mnd etter

amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Tables referred to, but not included in thesis pdf. Ikke innhentet, da

vi uansett har lite tiltro til effektestimatene ut fra metodologiske svakheter og liten overførbarhet, og dermed vil effektstørrelsen

være av underordnet betydning. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 14

pasienter i 1 studier.

Significant change in PLP intensity and
duration for chronic subjects (VAS or p not

provided). No significant change in PLP
intensity (p=0,098) or duration (p=0,441) for
acute subjects (VAS not provided). Ref [51].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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10.8 - Akupunktur

Svak Anbefaling MOT

10.8.1. Vi foreslår at akupunktur ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter.

Praktisk Info

Behandlingen tilbys i Norge av både akupunktører og enkelte leger, rettet mot smerter og en rekke andre plager. For detaljer, se
Akupunkturforeningens hjemmeside: https://akupunktur.no/. De ulike armamputasjonsteamene i Norge tilbyr per nå ikke akupunktur
som ledd i behandlingen av fantomsmerter eller stumpsmerter.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Akupunktur er en invasiv behandlingsmetode som brukes ved ulike smertetilstander, derunder fantomsmerter [53]. En systematisk
oversikt fra 2013 konkluderte med at akupunktur kan ha positiv effekt ved fantomsmerter, men at kvaliteten på tilgjengelig evidens er lav,
og at det er uklart hva som er det optimale behandlingsregimet [53]. Oversikten inkluderte i alt 16 studier, hvorav 12 var kasuistikker eller
case series, 3 var tverrsnittsstudier og 1 var en ikke-randomisert, ikke blindet intervensjonsstudie av i alt 25 pasienter behandlet i ulike
tidsrom etter amputasjonen - dvs samtlige med høy risk of bias. Effekten ble i de ulike studiene rapportert som bedring i ulike smertemål
(VAS, NRS og Likertskala), bedret funksjonell kapasitet eller mobilitet og redusert bruk av smertestillende medikamenter. 5 av studiene
var kvalitative. Til sammenlikning fant en systematisk oversikt fra 2009 som så på effekten ved andre typer smerter [54] at det er en liten,
men ikke klinisk relevant effekt av akupunktur påvist ved andre typer smerter (kneartrose, spenningshodepine, migrene, korsryggsmerter,
fibromyalgi, smerter i abdominale arr, postoperativ smerte og smerter i forbindelse med kolonoskopi).

Akupunktur er en intervensjon med potensielt høy grad av placeboeffekt [55]. En alvorlig svakhet ved eksisterende evidens er dermed at
det per nå ikke fins placebokontrollerte randomiserte studier. Behandlingen er invasiv, og kan innebære risiko for alvorlige bivirkninger,
derunder pneumothorax og infeksjoner [56].

De ulike dysmeli- og armamputasjonsteamene i Norge tilbyr per nå ikke akupunktur som ledd i behandlingen av fantomsmerter eller
stumpsmerter.

Fordeler og ulemper

Tilgjengelig evidens er av veldig lav kvalitet, samtidig som metoden er invasiv og med potensielt alvorlige bivirkninger, derunder
pneumothorax og infeksjoner. Vi foreslår derfor at akupunktur ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det mangler god evidens for effekten av akupunktur ved fantomsmerter. Tilgjengelig evidens er av veldig lav kvalitet, og det foreligger
ikke randomiserte, placebokontrollerte studier. Vi kunne ikke finne evidens for bruk av akupunktur ved stumpsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil foretrekke en ikke-invasiv og bedre dokumentert behandlingsintervensjon, men at noen vil ønske å
teste ut behandlingen enten hos akupunktør eller kvalifisert lege, eller som deltakere i systematisk utprøving av metoden som ledd i
forskning / strukturert evaluering.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Pasienten som ønsker å forsøke behandlingen vil måtte betale egenandel hos lege eller akupunktør.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Oppsummert er tilgjengelig evidens av svært lav kvalitet, samtidig som metoden er invasiv og har potensielt alvorlige bivirkninger. Vi
foreslår derfor at akupunktur ikke brukes ved fantomsmerter eller stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Akupunktur

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [53], metaanalyse:

14/16 studies demonstrated effect on “phantom limb syndrome” (various outcome measures). 2/16 studies fant ingen positiv
effekt på symptomene.
Effekt ble observert hos pasienter med både akutte, subakutte og kroniske smerter. Forfatterne anfører at «benefits of
acupuncture treatment were short-term in many cases».
Ingen studier hadde kontrollgruppe. 1 stor studie (n=2694), 1 middels stor studie (n=328), ellers svært liten n. All studies
summarized in Mannix 2013 [53] table 1.
1 non-RCT (n=25): VAS from 10 to 1,75±1,53 (behandling innen 1 uke fra symptomdebut), 2,63±2,23 (behandling innen 2 uker fra
symptomdebut) eller 4,06±2,75 (behandling innen 3 uker fra symptomdebut). Statistisk signifikant forskjell fra kontrollgruppen.

Ref [56], tverrsnittsstudie:

31% av 197 akupunktører og 12 % av 1135 leger rapporterte bivirkninger, for hhv 201 og 202 pasienter.

Antatt totalt antall bivirkninger, estimert ut fra andel respondere av totalt antall akupunktører og leger i Norge:
402 pas behandlet hos akupunktør (201 x 2)
2020 pas behandlet hos lege (202 x 10)

The study indicates that the acupuncture adverse effects rate is at least 0,21 per year of practice as an acupuncturist. (Not
possible to calculate rate per year of practice for doctors).

Vanligste bivirkninger:
Pneumothorax 33 pas (25 /1135 og 8/197)
Lokal hudinfeksjon 68 pas (66/1135 og 2/197)
Perikondritt aurikkel 16 pas / 1135
Artritt/osteomyelitt 4 pas / 1135
Endocarditt 2 pas /1135
Nerveskade 3 pas / 1135
Besvimelse 142 pas (132/197 og 10/1135)
Økt smerte etter behandling 56 pas (25/197 og 31/1135)
Kvalme/oppkast 25 pas / 197

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Fantomsmerter Basert på data fra 3,072 14/16 studies demonstrated effect on Veldig lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Godt gjennomført narrativ systematisk oversikt. Men samtlige inkluderte

studier av svak metodologisk kvalitet, med (forfatternes vurdering) moderat risk of bias, stor risiko for konfundering, dårlig/ingen

blinding og mange dropouts/withdrawals. 5 studier var kvalitative. Inkluderte studier var 10 single-case studies, 3 tverrsnittstudier, 2

case series og 1 non-RCT. Alle 16 studier brukte subjektive utfallsmål, mens 7 også brukte objektive utfallsmål (VAS, NRS, Likertskala).

Metaanalyse ikke mulig. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . En blanding av kvalitative og kvantitative studier med ulike

pasientkarakteristika, design og ulike utfallsmål. Metaanalyse ikke mulig. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Mange case studies. Også i non-RCT brede CI, diskutabelt om klinisk signifikant effekt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kun case studies / case series. Data ikke slått sammen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Case studies / case series. Data beskrevet for hver case separat. Svært lav n. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case studies. Total n=3. Data ikke slått sammen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært

alvorlig . Case studies. Svært lav n, total n = 3, 1 pas per studie. Data ikke slått sammen. Ikke tallfestet effekten (hvor mye reduksjon, av

hvilket medikament). Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnitsstudie. Tilfeldig utvalg norske allmennleger, 77% responsrate.

og/eller
fantomfølelse

pasienter i 16 studier.

“phantom limb syndrome” (various outcome
measures). 2/16 studies fant ingen positiv

effekt på symptomene. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [53].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias,

alvorlig/signifikant
heterogenitet

(inconsistency) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Funksjonell
kapasitet eller

mobilitet Basert på data fra 7

pasienter i 5 studier.

4 case studies, 1 case series (n=3). 5/5 studier
fant en positiv effekt på funksjon (målt som
protesebruk, mobilitet og arbeidsevne). Ref

[53].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Bruk av
smertestillende

Basert på data fra 3

pasienter i 3 studier.

3 case studies. 3/3 studier fant at pasientene
reduserte forbruket av smertestillende etter

behandlingen. Ref [53].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Bivirkninger
Basert på data fra 1,332

pasienter i 1 studier.

31% av 197 akupunktører og 12 % av 1135
leger rapporterte bivirkninger, for hhv 201 og

202 pasienter. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [56].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4
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10.9 - Transkraniell likestrømsbehandling

Det finnes en rekke ikke-farmakologiske tiltak rettet mot fantomsmerter og (i noe mindre grad) stumpsmerter. For mange er evidensen
mangelfull, og tiltakene må per nå anses som eksperimentelle. Andre tiltak er beskrevet i internasjonal litteratur, men er ikke tilgjengelige i
Norge. Etter en gjennomgang av litteraturen, har vi valgt å fraråde følgende tiltak som behandling ved fantomsmerter og stumpsmerter:
Transkraniell likestrømsbehandling, subkutan perifer nervestimulering, spinal cord stimulation og deep brain stimulation (DBS).

Sterk Anbefaling MOT

10.9.1. Vi fraråder bruk av transkraniell likestrømsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

I Norge er transkraniell likestrømsbehandling kun i bruk i forskning.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Transkraniell likestrømsbehandling er ikke-invasiv cerebral stimulering med svakstrøm. Det er antatt at effekten medieres via bla
påvirkning av nevronal eksitabilitet, NMDA-reseptor sensitivitet og GABA-nivåer [57, 58]. Det er gjort studier av effekten i behandling av

Akupunktører ble valgt ut fra gule sider, 68% responsrate. Ikke-standardisert spørreskjema. Risiko for seleksjonsbias,

informasjonsbias og konfundering. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Usikkerheter ikke angitt. Antatt totalt antall bivirkninger svært omtrentlig, ut fra % respondere av en antatt sampling frame.

Ikke mulig å estimere antall bivirkninger per år praksis for legene (så dette er ikke angitt). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Fordeler og ulemper

Pga. manglende evidens for effekt fraråder vi transkraniell likestrømsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk. I Norge er metoden kun i bruk i
forskning.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne evidens for behandling av fantomsmerter og stumpsmerter med transkraniell likestrømsbehandling. Det
foreligger heller ikke entydige resultater for effekt ved andre smertetilstander.

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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ulike typer smerter, derunder fibromyalgi og smerter etter ryggmargsskade [59-61]. Resultatene er ikke entydige. Vi kunne ikke finne
studier av metoden for fantomsmerter eller stumpsmerter. En oversiktsartikkel i Tidsskriftet fra 2013 konkluderer: «Metoden bør
undersøkes ytterligere i studier med klart definerte grupper av smertepasienter og flere deltakere, før man vurderer implementering av
den som behandlingsalternativ ved kroniske smerter.» [62] Dette er i tråd med konklusjonen i en metaanalyse fra 2015 der en så på
effekten ved nevropatiske smerter [61] (flere studier anbefales) og med Cochrane-oversikten «Non-invasive brain stimulation techniques
for chronic pain” fra 2014 [63] (liten/ingen effekt, dårlig kvalitet på dokumentasjonen). I Norge er metoden så vidt arbeidsgruppen kjenner
til kun i bruk i forskning. Vi fraråder på denne bakgrunn transkraniell likestrømsbehandling ved fantomsmerter og stumpsmerter, med
mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

10.10 - Subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation

Det finnes en rekke ikke-farmakologiske tiltak rettet mot fantomsmerter og (i noe mindre grad) stumpsmerter. For mange er evidensen
mangelfull, og tiltakene må per nå anses som eksperimentelle. Andre tiltak er beskrevet i internasjonal litteratur, men er ikke tilgjengelige i
Norge. Etter en gjennomgang av litteraturen, har vi valgt å fraråde følgende tiltak som behandling ved fantomsmerter og stumpsmerter:
Transkraniell likestrømsbehandling, subkutan perifer nervestimulering, spinal cord stimulation og deep brain stimulation (DBS).

Sterk Anbefaling MOT

10.10.1. Vi fraråder bruk av subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Dette er invasive behandlingsintervensjoner.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Dette er invasive, kostnadskrevende teknikker der dokumentasjonen for bruk ved fantomsmerter og stumpsmerter er fraværende. Det
fins noe dokumentasjon for bruk ved nevropatisk smerte, med usikker overføringsverdi. NGC ("Practice guideline for chronic pain
management", 2010) [16] angir at subkutan perifer nervestimulering kan brukes som ledd i multimodal behandling av pasienter med

Fordeler og ulemper

Metodene er invasive og kostnadskrevende. Effekten er ikke godt dokumentert, verken for fantomsmerter og stumpsmerter (der
evidens mangler) eller andre smertetilstander. Vi fraråder på denne bakgrunn subkutan perifer nervestimulering og spinal cord
stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der
effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne evidens for behandling av fantomsmerter og stumpsmerter med subkutan perifer nervestimulering eller spinal
cord stimulation.

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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smertefulle perifere nerveskader som ikke har respondert på annen behandling, mens spinal cord stimulation kan vurderes hos selekterte
pas med bla perifer nevropatisk smerte. Det fremheves at beslutningen må innebære samvalg der en også diskuterer mulige
komplikasjoner. UpToDate ("Overview of the treatment of chronic pain", 2014) [13] angir at spinal cord stimulation kan være nyttig ved
failed back surgery syndrome og CRPS type 1. EFNS guidelines (2007) støtter dette, og fremhever at for andre tilstander trengs mer
forskning før behandlingen kan anbefales [18]. Metoden er så vidt arbeidsgruppen kjenner til ikke utprøvd hos amputerte. Vi fraråder på
denne bakgrunn subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

10.11 - Deep brain stimulation (DBS)

Det finnes en rekke ikke-farmakologiske tiltak rettet mot fantomsmerter og (i noe mindre grad) stumpsmerter. For mange er evidensen
mangelfull, og tiltakene må per nå anses som eksperimentelle. Andre tiltak er beskrevet i internasjonal litteratur, men er ikke tilgjengelige i
Norge. Etter en gjennomgang av litteraturen, har vi valgt å fraråde følgende tiltak som behandling ved fantomsmerter og stumpsmerter:
Transkraniell likestrømsbehandling, subkutan perifer nervestimulering, spinal cord stimulation og deep brain stimulation (DBS).

Sterk Anbefaling MOT

10.11.1. Vi fraråder bruk av deep brain stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter.

Praktisk Info

Behandlingen er invasiv og innebærer en nevrokirurgisk intervensjon.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Deep brain stimulation (DBS) er en nevrokirurgisk intervensjon som brukes blant annet i behandling av parkinsonrelaterte
bevegelsesforstyrrelser og epilepsi [64]. Behandlingen har dessuten dokumentert effekt ved sentrale smerter etter hjerneslag [13]. Det
foreligger studier med lovende resultater også for behandlingen av fantomsmerter [64, 65], blant annet en nyere case-series studie der 5
arm- og benamputerte rapporterte en statistisk og klinisk signifikant bedring i smerter (men ikke i livskvalitet) etter en oppfølgingstid på
12 mnd [66]. Metoden er også beskrevet forsøkt ved stumpsmerter [67]. All foreliggende evidens for armamputerte er imidlertid

Fordeler og ulemper

Behandlingen er invasiv (nevrokirurgisk) og med risiko for alvorlige bivirkninger. Effekten ved fantomsmerter og stumpsmerter er
ikke godt dokumentert. Vi fraråder på denne bakgrunn deep brain stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter, med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

All foreliggende evidens for armamputerte er observasjonsstudier av veldig lav metodologisk kvalitet, og det må gjøres større,
kontrollerte studier for å fastslå om og hvilken rolle DBS har i behandlingen av amputasjonsrelaterte smerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Se «Fordeler og ulemper».

Ressursbruk og andre hensyn

Se «Fordeler og ulemper».
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observasjonsstudier av veldig lav metodologisk kvalitet, og det må gjøres større, kontrollerte studier for å fastslå om og hvilken rolle DBS
har i behandlingen av amputasjonsrelaterte smerter. Dette er ikke minst viktig med tanke på potensielt alvorlige bivirkninger som
epileptiske anfall, okulomotoriske symptomer og hodepine [64] og foreliggende indirekte dokumentasjon for en ikke ubetydelig
placeborespons [68].

Basert på foreliggende evidens og med tanke på metodens invasive karakter, fraråder vi bruk av deep brain stimulation ved
fantomsmerter og stumpsmerter med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres
systematisk.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Deep brain stimulation

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smertelindring
-

fantomsmerter
(VAS)

Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. Pre-treatment VAS 7±2,8. Post-
treatment VAS 90,0% better (±10%), p=0,001.
Statistisk og klinisk signifikant effekt. Ref [66].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Smertelindring
-

fantomsmerter
(Brief Pain

Inventory, BPI)

Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. Pre-treatment BPI 13,6±3,8.
Post-treatment BPI 79,9% better (±14,7%),

p<0,001. Statistisk og klinisk signifikant
effekt. Ref [66].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Smertelindring
-

fantomsmerter
(University of
Washington
Neuropathic
Pain Score,

UWNPS)

Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. Pre-treatment UWNPS
72,2±17,3. Post-treatment UWNPS 80,4%

better (±12,7%), p<0,001. Statistisk og klinisk
signifikant effekt. Ref [66].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie, n=12, hvorav 5 amputerte (2 arm, 3 ben). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig

. Brede konfidensintervaller. Svært liten n. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie, n=12, hvorav 5 amputerte (2 arm, 3 ben). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig

. Brede konfidensintervaller. Svært liten n. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie, n=12, hvorav 5 amputerte (2 arm, 3 ben). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig

. Brede konfidensintervaller. Svært liten n. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie, n=12, hvorav 5 amputerte (2 arm, 3 ben). ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm- og benamputerte med fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig

. Brede konfidensintervaller. Svært liten n. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Livskvalitet
(SF36) Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. Pre-treatment SF36
1048,6±191,2. Post-treatment SF36 57,5%
better (±97,9%), p=0,127. Ingen effekt. Ref

[66].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Smertelindring
- stumpsmerter

(MPQ pain
rating index,

PRI)

Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.

Case study. Preoperative PRI: Sensory 13/42,
affective 5/14, evaluative 5/5, miscellaneous

6/17, total 29/78. Postoperative PRI: 0. Lower
score is better. Ref [67].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 5

Bivirkninger Følgende er rapportert: Epileptiske anfall,
okulomotoriske symptomer, hodepine

(tallverdier ikke angitt). Ref [64].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 6
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5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case study, 1 pasient. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig

. Benamputert med stumpsmerter, slik sett generaliserbare funn. Men målet med studien var å vurdere en metode for plassering av

elektroden, ikke primært å evaluere effekten av DBS. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerheter ikke angitt. n=1. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ oversikt. Litteratursøk og utvalg ikke beskrevet. Inkluderer alle

typer studier, også case studies. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Omtaler mange former for kronisk smerte, derunder fantomsmerter, ikke stumpsmerter. Ikke differensiert funn etter smertetype. ;

Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Tallverdier for forekomst av bivirkninger ikke angitt. Heller ikke angitt om diagnose

har noen betydning for forekomsten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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11 - Spesifikke smerter

11.1 - Nevromsmerter

Nevromer er godartede, reaktive nervesvulster som kan oppstå når en nerve skades eller kuttes over. De oppstår typisk 6-10 uker etter
skaden, og sjelden senere enn 12 måneder [1]. Nevromer kan være smertefulle, og er ikke sjelden årsak til stumpsmerter. De kan også
forverre fantomsmerter [1-3]. Estimert forekomst av symptomatiske nevromer hos amputerte ligger mellom 13% og 32% [4]. Ektopisk
aktivitet i nevromet, blant annet betinget i en oppregulering av antall natriumkanaler, er antatt å være en av hovedårsakene til
nevromsmerter [2, 5]. Nevromsmerter er en vanlig årsak til at pasienten ikke klarer å bruke protese, og kan dermed føre til en markant
funksjonssvikt [4, 6]. Diagnosen kan som oftest stilles klinisk, og ved tvil bekreftes av billeddiagnostikk, med ultralydundersøkelse som
førstevalg [1]. Se Praktisk informasjon for anbefaling 11.1.1 for detaljer.

Ved stumpsmerter, derunder nevromsmerter, hos protesebrukere er det vanlig klinisk praksis å forsøke å justere protesen for å gi nødvendig
trykkavlastning. I en del tilfeller gir dette et godt resultat, men det kan også være behov for andre behandlingstiltak.

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike andre behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte [4, 5]. Det fins atskillig mer omfattende evidens for behandling av Mortons
nevrinom, en relatert tilstand der pasienten har interdigitale nevrinomer mellom 3. og 4. tå. Histologisk sett er det imidlertid forskjeller
mellom Mortons nevrinom og posttraumatiske nevromer, og enkelte mener at de førstnevnte heller representerer en form for
inneklemmingsnevropati [1]. Overføring av kunnskap om behandlingseffekter ved Mortons nevrinom til amputasjonsnevromer bør dermed
kun gjøres med forsiktighet.

Operativ behandling av amputasjonsnevromer er en behandlingsmulighet som i flere studier har vist lovende resultater [5]. Men selv om et
stort antall ulike teknikker har vært forsøkt, er foreliggende evidens uklar når det gjelder effekten av disse, både i sin helhet og når det
kommer til valg av operasjonsmetode [1, 4, 5, 7]. Andelen pasienter som blir helt smertefrie ved kirurgisk fjerning av Mortons nevrinom anslås
til mellom 71% og 80% [9], mens en nyere studie av effekten av nevromeksisjon hos hånd/fingeramputerte fant spontan smertelette hos kun
33%, mens 16,7% rapporterte om forverring av de nevropatiske smertene postoperativt [5].

For Mortons nevrinom er evidensen for ulike former for konservativ behandling svak, og mellom 60% og 70% av pasientene forsøker etter
hvert operativ behandling etter mislykkede konservative intervensjoner [7]. For operasjonsnevromer er det også vanskelig å finne god
evidens for ikke-kirurgiske intervensjoner.

Aktuelle kryssreferanser:
Transkutan perifer nervestimulering (TENS) ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (10.2.1.).
Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i eget kapittel (9).
Lokalbehandling med lidokain ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (9.5.1.).
Capsaicin (Qutenza) ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (9.6.1.).
Regionale nerveblokkader ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (9.12.1.).
Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales i egen anbefaling (9.22.1).
Ulike former for denervering ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (9.23.1.).
Spinal cord stimulation ved fantomsmerter og stumpsmerter omtales nærmere i egen anbefaling (10.10.1).

Sterk Anbefaling

11.1.1. Vi anbefaler at en ved nevromsmerter1 hos protesebrukere forsøker å justere protesen for å gi nødvendig trykkavlastning.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].
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Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Ved stumpsmerter, derunder nevromsmerter, hos protesebrukere er det vanlig klinisk praksis å forsøke å justere protesen for å gi
nødvendig trykkavlastning. I en del tilfeller gir dette et godt resultat, men det kan også være behov for andre behandlingstiltak.
Se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter" og øvrige anbefalinger i dette kapitlet.

Svak Anbefaling

11.1.2. Vi foreslår at det etter tverrfaglig vurdering tilbys utprøving av TENS ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Klinisk erfaring tilsier at
justering av protesen kan være nyttig, selv om det ikke alltid er tilstrekkelig. Tiltaket er imidlertid enkelt og lite kostnadskrevende, og
bør hos protesebrukere forsøkes før andre tiltak.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Anbefalingen om justering av protesen er basert på klinisk erfaring /
konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter med nevromsmerter som gir problemer med protesebruk vil ønske å forsøke justering av protesen for å
se om dette kan gi trykkavlastende effekt.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Protesejustering er lite kostnadskrevende. Pasienten kan imidlertid ha behov for reise og opphold ved lang veg til det aktuelle
ortopeditekniske verkstedet.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

TENS, transkutan elektrisk nervestimulering, kan ha effekt ved fantomsmerter og stumpsmerter, men foreliggende evidens er av lav
kvalitet og effektstørrelsene er såpass små at det er usikkert om effekten er klinisk relevant [11-13]. Klinisk erfaring tilsier at
behandlingen hjelper et mindretall (og i større grad pasienter med fantomsmerter enn rene nevromsmerter), men at effekten er god hos
de få det gjelder. Ulempene ved utprøving synes likevel å være små sammenliknet med den potensielle effekten, og TENS foreslås dermed
som et tilbud til pasienter som ikke er adekvat smertelindret. Vi vurderer slik utprøving som en spesialistoppgave som bør skje etter
tverrfaglig vurdering, og foreslår dette lagt til dysmeli- og armamputasjonsteamene, med delegert oppfølgingsansvar til

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. TENS er en ikke-invasiv
behandling som er gratis for pasienten. Ulempene ved utprøving synes å være små sammenliknet med fordelene og den potensielle
effekten. (For detaljer, se avsnittet «Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)» under «Ikke-farmakologisk behandling av
fantomsmerter og stumpsmerter»). Vi vurderer slik utprøving som en spesialistoppgave som bør skje etter tverrfaglig vurdering.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Vi har forskningsbasert evidens av lav kvalitet som tyder på at TENS
kan ha effekt, selv om effektstørrelsene er såpass små at det er usikkert om effekten er klinisk relevant. Klinisk erfaring tilsier at
behandlingen hjelper et mindretall, men at effekten er god hos de få det gjelder.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som er plaget av nevromsmerter vil ønske å forsøke TENS. Vi må også anta at noen vil synes det er for
vanskelig å betjene apparatet, eller ikke vil ønske en slik intervensjon.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Pasienten kan søke om tidsubegrenset gratis utlån av TENS-apparat via behandlingshjelpemiddelenheten i det aktuelle
helseforetaket.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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kommunehelsetjenesten etter initial utprøving. For detaljer vises til avsnittet «Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)» under
«Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter».

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: TENS

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 10, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

En Cochrane-oversikt fra 2010 [14], oppdatert 2015 [15], fant ingen studier som møtte inklusjonskriteriene. Ikke-inkluderte
studier var som beskrevet i introduksjonen til Cochrane-oversikten av dårlig kvalitet, og kun èn studie var utført etter år 2000. 10
/ 14 av disse viste imidlertid positiv effekt. Vi identifiserte 2 aktuelle nyere studier gjennom et enkelt Pubmed-søk 21.05.15,
søketermer «Phantom limb pain» AND TENS. Disse rapporteres her. Evidensprofiler er kun laget for rapporterte utfall.

Ref [20], RCT:

TENS group: Pre-treatment VAS 5, post-treatment VAS 2,46 ± 1,56, p=0,003.
Control group (mirror): Pre-treatment VAS 5,46, post-treatment VAS 2,08 ± 1,62, p=0,003.
No significant difference between groups, p=0,223.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain intensity 5,8,

post-treatment 2,7. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- fantom (VAS

0-10) Basert på data fra 26

pasienter i 1 studier.

TENS compared with mirror therapy. No
significant difference between groups,

p=0,223. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Smerteintensitet
- stump (VAS

0-10)

Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.
Case study. Pre-treatment pain intensity 6,3,

post-treatment 2,3. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært lav n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Enkelblindet. Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig

repliserbar). Randomisert, men ulik alder i gruppene (6 års forskjell, evt outlier ikke beskrevet). Svært kort oppfølgingstid. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Har ekskludert dobbeltamputerte, men det er en liten gruppe og det er ingen grunn til å

tro at de har annerledes effekt på PLP enn enkeltamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede CI, som i nedre

område omfatter ingen klinisk signifikant effekt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

(imprecision) 3

Fantomsmerter -
varighet (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain duration 7,5,

post-treatment 2,5. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Fantomsmerter -
frekvens (VAS

0-10) Basert på data fra 2

pasienter i 1 studier.
Case series. Pre-treatment pain frequency

8,5, post-treatment 7,1. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Stumpsmerter -
varighet (VAS

0-10) Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.
Case study. Pre-treatment pain duration 3,3,

post-treatment 1,8. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Stumpsmerter -
frekvens (VAS

0-10) Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.
Case study. Pre-treatment pain frequency 8,4,

post-treatment 1,8. Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Bivirkninger
Basert på data fra 26

pasienter i 1 studier.

Bivirkninger summarisk omtalt; ingen av
pasientene i noen av gruppene rapporterte

økt PLP eller andre bivirkninger. For detaljer
om studien, se Sammendrag. Ref [20].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 8
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Svak Anbefaling

11.1.3. Vi foreslår at peroral behandling med NSAIDs vurderes før andre perorale analgetika ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, n=2. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . 2 pas med fantomsmerter. Den ene hadde også stumpsmerter (rapportert separat). En armamputert og en benamputert. Vi

har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Estimated numbers;

graph only. Ikke angitt usikkerheter. Svært liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series design, hvorav kun n=1 hadde stumpsmerter. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pas med stumpsmerter. Pas hadde også fantomsmerter (rapportert separat). Pas er

benamputert, men vi har ingen grunn til å tro at TENS virker forskjellig på arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Estimated numbers; graph only. Ikke angitt usikkerheter. n=1. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Enkelblindet. Intervensjonen ikke godt nok beskrevet (vanskelig

repliserbar). Randomisert, men ulik alder i gruppene (6 års forskjell, evt outlier ikke beskrevet). Svært kort oppfølgingstid. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Har ekskludert dobbeltamputerte, men det er en liten gruppe og det er ingen grunn til å

tro at de har annerledes effekt på PLP enn enkeltamputerte. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Forekomsten av utfallet var

0. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Antiinflammatoriske medikamenter anbefales i behandlingen av nevromer etter bekkenkirurgi [14]. Anbefalingen er basert på konsensus.
Dette er en vanlig brukt, billig medikamentgruppe, og arbeidsgruppen slutter seg til den konsensus at NSAIDs bør forsøkes før andre,
sterkere perorale analgetika. Vår anbefaling er gradert som svak på bakgrunn av svak dokumentasjon av effekten ved
amputasjonsrelaterte smerter. For dosering, forsiktighetsregler mv vises til Felleskatalogen [15], samt til avsnittet «NSAIDs og
paracetamol» under «Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter».

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Fordeler og ulemper

Dette er en vanlig brukt medikamentgruppe med lav pris og god tilgjengelighet, og arbeidsgruppen slutter seg til den konsensus at
NSAIDs bør forsøkes før andre, sterkere perorale analgetika. Med unntak av risiko for gastrointestinale bivirkninger, har NSAIDs en
gunstig bivirkningsprofil. Anbefalingen er gradert som svak på bakgrunn av svak dokumentasjon av effekten ved
amputasjonsrelaterte smerter.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne spesifikk evidens for medikamentell smertebehandling ved amputasjonsnevromer. Antiinflammatoriske
medikamenter anbefales i behandlingen av nevromer etter bekkenkirurgi. Anbefalingen er basert på konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter vil ønske å prøve enkle håndkjøpspreparater før andre medikamenter ved plagsomme nevromsmerter.
Pasienter med høy risiko for kjente bivirkninger, vil antakelig ønske å forsøke andre medikamenter eller ikke-medikamentelle tiltak.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentene er billige og lett tilgjengelige (de minste pakningene og styrkene er reseptfrie). Ved kroniske smerter (varighet >3
mnd) kan pasienten få medikamentene på blå resept §2 med refusjonskode -71.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: NSAIDs

Komparator:
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Svak Anbefaling

11.1.4. Vi foreslår at annen peroral smertebehandling ved nevromsmerter1 utprøves som angitt for stumpsmerter og fantomsmerter i
kapitlet «Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter».

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Liten n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene, eller definert nærmere hva som ligger i «satisfied with PLP-controlling effect». ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at stumpsmerter skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

PLP-controlling
effect Basert på data fra 27

pasienter i 1 studier.

182 pasienter tok medikamenter mot
fantomsmerter (PLP). 27 tok NSAIDs, 20 av
disse (74%) var fornøyd med effekten. Ref

[17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Stump pain-
controlling

effect Basert på data fra 183

pasienter i 1 studier.

183 pasienter tok medikamenter mot
stumpsmerter. Antallet som tok NSAIDs og

hvor fornøyd de evt. var med effekten, er ikke
angitt. Ref [17].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2
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forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Når det gjelder medikamentell behandling av nevromsmerter ut over antiinflammatoriske medikamenter, er det vanlig å bruke
retningslinjer for nevropatisk smerte [1]. Slik behandling kan gi god smertelindring, men innebærer samtidig en risiko for bivirkninger. Det
er dessuten kun svak og ikke-konsistent evidens for effekten ved amputasjonsspesifikke smerter. Eksisterende studier er som hovedregel
små, mangler blinding og kontrollgrupper, studiepopulasjonene er heterogene og oppfølgingstiden kort [1]. Vi kunne ikke finne spesifikk
evidens for medikamentell smertebehandling ved amputasjonsnevromer. For detaljer vises til kapitlet «Farmakologisk behandling av
langvarige fantomsmerter og stumpsmerter».

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Med bakgrunn i manglende
evidens for effekt av medikamentell behandling ved nevromsmerter, vurderes balansen mellom fordeler og ulemper (bivirkninger og
potensielt manglende effekt) som uklar, og det blir viktig å gjøre individuelle vurderinger i samråd med den enkelte pasienten.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne spesifikk evidens for medikamentell smertebehandling ved amputasjonsnevromer. Anbefalingen er basert på
konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som er plaget av nevromsmerter vil ønske å forsøke medikamentell behandling. Andre vil vektlegge
manglende spesifikk dokumentasjon og mulighet for bivirkninger, og heller ønske ikke-medikamentell behandling.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

En del preparater dekkes gjennom blåreseptforskriften ved behandling av kroniske smerter. For detaljer, se kapitlet "Farmakologisk
behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter".

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Paracetamol

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Liten n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene, eller definert nærmere hva som ligger i «satisfied with PLP-controlling effect». ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Tverrsnittsstudie av et tilfeldig utvalg krigsveteraner med amputasjoner. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Studerte krigsveteraner med arm- og benamputasjoner. Vi har ikke verken

vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at stumpsmerter skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Svært alvorlig . Effektestimater ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

PLP-controlling
effect Basert på data fra 96

pasienter i 1 studier.

182 pasienter tok medikamenter mot
fantomsmerter (PLP). 96 tok paracetamol. 45
av disse (47%) var fornøyd med effekten. Ref

[17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Stump pain-
controlling

effect Basert på data fra 183

pasienter i 1 studier.

183 pasienter tok medikamenter mot
stumpsmerter. Antallet som tok paracetamol
og hvor fornøyd de evt. var med effekten, er

ikke angitt. Ref [17].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Duloksetin 60 mg

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

Smerteintensitet
- reduksjon i
smerter fra

baseline
Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

Mean difference (MD) sammenliknet med
placebo etter endt aktiv periode 1,08 (95% CI

0,70-1,46). p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

50%
improvement

response (NNT) Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

NNT for å oppnå minst 50% bedring fra
baseline 5,1 (95% CI 3,5-9,0). p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 223

pasienter i 2 studier.

Mean difference (MD) for reduction in sleep
interference vs placebo 0,9 (95% CI 0,5-1,2).

p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 4,6 (95% CI 3,4-7,5). p<0,001.

Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 504

pasienter i 3 studier.

Adverse event rate resulting in study dropout;
NNH 21,3 (95% CI 10,4 - NI), p=0,06. (NI =

Not interpretable, negative number). Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 5
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placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 19 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 28 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Duloksetin 120 mg
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 6 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

Smerteintensitet
- reduksjon i
smerter fra

baseline
Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

Mean difference (MD) sammenliknet med
placebo etter endt aktiv periode 1,17 (95% CI

0,77-1,58). p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 1

50%
improvement

response (NNT) Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

NNT for å oppnå minst 50% bedring fra
baseline 4,9 (95% CI 3,2-10,8). p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 225

pasienter i 2 studier.

Mean difference (MD) for reduction in sleep
interference vs placebo 1,8 (95% CI 0,3-1,3).

p=0,003. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 4,5 (95% CI 3,4-6,8). p<0,001.

Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 505

pasienter i 3 studier.
Adverse event rate resulting in study dropout;
NNH 9,0 (95% CI 6,3-16,1), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) 5
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differentiating primary outcome from placebo». ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 40 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 4,5 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 1 studie 4,5, 2 studier 5. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av duloksetin ved perifere

nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg

and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in

differentiating primary outcome from placebo». ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin, korttidsoppfølging (inntil 6 uker)

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Ref [12], metaanalyse:

Smerteintensitet - VAS
Signifikant effekt i 1 av 2 studier. Mean pain score in placebo group was 4,35, mean pain score in intervention group was 1,16
lower (1,94 lower to 0,38 lower). Det er usikkert om dette er en klinisk relevant forskjell, selv om den er statistisk signifikant.
Intervensjonsgruppen hadde signifikant forskjell i smerteintensitet både fra baseline (p<0,01) og sammenliknet med
kontrollgruppen (p<0,03).

Barthel index
Barthel index post treatment in the placebo group was 87 (pre 85). Barthel index post treatment in the intervention group was 2
lower (pre 90). Forskjellen mellom gruppene er ikke statistisk signifikant. Også angitt at det ikke var forskjell mellom gruppene for
FIM.

HADS
Placebogroup 15 before treatment, 14 after. Intervention group 2 lower (absoluttverdier 14 før, 12 etter). Ikke signifikante
forskjeller mellom gruppene. (Between group difference the same pre and post treatment. Within group difference the same in
placebo and intervention group).

CES-D
Post treatment score intervention group 13,74 (pre 17,5). Post treatment score placebo group 14,81 (pre 18,58). Ikke signifikant
forskjell mellom gruppene.

Bivirkninger/negative effekter
Kun 1 studie (Bone) rapporterte bivirkninger: Somnolens 7, svimmelhet 2, hodepine 2, kvalme 1. Ingen signifikant forskjell fra
placebogruppen. Dropouts: 3 i placebogruppen, 2 i intervensjonsgruppen, i alt 5.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom (VAS) Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Mean pain score in placebo group was 4,35,
mean pain score in intervention group was
1,16 lower (1,94 lower to 0,38 lower). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

heterogenitet
(inconsistency) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- stump Outcome not reported in included studies. Ref

[12], metaanalyse.

Livskvalitet
Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.
CHART and SWELS no significant differences
between intervention and placebo group, no

Veldig lav
grunnet alvorlig/
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values shown. Ref [12].

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Funksjon (fysisk,
ADL, sosial,

seksual): Barthel
index (BI)

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Forskjellen mellom gruppene er ikke statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Søvn: SIS (Sleep
interference

scale) Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Intervention pre=4, post=3. Placebo
pre=post=4. Forskjellen mellom gruppene er

ikke statistisk signifikant. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Mental helse
(angst og

depresjon)
HADS

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Post-treatment: Intervention group 12,
placebo group 14. Ikke signifikante forskjeller

mellom gruppene. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Mental helse
(angst og

depresjon) CES-
D

Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Post-treatment: Intervention group 13,74,
placebo group 14,81. Ikke signifikant forskjell

mellom gruppene. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Arbeidsstatus
Outcome not reported in included studies. Ref

[12], metaanalyse.

Bivirkninger /
negative
effekter Basert på data fra 43

pasienter i 2 studier.

Kun 1 studie rapporterte bivirkninger, ingen
signifikant forskjell fra placebogruppen. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . Effekt i en studie,

ingen effekt i den andre. I2 = 49%. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi

finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm

og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . For bredt konfidensintervall, nedre ende er nedenfor klinisk signifikant effekt,

den største effekten er diskutabelt klinisk signifikant; effekten er uansett udiskutablet svært liten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Svært

alvorlig . Ikke angitt effektestimater, ingen signifikant forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

Bivirkninger:
Withdrawals

due to adverse
effects

Basert på data fra 3,022

pasienter i 17 studier.
RR 1,4 (95% CI 1,1-1,7). NNH 32 (95% CI

19-100). Dose minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 8

Bivirkninger: All
adverse effects Basert på data fra 2,356

pasienter i 11 studier.
RR 1,3 (95% CI 1,2-1,4). NNH 6,6 (95% CI

5,3-9,0). Dose minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 9

Bivirkninger:
Serious adverse

effects Basert på data fra 2,702

pasienter i 14 studier.

RR 1,3 (95% CI 0,9-2,0). NNH not calculated
due to no difference between groups. Dose

minimum 1200 mg. Ref [22].

Moderat
grunnet indirekte

kunnskap og mulig

risk of bias 10
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til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . I en studie blinding ikke godt nok beskrevet. I den andre studien ikke alle

randomiserte pas er inkludert i den endelige analysen. (Disse to faktorene er også påpekt i Cochrane-analysen). I den ene studien

hadde pas tilgang til kodein og acetaminophen som «rescue medication». Dette kan også gi bias. Dessuten ulik dosering, i en studie opp

til 3600 mg, i den andre opp til 2400 mg eller maksimal tolerabel dose. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Inneholder også benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale

for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bare en studie rapporterte det aktuelle

utfallet. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Små tall. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

9. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

10. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av gabapentin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Voksne med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin, langtidsoppfølging (6 mnd)

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [24], RCT:
Dosen i intervensjonsgruppen ble titrert opp til minimum 900 mg daglig, maksimalt 2400 mg. Lavere dose enn 2400 mg ved lav
kreatinin clearance eller bivirkninger under opptrappingen. Behandlingen pågikk i 30 dager. Oppfølging etter dette i 6
mnd. Pasientene fikk samtidig standard anestesi og postoperativ smertebehandling.

Fantomsmerter - forekomst:
Ved 30 dager anga 55,0% i intervensjonsgruppen og 52,6% i placebogruppen fantomsmerter. Risk difference 2,4% (-28,9 to 33,7),
p=0,88.
Ved 6 mnd anga 58,8% i intervensjonsgruppen og 50,0% i placebogruppen fantomsmerter. Risk difference 8,8% (-23,3 to 40,9),
p=0,59.

Fantomsmerter - NRS
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 1,5 (range 0-9), kontrollgruppen median 1,2 (range 0-6,6), p=0,60.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 1,0 (range 0-6), kontrollgruppen median 0,5 (range 0-5), p=0,77.

Stumpsmerter - NRS
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 0,85 (range 0-8,2), kontrollgruppen median 1,0 (range 0-5,4), p=0,68.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 0 (range 0-8), kontrollgruppen median 0 (range 0-5), p=0,58.

Fantomsmerter - McGill pain questionnaire pain rating index
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 5,4 (range 0-66), kontrollgruppen median 1,0 (range 0-45), p=0,76.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 2,2 (range 0-35), kontrollgruppen median 6,0 (range 0-36), p=0,93.

Stumpsmerter - McGill pain questionnaire pain rating index
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 0,9 (range 0-54), kontrollgruppen median 4,4 (range 0-32), p=0,29.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 1,2 (range 0-40), kontrollgruppen median 0 (range 0-26), p=0,58.

Opioidbruk - morfinekvivalenter
Ved 30 dager: Intervensjonsgruppen median 40 (range 0-220), kontrollgruppen median 50 (range 20-250), p=0,07.
Ved 6 mnd: Intervensjonsgruppen median 30 (range 0-120), kontrollgruppen median 20 (range 0-380), p=0,81.

Bivirkninger
Totalt antall bivirkninger 9 i intervensjonsgruppen og 8 i kontrollgruppen. 2 i hver gruppe trakk seg pga bivirkninger. 5 i
intervensjonsgruppen og 2 i kontrollgruppen trengte en dosereduksjon pga bivirkninger.
Rapporterte bivirkninger: Kvalme, magesmerter, fatigue, forvirring, mareritt, kløe, ataksi. Alle forbigående, men i de fleste
tilfellene med mulig kobling til studiemedikasjonen.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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Fantomsmerter -
forekomst Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

58,8% i intervensjonsgruppen og 50,0% i
placebogruppen rapporterte fantomsmerter.

Risk difference 8,8% (-23,3% to 40,9%),
p=0,59. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet -
fantom (NRS) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 1,0 (range 0-6),
kontrollgruppen median 0,5 (range 0-5),

p=0,77. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Smerteintensitet -
stump (NRS) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 0 (range 0-8),
kontrollgruppen median 0 (range 0-5), p=0,58.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 3

Smerteintensitet -
fantom (McGill pain
questionnaire pain

rating index)
Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 2,2 (range
0-35), kontrollgruppen median 6,0 (range

0-36), p=0,93. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 4

Smerteintensitet -
stump (McGill pain
questionnaire pain

rating index)
Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 1,2 (range
0-40), kontrollgruppen median 0 (range 0-26),
p=0,58. For detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

upresise estimater

(imprecision) 5

Opioidbruk
(morfinekvivalenter)

Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen median 30 (range
0-120), kontrollgruppen median 20 (range

0-380), p=0,81. For detaljer, se Sammendrag.
Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 6

Bivirkninger (antall
pasienter) Basert på data fra 33

pasienter i 1 studier.

Totalt antall bivirkninger 9 i
intervensjonsgruppen og 8 i kontrollgruppen.
2 i hver gruppe trakk seg pga bivirkninger. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 7
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av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . NA ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har

verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og

behandling igangsatt første postoperative dag – dette er uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et

senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ

smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose,

noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller

for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for
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at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Placebokontrollert dobbeltblindet RCT. God randomisering, god blinding.

Men: Ikke alle pasientene inngikk i analysene: Kun 33 av 46 analysert; 5 drop-outs ila studiens første uke ikke analysert og ytterligere

7 dropouts ila de første 30 dagene heller ikke analysert. I tillegg 1 pasient død ila studieperioden. (Allikevel n=37 ved 6 mnd, uten at de

siste 4 er gjort rede for – de er ikke med i figur 1, som gir et flytskjema over inklusjonen). Ikke alle pasientene fulgte studieprotokollen,

ved bivirkninger fikk pas bli på en lavere dose (men ingen droppet ut fordi de ikke tålte minimumsdosen på 900 mg). Liten n, risiko for

at studien har lav styrke. Styrkeberegninger ikke beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studien er utført på

benamputerte, men vi finner ikke grunn til å trekke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for at PLP skyldes

ulike mekanismer i arm og ben. Men kort behandlingstid (30 dager) og behandling igangsatt første postoperative dag – dette er

uvanlig, og overførbarheten til behandling over lengre tid og/eller på et senere tidspunkt (etter den tidlige postoperative fasen) er

dermed usikker. I tillegg fikk pasienten standard anestesi og postoperativ smertebehandling, dvs studien kan ikke si noe om effekten

av gabapentin alene. En annen svakhet er lav (og variabel) maksimal dose, noe som kan ha ført til manglende effekt hos en del

pasienter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede konfidensintervaller for differansene. CI for gruppe-estimatene kun gitt

grafisk, også svært brede. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Barn og unge med fantomsmerter

Intervensjon: Gabapentin

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Fantomsmerter -
forekomst Basert på data fra 7

pasienter i 1 studier.

Case series: 3/3 barn smertefri etter 1 mnd
behandling. Unge voksne smertefri etter 1

uke (1), 2 uker (2) og 2 mnd (1). Ref [25].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. Inkludert fortløpende alle barn og unge voksne som fikk

behandling med gabapentin mot PLP i løpet av en 2-årsperiode. Ulik tilleggsbehandling; amitryptilin, ulike opiater, TENS. Dermed

vanskelig å si noe om effekten av gabapentin alene. Ulikt starttidspunkt etter amputasjonen. Ulike doser (mg/kg). Ulik behandlingstid.

Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Alder 7-28. Bare 3 av totalt 7 pas var barn, alder 4, 9 og 9

år. De andre var i alderen 22-28 år. Dessuten benamputerte, men trekker ikke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk

rasjonale for at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. Kun angitt data for

enkeltpasienter, ikke regnet på gjennomsnitt eller angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case series. Inkludert fortløpende alle barn og unge voksne som fikk

behandling med gabapentin mot PLP i løpet av en 2-årsperiode. Ulik tilleggsbehandling; amitryptilin, ulike opiater, TENS. Dermed

vanskelig å si noe om effekten av gabapentin alene. Ulikt starttidspunkt etter amputasjonen. Ulike doser (mg/kg). Ulik behandlingstid.

Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Alder 7-28. Bare 3 pas var barn, alder 4, 9 og 9 år. De andre

var i alderen 22-28 år. Dessuten benamputerte, men trekker ikke for det da vi ikke har verken vitenskapelig eller klinisk rasjonale for

at PLP skyldes ulike mekanismer i arm og ben. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. Kun angitt data for enkeltpasienter,

ikke regnet på gjennomsnitt eller angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Smerteintensitet
- fantom

Outcome not reported. Ref [25].

Smerteintensitet
- stump

Outcome not reported. Ref [25].

Bivirkninger
(antall pasienter)

Basert på data fra 7

pasienter i 1 studier.

4 pas had mild dizziness, which resolved after
the first few doses. Alder på disse 4 ikke

angitt. Ref [25].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter
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Intervensjon: Pregabalin 300 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati) Basert på data fra 645

pasienter i 3 studier.
RR 1,3 (1,1-1,6), NNT 11 (6,1-54). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 535

pasienter i 3 studier.
RR 2,7 (1,9-4,0), NNT 5,3 (3,9-8,1). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 2

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati) Basert på data fra 304

pasienter i 1 studier.

RR 1,1 (0,9-1,4), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 3

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 191

pasienter i 1 studier.

RR 2,4 (1,4-3,9), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 4
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(diabetesnevropati)
Basert på data fra 195

pasienter i 1 studier.

RR 1,3 (0,9-1,8), NNT not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 5

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(postherpetisk
nevralgi)

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra

1,874 pasienter i 8

studier.

13% withdrawals (estimated number, graph
only), RR 1,8 (1,4-2,4), NNH 17 (11-31). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 6

Bivirkninger: Any
adverse event Basert på data fra

2,190 pasienter i 8

studier.
RR 1,2 (1,17-1,3). NNH 6,6 (5,4-8,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 7

Bivirkninger:
Serious adverse

events
Basert på data fra
1,566 pasienter i 8

studier.

RR 1,2 (0,7-2,1). NNH not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 8
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inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte

kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og postherpetisk nevropati),

ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .
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Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 600 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati)

Basert på data fra
1,005 pasienter i 4

studier.
RR 1,5 (1,3-1,8), NNT 6,3 (4,6-10). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 551

pasienter i 3 studier.
RR 2,8 (2,0-3,9), NNT 4,0 (3,1-5,5). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 2

Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(diabetesnevropati) Basert på data fra 641

pasienter i 2 studier.
RR 1,3 (1,1-1,5), NNT 6,8 (4,4-15). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 3
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Minst 30%
reduksjon i

smerteintensitet
(postherpetisk

nevralgi)

Basert på data fra 356

pasienter i 2 studier.
RR 2,8 (2,0-3,8), NNT 2,7 (2,2-3,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 4

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(diabetesnevropati)
Basert på data fra 702

pasienter i 3 studier.
RR 1,5 (1,3-1,8), NNT 5,4 (3,9-9,2). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 5

Patient global
impression of

change very good
or excellent

(postherpetisk
nevralgi)

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra

2,231 pasienter i 10

studier.

22% withdrawals (estimated number, graph
only), RR 3,1 (2,5-3,7), NNH 6,8 (5,7-8,5). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 6

Bivirkninger: Any
adverse event Basert på data fra

2,540 pasienter i 9

studier.
RR 1,3 (1,25-1,4). NNH 6,1 (5,1-7,7). Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 7

Bivirkninger:
Serious adverse

events
Basert på data fra
2,101 pasienter i 9

studier.

RR 0,9 (0,6-1,3). NNH not calculated due to no
significant difference between treatments.

Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 8
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter
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(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 150 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra 964

pasienter i 5 studier.

7,5% withdrawals (estimated number, graph
only). RR 1,2 (0,7-1,8). NNH not calculated

due to no significant difference between
treatments. Ref [22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Fantomsmerter

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].
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(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 450 mg/d, behandling minimum 6 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte studier, men de

inkluderte studiene er i flere tilfeller små, og forfatterne påpeker også en mulig overestimering av effekt gjennom valgt

imputeringsmetode. Trekker ikke et hakk for dette alene, men sammen med indirectness trekker det ned til Moderate. Dette er i tråd

med Cochranes vurdering («second tier evidence»). ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Bivirkninger:
Withdrawals Basert på data fra 1,377

pasienter i 4 studier.

20% withdrawals (estimated number, graph
only). RR 1,8 (1,5-2,5). NNH 11 (7,6-18). Ref

[22].

Moderat
grunnet moderat risk

of bias og alvorlig/
signifikant manglende

overførbarhet

(indirectness) 1

Fantomsmerter

Outcome not reported in included studies. Ref
[22].
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 150 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
Mean difference over placebo 0,66 (95%CI

-0,13 to 1,44), p=0,1. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
NNT 7,6 (3,7-NI), p=0,067. NI = Not

interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

moderat
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.
Mean difference over placebo 0,7 (95%CI

0,1-1,3), p=0,016. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 3

Global
improvement

Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 11,4 (4,76-NI), p=0,156. NI =

Not interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 68 (høy heterogenitet) ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 = 38 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt

CI ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 27 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

measure (NNT)

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 248

pasienter i 2 studier.

Adverse event rate resulting in dropout NNH
47,6 (12,3-NI), p=0,49. NI = Not interpretable,

negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 5
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4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Intervensjon: Pregabalin 300 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
Mean difference over placebo 0,53 (95%CI

0,11 to 0,94), p=0,01. Ref [19].

Lav
grunnet moderat

heterogenitet
(inconsistency),

alvorlig/signifikant
manglende

overførbarhet
(indirectness) og mulig
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 36 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
NNT 9,0 (5,0-50), p=0,017. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 461

pasienter i 3 studier.
Mean difference over placebo 0,9 (95%CI

0,6-1,2), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 197

pasienter i 2 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 9,7 (4,44-NI), p=0,098. NI =

Not interpretable, negative number. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH) Basert på data fra 331

pasienter i 2 studier.
Adverse event rate resulting in dropout NNH

16,4 (9,1-90,9), p=0,02. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

risk of bias 5
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2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 19 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Bredt CI ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

477 of 607



Intervensjon: Pregabalin 600 mg/d, behandlingsvarighet minimum 12 uker

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reduksjon i
smerter fra

baseline Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
Mean difference over placebo 1,11 (95%CI

0,77 to 1,45), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(NNT)

Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
NNT 4,1 (3,2-5,9), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 2

Sleep
interference

score (SIS) Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
Mean difference over placebo 1,1 (95%CI

0,7-1,6), p<0,001. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
(indirectness),

moderat
heterogenitet og

mulig risk of bias 3

Global
improvement

measure (NNT) Basert på data fra 403

pasienter i 4 studier.

NNT for a single "greater than minimal
improvement" 5,1 (3,57-9,01), p<0,001. Ref

[19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 4

Dropouts due to
adverse effects

(NNH)

Basert på data fra 696

pasienter i 5 studier.
Adverse event rate resulting in dropout NNH

7,6 (5,3-13,3), p<0,001. Ref [19].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant manglende
overførbarhet
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 6 (ingen herterogenitet). ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Alvorlig . I2 = 46 (moderat heterogenitet) ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter

(diabetesnevropati og postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig .

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet

svak til moderat evidens for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary

outcome from placebo». Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-

oversikt fra 2009 [26], men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Trekker

for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Godt gjennomført metaanalyse av randomiserte,

placebokontrollerte, blindede studier utført med ITT-analyser. Alle inkluderte studier scoret mellom 3 og 5 på Jadad-skalaen for risk

of bias (høyeste kvalitet er 5); 3 studier 3, 1 studie 3,5, 1 studie 5. Det foreligger dermed moderat risk of bias, som tas med i

(indirectness) og mulig

risk of bias 5
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totalvurderingen. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 25 ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Trekker for indirekte kunnskap, studiene omtaler effekten av pregabalin ved perifere nevropatiske smerter (diabetesnevropati og

postherpetisk nevropati), ikke spesifikt ved fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Forfatterne har regnet på muligheten for publication bias (Begg and Egger’s tests) og funnet svak til moderat evidens

for «non-publication of small studies that failed to reach statistical significance in differentiating primary outcome from placebo».

Denne systematiske oversikten har dessuten inkludert betydelig færre studier enn en tilsvarende Cochrane-oversikt fra 2009 [26],

men dette kan også ha sammenheng med ulike inklusjonskriterier. ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Peroral morfin

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], Cochrane review, RCT (n=12):

Treatment: Oral morphine titrated from 70 mg/d up to 300 mg/d or max tolerable dose for 4 weeks
Control: Placebo

Smerteintensitet (VAS)

Baseline VAS:
Treatment group mean 4,65 (SD 1,06), control group mean 4,65 (SD 1,06)

At 4 weeks:
Treatment group mean 3,26 (SD 1,59), control group mean 3,99 (SD 1,23). Between group difference significant p=0,036.

Treatment group significantly lower pain than baseline during treatment phase (p<0,01).

Minst 50% reduksjon i smerteintensitet

Intervensjonsgruppen 42% (5/12), kontrollgruppen 8,3% (1/12). Between group difference significant p<0,05.

8% in morphine group reported 25-50% pain reduction.

Bivirkninger

Rapporterte bivirkninger: Trøtthet, svimmelhet, svette, obstipasjon, vannlatingsproblemer, kvalme, kløe, tung pust. Bivirkningene
var moderate og hyppigere i morfingruppen enn i placebogruppen. Kun statistisk signifikant mer obstipasjon i
intervensjonsgruppen enn i placebogruppen. Effektestimater ikke angitt.

Ref [34], RCT:

Treatment: Peroral morfin trappet opp fra 15 mg/d til 180 mg/d
Control: Placebo

Decrease in pain intensity (%)
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Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.
33% decrease: 66% i intervensjonsgruppen og 44% i kontrollgruppen, NNT 4,5 (treatment group)
50% decrease: 46% i intervensjonsgruppen og 30% i kontrollgruppen, NNT 5,6 (treatment group)

Decrease in pain intensity (NRS 0-10)

Signifikant endring fra baseline i begge grupper. Baseline morfingruppen ca 6,8, placebogruppen ca 6,7 (estimert fra figur). Post-
treatment decrease -2,8 (-3,4 to -2,3) i intervensjonsgruppen, -1,4 (-2,2 to -0,6) i kontrollgruppen. Significant between group
difference p=0,0003. Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.

Ref [12], Cochrane review, open label study (n=9):

Treatment: Oral morphine titrated from 70 mg/d up to 300 mg/d or max tolerable dose for 4 weeks, responders of morphine in
this double blind phase followed in open phase for 6 and 12 months.
No control group.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
(VAS 0-10) Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Treatment group mean 3,26 (SD 1,59), control
group mean 3,99 (SD 1,23). Between group

difference significant p=0,036. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Minst 50%
reduksjon i

smerteintensitet
(VAS 0-10)

Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 42% (5/12),
kontrollgruppen 8,3% (1/12). Between group
difference significant p<0,05. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Self-rating
depression scale

(SDS) Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

No significant difference between
intervention and placebo groups. Estimates

not given. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 3

West Haven-Yale
Multidimensional

Pain Inventory
(WHYMPI)

Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

No significant difference between
intervention and placebo groups. Estimates

not given. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 4
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

Bivirkninger
Basert på data fra 12

pasienter i 1 studier.

Kun statistisk signifikant mer obstipasjon i
intervensjonsgruppen enn i placebogruppen.
For detaljer, se Sammendrag. Effektestimater

ikke angitt. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 5

Mean self-
reported pain

relief compared
to baseline

Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 53% (95% CI 44-65%),
kontrollgruppen 19% (95% CI 10-28 %). CI
estimated from figure. Significant between

group difference, p<0,0001. Fantomsmerter
og stumpsmerter slått sammen. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Decrease in pain
intensity (%) Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

NNT for 33% decrease 4,5, for 50% decrease
5,6 (treatment group, fantomsmerter og

stumpsmerter slått sammen). For detaljer, se
Sammendrag. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Decrease in pain
intensity (NRS

0-10) Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Signifikant endring fra baseline i begge
grupper, men også en signifikant between

group difference, p=0,0003. Fantomsmerter
og stumpsmerter slått sammen. For detaljer,

se Sammendrag. Ref [34].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
8

Bivirkninger (n)
Basert på data fra 56

pasienter i 1 studier.

Antall bivirkninger i intervensjonsgruppen 27
(20 moderate or severe), i kontrollgruppen 7

(1 moderate or severe). Kun signifikant
forskjell mellom gruppene for obstipasjon,

p<0,001. Ref [34].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 9

Smerter - fantom
(VAS) Basert på data fra 9

pasienter i 1 studier.

Baseline mean 4,65 (SD 1,06). 6 mnd mean
1,62 (SD1,52). 12 mnd mean 1,54 (SD 1,24).
Open label studie, ingen kontrollgruppe. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 10
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ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Store SD. Tvilsomt om forskjellen i VAS fra baseline og mellom

gruppene er klinisk signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatet. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert, kontrollert, dobbeltblindet crossover studie. Blindingen

ikke godt utført, beskrevet at både pasienter og behandlere klarte å identifisere morfinbehandlingen. Randomisering ikke beskrevet. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av

10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke akuttbehandling. Mangler langtidsoppfølging. Trekker ikke for

dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Cochrane-analysen angir ikke effektestimatene eller p-verdien. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Brede CI. Verdiene

dessuten kun angitt grafisk (kun effektestimatene angitt som eksakte tall). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt

beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne

med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter; gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det

alene. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

9. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert dobbeltblindet crossover studie. Godt
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beskrevet og gjennomført randomisering og blinding. Men kun 35 av 60 pasienter fullførte alle studiens faser. 56 pasienter fullførte

minst en fase, og disse 56 inngikk i analysene. Dette kan ha gitt bias. Trekker for det sammen med imprecision til LOW. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Voksne med postamputation pain i minst 6 mnd og VAS minst 3 av 10. Eldre pasienter;

gjennomsnittsalder 63,4 ± 16,4 år. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

10. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Open label oppfølging av 9 respondere fra en crossover RCT med 12

deltakere. Ingen blinding eller kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ben og

armamputasjon og fantomsmerter på VAS minst 3 av 10. Gjennomsnittlig tid siden amputasjonen 16,49 år (14,01), altså ikke

akuttbehandling. Trekker ikke for det alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Få inkluderte, stor SD. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Amitriptylin

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [12], RCT:

Treatment: Amitriptylin 10 mg/d titrert opp til 125 mg/d, oral, 6 uker
Control: Benztropinemesylate 5 mg/d, oral, 6 uker
Oppfølging umiddelbart etter behandlingsperioden.

Smerteintensitet (NRS 0-10)

Baseline mean 3,6 (SD 2,4) in intervention group, mean 3,1 (SD 2,6) in control group.
At 6 weeks mean 3,1 (SD 2,7) in intervention group, mean 3,1 (SD 2,9) in control group. No significant between group difference at
the end of treatment. Fantomsmerter og stumpsmerter slått sammen.

Mood (depresjon CES-D)

Baseline mean 16,2 (SD 11,9) in intervention group, mean 16,4 (SD 12,4) in control group.
At 6 weeks mean 12,9 (SD 8,5) in intervention group, mean 1,4 (SD 13,1) in control group. No significant between group
difference at the end of treatment.

Funksjon (FIM)

Baseline mean 78,4 (SD 3,8) in intervention group, mean 78,3 (SD 4,2) in control group.
At 6 weeks mean 74,5 (SD 18,8) in intervention group, mean 79,1 (SD 3,3) in control group. No significant between group
difference at the end of treatment.

Livskvalitet (QoL-handicap on CHART)

Baseline mean 416 (SD 76) in intervention group, mean 422 (SD 82) in control group.
At 6 weeks mean 360 (SD 142) in intervention group, mean 417 (SD 75) in control group. No significant between group difference
at the end of treatment.
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Livskvalitet (SWLS)

Intervention group mean 21,2 (SD 6,4), control group 21,8 (SD 8,7) at 6 weeks (end of treatment). No significant between group
difference.

Bivirkninger

2 personer (begge i intervensjonsgruppen) trakk seg fra studien pga bivirkninger.
Rapporterte bivirkninger: dry mouth, drowsiness, tiredness/fatigue, BOV, constipation dizziness, heartburn, poor sleep,
palpitation, nausea, better sleep, urine retention, diarrhoea, tinnitus, tremor, sweating , headaches. Only dry mouth significantly
more frequent in intervention group.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
(NRS 0-10) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Høy
1

Mood (depresjon
CES-D) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 2

Funksjon (FIM)
Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Høy
3

Livskvalitet (QoL
- handicap on

CHART) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

No significant between group difference at
the end of treatment. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [12].

Moderat
grunnet alvorlig/

signifikant upresise
estimater

(imprecision) 4

Livskvalitet
(SWLS) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.
No significant between group difference. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].
Høy

5
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). Kunne

vurdere trekk for blanding av fantomsmerter og stumpsmerter, umulig å trekke ut effekt på hver smerte for seg. ; Upresise estimater

(imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Store standardavvik i effektestimatene. For CES-D overraskende lavt tall etter 6 uker for

kontrollgruppen (se Sammendrag), trykkfeil? ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Store standardavvik i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Placebokontrollert RCT, av Cochrane gruppen vurdert til low risk of

bias. Vi støtter dette. Kunne vurdert trekk for forskjell i dosering; samme doser i kontrollgruppen, økende doser i

intervensjonsgruppen. Adekvat oppfølgingstid. Kun 18% eligible vurdert, mulig at disse er refraktære for annen behandling, dvs at den

egentlige effekten er større i et uselektert utvalg. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med både

Bivirkninger
Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

2 personer (begge i intervensjonsgruppen)
trakk seg fra studien pga bivirkninger. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [12].

Lav
grunnet mangelfull

angivelse av

effektestimater 6
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fantomsmerter og stumpsmerter. Arm og benamputerte. Gjennomsnittsalder 44-45 år. Amputasjonsårsak både traume, vaskulær

årsak, cancer og infeksjon. Amputert for minst 6 mnd siden. Minst 3 mnd smerte ved inklusjon, smerte minst 2 NRS (0-10). ; Upresise

estimater (imprecision): Svært alvorlig . Antall med de ulike bivirkningene ikke angitt i Cochrane-oversikten (mulig at dette

forekommer i originalstudien). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Tramadol

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [41], RCT:

Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo (dobbeltblind sammenlikning) og amitryptilin (åpen
sammenlikning). Randomiseringen ble brutt etter dag 3, da videre behandling ble basert på respons: «Non-responders were
crossed over to the alternative active treatment». Fram til da 33 tramadol (blindet ifht placebo) og 31 placebo (blindet ifht
tramadol), samt 30 amitriptylin (ikke blindet), i alt 94. Respons dag 3 ble definert som ≥10 mm fall i VAS fra baseline. Placebo-non-
respondere fikk først tramadol på dag 3, og ble flyttet til amitriptylingruppen hvis de ikke responderte på dette. Studien er mao
lagt opp slik at så å si alle får respons, og det er umulig å sammenlikne effektestimatene mellom gruppene.

Det totale antallet pasienter for sammenlikning mellom placebo og tramadol blir 50 (48+2).
48 respondere i tramadolgruppen: 22 (av 33) initialt tramadol, 21 (av 29) placebo nonrespondere flyttet til tramadolgruppen og 5
(av 5) amitriptylin nonrespondere flyttet til tramadolgruppen.
2 respondere i placebogruppen: 2 (av 31) initialt placebo
Opprinnelig 103 pasienter, men 9 dropouts før studien startet.

Baseline VAS for all, pre-randomization 40 (95% CI 38-41).
Treatment group (n=33) 46 (95% CI 41-51)
Placebo group (n=31) 49 (95% CI 43-55)
Amitriptyline group (n=30) 46 (95% CI 39-54)

Effektestimater for de initiale responderne (første 3 dager) ikke rapportert. Pasientene fikk ikke lik dose tramadol,
gjennomsnittlig dose 448 mg (95% CI 391-505 mg).

Mean VAS post-treatment i intervensjonsgruppen (n=48) 1 (0-2).
Mean VAS post-treatment i kontrollgruppen (n=2) 0 (0-0). 29 av 31 opprinnelige kontroller ble flyttet til intervensjonsgruppen
etter 3 dager.

Post-treatment VAS for the 40 amitriptylin responders 0 (0-0). (dose 55 (50-59) mg)

Similar effect on stump pain (graph only).

Bivirkninger:
Kvalme 16 (33%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Oppkast 7 (15%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Tretthet 29 (60%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Svimmelhet 19 (40%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
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Opstipasjon 17 (35%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Hodepine 21 (44%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Vannlatingsplager 4 (8%) i intervensjonsgruppen, 0 av 2 i kontrollgruppen
Kløe 3 (6%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen
Andre 25 (52%) i intervensjonsgruppen, 1 av 2 i kontrollgruppen

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo

(dobbeltblind sammenlikning) og amitriptylin (åpen sammenlikning). Store svakheter i designet, se Sammendrag (ref [41]). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Treatment-naive posttraumatic limb amputees with phantom pain. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Få respondere, spesielt i den endelige kontrollgruppen. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen

alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie med 3 armer; tramadol, placebo

(dobbeltblind sammenlikning) og amitriptylin (åpen sammenlikning). Store svakheter i designet, se Sammendrag (ref [41]). ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Treatment-naive posttraumatic limb amputees with phantom pain. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Angitt for de endelige gruppene, dvs 48 tramadol-respondere og 2 placeborespondere.

Usikkerheter i estimatene ikke angitt. Sammenliknende statistikk ikke meningsfullt å utføre med en kontrollgruppe på 2. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom (VAS) Basert på data fra 50

pasienter i 1 studier.

Randomisert placebokontrollert studie med 3
armer; tramadol, placebo (dobbeltblind

sammenlikning) og amitriptylin (åpen
sammenlikning). Pga studiedesign umulig å
sammenlikne respons mellom gruppene. Se

Sammendrag for detaljer. Ref [41].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
Basert på data fra 50

pasienter i 1 studier.

Authors’ comment: Adverse effects were
minor in both groups, but more common with

tramadol. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[41].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Fluoksetin 20 mg/d peroralt

Komparator: Placebo
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie. Men randomisering ikke

beskrevet, stort frafall (analysert 63 av opprinnelig inkludert 98), ulik baseline pain score; risiko for seleksjonsbias. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med idiopatisk ansiktssmerte. Usikker overførbarhet til fantomsmerter og

stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Resultater angitt kun i figurer. Usikkerheter ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert placebokontrollert studie. Men randomisering ikke

beskrevet, stort frafall (analysert 63 av opprinnelig inkludert 98), ulik baseline pain score; risiko for seleksjonsbias. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med idiopatisk ansiktssmerte. Usikker overførbarhet til fantomsmerter og

stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Resultater angitt kun i figurer. Usikkerheter ikke angitt. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(MPI -

multidimensional
pain inventory)

Basert på data fra 63

pasienter i 1 studier.

Treatment more effective than placebo.
Treatment group baseline 3,7, post-treatment

2,3 (-1,4). Control group baseline 3,3, post-
treatment 2,7 (-0,6). Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 63

pasienter i 1 studier.

Ikke signifikant forskjell mellom gruppene.
12/44 i intervensjonsgruppen, 14/45 i

kontrollgruppen. Reason for withdrawal not
stated. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter
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Intervensjon: Paroksetin 40 mg/d peroralt

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Ikke tatt høyde for mulig carry-over effekt i analysene. Opprinnelig 26 pasienter, kun 20

analysert. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Ikke angitt

om forskjellen mellom gruppene er signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Ikke tatt høyde for mulig carry-over effekt i analysene. Opprinnelig 26 pasienter, kun 20

analysert. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ingen events i noen av gruppene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(5 item pain

score, 0-2 each) Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen 0,49. Kontrollgruppen
1,47. Ikke angitt om forskjellen mellom

gruppene er signifikant. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 20

pasienter i 1 studier.
Angitt 0 i begge grupper. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Citalopram 40 mg/d peroralt

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Liten studie (underpowered?) Opprinnelig 18 pasienter, kun 15 analysert. Ulik baseline pain

score. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Ikke angitt

p-verdier for evt forskjell mellom gruppene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Dobbeltblindet randomisert placebokontrollert crossoverstudie. Men

randomiseringsmetode ikke beskrevet. Liten studie (underpowered?) Opprinnelig 18 pasienter, kun 15 analysert. Ulik baseline pain

score. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Pasienter med diabetisk nevropati. Usikker overførbarhet til

fantomsmerter og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter. Uklart antall dropouts i

kontrollgruppen. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(5 item

neuropathic
score, 0-2 each)

Basert på data fra 15

pasienter i 1 studier.

Treatment group: Baseline 6,0, post-
treatment 4,5. Placebo group: Baseline 6,2,

post-treatment 7,0. Ikke angitt om forskjellen
mellom gruppene er signifikant. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Bivirkninger
(dropouts) Basert på data fra 15

pasienter i 1 studier.

Intervensjonsgruppen: 2/18 due to adverse
effects. Uklart antall i placebogruppen. Ref

[40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Propranolol

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [48], RCT:

Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll). Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom.

Treatment: Propranolol 40 mg uke 1, 80 mg uke 2
Control: Placebo 2 uker

2 pasienter trakk seg fra studien pga bivirkninger. Den ene av disse rapportere bedring etter 3 dagers behandling, og økte smerter
ett døgn etter seponering.

Dette er den beste dokumentasjonen vi kunne finne. I tillegg er resultatene fra 2 forskjellige case-series beskrevet i teksten
(Begrunnelse), men ikke tatt med her.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll).

Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom. Ikke regnet på mulig carry-over effekt. Lav n (underpowered study?).

Randomisering og blinding ikke tilstrekkelig beskrevet. Bare 8 av 10 fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Pasienter med komplette og inkomplette nerveskader ble inkludert. Ingen amputasjoner, men 4 av 10 med tidligere

nevromkirurgi og hele 7 av 10 med klinisk symptomatisk nevrom ved inklusjon. Funnene anses overførbare. ; Upresise estimater

(imprecision): Svært alvorlig . Effect estimates not given. Svært liten n, trekker ned til Veldig lav pga dette. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
(VAS 0-10) Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

N=8 completed the study. Of these, none
reported improvement from baseline in either

group. Effect estimates not given. No
significant between group difference for

either dose. Effect estimates not given. Ref
[48].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
lav n og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Bivirkninger
(withdrawals) Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

2 dropouts i intervensjonsgruppen, 0 i
kontrollgruppen. Withdrawals due to

excessive lethargy (80mg) and postural
hypotension (40 mg). I tillegg klaget 4 pas i
intervensjonsgruppen over mild postural

svimmelhet, uten å droppe ut av studien. Ref
[48].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Randomisert kontrollert crossover-studie (hver pasient sin egen kontroll).

Crossover etter 2 uker, 1 uke med placebo mellom. Ikke regnet på mulig carry-over effekt. Lav n (underpowered study?).

Randomisering og blinding ikke tilstrekkelig beskrevet. Bare 8 av 10 fullførte studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Pasienter med komplette og inkomplette nerveskader ble inkludert. Ingen amputasjoner, men 4 av 10 med tidligere

nevromkirurgi og hele 7 av 10 med klinisk symptomatisk nevrom ved inklusjon. Funnene anses overførbare. ; Upresise estimater

(imprecision): Alvorlig . Svært liten n, trekker ned til Veldig lav pga dette. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Memantin

Komparator: Placebo

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Randomiserte kontrollerte studier, men en mulig risiko for

seleksjonsbias i begge. Ellers godt gjennomført. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . I2 = 0 ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pas med kroniske fantomsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Begge studier lav n,

mulig lav styrke. Men adekvat dose og oppfølgingstid. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 52

pasienter i 2 studier.

Standardized mean difference 0,24 (95% CI
-0,31 to 0,79), dvs ikke bedre effekt enn

placebo. Ref [12].

Moderat
grunnet uklar risk of

bias og mulig lav

styrke (imprecision) 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Tapentadol

Komparator:
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Svak Anbefaling

11.1.5. Vi foreslår at lokalbehandling med lidokain forsøkes ved nevromsmerter1 når andre, bedre dokumenterte tiltak ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case-series studie av pasienter med kroniske smerter, n=5. Varierende

oppfølgingstid og dosering av tapentadol. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . 3 benamputerte, 1 armamputert

og 1 pas med plexusskade. Antar relevant overførbarhet mtp fantomsmerter, men ikke sikker overførbarhet for stumpsmerter. ;

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n. De 5 cases rapportert hver for seg. Ikke angitt usikkerhet i effektestimatene. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Smertereduksjon
(VAS) Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

Case series. P1 VAS 7-2 (23 dager). P2 VAS
7,5-1 (54 dager). P3 VAS 6-4 (72 dager). P4

VAS 7-3 (23 dager). P5 VAS 8,5-3 (233 dager).
Effekten ikke lineær, men varierende gjennom
oppfølgingsperioden (grafisk angitt). Ref [52].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1
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Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Vi finner ingen spesifikk dokumentasjon for topikal (ikke-invasiv) behandling med lidokain ved nevromsmerter, men det er vist at dette
kan ha effekt hos enkelte pasienter med nevropatisk smerte [16]. Dokumentasjonen, oppsummert i en Cochrane review fra 2014 [24], er
av svært lav kvalitet. Medikamentet er imidlertid billig og tiltaket ikke-invasivt. Lidokain har også en positiv bivirkningsprofil og de fleste
vil ha erfaring med det fra tidligere (for eksempel hos tannlege), slik at risikoen for allergiske reaksjoner vil være liten. Medikamentet er
lett tilgjengelig (den minste pakningen er reseptfri) og lett å applisere. Enkeltpasienter som ønsker det, kan dermed forsøke medikamentet
innenfor et begrenset tidsrom. For detaljer vises til avsnittet «Lokalbehandling med lidokain» under «Ikke-farmakologisk behandling av
fantomsmerter og stumpsmerter».

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Det mangler spesifikk
dokumentasjon for effekt av topikal lidokain ved nevromsmerter. Medikamentet er imidlertid billig og tiltaket ikke-invasivt. Lidokain
har også en positiv bivirkningsprofil og de fleste vil ha erfaring med det fra tidligere (for eksempel hos tannlege), slik at risikoen for
allergiske reaksjoner vil være liten. Medikamentet er lett tilgjengelig (den minste pakningen er reseptfri) og lett å
applisere. Enkeltpasienter som ønsker det, kan dermed forsøke medikamentet innenfor et begrenset tidsrom.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Det foreligger indirekte evidens av svært lav kvalitet som kan tyde på
at topikal lidokain kan ha effekt ved stumpsmerter og fantomsmerter. Vi kunne ikke finne spesifikk dokumentasjon for
lokalbehandling med lidokain ved nevromsmerter.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som er plaget med nevromsmerter vil ønske å forsøke lokalbehandling med lidokain når andre, bedre
dokumenterte tiltak ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Medikamentet er billig, og de minste pakningene kan kjøpes av pasienten uten resept, dvs. uten å belaste legeressurser.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Lokalbehandling med lidokain

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [28], Cochrane review, smerteintensitet:

Til sammen ble 12 studier med 508 deltakere vurdert. Kun 1 studie rapportere data for smertereduksjon, n=58, 2 ukers
oppfølgingstid, angitt i evidensprofilen. Detaljer fra denne studien:
I intervensjonsgruppen anga 12/40 minst 50% reduksjon i smerte (ITT 12/58), sammenliknet med 3/40 i kontrollgruppen (ITT 3/
58). I intervensjonsgruppen anga 16/40 minst 30% reduksjon i smerte (ITT 16/58), sammenliknet med 3/40 i kontrollgruppen (ITT
3/58).
I tillegg: Three single-dose studies reported participants who were pain-free at a particular time point, or had a 2-point (of 10)
reduction in pain intensity. Two enriched enrolment, randomised withdrawal studies reported time to loss of efficacy.
Authors’ conclusion: In all but one study, third tier (very low quality) evidence indicated that lidocaine was better than placebo for
some measure of pain relief.

Ref [28], Cochrane review, bivirkninger:

Lite antall studier og deltakere. ≤2 ukers oppfølgningstid. 263 participants in open label phase, 1 study. 210 participants in double-
blind treatment, 5 studies.

Authors’ conclusion: Pooling multiple-dose studies across conditions demonstrated no clear evidence of an effect of lidocaine on
the incidence of adverse events or withdrawals, but there were few events and the withdrawal phase of enriched enrolment
designs is not suitable to assess the true impact of adverse events (very low quality evidence).

Detaljer: Adverse events /withdrawals: 12/263 (1 study, open label), 3/175 (double blind treatment), 2/174 controls. RR 1,24
(0,34-4,55) NNH not calculated. Serious adverse events: 6/273 (1 study, open label, judged not related to study medication).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- nevropatisk

smerte Basert på data fra 58

pasienter i 1 studier.

I intervensjonsgruppen anga 12/40 minst 50%
reduksjon i smerte og 16/40 minst 30%

reduksjon i smerte, sammenliknet med hhv 3/
40 og 3/40 i kontrollgruppen. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [28].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision). Dette er
i tråd med Cochranes

egen vurdering av
evidensen (for
pasienter med

nevropatisk smerte). 1

Bivirkninger
Basert på data fra 473

pasienter i 6 studier.

Adverse events /withdrawals: 12/263 (1
study, open label), 3/175 (double blind

treatment), 2/174 controls. RR 1,24

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
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Svak Anbefaling

11.1.6. Vi foreslår at capsaicin (Qutenza) forsøkes ved nevromsmerter1 dersom enklere, mindre kostbare tiltak med lavere
bivirkningsrisiko ikke har gitt tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-review, med god metodologi. Alle inkluderte studier vurdert av

forfatterne å ha high risk of bias, enten pga lav n, incomplete outcome assessment, eller begge. For dette aktuelle utfallet ligger kun 1

studie til grunn. Studien har liten n (underpowered?) og kort oppfølgingstid. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig .

Studien utført på pasienter med ulike typer nevropatisk smerte. Dermed indirekte evidens der en må ta høyde for evt. ulike

smertemekanismer ved disse smertetypene og ved fantom- og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Kun 1

studie, lav n. Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Cochrane-review, med god metodologi. Alle inkluderte studier vurdert av

forfatterne å ha high risk of bias, enten pga lav n, incomplete outcome assessment, eller begge. ; Heterogenitet (inconsistency):

Alvorlig . Inkluderte studier varierte i type applikasjon (spray, gel, plaster, krem), type nevropatisk smerte, selve intervensjonen,

design. Metaanalyse dermed ikke mulig. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Studiene utført på pasienter med ulike

typer nevropatisk smerte. Dermed indirekte evidens der en må ta høyde for evt. ulike smertemekanismer ved disse smertetypene og

ved fantom- og stumpsmerter. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Kun 1 studie, lav n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

(0,34-4,55) NNH not calculated. For detaljer,
se Sammendrag. Ref [28].

alvorlig/signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger evidens av lav kvalitet som kan tyde på at capsaicin (Qutenza) har effekt ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter.
Dette er i overensstemmelse med klinisk erfaring, men må bekreftes i større, kontrollerte studier. Etter en helhetsvurdering vurderer vi
det slik at dette produktet per nå ikke har noen plass i primærbehandlingen av nevromsmerter, men at det kan forsøkes hos pasienter der
enklere, mindre kostbare tiltak med lavere bivirkningsrisiko ikke har ført fram. For detaljer vises til avsnittet «Capsaicin (Qutenza)» under
«Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter».

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Capsaicin kan ha effekt, men
kvaliteten på evidensen er lav. Behandlingen er ikke-invasiv, men må utføres av lege. Rapportert bivirkningsfrekvens er høy. Vanlige
bivirkninger er smerter, brenning, stikking og erytem der medikamentet er applisert på huden. Kjemiske brannskader er også
rapportert. Bivirkningene kan bli så ille at behandlingen må avbrytes. Balansen mellom fordeler og ulemper for capsaicin ved
behandling av nevromsmerter vurderes totalt sett som uklar, og det blir viktig å gjøre individuelle vurderinger i samråd med den
enkelte pasienten.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Det foreligger evidens av lav kvalitet som kan tyde på at capsaicin
(Qutenza) har effekt ved langvarige fantomsmerter og stumpsmerter. Vi kunne ikke finne spesifikk dokumentasjon for bruk av
capsaicin ved nevromsmerter.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som er plaget av nevromsmerter vil ønske å forsøke capsaicin. Den relativt høye forekomsten av
bivirkninger gjør det svært viktig med god informasjon og samvalg, og kan føre til at pasienter velger preparatet bort. Qutenza
anbefales ikke til pasienter under 18 år.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Qutenza plaster er dyrt, ett plaster koster per 29.09.15 kr 2596,90. Preparatet kan søkes dekket gjennom blåreseptforskriften, punkt
-71 (kroniske smerter).

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med fantomsmerter og/eller stumpsmerter

Intervensjon: Capsaicin plaster: 1 treatment with 8% capsaicin cutaneous patch

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 9, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Referanse [33], observasjonsstudie:

Utvalg

Kun fantomsmerter (PLP) n=10
Kun stumpsmerter (SP) n=4
Både fantomsmerter og stumpsmerter (PLP/SP) n=7

Fantomsmerter

Hos 10 pas med ren fantomsmerte var pre-treatment NPRS mean 6,3 (± 0,9), post-treatment NPRS 2,4 lower (SEM 0,4).
70% reported minimum 30% more reduction in pain.
n=7 reported combined PLP/SP, with a baseline NPRS 7,6 (± 0,4). Of these, 28,6% reported minimum 30% reduction in pain. Mean
reduction in NPRS was -1,5 (SEM 0,6).

Stumpsmerter

Hos 4 pas med ren stumpsmerte var pre-treatment NPRS mean 6,8 (± 0,6), post-treatment NPRS 1,7 lower (SEM 0,8).
50% (n=2) reported minimum 30% reduction in pain.
n=7 reported combined PLP/SP, with a baseline NPRS 7,6 (± 0,4). Of these, 28,6% reported ?30% reduction in pain. Mean
reduction in NPRS was -1,5 (SEM 0,6).

Søvn

Søvnvarighet (t/natt) Pre-treatment Post-treatment
PLP (n=10) 5,9 6,5
SP (n=4) 7,3 7,8
PLP/SP (n=7) 5,4 6,3

Oppvåkninger (antall/natt)
PLP (n=10) 2,9 2,0
SP (n=4) 0,75 0
PLP/SP (n=7) 4,2 2,6

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Smerteintensitet
- fantom Basert på data fra 17

pasienter i 1 studier.

Hos 10 pas med ren fantomsmerte var mean
reduction in NPRS -2,4 (SEM 0,4). For detaljer,

se Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1
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Smerteintensitet
- stump Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

Hos 4 pas med ren stumpsmerte var mean
reduction in NPRS was -1,7 (SEM 0,8). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [33].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Søvn
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

Økt søvnvarighet og færre oppvåkninger per
natt etter behandling. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Livskvalitet
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

Bedring i livskvalitet hos 60% med PLP, 50%
med SP og 28,6% med PLP/SP. For detaljer

vedr. utvalg, se Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Bivirkninger
Basert på data fra 21

pasienter i 1 studier.

1 of 7 with PLP/SP reported increased pain.
Physicians reported good or very good
tolerability in 90,5% of patients. Poor

tolerability was reported for none of the
n=21. For detaljer vedr. utvalg, se

Sammendrag. Ref [33].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Bivirkninger
Basert på data fra 300

pasienter i 4 studier.

Capsaicin caused a statistically significant
higher rate of local adverse events at 8 weeks
than placebo when used for neuropathic pain.
Intervention group 89/154, control group 26/

146. RR 3,2 (95% CI 2,2-4,6). NNH 2,5 (95%
CI 2,0-3,3). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 6

Withdrawals
Basert på data fra 503

pasienter i 5 studier.

Withdrawals due to adverse effects were
significantly higher with capsaicin than

placebo when used for neuropathic pain.
Intervention group 40/253, control group 6/
250. RR 5,5 (95%CI 2,6-12) NNH 7,5 (95% CI

5,5-12,0). Ref [30].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant
heterogenitet

(inconsistency),
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og mulig

risk of bias 7
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Svak Anbefaling

11.1.7. Vi foreslår operativ behandling av nevromer hos pasienter som har typiske nevromsmerter1 dersom konservative tiltak ikke har
gitt tilfredsstillende smertelindring.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært lav n (4 med ren stumpsmerte), trekker ned til veldig

lav pga dette. Stor SEM. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. Ikke validert

livskvalitetsskala. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Multisenterstudie. Men ikke-randomisert, ikke blindet, uten

kontrollgruppe. Få deltakere. Ikke angitt styrkeberegninger. Lang varighet av smertene i alle grupper. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerhet i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Metaanalyse av RCTs. Trekker for heterogenitet samt mulig

manglende overførbarhet til pasienter med amputasjonsrelaterte smerter. I tillegg for noe mangelfull angivelse av seleksjonen av

studiene som er inkludert (ikke nok til å gi eget trekk, men medvirkende i vurderingen mellom MODERATE og LOW). ; Heterogenitet

(inconsistency): Alvorlig . I2 = 62,5%, p=0,02. Dermed risiko for at metaanalysen ikke er gyldig. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Pasienter med nevropatisk smerte av ulike typer, men ikke fantomsmerter eller stumpsmerter. Heller ingen

subgruppeanaylse av pasienter som ikke har hatt effekt av andre behandlingsalternativer. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen

alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Ingen alvorlig . Metaanalyse av RCTs. Trekker for heterogenitet samt mulig

manglende overførbarhet til pasienter med amputasjonsrelaterte smerter. I tillegg for noe mangelfull angivelse av seleksjonen av

studiene som er inkludert (ikke nok til å gi eget trekk, men medvirkende i vurderingen mellom MODERATE og LOW). ; Heterogenitet

(inconsistency): Alvorlig . I2 = 62,5%, p=0,02. Dermed risiko for at metaanalysen ikke er gyldig. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Alvorlig . Pasienter med nevropatisk smerte av ulike typer, men ikke fantomsmerter eller stumpsmerter. Heller ingen

subgruppeanaylse av pasienter som ikke har hatt effekt av andre behandlingsalternativer. ; Upresise estimater (imprecision): Ingen

alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;
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forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Operativ behandling av amputasjonsnevromer er en behandlingsmulighet som i flere studier har vist lovende resultater [5]. Men selv om
et stort antall ulike teknikker har vært forsøkt, er foreliggende evidens uklar når det gjelder effekten av disse, både i sin helhet og når det
kommer til valg av operasjonsmetode [1, 4, 5, 7]. Den mest lovende metoden har vært kirurgisk fjerning av nevromet og transplantasjon av
nervestumpen inn i en vene, såkalt «nerve capping technique» [8]. Andelen pasienter som blir helt smertefrie ved kirurgisk fjerning av
Mortons nevrinom anslås til mellom 71% og 80% [9], mens en nyere studie av effekten av nevromeksisjon hos hånd/fingeramputerte fant
spontan smertelette hos kun 33%, mens 16,7% rapporterte om forverring av de nevropatiske smertene postoperativt [5]. Studien er liten
og av svært lav kvalitet, men sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring og med tidligere studier [1]. På bakgrunn av
ovenstående foreslås operativ behandling kun hos pasienter som har typiske nevromsmerter og der konservative tiltak ikke har gitt
tilfredsstillende smertelindring. Anbefalingen har støtte i nyere litteratur [1, 5, 7, 10]. Spesielt hos pasienter med mekanisk utsatte
nevromer, kan kirurgi være et nødvendig tiltak for å oppnå tilfredsstillende symptomlette.

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Operativ behandling av
amputasjonsnevromer har i flere studier vist lovende resultater, og kan spesielt hos pasienter med mekanisk utsatte nevromer være
nødvendig for å oppnå tilfredsstillende symptomlette. Samtidig foreligger også risiko for manglende effekt eller forverring.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Evidens av veldig lav kvalitet har vist lovende resultater for operativ
behandling, men det foreligger også risiko for manglende effekt eller forverring.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter som er plaget av nevromsmerter vil ønske å forsøke kirurgisk behandling dersom konservativ behandling
ikke har ført fram. Muligheten for terapisvikt og forverring postoperativt gjør det svært viktig med god informasjon og at samvalg
legges til grunn for valg av intervensjon.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Operativ behandling krever ressurser i form av sykehusinnleggelse, tid og nødvendig helsepersonell.

Vesentlige problemer, eller potensielle problemer, men ikke undersøkt
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For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon

Intervensjon: Operativ behandling

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 11, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [5], case series:

2 pas anga bedring, hhv NRS 7,7-2,5 og 4,3-2,1. 1 pas anga forverring, NRS 1,0-5,5. Etterverdier estimert ut fra graf.
Gjennomsnittsverdier for hele gruppen ikke angitt, men estimert; før operasjonen NRS 5,6 (estimert ut fra tabell); etter
operasjonen NRS 5,12 (estimert ut fra graf).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Liten studie, case series, uten kontrollgruppe. Hvordan pas ble valgt og

hvordan diagnosen ble stilt er ikke beskrevet. Intervensjonen er derimot godt beskrevet. Noe kort oppfølgingstid. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Hånd/fingeramputerte. De inkluderte pasientene hadde kronisk nevromsmerte, og hadde

forsøkt medikamentell behandling. 3 pas var dessuten tidligere operert for nevrom (2 av disse med forbigående effekt, den 3. uten

effekt). Dette begrenser overførbarheten med tanke på vurdering av effekten av kirurgi som primærbehandling. Trekker likevel ikke

for dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Etterverdier (NRS) kun angitt grafisk, uten usikkerheter. Og ikke som

gjennomsnitt, men per pasient. I tillegg svært lav n. Trekker totalt (sammen med bias og indirectness) ned til Veldig lav tiltro til

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nevromsmerter
(NRS) Basert på data fra 6

pasienter i 1 studier.

Case series. 2 pas anga bedring, hhv NRS
7,7-2,5 og 4,3-2,1. 1 pas anga forverring, NRS
1,0-5,5. For detaljer, se Sammendrag. Ref [5].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
begrenset

overførbarhet og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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Svak Anbefaling MOT

11.1.8. Vi foreslår at injeksjoner med lokalanestetika ikke brukes som standardbehandling av nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Det vil være nyttig å registrere nevromsmerter hos overekstremitetsamputerte ved hjelp av en numerisk skala (NRS; numeric rating
scale). Dette er et enkelt redskap for å dokumentere både effekten av tiltak og utviklingen av smerte over tid, og er i bruk i flere norske
registre, samt Tromsøundersøkelsen. Registeringen bør starte før oppstart med smertebehandling, og deretter gjentas for eksempel ved
hver kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet. Det vil være hensiktsmessig å bruke en NRS for både smerteintensitet og
plagsomhet [22]. I Tromsøundersøkelsen brukes følgende:
Smerteintensitet 0-10; 0 = ingen smerte, 10 = sterkest tenkelige smerte
Plagsomhet 0-10; 0 = ikke plagsomt, 10 = verst tenkelige plage

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Nevromsmerter gir erfaringsmessig ofte problemer med protesebruk og dermed store funksjonstap. Det er ut fra foreliggende
evidens uklart om injeksjonsbehandling med lidokain har effekt. Behandlingen er invasiv, og foreslås ut fra nåværende
kunnskapsgrunnlag ikke brukt som standardbehandling ved nevromsmerter. I likhet med topikal lidokain (egen anbefaling) er
medikamentet imidlertid billig og de fleste pasienter vil ha forsøkt det tidligere, feks i forbindelse med tannlegebesøk. Hos pasienter
med behandlingsrefraktær smerte kan behandlingen dermed forsøkes over et kortere tidsrom, enten hos fastlege eller hos det
regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Tilgjengelig evidens har vist inkonsistente resultater for ulike behandlingsalternativer, og det er ingen konsensus om hva som er beste
praksis i behandling av nevromrelatert smerte hos amputerte. Injeksjonsbehandling med lidokain har vist lovende, men ikke
konsistente resultater.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at en del pasienter med behandlingsrefraktære nevromsmerter vil ønske å forsøke injeksjonsbehandling med lidokain. Andre
vil velge det bort pga invasivitet eller manglende dokumentasjon av effekt.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Det er beskrevet effekt av injeksjon av natriumkanalblokkeren lidokain i vevet rundt smertefulle nevromer [2, 6, 14]. Rasjonalet for
behandlingen er økt forekomst av natriumkanaler i nevromvev [2, 5]. En liten, enkeltblindet case-series studie av 9 pasienter med
nevromsmerter fant signifikant effekt av lidokain sammenliknet med 2 ulike kontrollbehandlinger [17]. I tråd med dette er perifere
nerveblokkader forsøkt i behandlingen av nevromsmerter og fantomsmerter, med lovende, men foreløpig ikke konsistente resultater [1, 2,
18]. Det er behov for flere gode, kontrollerte studier. Behandlingen er invasiv, og kan ut fra nåværende kunnskapsgrunnlag ikke foreslås
som standardbehandling ved nevromsmerter. I likhet med topikal lidokain (se egen anbefaling) er medikamentet imidlertid billig og de
fleste pasienter vil ha forsøkt det tidligere, for eksempel i forbindelse med tannlegebesøk. Hos enkeltpasienter med behandlingsrefraktær
smerte kan behandlingen dermed forsøkes over et kortere tidsrom, enten hos fastlege eller hos det regionale dysmeli- og
armamputasjonsteamet.

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

Lidokain er billig, men injeksjonsbehandling krever legeressurser (fastlege eller amputasjonsteam).

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon

Intervensjon: Perinevromal injeksjon med lidokain

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 11, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [17], case series:

All patients were injected with (in this order):
0,5 ml normal saline
5 mg gallamine + 0,5 ml normal saline
1 ml 1% lidocaine

NRS
Usual pain 6,44
Baseline (before injections) 5,33
Post saline 5,33
Post gallamine 8,55
Post lidocaine 1,88
Signifikant endring etter gallamin (forverring) og lidokain (bedring) sammenliknet med baseline, p<0.01.

Ingen endring ved injeksjon av gallamin i motsatt sides arm (tall ikke angitt).

Ingen oppfølging etter intervensjonen, dvs ingen informasjon om evt langtidseffekt.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nevromsmerter
(NRS 0-10)

Basert på data fra 9

pasienter i 1 studier.
Case series. Baseline NRS 5,33. Post lidokaine

NRS 1,88. Signifikant bedring, p<0,01. Se
Veldig lav

grunnet alvorlig/
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Sterk Anbefaling MOT

11.1.9. Vi fraråder bruk av injeksjonsbehandling med kortikosteroider i behandlingen av amputasjonsnevromer1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Liten studie, case series. Fast rekkefølge på injeksjonene (alle pas fikk alle

3 substanser), pas var blindet for rekkefølgen. Ingen kontrollgruppe, men 5 av pas fikk også injisert gallamine i motsatt sides arm som

en form for kontroll. Hvordan pas ble valgt er ikke beskrevet. Intervensjonen er derimot godt beskrevet. Mulig overestimering av

effekt idet lidokain systematisk ble gitt etter gallamine, som induserte smerter. (6 av 9 pas måtte avbryte gallamin og gå over til

lidokain pga uutholdelige smerter). ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Arm/hånd- og benamputerte. De

inkluderte pasientene hadde kronisk nevromsmerte, det var minst 1 år siden skaden (range 1,5-10år). Ingen informasjon om annen

tidligere eller pågående smertebehandling. Dermed noe usikkert om effekten gjelder alle pas med nevrom. Men trekker ikke for dette

alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerheter ikke angitt. Antas å være høy, med n=9. Trekker sammen med risk of

bias og mulig indirectness ned til Veldig lav tiltro til effektesimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Sammendrag for detaljer. Ref [17].

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) og mulig

indirectness 1

Fordeler og ulemper

Injeksjonsbehandling med kortikosteroider er ikke godt dokumentert ved amputasjonsnevromer. Gjentatte injeksjoner har
komplikasjoner bla i form av atrofi av hud og subkutant fettvev på injeksjonsstedet. Dette kan for armamputerte gi sekundære
problemer, feks med protesebruk. Vi fraråder på bakgrunn av dette bruk av injeksjonsbehandling med steroider i behandlingen av
amputasjonsnevromer, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Injeksjonsbehandling med kortikosteroider er godt beskrevet for Mortons nevrinom, der med en suksessrate på 50 % etter
enkeltinjeksjoner og opp mot 80 % etter gjentatte injeksjoner. Gjentatte injeksjoner har imidlertid komplikasjoner i form av blant annet
hyperpigmentering og atrofi av hud og subkutant fettvev på injeksjonsstedet [1]. Dette kan for amputerte potensielt gi sekundære
problemer, for eksempel med protesebruk. Metoden er ikke godt dokumentert for amputasjonsnevromer [1, 19], der vi kun fant en
kasuistikk av svært lav kvalitet [19], se Forskningsdokumentasjon. Vi fraråder på bakgrunn av ovenstående bruk av injeksjonsbehandling
med kortikosteroider i behandlingen av amputasjonsnevromer, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg
der effekten evalueres systematisk.

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".
Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider omtales også i anbefaling 9.22.1 under "Farmakologisk behandling av langvarige
fantomsmerter og stumpsmerter".

Kvalitet på dokumentasjonen

Injeksjonsbehandling med steroider er godt beskrevet for Mortons nevrinom, men er ikke godt dokumentert for
amputasjonsnevromer, der vi kun fant en kasuistikk av veldig lav kvalitet.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Se "Fordeler og ulemper". Vi antar at de fleste pasienter med nevromsmerter vil ønske et annet, bedre dokumentert, ikke-invasivt
tiltak som ikke innebærer risiko for sekundære stumprelaterte problemer.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Se "Fordeler og ulemper". Injeksjonsbehandling krever legeressurser.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med nevromsmerter etter amputasjon

Intervensjon: Injeksjon med kortikosteroider

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 11, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Sterk Anbefaling MOT

11.1.10. Vi fraråder bruk av kryoterapi, kjemisk denervering, radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation ved nevromsmerter1.

1 Se Praktisk informasjon for detaljer vedrørende typisk klinikk og diagnose.

Praktisk Info

Nevrom er i utgangspunktet en klinisk diagnose. Pasienten har typisk lokaliserte smerter av brennende eller stikkende karakter, som
forverres av berøring, derunder protesebruk [1, 14, 20]. Nevromet kan av og til palperes, som en liten, fast elastisk struktur. Tinels tegn er
oftest positivt, med utstrålende smerter og parestesier til nervens utbredelsesområde (derunder til fantomet). Pasienten kan også angi
slike smerter ved palpasjon. Typisk forekommer også hyperalgesi, allodyni eller hypoestesi distalt for der Tinels tegn er positivt [1, 21].

Dersom den kliniske diagnosen er usikker, kan billeddiagnostikk være nyttig. Førstevalget bør da være ultralyd. Dette er en billig, rask,
noninvasiv og tilgjengelig modalitet som ikke har kjente bivirkninger. Det er også godt dokumentert at metoden kan brukes til eksakt
diagnostisering og lokalisering av nevromer (for Mortons nevrinom 95% sensitivitet og 98% spesifisitet) [1]. Det klassiske utseendet for
nevrom ved ultralyd er en oval hypoekkogen (mørk) masse, veldefinert eller irregulær, med direkte tilknytning til en nerve, men med
større diameter enn denne [1, 19]. MR kan brukes for å skille nevromer fra andre bløtdelstumores, men er stort sett ikke nødvendig for å
stille nevromdiagnosen. Undersøkelsen er dessuten kostnadskrevende og tidkrevende. CT anbefales ikke, primært fordi metoden gir en
for dårlig visualisering av nevromet opp mot tilhørende nerve og i forhold til eventuelle artefakter [1].

Nøkkelinfo

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Case study. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Case study. Kun 1 pasient. Dvs høy risk of bias, alvorlig imprecision og svært lav tiltro til

effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected. ;

Nevromsmerter

Basert på data fra 1

pasienter i 1 studier.

Case study. En pasient med et smertefullt
amputasjonsnevrom i uex rapporterte

vedvarende smertelindring 1 år etter en
injeksjon med lokalanestesi kombinert med
glukokortikoidet triamcinolone acetonide.

Effekten ble tilskrevet steroidbehandlingen.
Ref [19].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Fordeler og ulemper

Vi kunne ikke finne relevant evidens for bruk av disse intervensjonene i behandling av amputasjonsnevromer. Ved behandling av
Mortons nevrinom er det rapportert om til dels høy forekomst av alvorlige bivirkninger, derunder nekrose av omliggende vev, økte
smerter og CRPS. Metodene er invasive og kostnadskrevende. Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av kryoterapi, kjemisk
denervering, radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation ved nevromsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i
et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Kryoterapi, kjemisk denervering, radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation er nyere intervensjonsteknikker som til en viss grad
brukes ved behandling av nevromer [1]. Det foreligger noe evidens for effekt av kjemisk ablasjon ved behandling av Mortons nevrinom.
Det er imidlertid også rapportert om til dels høy forekomst av alvorlige bivirkninger, derunder nekrose av omliggende vev, økte smerter og
CRPS [1]. Vi kunne ikke finne dokumentasjon for bruk av noen av metodene ved amputasjonsnevromer. Metodene er invasive og
kostnadskrevende. For detaljer vises til avsnittene «Subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation» under «Ikke-
farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter» og «Ulike former for denervering» under «Farmakologisk behandling av
langvarige fantomsmerter og stumpsmerter». Vi fraråder på denne bakgrunn bruk av kryoterapi, kjemisk denervering,
radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation ved nevromsmerter, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert
opplegg der effekten evalueres systematisk.

For utfyllende informasjon om behandling av nevromsmerter, se kapittelteksten for kapitlet "Nevromsmerter".

11.2 - Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner

Vanligste årsaker til lokale stump-problemer som trykksmerter, mekanisk smerte og sår er dårlig tilpasset protese som gir gnag /
feilbelastning av stumpen, trykkpunkter over benender pga dårlig bløtdelsdekning, patologisk bendannelse eller lokale forhold i bløtvevet på
stumpen (arr, hyperkeratose, hud fast i underliggende ben osv) [6, 28, 29]. Denne typen problemer kan ofte løses ved å justere protesen, men
kan også kreve kirurgisk behandling med sårrevisjon eller stumpkirurgi [6, 28-30]. Dette omtales nærmere under «Stumpkorrigerende
kirurgi» i kapitlet «Kirurgiske intervensjoner».

Ved sår og infeksjoner er det viktig å gi huden best mulig forhold for tilheling, og det vil da være nødvendig å avstå fra protesebruk en kortere
eller lengre periode.

For å fastslå hva som vil være den mest hensiktsmessige behandlingen dersom justering av protesen ikke fører fram, anbefaler vi at pasienter
med lokale stump-problemer henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste armamputasjonsteam [6]. For pasienter som ikke bruker
protese, anbefaler vi direkte henvisning til tverrfaglig vurdering. Eventuell henvisning til vurdering hos ortoped bør som hovedregel først
gjøres etter en slik tverrfaglig vurdering.

Aktuelle kryssreferanser:
Stumpkorrigerende kirurgi omtales nærmere under «Kirurgiske intervensjoner» (anbefaling 13.5.1).
Henvisningsrutiner omtales under «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

Sterk Anbefaling

11.2.1. Vi anbefaler at en ved lokale stump-problemer som trykksmerter, mekanisk smerte og sår først justerer protesen for å eliminere
proteserelaterte årsaker. Hvis dette ikke fører fram, anbefaler vi at pasienten henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli-
og armamputasjonsteam. For pasienter som ikke bruker protese, anbefaler vi direkte henvisning til tverrfaglig vurdering.

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne evidens for bruk av kryoterapi, kjemisk denervering, radiofrekvensablasjon og spinal cord stimulation ved
amputasjonsnevromer.

Verdier og preferanser

Se "Fordeler og ulemper".

Ressursbruk og andre hensyn

Se "Fordeler og ulemper".
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Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Vanligste årsaker til lokale stump-problemer som trykksmerter, mekanisk smerte og sår er dårlig tilpasset protese som gir gnag /
feilbelastning av stumpen, trykkpunkter over benender pga dårlig bløtdelsdekning, patologisk bendannelse eller lokale forhold i bløtvevet
på stumpen (arr, hyperkeratose, hud fast i underliggende ben osv) [6, 28, 29]. Denne typen problemer kan ofte løses ved å justere
protesen, og vi anbefaler derfor at man starter med dette for å eliminere proteserelaterte årsaker. For å fastslå hva som vil være den mest
hensiktsmessige behandlingen dersom justering av protesen ikke fører fram, anbefaler vi at pasienter med lokale stump-problemer
henvises til en tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam [6]. For pasienter som ikke bruker protese, anbefaler
vi direkte henvisning til tverrfaglig vurdering.

Fordeler og ulemper

Det vil erfaringsmessig være en fordel å starte med å justere protesen, da dette oftest enten vil være en tilstrekkelig løsning, eller en
del av løsningen. De tverrfaglige teamene innehar landets spisskompetanse på overekstremitetsamputasjoner, og en vurdering her
anbefales dermed hvis en ikke kommer til målet med protesejustering, eller dersom pasienten ikke bruker protese. Nytten av et slikt
tiltak vurderes å veie opp for den eventuelle ulempen at vurderingen for enkelte vil innebære en ikke ubetydelig reiseveg, evt. med
behov for overnatting.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt på bakgrunn av klinisk erfaring og konsensus i arbeidsgruppen, støttet av en eldre lærebok samt en nyere
amerikansk konsensusbasert retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjoner. Den støttes dessuten av indirekte
forskningsbasert evidens (UptoDate og amerikanske retningslinjer for rehabilitering etter benamputasjoner). Arbeidsgruppen mener
at det er god overførbarhet mellom disse pasientgruppene når det gjelder stumprelaterte problemer. Vi vurderer det imidlertid ikke
som relevant å sette opp en evidenstabell.

Lav

Verdier og preferanser

Pasienter med stumprelaterte plager vil oftest ha problemer med å bruke protese, og dermed være plaget med både smerter og
nedsatt funksjon. Vi antar at de fleste vil ønske å forsøke en protesejustering før en evt. henvisning til tverrfaglig vurdering. For
pasienter som ikke bruker protese, anbefaler vi direkte henvisning til tverrfaglig vurdering.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Det vil være kostnadseffektivt om lokale stump-problemer vurderes av ortopediingeniør og/eller et spesialisert dysmeli- og
armamputasjonsteam framfor hos lokale helsetjenesteytere med liten/ingen erfaring med dette. Pasienten vil da oppnå rask og riktig
behandling, evt. nødvendig viderehenvisning dersom konservative tiltak ikke fører fram (se anbefaling 11.2.3).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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For utfyllende informasjon, se Nøkkelinformasjon for denne anbefalingen og kapittelteksten for kapitlet "Trykksmerter, mekaniske
smerter, sår og infeksjoner".

Sterk Anbefaling

11.2.2. Vi anbefaler at sår og infeksjoner behandles i henhold til gjeldende generelle retningslinjer for dette, og at en unngår protesebruk
til sår / infeksjon på stumpen er tilhelet.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Sår og infeksjoner vil kunne gi plager i form av smerter og nedsatt funksjon både hos protesebrukere og hos pasienter som ikke bruker
protese. Samtidig vil slike stump-problemer i seg selv oftest være til hinder for protesebruk. Det vil dermed være en fordel å behandle
dette i henhold til beste praksis. Erfaringsmessig går tilhelingen raskere dersom stumpen ikke utsettes for mekanisk belastning i form av
protesebruk, og det vil derfor være nødvendig å avstå fra protesebruk en kortere eller lengre periode.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner".

Fordeler og ulemper

Sår og infeksjoner vil kunne gi plager i form av smerter og nedsatt funksjon både hos protesebrukere og hos pasienter som ikke bruker
protese. Samtidig vil slike stump-problemer i seg selv oftest være til hinder for protesebruk. Det vil dermed være en fordel å behandle
dette i henhold til beste praksis. Erfaringsmessig går tilhelingen raskere dersom stumpen ikke utsettes for mekanisk belastning i form
av protesebruk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt på bakgrunn av klinisk erfaring og konsensus i arbeidsgruppen, støttet av en eldre lærebok samt en nyere
amerikansk konsensusbasert retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjoner. Den støttes dessuten av indirekte
forskningsbasert evidens (UptoDate og amerikanske retningslinjer for rehabilitering etter benamputasjoner). Arbeidsgruppen mener
at det er god overførbarhet mellom disse pasientgruppene når det gjelder stumprelaterte problemer. Vi vurderer det imidlertid ikke
som relevant å sette opp en evidenstabell.

Lav

Verdier og preferanser

Pasienter med stumprelaterte plager som sår og infeksjoner vil oftest ha plagsomme symptomer og problemer med å bruke protese.
Vi antar at de fleste vil ønske behandling av dette i tråd med gjeldende generelle retningslinjer.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Arbeidsgruppen vurderer det som kostnadseffektivt å behandle stumprelaterte problemer som sår og infeksjoner i tråd med
gjeldende retningslinjer.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Svak Anbefaling

11.2.3. Vi foreslår at pasienter med vedvarende stump-problemer til tross for konservativ behandling, henvises til vurdering hos ortoped
med kompetanse i stumpkirurgi.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Vanligste årsaker til lokale stump-problemer som trykksmerter, mekanisk smerte og sår er dårlig tilpasset protese som gir gnag /
feilbelastning av stumpen, trykkpunkter over benender pga dårlig bløtdelsdekning, patologisk bendannelse eller lokale forhold i bløtvevet
på stumpen (arr, hyperkeratose, hud fast i underliggende ben osv) [6, 28, 29]. Denne typen problemer kan ofte løses ved å justere protesen
(se anbefaling 11.2.1), men kan også kreve kirurgisk behandling med sårrevisjon eller stumpkirurgi [6, 28-30]. Dette omtales
nærmere under «Stumpkorrigerende kirurgi» i kapitlet «Kirurgiske intervensjoner» (anbefaling 13.5.1).

Henvisning av pasienter der konservativ behandling ikke har ført fram til vurdering hos ortoped, vil kunne være nyttig for å avklare om det
er indikasjon for stumpkirurgi. Nytten av stumprevisjoner utført ved spesifikk ben- og bløtvevspatologi kan være god. Nytten av
stumpkirurgi ved smerter er mer usikker (se Forskningsdokumentasjon). Inngrepene har en ikke ubetydelig komplikasjonsrisiko og bør
kun utføres av ortoped med kompetanse i stumpkirurgi, etter tverrfaglig vurdering og etter en individuell gjennomgang av mulige utfall
med den enkelte pasient. Eventuell henvisning til vurdering hos ortoped bør derfor som hovedregel først gjøres etter en tverrfaglig
vurdering i det regionale armamputasjonsteamet.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner".

Fordeler og ulemper

Henvisning av pasienter der konservativ behandling ikke har ført fram til vurdering hos ortoped, vil kunne være nyttig for å avklare
om det er indikasjon for stumpkirurgi. Nytten av stumprevisjoner utført ved spesifikk ben- og bløtvevspatologi kan være god. Nytten
av stumpkirurgi ved smerter er mer usikker. Inngrepene har en ikke ubetydelig komplikasjonsrisiko og bør kun utføres av ortoped med
kompetanse i stumpkirurgi, etter tverrfaglig vurdering og etter en individuell gjennomgang av mulige utfall med den enkelte pasient.
Vi har gradert anbefalingen som svak med bakgrunn i lav kvalitet på evidensen, potensielle komplikasjoner ved stumpkirurgi
og forventet variasjon i pasientenes verdier og preferanser.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsmessig evidens av lav kvalitet for nytten av stumprevisjonskirurgi ved gitte indikasjoner. Publisert litteratur
er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring og anbefalingen er gitt etter konsensus i arbeidsgruppen, med støtte i
litteraturen.

Lav

Verdier og preferanser

Pasienter med stumprelaterte plager vil oftest ha plagsomme symptomer og problemer med å bruke protese. Vi antar at en del vil
ønske en vurdering hos ortoped dersom konservative tiltak ikke har ført fram. Andre vil ikke ønske en slik vurdering.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Omfanget av pasienter med et potensielt behov for stumprevisjonskirurgi vurderes ut fra arbeidsgruppens erfaring som relativt lite,
og det å gjøre en vurdering (og eventuelt behandling) av disse pasientene vil dermed ikke utgjøre noen stor ressursmessig belastning
for de aktuelle kirurgiske avdelingene.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Revisjonskirurgi

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [29], observasjonsstudie:

Surgical success (SS)

Rapportert SS ved revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas, 71 revisjoner). SS definert som fjerning av opprinnelig problem og
ikke behov for ny revisjon ila det første året etter inngrepet.
Total SS 71,8%.
Benpatolologi: SS 84,6% (11/13).
Bløtvevspatologi: SS 81,8% (18/22).
Infeksjon: SS 72,7% (16/22).
Smerter (nevrom): SS 50,0% (5/10).
Smerter (andre): SS 25,0% (1/4).

Funksjon (SIGAM, SCS)

Rapportert effekt på to ulike funksjonsmål ved revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas, 71 revisjoner).
54% ingen endring i mobilitet (SIGAM grade).
37,7% bedret mobilitet (SIGAM grade forbedret med 1 eller mer).
8,3% fikk forverret mobilitet (SIGAM grade redusert med 1 eller mer).
62,7% bedring i impairment (SCS).
31,4% ingen endring i SCS.
5,9% forverring i SCS.
48,4% Bedring i funksjon (både SIGAM og SCS forbedret).
Gruppene med ben- og bløtvevspatologi rapporterte den største bedringen i både SIGAM og SCS.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Surgical success
(SS) Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.

SS definert som fjerning av opprinnelig
problem og ikke behov for ny revisjon ila det
første året etter inngrepet. Total SS 71,8%.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [29].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Funksjon
(SIGAM, SCS)

Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.

48,4% anga bedring i både SIGAM (mobilitet)
og SCS (impairment). Gruppene med ben- og

bløtvevspatologi rapporterte den største
bedringen i både SIGAM og SCS. Se

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant
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11.3 - Refererte smerter

Sterk Anbefaling

11.3.1. Vi anbefaler at alle armamputerte med stumpsmerter vurderes med tanke på refererte smerter, og at eventuelle refererte smerter
behandles i henhold til gjeldende retningslinjer for den avdekkede grunnlidelsen.

Praktisk Info

Vi vurderer det som en fordel at diagnostikk og behandling i utgangspunktet foregår i primærhelsetjenesten (laveste nødvendige
omsorgsnivå), med kortest mulig reiseveg for pasienten og en behandler som kjenner til pasienten og øvrig sykehistorie fra før. Refererte

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

Sammendrag for detaljer. Ref [29].
upresise estimater

(imprecision) 2

Komplikasjoner

Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.

Rapporterte komplikasjoner ved
revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas,

71 revisjoner), for detaljer, se Sammendrag. 4/
35 infeksjon. 1/22 bone spike. 6/22 fortsatt

infeksjon. 8/14 fortsatt smerter. Ref [29].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3
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smerter skyldes tilstander som ikke er spesifikke for overekstremitetsamputerte, men som kan gi smerter ut i amputasjonsstumpen.
Dermed vil det ikke i utgangspunktet være behov for en sentralisert tverrfaglig vurdering. Dette vurderes imidlertid som et
kostnadseffektivt tiltak dersom en i primærhelsetjenesten er usikker på diagnosen. En raskest mulig diagnostisk avklaring, uansett
omsorgsnivå, vil gi mulighet for tidlig innsatt adekvat behandling, et kortest mulig forløp og rask bedring av funksjon i dagligliv og arbeid.

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Refererte smerter fra triggerpunkter i tilliggende muskulatur (særlig nakke/skuldre), lokale nerverotsmerter, eller plexusskader
forekommer ikke sjelden etter overekstremitetsamputasjoner [6, 28]. Slike tilleggsplager er også vanlig hos benamputerte [30, 31]. Andre
årsaker til refererte stumpsmerter kan være hjertesykdom, skivepatologi, artrose i tilgrensende ledd og iskemi. Systemiske sykdommer
som diabetes og reumatiske lidelser kan også gi opphav til smerter og nedsatt funksjon i amputasjonsstumpen [6, 28].

Den viktigste behandlingen i slike tilfeller blir å diagnostisere og behandle grunnlidelsen [6, 28, 30]. Dette kan i utgangspunktet foregå i
primærhelsetjenesten (fastlege og/eller fysioterapeut). Ved usikkerhet omkring diagnose og behandling bør pasienten henvises til en
tverrfaglig vurdering ved nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam (se Praktisk informasjon for detaljer).

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved en bred diagnostisering av stumpsmerter, der alle sannsynlige differensialdiagnoser tas i
betraktning.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt på bakgrunn av klinisk erfaring og konsensus i arbeidsgruppen, støttet av en eldre lærebok samt en nyere
amerikansk konsensusbasert retningslinje for rehabilitering etter overekstremitetsamputasjoner. Den støttes dessuten av indirekte
forskningsbasert evidens (amerikanske retningslinjer for rehabilitering etter benamputasjoner). Arbeidsgruppen mener at det er god
overførbarhet mellom disse pasientgruppene når det gjelder stumprelaterte problemer. Vi vurderer det imidlertid ikke som relevant å
sette opp en evidenstabell.

Lav

Verdier og preferanser

Pasienter med stumprelaterte plager vil oftest ha plagsomme symptomer og problemer med å bruke protese. Vi antar at de fleste vil
ønske en bred vurdering og behandling av dette, der alle sannsynlige differensialdiagnoser tas i betraktning.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

En diagnostisk avklaring, uansett omsorgsnivå, vil gi mulighet for tidlig innsatt adekvat behandling, et kortest mulig forløp og rask
bedring av funksjon i dagligliv og arbeid.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Aktuelle kryssreferanser:
Henvisningsrutiner omtales nærmere under «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».

11.4 - Muskelskjelettsmerter

Sterk Anbefaling

11.4.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte får råd om hvordan man kan forebygge muskelskjelettsmerter, med vekt på skjev-
og overbelastningsproblematikk.

Praktisk Info

Det finnes 5 regionale dysmeli- og armamputasjonsteam i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli

Ved nedsatt arbeidsevne på grunn av kronisk sykdom eller tilstand som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan personen selv
eller arbeidsgiver søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver vil da få refusjon fra folketrygden fra første fraværsdag. Ervervet
overekstremitetsamputasjon kan i noen tilfeller medføre behandling som fører til økt fravær fra arbeid, for eksempel ved behov for
gjentatt kontakt med ortopedisk verksted eller tverrfaglig dysmeli- og armamputasjonsteam. Smerte- og overbelastningsproblematikk
kan også føre til særlig stort sykefravær. [1]

Ved kortere fravær på grunn av behandling, kan pasienten ha rett til sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Dette forutsetter at
pasienten ikke kan være på jobb på grunn av behandlingen, og blir bare godkjent for hele dager, maksimum en dag per uke. Er det snakk
om behandling flere dager per uke, skal det skrives gradert sykmelding. [2]

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Det vil være en fordel om man i størst mulig grad kan forebygge skjev- og overbelastningsplager hos overekstremitetsamputerte, som
har en kjent økt risiko for slike plager. Råd og veiledning er enkle og lite ressurskrevende tiltak som kan ha effekt. Erfaringsmessig vil
det være en del som ikke følger de rådene som gis, da dette kan innebære egeninnsats og «merarbeid» (trening, annen måte å utføre
aktiviteter på) uten at gevinsten der og da oppleves som åpenbar. Vi vurderer likevel den potensielle nytten av tiltaket som vesentlig
større enn eventuelle ulemper.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på klinisk erfaring og konsensus, samt generelle prinsipper for trening og toleranse for belastning (bla nedfelt i
læreboken «Norsk fysikalsk medisin»). Vi vurderer det dermed ikke som relevant å sette opp en evidenstabell.

Lav

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

516 of 607

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-dysmeli


Begrunnelse

Muskelskjelettsmerter er vanlig etter ervervede overekstremitetsamputasjoner [76][20][42][54]. En populasjonsbasert studie av norske
armamputerte fant at denne pasientgruppen har fra 2,6 (nakke/brystrygg) til 4 (skuldre) ganger mer muskelskjelettsmerter enn
normalbefolkningen [76]. Det er vanlig å anta at dette skyldes de endrede mekaniske forholdene etter amputasjonen, der den amputerte
kompenserer for manglende grep og armlengde med endret bruk og bevegelsesmønster av amputasjonsstumpen (leddene proksimalt for
amputasjonen), rygg og truncus [76][20][42]. Tapet av vekten av den amputerte armen vil dessuten, avhengig av amputasjonsnivået, kunne
påvirke både balanse og holdning. I tillegg vil den amputerte uvilkårlig bruke den friske armen mer enn før, med risiko for
overbelastningsplager som skulder- og albuetendinitter og ulike nerveinnklemmingsdiagnoser [76][20][36][27]. Disse plagene kan påvirke
den amputertes funksjon og livskvalitet i like stor grad som spesifikke amputasjonsrelaterte smerter [20].

Basert på ovenstående, vurderer arbeidsgruppen forebygging av muskelskjelettsmerter som et svært viktig tiltak hos denne
pasientgruppen. Vi anbefaler derfor at alle overekstremitetsamputerte får råd om hvordan man kan forebygge muskelskjelettsmerter,
med vekt på skjev- og overbelastningsproblematikk.

Både amputasjonsnivå og individuelle forhold (alder, yrke, familiære forpliktelser, interesser mv) vil være av betydning for hvilke
anbefalinger man gir. For barn, både etter ervervet overekstremitetsamputasjon og ved dysmeli, legges vekt på å sikre normal motorisk
utvikling og oppmuntre til variert fysisk aktivitet og aktiviteter som vektlegger symmetri. Ved klinisk undersøkelse vurderes eventuell
asymmetri og behov for tilrettelegging, proteser, grepsforbedringer eller andre hjelpemidler. Lek brukes aktivt som ledd i både vurdering
og oppfølging [1]. Også for ungdom og voksne vektlegges symmetri i aktivitetsutførelse. I tillegg fokuseres det på bevisstgjøring i forhold
til holdning og hensiktsmessig bruk av kroppen. Videre gis råd om avlastning av frisk arm der det er mulig og hensiktsmessig, enten det er
gjennom bruk av protese, andre hjelpemidler eller alternative måter å utføre aktiviteten på (god ergonomi). I den forbindelse er det også
viktig å vurdere behovet for hjelpemidler og/eller tilrettelegging under studier eller på arbeidsplassen.

Vi ser dessuten at nedsatt styrke og bevegelighet proksimalt i den affiserte armen hos personer med amputasjoner og reduksjonsdefekter
øker faren for kompenserende bevegelser, skjev/feil bruk av kroppen, sekundære smerter og nedsatt funksjon, både med og uten protese
[18][23][75][37][28]. Derfor, og i tråd med generelle prinsipper for trening og toleranse for belastning [24], bør ungdom og voksne
informeres om viktigheten av enkel styrke- og bevegelighetstrening. Gjennom styrketreningen vil de også stå bedre rustet til å takle økt
belastning på nakke/skuldre og frisk arm. Mange med mangler på arm rapporterer også at fysisk aktivitet og trening, tøyning og
avspenning reduserer smerter og gir overskudd [63]. Det kan være behov for grepsforbedringer for å kunne gjennomføre hensiktsmessig
trening, da spesielt for styrketrening av affisert side hos pasienter med grepstap. Mer informasjon om fysisk funksjon, aktivitet og trening
ved dysmeli finnes på nettsidene til TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/
kompetansesentre-og-tjenester/trs-kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/fysisk-funksjon-aktivitet-og-
trening-ved-dysmeli Dette vil også være relevant for personer med ervervet overekstremitetsamputasjon.

Vurdering og råd om eventuelle tiltak er en spesialistoppgave som bør håndteres av det tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamet.
Vi anbefaler at dette gjøres rutinemessig i forbindelse med første møte med teamet, og deretter gjentas ved behov ved senere kontakt.
Basert på en individuell vurdering av den enkelte pasienten, bør teamet ta stilling til behovet for videre oppfølging lokalt (type, omfang,
hyppighet). Dette vil blant annet avhenge av alder og amputasjonens nivå. Behovet for forebyggende tiltak vil erfaringsmessig være størst
hos pasienter med proksimale amputasjoner og grepstap enn hos pasienter med amputasjoner på hånd og fingre. Anbefalingen gjelder
imidlertid for alle nivåer av ervervet overekstremitetsamputasjon, finger og delhånd inkludert.

Dersom det anbefales videre oppfølging, bør pasienten oppfordres til å opprette kontakt med det lokale behandlingsapparatet for å kunne
få rask hjelp ved behov. I samråd med pasienten må nødvendig informasjon fra dysmeli- og armamputasjonsteamet videreformidles til

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ha ønske om å unngå muskelskjelettplager, og dermed være positive til å motta råd om dette. Både
amputasjonsnivå og individuelle forhold (yrke, familiære forpliktelser, interesser mv) vil være av betydning for hvilke anbefalinger
man gir. Klinisk erfaring tilsier imidlertid at alle overekstremitetsamputerte bør få råd om viktigheten av symmetri i
aktivitetsutførelse og avlastning av frisk arm der det er mulig og hensiktsmessig, enten det er gjennom bruk av protese, andre
hjelpemidler eller alternative måter å utføre aktiviteten på (god ergonomi).

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Muskelskjelettsmerter er vanlig forekommende i normalbefolkningen og enda hyppigere hos overekstremitetsamputerte. Slike
smerter kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet. Dermed vil mest mulig effektiv forebygging og behandling være
kostnadseffektive tiltak.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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aktuelle lokale behandlere (fastlege, barnehage/skole, eventuelt kommunal fysioterapeut og ergoterapeut). Treningen vil følge samme
generelle prinsipper som for pasienter uten amputasjoner. Det er dermed i utgangspunktet ikke behov for spesialkompetanse hos lokal
fysioterapeut. Vedkommende har imidlertid mulighet til å ta kontakt med nærmeste dysmeli- og armamputasjonsteam ved behov for
veiledning. Se «Praktisk informasjon» for en oversikt over teamene og kontaktinformasjon.

Ved nedsatt arbeidsevne på grunn av kronisk sykdom eller tilstand som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan personen selv
eller arbeidsgiver søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Ved kortere fravær på grunn av behandling, kan pasienten ha rett til
sykmelding for enkeltstående behandlingsdager. Dette er nærmere omtalt under «Praktisk informasjon».

Aktuelle kryssreferanser:
Initiale tiltak med fokus på styrke og bevegelighet, holdning og symmetri som ledd i kontrakturprofylakse, forberedelse til protesebruk og
forebygging av senere muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager er omtalt i kapittel 5.3, «Tiltak i forkant av protesetilpasning»,
avsnitt 5.3.2, «Bevaring av styrke og bevegelighet».
En nærmere omtale av samarbeid og ansvarsfordeling mellom dysmeli- og amputasjonsteamene, fastlegene og andre helsetjenesteytere i
førstelinjehelsetjenesten finnes i kapitlet «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten».
Tilrettelegging under utdanning og i arbeid, blant annet med tanke på forebygging av muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager,
omtales nærmere i kapitlet «Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv».

Sterk Anbefaling

11.4.2. Vi anbefaler at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter hos overekstremitetsamputerte følger gjeldende generelle
retningslinjer for de respektive tilstandene.

Praktisk Info

Vi vurderer det som en fordel at diagnostikk og behandling av muskelskjelettplager i utgangspunktet foregår i primærhelsetjenesten
(laveste nødvendige omsorgsnivå), med kortest mulig reiseveg for pasienten og en behandler som kjenner til pasienten og øvrig
sykehistorie fra før. Muskelskjelettsmerter er ikke spesifikke for overekstremitetsamputerte, og dermed vil det ikke i utgangspunktet
være behov for en sentralisert tverrfaglig vurdering. Hos en del pasienter vil det imidlertid erfaringsmessig være viktig å supplere generell
beste praksis med spesifikke råd basert på amputasjonsnivå og andre amputasjonsspesifikke forhold som etter klinisk vurdering kan være
viktige vedlikeholdende faktorer. En henvisning til det regionale dysmeli- og armamputasjonsteamet vurderes derfor som et
kostnadseffektivt tiltak dersom en i primærhelsetjenesten er usikker på diagnose og videre behandling (se også «Trykksmerter, mekaniske
smerter, sår og infeksjoner» og «Refererte smerter»). En raskest mulig diagnostisk avklaring, uansett omsorgsnivå, vil gi mulighet for tidlig
innsatt adekvat behandling, et kortest mulig forløp og rask bedring av funksjon i dagligliv og arbeid.

Regionale dysmeli- og armamputasjonsteam finnes 5 steder i Norge:

• Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
• Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Ortopedisk klinikk, Oslo
• Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Bergen
• St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Terapeutavdelingen, Tromsø

Kontaktinformasjon til teamene finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-
rikshospitalet/nasjonalt-fagnettverk-for-dysmeli#fagpersoner-og-adresser-landet-rundt

Mer detaljert informasjon om teamene finnes her: https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/kompetansesentre-og-tjenester/trs-
kompetansesenter-for-sjeldne-diagnoser/sjeldne-diagnoser/dysmeli/medisinske-forhold-ved-dysmeli/fagmiljoer-for-personer-med-
dysmeli
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det foreligger ingen evidens for at muskelskjelettsmerter skal behandles annerledes hos overekstremitetsamputerte enn hos andre [30].
Vi anbefaler derfor at behandling av spesifikke muskelskjelettsmerter hos overekstremitetsamputerte følger gjeldende generelle
retningslinjer for de respektive tilstandene. Det fins for eksempel gode, oppdaterte anbefalinger for flere tilstander (bla skulder- og
albuetendinitter) i det kunnskapsbaserte oppslagsverket UpToDate. Slik behandling bør som hovedregel foregå i primærhelsetjenesten
(fastlege og/eller fysioterapeut). Ved usikkerhet omkring diagnose og behandling bør pasienten imidlertid henvises til en tverrfaglig
vurdering ved nærmeste armamputasjonsteam (se Praktisk informasjon for detaljer).

Aktuelle kryssreferanser:
En nærmere omtale av henvisningsrutiner, samarbeid og ansvarsfordeling mellom amputasjonsteamene, fastlegene og andre
helsetjenesteytere i førstelinjehelsetjenesten gis i kapitlet «Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i
spesialisthelsetjenesten».

Fordeler og ulemper

Muskelskjelettsmerter vil kunne gi nedsatt funksjon og evt også problemer med protesebruk hos overekstremitetsamputerte. Det vil
dermed være en fordel å behandle slike smerter i henhold til beste praksis. Hos en del pasienter vil det erfaringsmessig være viktig å
supplere generell beste praksis med spesifikke råd basert på amputasjonsnivå og andre amputasjonsspesifikke forhold som etter
klinisk vurdering kan være viktige vedlikeholdende faktorer. Dette vil imidlertid ikke være til hinder for at behandlingen i bunnen
følger generell beste praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger ingen evidens for at muskelskjelettsmerter skal behandles annerledes hos overekstremitetsamputerte enn hos
andre. Anbefalingen er gitt på bakgrunn av klinisk erfaring og konsensus i arbeidsgruppen, støttet av indirekte forskningsbasert
evidens (amerikanske retningslinjer for rehabilitering etter benamputasjoner). Arbeidsgruppen mener at det er god overførbarhet
mellom disse pasientgruppene når det gjelder stumprelaterte problemer. Vi vurderer det imidlertid ikke som relevant å sette opp en
evidenstabell.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste overekstremitetsamputerte med muskelskjelettsmerter vil ønske behandling i tråd med gjeldende retningslinjer
for de respektive tilstandene.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Muskelskjelettsmerter er vanlig forekommende i normalbefolkningen og enda hyppigere hos overekstremitetsamputerte. Slike
smerter kan gi både nedsatt funksjon og livskvalitet. Dermed vil mest mulig effektiv forebygging og behandling være
kostnadseffektive tiltak. Armamputerte med nivå høyere enn fingre har rett til fri fysioterapi hos fysioterapeuter med driftstilskudd.
Utgiftene forbundet med dette dekkes av NAV.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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12 - Kuldehypersensitivitet

Patologisk kuldefølsomhet (kuldehypersensitivitet) kan beskrives som «en forsterket eller unormal reaksjon på kuldeeksponering av den
skadde kroppsdelen, som fører til ubehag eller unngåelse av kulde». Vanlige symptomer er smerter, nummenhet, stivhet, hevelse, svakhet og
endringer i hudfarge og temperatur [1, 2]. Kuldehypersensitivitet er hyppig forekommende etter håndskader og nerveskader i
overekstremiteten, derunder amputasjoner [1, 2]. Prevalens, målt som antall pasienter med CISS score >50, hos pasienter med håndskader
(amputasjoner og nerveskader) ett år etter skaden ble i en nyere svensk studie estimert til 45 %. [1]. Det var ingen signifikante forskjeller i
forekomst mellom amputasjonspasienter og pasienter med nerveskader. Forekomsten hos pasienter med hånd-arm vibrasjonssyndrom var
imidlertid betydelig høyere, 75 % [1]. Andre har brukt en lavere cut-off på CISS (CISS score >30) eller andre måleinstrumenter som McCabe
Cold Sensitivity Severity Scale (CSS). Prevalensen av patologisk kuldefølsomhet er da estimert til 56%-70% etter nerveskader i hånden [3] og
til 80% etter finger-replantasjon/revaskularisering [4]. Symptomenes alvorlighetsgrad er i flere studier vist å være assosiert med
skadeomfanget; mer alvorlige skader er assosiert med mer alvorlig kuldehypersensitivitet [2].

Symptomene debuterer som regel innen 1-2 mnd etter skaden. Årsaken er ukjent, men antas å skyldes endringer i både ben, vaskulære og
nevrale komponenter [1]. Blant annet er det beskrevet unormalt langvarig perifer vasokonstriksjon [2]. En nyere studie av pasienter med
håndskader (derunder amputasjoner) tyder på at plagene kan reduseres over tid, i form av mindre stivhet, svakhet og endringer i hudfarge ved
kuldeeksponering 8 år etter skaden sammenliknet med 1 år etter skaden. Det ble imidlertid ikke observert bedring i smerter, nummenhet
eller hevelse [1]. En tendens til spontan bedring over tid, målt som endring i CSS score fra 12 til 36 mnd etter skaden, ble også observert i en
nyere prospektiv kohortstudie av pasienter med alvorlige håndskader (derunder fingeramputasjoner). De fleste opplever imidlertid
vedvarende plager [5].

Kuldehypersensitivitet påvirker pasientenes funksjon og deltakelse i både arbeid og dagliglivets aktiviteter [1, 2]. Til tross for dette, er
evidensen for effekt av ulike tiltak og strategier rettet mot disse plagene svært sparsom. To kvalitative studier har identifisert ulike typer
strategier, slik som bruk av egen kropp (kontakt, bevegelse) og bruk av ulike hjelpemidler [6, 7]. Bruken av slike tiltak er kartlagt i noen få
observasjonsstudier, der den nyeste er en kohort-studie av 70 pasienter med håndskader (derunder 10 med fingeramputasjoner) som
besvarte spørreskjema 1 og 2 år etter skaden [2]. En fant her at bruken av hansker/votter og egen kropp var de hyppigst brukte tiltakene for å
motvirke kulde, mens bruken av varmehjelpemidler (håndvarmere og elektriske votter/hansker) økte mest fra år 1 til 2. Vi kunne ikke finne
effektstudier av varmehjelpemidler eller strategier hos pasienter med patologisk kuldefølsomhet. Vi kunne heller ikke finne studier av
termiske proteser (armproteser med varmeelementer), til tross for at dette er et ikke uvanlig brukt hjelpemiddel hos armamputerte med
kuldehypersensitivitet.

Funnene og tiltakene omtalt i studiene ovenfor er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Mange pasienter prøver ut ulike
tiltak på egen hånd, andre etter råd fra armamputasjonsteamet. Bruken av flere tiltak er vanlig, og opplevelsen av effekt synes individuell. De
fleste tiltakene er enkle, billige og bivirkningsfrie, og kan dermed etter arbeidsgruppens syn forsøkes til tross for at kunnskapen om effekt er
mangelfull. Unntak fra dette er elektriske varmehjelpemidler og termiske proteser, der særlig sistnevnte er et kostbart hjelpemiddel.

Vi anbefaler på bakgrunn av dette at armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten informerer om at kuldehypersensitivitet er en
vanlig komplikasjon etter overekstremitetsamputasjoner, og om hvilke tiltak som finnes. Vi kan ut fra foreliggende evidens ikke anbefale ett
tiltak framfor ett annet. På bakgrunn av kostnader knyttet til termiske proteser og elektriske varmehjelpemidler, foreslår vi imidlertid
utprøving av andre tiltak først. Termiske proteser har også andre ulemper, idet varmetrådene påvirker både størrelsen på protesen og
funksjonen på hånda, bla ved å «stjele» batterikapasitet og tilføre økt vekt. Vi foreslår derfor at termiske proteser kun vurderes når andre
tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og funksjon. Detaljer om ulike tiltak finnes under Praktisk informasjon.

Sterk Anbefaling

12.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputerte ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet gis informasjon om at
kuldehypersensitivitet er en vanlig komplikasjon og om hvilke tiltak / hjelpemidler som fins.

Praktisk Info

CSS (McCabe Cold Sensitivity Severity scale) er per i dag det eneste validerte instrumentet for kartlegging av kuldehypersensitivitet som
er oversatt til norsk [8]. Skjemaet kan lastes ned her: http://www.handterapi.no/wp-content/uploads/2013/06/McCabe-CSS-Cold-
sensitivity-Severity-scale-Norwegian-FINAL.pdf. Mulige scores er 0-400, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. Det er
foreslått å definere patologisk kuldefølsomhet som CSS score ≥ 50, med undergruppene mild (50-149), moderat (150-249), alvorlig
(250-349) og ekstrem (350-400) [8]. Skjemaet inneholder to spørsmål som innebærer at man har håndfunksjon, og egner seg dermed
best for pasienter med grepsfunksjon / distale amputasjoner. Men også for andre vil spørsmålene kunne brukes i klinisk praksis som et
strukturert supplement til anamnesen.
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CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) questionnaire er et annet internasjonalt validert instrument for kartlegging av
kuldehypersensitivitet. Skjemaet fins på svensk [9]. Mulige scores er 4-100, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. I den
svenske versjonen defineres unormal («abnormal») kuldefølsomhet som CISS score >50 [1, 10]. Lenger sør i Europa har det vært foreslått
en cut-off på 30 [11, 12]. Begge cut-off er basert på scores i normalbefolkningen. Også dette skjemaet inneholder to spørsmål om
symptomer i hånd, og betraktninger om bruk i klinisk praksis blir dermed som for CSS.

Aktuelle tiltak som kan anbefales forsøkt, basert på klinisk erfaring samt Carlsson 2014 [1] og Vaksvik 2015 [2]: Forebygging – kle på seg
før man fryser (hansker/votter, varme klær generelt), holde arm/hånd i lommen eller inne i armen på genser/jakke, varme hånda/stumpen
i armhulen, trene eller aktivt bevege hånda/armen, massere hånda/armen, øke innetemperaturen, unngå kaldt vann og annen
kuldeeksponering (for eksempel kjøleskap) så langt mulig, velge verktøy etc med en overflate som ikke leder kulde, håndvarmere for
lomme eller votter, elektriske varmehjelpemidler, termisk protese.

For elektrisk oppvarmede votter er det viktig at varmetrådene er trukket godt nok oppover stumpen, ikke bare ytterst.

Termiske proteser (proteser med innebyggede varmetråder) dekkes av NAV som ortopedisk hjelpemiddel etter søknad. Elektriske votter
(med innsydde varmetråder) kan søkes dekket av NAV som teknisk hjelpemiddel.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Patologisk kuldefølsomhet (kuldehypersensitivitet) kan beskrives som «en forsterket eller unormal reaksjon på kuldeeksponering av den
skadde kroppsdelen, som fører til ubehag eller unngåelse av kulde». Vanlige symptomer er smerter, nummenhet, stivhet, hevelse, svakhet
og endringer i hudfarge og temperatur [1, 2]. Kuldehypersensitivitet er hyppig forekommende etter håndskader og nerveskader i
overekstremiteten, derunder amputasjoner [1, 2]. Prevalensen er i nyere studier estimert til mellom 45% og 70% [1,3]. Symptomenes
alvorlighetsgrad er i flere studier vist å være assosiert med skadeomfanget; mer alvorlige skader er assosiert med mer alvorlig
kuldehypersensitivitet [2]. Symptomene debuterer som regel innen 1-2 mnd etter skaden.

Kuldehypersensitivitet påvirker pasientenes funksjon og deltakelse i både arbeid og dagliglivets aktiviteter [1, 2]. Til tross for dette, er
evidensen for effekt av ulike tiltak og strategier rettet mot disse plagene svært sparsom. To kvalitative studier har identifisert ulike typer
strategier, slik som bruk av egen kropp (kontakt, bevegelse) og bruk av ulike hjelpemidler [6, 7]. Bruken av slike tiltak er kartlagt i noen få
observasjonsstudier, der den nyeste er en kohort-studie av 70 pasienter med håndskader (derunder 10 med fingeramputasjoner) som
besvarte spørreskjema 1 og 2 år etter skaden [2]. En fant her at bruken av hansker/votter og egen kropp var de hyppigst brukte tiltakene
for å motvirke kulde, mens bruken av varmehjelpemidler (håndvarmere og elektriske votter/hansker) økte mest fra år 1 til 2. Vi kunne ikke
finne effektstudier av varmehjelpemidler eller strategier hos pasienter med patologisk kuldefølsomhet. Vi kunne heller ikke finne studier

Fordeler og ulemper

Kuldehypersensitivitet gir plagsomme symptomer og nedsatt funksjon. En rekke enkle tiltak er kostnadsfrie, bivirkningsfrie og lette
for pasientene å teste ut, og potensialet for effekt vurderes for disse som viktigere enn eventuelle ulemper. Vi anbefaler derfor at alle
overekstremitetsamputerte ved første kontakt med dysmeli- og armamputasjonsteamet får informasjon om muligheten for
kuldehypersensitivitet som komplikasjon og om hvilke tiltak/hjelpemidler som fins.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som dokumenterer bruken av ulike tiltak og hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet, men ingen
evidens som sier noe om effekten av de ulike tiltakene. Anbefalingen er derfor basert på konsensus, med bakgrunn i klinisk erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter som plages av kuldehypersensitivitet vil ønske å prøve ut ulike tiltak som kan ha effekt, og at de også vil
oppleve det som nyttig å få informasjon om dette tidlig i forløpet.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Med unntak av elektriske varmehjelpemidler og termiske proteser (se anbefaling 12.2 og 12.3) er aktuelle tiltak kostnadsfrie.
Utgiftene til termiske proteser og elektriske varmevotter dekkes av NAV etter søknad, og må dermed ikke bæres av pasienten. Bruk
av kostnadskrevende hjelpemidler kan også være kostnadseffektive tiltak dersom de bidrar til å gi pasienten økt funksjon og
arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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av termiske proteser (armproteser med varmeelementer), til tross for at dette er et ikke uvanlig brukt hjelpemiddel hos armamputerte
med kuldehypersensitivitet.

Funnene og tiltakene omtalt i studiene ovenfor er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Mange pasienter prøver ut
ulike tiltak på egen hånd, andre etter råd fra dysmeli- og armamputasjonsteamet. Bruken av flere tiltak er vanlig, og opplevelsen av effekt
synes individuell. De fleste tiltakene er enkle, billige og bivirkningsfrie, og kan dermed etter arbeidsgruppens syn forsøkes til tross for at
kunnskapen om effekt er mangelfull. Elektriske varmehjelpemidler og termiske proteser omtales i anbefaling 12.2 og 12.3.

Vi anbefaler på bakgrunn av dette at dysmeli- og armamputasjonsteamet ved første kontakt med pasienten informerer om at
kuldehypersensitivitet er en vanlig komplikasjon etter overekstremitetsamputasjoner, og om hvilke tiltak som finnes. Detaljer om ulike
tiltak finnes under Praktisk informasjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Kuldehypersensitivitet".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Ulike hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 12, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [2], observasjonsstudie:

Reported use 1 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 99%
Hansker/votter (sommer) 36%
Hansker/votter (inne) 16%
Lommen 89%
Håndvarmer (lomme/vott) 32%
Elektrisk hanske/vott 14%
Egen kropp 89%
Unngå kulde/være inne 27%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 37% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Reported use 2 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 100%
Hansker/votter (sommer) 20%
Hansker/votter (inne) 13%
Lommen 84%
Håndvarmer (lomme/vott) 43%
Elektrisk hanske/vott 22%
Egen kropp 94%
Unngå kulde/være inne 22%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

Konklusjon
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Svak Anbefaling

12.2. Vi foreslår at andre, enklere og billigere tiltak prøves ut før elektriske varmehjelpemidler.

Praktisk Info

CSS (McCabe Cold Sensitivity Severity scale) er per i dag det eneste validerte instrumentet for kartlegging av kuldehypersensitivitet som
er oversatt til norsk [8]. Skjemaet kan lastes ned her: http://www.handterapi.no/wp-content/uploads/2013/06/McCabe-CSS-Cold-

(kvalitet på
dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Reported use 1
år etter skaden Basert på data fra 70

pasienter i 1 studier.

Mange brukte flere strategier. Oppsummert
brukte 100% hansker/votter eller lommen, og

37% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se

Sammendrag for detaljer. Ref [2].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Reported use 2
år etter skaden Basert på data fra 70

pasienter i 1 studier.

Mange brukte flere strategier. Oppsummert
brukte 100% hansker/votter eller lommen, og

48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se

Sammendrag for detaljer. Ref [2].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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sensitivity-Severity-scale-Norwegian-FINAL.pdf. Mulige scores er 0-400, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. Det er
foreslått å definere patologisk kuldefølsomhet som CSS score ≥ 50, med undergruppene mild (50-149), moderat (150-249), alvorlig
(250-349) og ekstrem (350-400) [8]. Skjemaet inneholder to spørsmål som innebærer at man har håndfunksjon, og egner seg dermed
best for pasienter med grepsfunksjon / distale amputasjoner. Men også for andre vil spørsmålene kunne brukes i klinisk praksis som et
strukturert supplement til anamnesen.

CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) questionnaire er et annet internasjonalt validert instrument for kartlegging av
kuldehypersensitivitet. Skjemaet fins på svensk [9]. Mulige scores er 4-100, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. I den
svenske versjonen defineres unormal («abnormal») kuldefølsomhet som CISS score >50 [1, 10]. Lenger sør i Europa har det vært foreslått
en cut-off på 30 [11, 12]. Begge cut-off er basert på scores i normalbefolkningen. Også dette skjemaet inneholder to spørsmål om
symptomer i hånd, og betraktninger om bruk i klinisk praksis blir dermed som for CSS.

Aktuelle tiltak som kan anbefales forsøkt, basert på klinisk erfaring samt Carlsson 2014 [1] og Vaksvik 2015 [2]: Forebygging – kle på seg
før man fryser (hansker/votter, varme klær generelt), holde arm/hånd i lommen eller inne i armen på genser/jakke, varme hånda/stumpen
i armhulen, trene eller aktivt bevege hånda/armen, massere hånda/armen, øke innetemperaturen, unngå kaldt vann og annen
kuldeeksponering (for eksempel kjøleskap) så langt mulig, velge verktøy etc med en overflate som ikke leder kulde, håndvarmere for
lomme eller votter, elektriske varmehjelpemidler, termisk protese.

For elektrisk oppvarmede votter er det viktig at varmetrådene er trukket godt nok oppover stumpen, ikke bare ytterst.

Termiske proteser (proteser med innebyggede varmetråder) dekkes av NAV som ortopedisk hjelpemiddel etter søknad. Elektriske votter
(med innsydde varmetråder) kan søkes dekket av NAV som teknisk hjelpemiddel.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Kuldehypersensitivitet påvirker pasientenes funksjon og deltakelse i både arbeid og dagliglivets aktiviteter [1, 2]. Til tross for dette, er
evidensen for effekt av ulike tiltak og strategier rettet mot disse plagene svært sparsom. To kvalitative studier har identifisert ulike typer
strategier, slik som bruk av egen kropp (kontakt, bevegelse) og bruk av ulike hjelpemidler [6, 7]. Bruken av slike tiltak er kartlagt i noen få
observasjonsstudier, der den nyeste er en kohort-studie av 70 pasienter med håndskader (derunder 10 med fingeramputasjoner) som
besvarte spørreskjema 1 og 2 år etter skaden [2]. En fant her at bruken av hansker/votter og egen kropp var de hyppigst brukte tiltakene
for å motvirke kulde, mens bruken av varmehjelpemidler (håndvarmere og elektriske votter/hansker) økte mest fra år 1 til 2. Vi kunne ikke
finne effektstudier av varmehjelpemidler eller strategier hos pasienter med patologisk kuldefølsomhet.

Funnene og tiltakene omtalt i studiene ovenfor er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Mange pasienter prøver ut

Fordeler og ulemper

Kuldehypersensitivitet gir plagsomme symptomer og nedsatt funksjon. En rekke enkle tiltak er kostnadsfrie, bivirkningsfrie og lette
for pasientene å teste ut, og potensialet for effekt vurderes for disse som viktigere enn eventuelle ulemper. På bakgrunn av kostnader
knyttet til elektriske varmehjelpemidler, anbefales utprøving av andre tiltak først.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som dokumenterer bruken av ulike tiltak og hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet, men ingen
evidens som sier noe om effekten av de ulike tiltakene. Vår anbefaling er derfor basert på konsensus, med bakgrunn i klinisk erfaring
og vurdering av ressurshensyn.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter som plages av kuldehypersensitivitet vil ønske å prøve ut tiltak som kan ha effekt. Klinisk erfaring tilsier
at opplevelsen av effekt synes individuell, og at ulike tiltak er nyttige i ulike situasjoner / aktiviteter. Det er derfor sannsynlig at de
fleste pasientene vil ønske å prøve ut mer enn ett tiltak, og at en del vil oppleve best nytte av elektriske varmehjelpemidler.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Utgiftene til elektriske varmevotter dekkes av NAV etter søknad, og må dermed ikke bæres av pasienten. Bruk av kostnadskrevende
hjelpemidler kan også være kostnadseffektive tiltak dersom de bidrar til å gi pasienten økt funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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ulike tiltak på egen hånd, andre etter råd fra dysmeli- og armamputasjonsteamet. Bruken av flere tiltak er vanlig, og opplevelsen av effekt
synes individuell.

Vi kan ut fra foreliggende evidens ikke anbefale ett tiltak framfor ett annet. På bakgrunn av kostnader knyttet til elektriske
varmehjelpemidler, foreslår vi imidlertid utprøving av andre tiltak først. Detaljer om ulike tiltak finnes under Praktisk informasjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Kuldehypersensitivitet".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Ulike hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 12, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [2], observasjonsstudie:

Reported use 1 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 99%
Hansker/votter (sommer) 36%
Hansker/votter (inne) 16%
Lommen 89%
Håndvarmer (lomme/vott) 32%
Elektrisk hanske/vott 14%
Egen kropp 89%
Unngå kulde/være inne 27%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 37% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Reported use 2 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 100%
Hansker/votter (sommer) 20%
Hansker/votter (inne) 13%
Lommen 84%
Håndvarmer (lomme/vott) 43%
Elektrisk hanske/vott 22%
Egen kropp 94%
Unngå kulde/være inne 22%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reported use 1
år etter skaden

Basert på data fra 70

pasienter i 1 studier.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert

brukte 100% hansker/votter eller lommen, og
Lav

grunnet alvorlig/
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Svak Anbefaling

12.3. Vi foreslår at termiske proteser kun vurderes når andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og
funksjon.

Praktisk Info

CSS (McCabe Cold Sensitivity Severity scale) er per i dag det eneste validerte instrumentet for kartlegging av kuldehypersensitivitet som
er oversatt til norsk [8]. Skjemaet kan lastes ned her: http://www.handterapi.no/wp-content/uploads/2013/06/McCabe-CSS-Cold-
sensitivity-Severity-scale-Norwegian-FINAL.pdf. Mulige scores er 0-400, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. Det er
foreslått å definere patologisk kuldefølsomhet som CSS score ≥ 50, med undergruppene mild (50-149), moderat (150-249), alvorlig
(250-349) og ekstrem (350-400) [8]. Skjemaet inneholder to spørsmål som innebærer at man har håndfunksjon, og egner seg dermed
best for pasienter med grepsfunksjon / distale amputasjoner. Men også for andre vil spørsmålene kunne brukes i klinisk praksis som et
strukturert supplement til anamnesen.

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

37% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se

Sammendrag for detaljer. Ref [2].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Reported use 2
år etter skaden Basert på data fra 70

pasienter i 1 studier.

Mange brukte flere strategier. Oppsummert
brukte 100% hansker/votter eller lommen, og

48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se

Sammendrag for detaljer. Ref [2].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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CISS (Cold Intolerance Symptom Severity) questionnaire er et annet internasjonalt validert instrument for kartlegging av
kuldehypersensitivitet. Skjemaet fins på svensk [9]. Mulige scores er 4-100, der høyere score indikerer økt kuldehypersensitivitet. I den
svenske versjonen defineres unormal («abnormal») kuldefølsomhet som CISS score >50 [1, 10]. Lenger sør i Europa har det vært foreslått
en cut-off på 30 [11, 12]. Begge cut-off er basert på scores i normalbefolkningen. Også dette skjemaet inneholder to spørsmål om
symptomer i hånd, og betraktninger om bruk i klinisk praksis blir dermed som for CSS.

Aktuelle tiltak som kan anbefales forsøkt, basert på klinisk erfaring samt Carlsson 2014 [1] og Vaksvik 2015 [2]: Forebygging – kle på seg
før man fryser (hansker/votter, varme klær generelt), holde arm/hånd i lommen eller inne i armen på genser/jakke, varme hånda/stumpen
i armhulen, trene eller aktivt bevege hånda/armen, massere hånda/armen, øke innetemperaturen, unngå kaldt vann og annen
kuldeeksponering (for eksempel kjøleskap) så langt mulig, velge verktøy etc med en overflate som ikke leder kulde, håndvarmere for
lomme eller votter, elektriske varmehjelpemidler, termisk protese.

For elektrisk oppvarmede votter er det viktig at varmetrådene er trukket godt nok oppover stumpen, ikke bare ytterst.

Termiske proteser (proteser med innebyggede varmetråder) dekkes av NAV som ortopedisk hjelpemiddel etter søknad. Elektriske votter
(med innsydde varmetråder) kan søkes dekket av NAV som teknisk hjelpemiddel.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Kuldehypersensitivitet påvirker pasientenes funksjon og deltakelse i både arbeid og dagliglivets aktiviteter [1, 2]. Til tross for dette, er
evidensen for effekt av ulike tiltak og strategier rettet mot disse plagene svært sparsom. To kvalitative studier har identifisert ulike typer
strategier, slik som bruk av egen kropp (kontakt, bevegelse) og bruk av ulike hjelpemidler [6, 7]. Bruken av slike tiltak er kartlagt i noen få
observasjonsstudier, der den nyeste er en kohort-studie av 70 pasienter med håndskader (derunder 10 med fingeramputasjoner) som
besvarte spørreskjema 1 og 2 år etter skaden [2]. En fant her at bruken av hansker/votter og egen kropp var de hyppigst brukte tiltakene
for å motvirke kulde, mens bruken av varmehjelpemidler (håndvarmere og elektriske votter/hansker) økte mest fra år 1 til 2. Vi kunne ikke
finne effektstudier av varmehjelpemidler eller strategier hos pasienter med patologisk kuldefølsomhet.

Funnene og tiltakene omtalt i studiene ovenfor er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring. Mange pasienter prøver ut
ulike tiltak på egen hånd, andre etter råd fra dysmeli- og armamputasjonsteamet. Bruken av flere tiltak er vanlig, og opplevelsen av effekt
synes individuell.

Fordeler og ulemper

Kuldehypersensitivitet gir plagsomme symptomer og nedsatt funksjon. En rekke enkle tiltak er kostnadsfrie, bivirkningsfrie og lette
for pasientene å teste ut, og potensialet for effekt vurderes for disse som viktigere enn eventuelle ulemper. Ulemper med termiske
proteser er pris, behov for batteri/lading og størrelse/vekt. En tilleggsulempe er at varmeelementet også vil kunne gi nedsatt
protesefunksjon og batterikapasitet. På bakgrunn av ulempene knyttet til termiske proteser foreslår vi utprøving kun når andre tiltak
ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og funksjon.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger evidens av lav kvalitet som dokumenterer bruken av ulike tiltak og hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet, men ingen
evidens som sier noe om effekten av de ulike tiltakene. Vår anbefaling er derfor basert på konsensus, på bakgrunn av klinisk erfaring
og vurdering av ressurshensyn.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasienter som plages av kuldehypersensitivitet vil ønske å prøve ut tiltak som kan ha effekt. Klinisk erfaring tilsier
at opplevelsen av effekt synes individuell, og at ulike tiltak er nyttige i ulike situasjoner / aktiviteter. Det er derfor sannsynlig at de
fleste pasientene vil ønske å prøve ut mer enn ett tiltak, og at det for noen vil være termiske proteser som er det beste alternativet.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Termiske proteser er kostbare hjelpemidler. Utgiftene til termiske proteser dekkes av NAV etter søknad, og må dermed ikke bæres av
pasienten. Bruk av kostnadskrevende hjelpemidler kan også være kostnadseffektive tiltak dersom de bidrar til å gi pasienten økt
funksjon og arbeidsevne.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Vi kan ut fra foreliggende evidens ikke anbefale ett tiltak framfor ett annet. På bakgrunn av kostnader knyttet til termiske proteser,
foreslår vi imidlertid utprøving av andre tiltak først. Termiske proteser har også andre ulemper, idet varmetrådene påvirker både
størrelsen på protesen og funksjonen på hånda, bla ved å «stjele» batterikapasitet og tilføre økt vekt. Vi foreslår derfor at termiske
proteser kun vurderes når andre tiltak ikke har gitt tilfredsstillende effekt på pasientens symptomer og funksjon. Detaljer om ulike tiltak
finnes under Praktisk informasjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Kuldehypersensitivitet".

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Ulike hjelpemidler mot kuldehypersensitivitet

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 12, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [2], observasjonsstudie:

Reported use 1 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 99%
Hansker/votter (sommer) 36%
Hansker/votter (inne) 16%
Lommen 89%
Håndvarmer (lomme/vott) 32%
Elektrisk hanske/vott 14%
Egen kropp 89%
Unngå kulde/være inne 27%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 37% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Reported use 2 år etter skaden

Hansker/votter (kaldt vær) 100%
Hansker/votter (sommer) 20%
Hansker/votter (inne) 13%
Lommen 84%
Håndvarmer (lomme/vott) 43%
Elektrisk hanske/vott 22%
Egen kropp 94%
Unngå kulde/være inne 22%.
Mange brukte flere strategier. Oppsummert brukte 100% hansker/votter eller lommen, og 48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Reported use 1 Basert på data fra 70
Mange brukte flere strategier. Oppsummert

brukte 100% hansker/votter eller lommen, og
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Kohort-studie basert på pasienter fra én klinikk. Inklusjon basert på egen

definisjon av kuldehypersensitivitet: «an abnormal low threshold to elicit symptoms on cold exposure, such as discomfort, pain,

numbness/reduced finger-sensibility, stiffness or color changes in the hand.” Pasientene anga alvorlighetsgraden på en 5-punkt skala:

None-mild-moderate-severe-extreme. Stort antall drop-outs; n=43 av n=113 (12 av disse var ikke kuldesensitive ved 1 og 2 års

oppfølging og dermed ikke eligible for analysene). Analyser kun utført på n=70. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen

alvorlig . Pasienter med hånd/nerveskader, kun 10 med fingeramputasjoner. En nyere studie tyder imidlertid på at forekomsten av

kuldehypersensitivitet hos disse gruppene ikke er forskjellig [1], og vi antar dermed at også effekten av ulike hjelpemidler må kunne

vurderes som lik. Mulig bias i seleksjon av pasientene (noe uklart beskrevet og dermed vanskelig repliserbart og vanskelig å vurdere

muligheten for generalisering) er regnet med under risk of bias. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Relativt stor n, men

usikkerheter i estimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

år etter skaden

pasienter i 1 studier.
37% brukte et varmehjelpemiddel

(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se
Sammendrag for detaljer. Ref [2].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Reported use 2
år etter skaden Basert på data fra 70

pasienter i 1 studier.

Mange brukte flere strategier. Oppsummert
brukte 100% hansker/votter eller lommen, og

48% brukte et varmehjelpemiddel
(håndvarmer eller elektrisk hanske/vott). Se

Sammendrag for detaljer. Ref [2].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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13 - Kirurgiske intervensjoner

13.1 - Tromboseprofylakse

Svak Anbefaling

13.1.1. Vi foreslår at relevant tromboseprofylakse settes i gang så snart som mulig, gjerne før eller i forbindelse med amputasjonen.

Praktisk Info

Det er vanlig praksis å gi lavmolekylært heparin (Klexane) 40 mg x 1 per dag når en amputerer ovenfor håndleddsnivå og gjennom en
knokkel, men ikke ved rene eksartikulasjoner (håndledd, albue, skulder). Behovet for tromboseprofylakse vil som regel være mye kortere
på overekstremitet sammenliknet med underekstremitet, fordi pasientene mye raskere mobiliseres.

For detaljer og anbefalinger for øvrig, vises det til norske kunnskapsbaserte retningslinjer for antitrombotisk behandling og
tromboseprofylakse, pkt 4.5 Traumekirurgi (MAGICapp: www.nsth.no).

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Pasienter med alvorlig ekstremitetsskade, særlig benamputerte, har økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner. Pasienter med
vaskulære skader er spesielt utsatt. Risikoen for tromboemboliske komplikasjoner øker betydelig hvis behandlingen ikke kommer i gang
før etter 72-96 timer [12]. Pasienter med overekstremitetsamputasjoner vil kunne vurderes som høy- eller lavrisikopasienter avhengig av
amputasjonsnivå, eventuelle tilleggsskader og andre risikofaktorer [13]. Indikasjonen for tromboseprofylakse bør derfor vurderes på
individuelt grunnlag, der en også tar hensyn til risiko for eventuelle komplikasjoner ved behandlingen. Relevant profylakse bør igangsettes
så snart som mulig, gjerne før eller i forbindelse med operasjonen. Nye, norske, kunnskapsbaserte retningslinjer for antitrombotisk
behandling og tromboseprofylakse ble publisert i 2014, og for detaljer vises til disse, pkt 4.5 Traumekirurgi (MAGICapp: www.nsth.no)
[14, 15].

Fordeler og ulemper

Pasienter med alvorlig ekstremitetsskade, særlig benamputerte, har økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner. Pasienter med
vaskulære skader er spesielt utsatt. Risikoen for tromboemboliske komplikasjoner øker betydelig hvis behandlingen ikke kommer i
gang før etter 72-96 timer. Relevant profylakse bør derfor igangsettes så snart som mulig, gjerne før eller i forbindelse med
operasjonen. Pasienter med overekstremitetsamputasjoner vil kunne vurderes som høy- eller lavrisikopasienter avhengig av
amputasjonsnivå, eventuelle tilleggsskader og andre risikofaktorer. Indikasjonen for tromboseprofylakse bør derfor vurderes på
individuelt grunnlag, der en også tar hensyn til risiko for eventuelle komplikasjoner ved behandlingen.
For detaljer vises til norske kunnskapsbaserte retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse, pkt 4.5
Traumekirurgi (MAGICapp: www.nsth.no).

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Lav kvalitet på dokumentasjonen. For detaljer vises til norske kunnskapsbaserte retningslinjer for antitrombotisk behandling og
tromboseprofylakse, pkt 4.5 Traumekirurgi (MAGICapp: www.nsth.no).

Lav

Verdier og preferanser

Se "Fordeler og ulemper".

Ressursbruk og andre hensyn

Se "Fordeler og ulemper".
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13.2 - Stumplengde / amputasjonsnivå

Rehabiliteringen etter en overekstremitetsamputasjon starter allerede før / under operasjonen, idet valg av amputasjonsnivå – og innenfor
dette, stumplengde – har stor betydning for senere funksjon og mulighet for god protesetilpasning og protesefunksjon [1-5].

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av amputasjon på ulike nivåer. Det er imidlertid publisert flere sammenfatninger av
konsensus, med godt samsvar mellom ulike publikasjoner [1-4]. Det er også godt samsvar mellom publisert konsensus og arbeidsgruppens
erfaringer.

De fleste overekstremitetsamputasjoner er traumatiske [6], og amputasjonsnivået er dermed ofte gitt av skadens omfang. Et overordnet
prinsipp uansett amputasjonsårsak er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. Av denne grunn vil en distal amputasjon alltid gi det beste resultatet (under albue vs. over, delhånd vs. over eller
gjennom håndledd), uansett om en planlegger protesebruk eller ikke [1, 2, 4]. I tråd med dette er det vist at stumplengde er positivt korrelert
med funksjon [7] og yrkesdeltakelse [8]. Det er også vist at proksimal amputasjon (ovenfor vs. nedenfor albuen) gir økt risiko for rejeksjon av
armproteser [1, 9]. En bør derfor tilstrebe å bevare flest mulig ledd og mest mulig stumplengde.

Imidlertid kan en svært lang stump distalt for det bevarte leddet være til hinder for god, funksjonell protesebruk [1, 4]; optimale
proteseløsninger krever at det tas hensyn til både vektbæring og plass til nødvendige protesekomponenter. For eksempel vil det være mulig å
velge en protese med kortere hånd og håndleddsmekanisme enn «standardlengden» ved svært distale transradiale amputasjoner, men en slik
protese vil ha lavere tempo og dårligere funksjon enn den man kan bruke ved en noe mer proksimal amputasjon [10]. Rene eksartikulasjoner
(albue, håndledd) gir bedre rotasjonskontroll enn mer proksimale amputasjoner [2], men medfører også mange av de samme protesemessige
utfordringene som svært lange stumper, med manglende plass til protesekomponenter, kosmetiske ulemper og potensielle problemer med
manglende bløtdelsdekning (hud, men ikke muskulatur) [1, 2, 4]. En svært kort stump vil på den andre siden gi problemer med både
vektbæring og feste av protesehylsa [2]. Valget av stumplengde bør derfor så langt det er mulig gjøres også med tanke på mulighetene for
protesebruk på de ulike amputasjonsnivåene [1, 2, 4], og ortopeden bør så langt det er mulig i hvert enkelt tilfelle konferere med en
ortopediingeniør pre / peroperativt [3, 4]. Dette bør være rutine ved planlagte amputasjoner. Ved planlagte amputasjoner bør pasienten
dessuten alltid inviteres til å delta i beslutningen [4]. Ved traumatiske amputasjoner tilsier ofte hendelsesforløp og hastegrad at dette i mindre
grad vil være aktuelt.

En oppsummering av de viktigste fordelene og ulempene ved de ulike amputasjonsnivåene, samt konsensusbaserte tommelfingerregler for
valg av stumplengde er gitt under Praktisk informasjon for anbefaling 13.2.3 og 13.2.4.

Sterk Anbefaling

13.2.1. Vi anbefaler at en ved overekstremitetsamputasjoner alltid tilstreber å bevare flest mulig ledd.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Et overordnet prinsipp er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. Det er også vist at proksimal amputasjon (ovenfor albueleddet) gir økt risiko for rejeksjon av
armproteser. Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved å bevare flest mulig ledd. Anbefalingen er i tråd med vanlig klinisk praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av overekstremitetsamputasjon på ulike nivåer. Det er imidlertid publisert
flere observasjonsstudier og sammenfatninger av konsensus (evidensmessig lav kvalitet), med godt samsvar mellom ulike
publikasjoner. Det er også godt samsvar mellom publisert evidens/konsensus og arbeidsgruppens erfaringer.

Lav

Verdier og preferanser

Ved traumatiske amputasjoner vil det som regel være vanskelig å kartlegge pasientens preferanser. En må da anta at de fleste

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Rehabiliteringen etter en overekstremitetsamputasjon starter allerede før / under operasjonen, idet valg av amputasjonsnivå har stor
betydning for senere funksjon og mulighet for god protesetilpasning og protesefunksjon [1-5]. Vi kunne ikke finne kontrollerte studier
som så på effekten av amputasjon på ulike nivåer. Det er imidlertid publisert flere sammenfatninger av konsensus, med godt samsvar
mellom ulike publikasjoner [1-4]. Det er også godt samsvar mellom publisert konsensus og arbeidsgruppens erfaringer.

De fleste overekstremitetsamputasjoner er traumatiske [6], og amputasjonsnivået er dermed ofte gitt av skadens omfang. Et overordnet
prinsipp uansett amputasjonsårsak er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. Av denne grunn vil en distal amputasjon alltid gi det beste resultatet (under albue vs. over, delhånd vs. over
eller gjennom håndledd), uansett om en planlegger protesebruk eller ikke [1,2,4]. I tråd med dette er det vist at stumplengde er positivt
korrelert med funksjon [7] og yrkesdeltakelse [8]. Det er også vist at proksimal amputasjon (ovenfor vs. nedenfor albuen) gir økt risiko for
rejeksjon av armproteser [1,9]. Vi anbefaler derfor at en ved en overekstremitetsamputasjon alltid tilstreber å bevare flest mulig ledd.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stumplengde / amputasjonsnivå".

pasienter vil ønske et amputasjonsnivå som erfaringsmessig gir det beste funksjonelle resultatet. Ved planlagte amputasjoner vil det
være mulig å kartlegge pasientens preferanser, både når det gjelder framtidig protesebruk og amputasjonsnivå, før inngrepet. Vi
forventer likevel liten variasjon når det gjelder ønsket nivå (antall ledd).

Ressursbruk og andre hensyn

Det vurderes som kostnadseffektivt å tilstrebe et amputasjonsnivå som erfaringsmessig gir det beste funksjonelle resultatet. Dette vil
kunne være samfunnsmessig gunstig gjennom å bidra til bedret total funksjon for pasienten på sikt, med mindre behov for sykmelding
og uføretrygd. Kostnadene knyttet til selve inngrepet vil være de samme uansett amputasjonsnivå.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Valg av amputasjonsnivå og stumplengde

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [9], tverrsnittsstudie:

High amputation level: elbow, upper arm, shoulder, forequarter
Low amputation level: forearm, wrist

Primary rejection (never worn prosthesis) among those with high amputation level 10,4%, among those with low amputation level
0,8%. Adjusted OR 12,76 (95% CI 1,53-106,42).
Secondary rejection (discontinued prosthesis use) among high level 27,5%, among low level 6,2%. Adjusted OR 5,71 (95% CI
1,70-19,16).

Ref [7], observasjonsstudie:

Modified Carroll test: Minimum 54 = Excellent, 48-53 = Good, 33-47 = Fair, <33 = Poor. Satisfactory result = Excellent or good.
Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28% satisfactory result. Arm 25% satisfactory result. Ikke angitt om effekten av nivå er
statistisk signifikant.

Ref [8], observasjonsstudie:
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Høyere arbeidsdeltakelse ved lave amputasjonsnivå. Men ikke angitt om effekten av nivå er statistisk signifikant.
Arbeidsdeltakelse lave amputasjonsnivå: 14/14 (wrist disarticulation, WD), 33/42 (below elbow, BE), totalt 83,9%.
Høye amputasjonsnivå: 36/51 (above elbow, AE), 14/21 (shoulder disarticulation and forequarter, SD), totalt 69,4%.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbaserte
anbefalinger

Konsensusbaserte anbefalinger vedrørende
valg av amputasjonsnivå underbygget av

publisert litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk info. Ref

[4], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefalinger i
narrativ review

Narrativ, ikke-systematisk oversiktsartikkel
som gir anbefalinger vedrørende valg av

amputasjonsnivå og stumplengde. Detaljer er
angitt i Bakgrunnstekst og under Praktisk

info. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Publisert
konsensus

Enkeltartikkel. Konsensusbaserte
anbefalinger uten henvisninger til

eksisterende litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk

informasjon. Ref [2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

referanser til øvrig

litteratur 3

Protesebruk
(acceptance rates)

Basert på data fra 224

pasienter i 1 studier.

Primary rejection (never worn prosthesis) and
secondary rejection (discontinued prosthesis

use) higher among those with high
amputation level: Adjusted OR primary 12,76
(95% CI 1,53-106,42), secondary 5,71 (95% CI
1,70-19,16). For detaljer, se Sammendrag. Ref

[9].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Funksjon
(Modified Carroll

test for upper
extremity
function)

Basert på data fra 22

pasienter i 1 studier.

Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28%
satisfactory result. Arm 25% satisfactory
result. Ikke angitt om effekten av nivå er

statistisk signifikant. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

533 of 607



1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje med god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk og

systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Aktuelle anbefalinger er imidlertid konsensusbaserte. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke

begrenset litteratursøket til denne pasientgruppen og det vil heller ikke være noen forskjell mellom krigsveteraner og andre

armamputerte hva gjelder stumpmessige forhold. Vurderer dermed overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ, ikke-systematisk review. Litteratursøk, seleksjon eller

kvalitetsvurdering av inkluderte artikler ikke beskrevet. Ikke utført metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke systematisk angitt

effektestimater. Angitt referanser (men ikke effektestimater) for outcomes funksjon og arbeidsdeltakelse, disse beskrives separat

(som egne utfall), med vurdering av originalartiklene. Angitt noen estimater for protesebruk, men eldre referanser, valgte en nyere

populasjonsbasert tverrsnittsstudie som referanse for dette (se utfall protesebruk). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbaserte anbefalinger uten angitte referanser for å underbygge

konsensus. Heller ikke beskrevet grunnlaget for konsensus eller forfatternes bakgrunn for å publisere artikkelen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ervervet amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet. Ingen data for mer distale

amputasjoner. Trekker ikke for dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært brede CI, særlig for primær rejeksjon. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av et ikke-randomisert utvalg fra en klinikk. Ingen

oppfølgingstid, studien er gjort på ett tidspunkt, ikke beskrevet hvor lenge etter amputasjonen. Ikke beskrevet hvordan pasientene ble

valgt ut, eller om det var mange som ble spurt, men som takket nei. Disse amputerte fungerte som en kontrollgruppe for en

replantasjonsgruppe, men når det gjelder effekten av nivå, er det kun amputasjonsgruppa som er interessant. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i estimatene. Liten n

tilsier at denne er stor. Dessuten svært få med amputasjonsnivå over albuen (n=2). Ikke angitt om effekten av nivå er statistisk

signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter fra én klinikk. 150 av 330 svarte. Ingen

data vedr. non-responderne, dvs. stor fare for seleksjonsbias. 135 av de 150 responderne var amputert gjennom eller ovenfor

håndleddet og ble inkludert i studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Diskrepans mellom tallene i tabellen (tabell 1, angitt her) og i teksten (der angitt

at >60% av pasientene med BE var i arbeid på studietidspunktet, sammenliknet med <43% av de med AE eller SD amputasjon). Det er

ikke angitt at tallene i tabell 1 skal være innhentet for et annet tidspunkt enn tallene i teksten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Arbeidsdeltakelse

Basert på data fra 135

pasienter i 1 studier.

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave
amputasjonsnivå (83,9% vs 69,4%). Men ikke

angitt om effekten av nivå er statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[8].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6
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Sterk Anbefaling

13.2.2. Vi anbefaler at en distalt for bevarte ledd som hovedregel bevarer mest mulig stumplengde.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

De fleste overekstremitetsamputasjoner er traumatiske [6], og amputasjonsnivået er dermed ofte gitt av skadens omfang. Et overordnet
prinsipp uansett amputasjonsårsak er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. En bør derfor tilstrebe å bevare flest mulig ledd (se anbefaling 13.2.1) og mest mulig stumplengde.

Imidlertid kan en svært lang stump distalt for det bevarte leddet være til hinder for god, funksjonell protesebruk [1, 4]; optimale
proteseløsninger krever at det tas hensyn til både vektbæring og plass til nødvendige protesekomponenter. For eksempel vil det være
mulig å velge en protese med kortere hånd og håndleddsmekanisme enn «standardlengden» ved svært distale transradiale amputasjoner,
men en slik protese vil ha lavere tempo og dårligere funksjon enn den man kan bruke ved en noe mer proksimal amputasjon [10].

Som hovedregel - og da spesielt ved traumatiske amputasjoner - mener arbeidsgruppen at en bør vektlegge stumplengde framfor
potensielle problemer med protesebruk, og bevare mest mulig stumplengde. Anbefalingen er i tråd med vanlig klinisk praksis. Om mulig,
bør ortopeden imidlertid konferere med ortopediingeniør pre/peroperativt, se anbefaling 13.2.3.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stumplengde / amputasjonsnivå".

Fordeler og ulemper

Et overordnet prinsipp er at jo lengre stumpen er, desto bedre kan pasienten bruke stumpen i interaksjon med omgivelsene. Imidlertid
kan en svært lang stump distalt for det bevarte leddet være til hinder for god, funksjonell protesebruk; optimale proteseløsninger
krever at det tas hensyn til både vektbæring og plass til nødvendige protesekomponenter. Som hovedregel - og da spesielt ved
traumatiske amputasjoner - mener arbeidsgruppen at en bør vektlegge stumplengde framfor potensielle problemer med protesebruk,
og bevare mest mulig stumplengde. Anbefalingen er i tråd med vanlig klinisk praksis.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av ulike stumplengder distalt for bevarte ledd. Det er imidlertid publisert
flere sammenfatninger av konsensus (evidensmessig lav kvalitet), med godt samsvar mellom ulike publikasjoner. Det er også godt
samsvar mellom publisert konsensus og arbeidsgruppens erfaringer.

Lav

Verdier og preferanser

Ved planlagte amputasjoner vil det være mulig å kartlegge pasientens preferanser, både når det gjelder framtidig protesebruk og
stumplengde, før inngrepet. Her vil det være muligheter for individuell variasjon i hvilke faktorer som vektlegges tyngst. Ved
traumatiske amputasjoner vil en kartlegging av pasientens preferanser som regel være vanskelig, og arbeidsgruppen foreslår at en da
vektlegger stumplengde framfor potensielle problemer med protesebruk.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Det vurderes som kostnadseffektivt å tilstrebe en stumplengde som gir det beste funksjonelle resultatet for den enkelte pasienten.
Dette vil kunne være samfunnsmessig gunstig gjennom å bidra til bedret total funksjon for pasienten på sikt, med mindre behov for
sykmelding og uføretrygd. Kostnadene knyttet til selve inngrepet vil være de sammen uansett stumplengde.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Valg av amputasjonsnivå og stumplengde

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [9], tverrsnittsstudie:

High amputation level: elbow, upper arm, shoulder, forequarter
Low amputation level: forearm, wrist

Primary rejection (never worn prosthesis) among those with high amputation level 10,4%, among those with low amputation level
0,8%. Adjusted OR 12,76 (95% CI 1,53-106,42).
Secondary rejection (discontinued prosthesis use) among high level 27,5%, among low level 6,2%. Adjusted OR 5,71 (95% CI
1,70-19,16).

Ref [7], observasjonsstudie:

Modified Carroll test: Minimum 54 = Excellent, 48-53 = Good, 33-47 = Fair, <33 = Poor. Satisfactory result = Excellent or good.
Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28% satisfactory result. Arm 25% satisfactory result. Ikke angitt om effekten av nivå er
statistisk signifikant.

Ref [8], observasjonsstudie:

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave amputasjonsnivå. Men ikke angitt om effekten av nivå er statistisk signifikant.
Arbeidsdeltakelse lave amputasjonsnivå: 14/14 (wrist disarticulation, WD), 33/42 (below elbow, BE), totalt 83,9%.
Høye amputasjonsnivå: 36/51 (above elbow, AE), 14/21 (shoulder disarticulation and forequarter, SD), totalt 69,4%.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbaserte
anbefalinger

Konsensusbaserte anbefalinger vedrørende
valg av amputasjonsnivå underbygget av

publisert litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk info. Ref

[4], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefalinger i
narrativ review

Narrativ, ikke-systematisk oversiktsartikkel
som gir anbefalinger vedrørende valg av

amputasjonsnivå og stumplengde. Detaljer er
angitt i Bakgrunnstekst og under Praktisk

info. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Publisert Enkeltartikkel. Konsensusbaserte Veldig lav
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje med god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk og

systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Aktuelle anbefalinger er imidlertid konsensusbaserte. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke

begrenset litteratursøket til denne pasientgruppen og det vil heller ikke være noen forskjell mellom krigsveteraner og andre

armamputerte hva gjelder stumpmessige forhold. Vurderer dermed overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ, ikke-systematisk review. Litteratursøk, seleksjon eller

kvalitetsvurdering av inkluderte artikler ikke beskrevet. Ikke utført metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke systematisk angitt

effektestimater. Angitt referanser (men ikke effektestimater) for outcomes funksjon og arbeidsdeltakelse, disse beskrives separat

(som egne utfall), med vurdering av originalartiklene. Angitt noen estimater for protesebruk, men eldre referanser, valgte en nyere

populasjonsbasert tverrsnittsstudie som referanse for dette (se utfall protesebruk). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbaserte anbefalinger uten angitte referanser for å underbygge

konsensus. Heller ikke beskrevet grunnlaget for konsensus eller forfatternes bakgrunn for å publisere artikkelen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet

konsensus anbefalinger uten henvisninger til
eksisterende litteratur. Detaljer er angitt i

Bakgrunnstekst og under Praktisk
informasjon. Ref [2].

grunnet alvorlig/
signifikant risk of bias

og manglende
referanser til øvrig

litteratur 3

Protesebruk
(acceptance rates)

Basert på data fra 224

pasienter i 1 studier.

Primary rejection (never worn prosthesis) and
secondary rejection (discontinued prosthesis

use) higher among those with high
amputation level: Adjusted OR primary 12,76
(95% CI 1,53-106,42), secondary 5,71 (95% CI
1,70-19,16). For detaljer, se Sammendrag. Ref

[9].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Funksjon
(Modified Carroll

test for upper
extremity
function)

Basert på data fra 22

pasienter i 1 studier.

Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28%
satisfactory result. Arm 25% satisfactory
result. Ikke angitt om effekten av nivå er

statistisk signifikant. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Arbeidsdeltakelse

Basert på data fra 135

pasienter i 1 studier.

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave
amputasjonsnivå (83,9% vs 69,4%). Men ikke

angitt om effekten av nivå er statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[8].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6
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Svak Anbefaling

13.2.3. Vi foreslår at valget av stumplengde så langt det er mulig også gjøres med tanke på mulighetene for protesebruk, og at ortopeden
så langt det er mulig i hvert tilfelle konfererer med en ortopediingeniør pre / peroperativt med tanke på optimalt valg av stumplengde.

Praktisk Info

Fordeler og ulemper ved ulike amputasjonsnivå

En summarisk oversikt over de viktigste fordeler og ulemper ved ulike amputasjonsnivå [1, 4]:

Håndleddseksartikulasjon:
Så sant det distale radioulnare leddet er intakt får pasienten bevart pronasjon og supinasjon, mulighet for vektbæring på distale radius, og
stumpen gir en god plattform for protesehylsa. Men: Begrensede muligheter for protese og protesekomponenter. Man trenger plass til
både hånd, styring og batterier, og protesen blir derfor ofte uforholdsmessig lang og tykk, og løsningen blir ikke kosmetisk bra.

Transradial amputasjon:
Fordeler ved distal amputasjon er bevart pronasjon/supinasjon og en stabil vektarm for protesebruk og vektbæring. Ved amputasjon
gjennom den proksimale delen av underarmen bevares som regel ikke nyttig pronasjon/supinasjon, men det trengs kun 5 cm residual ulna
for bevart albuefleksjon og for å få til protesetilpasning.

Albueeksartikulasjon/distal transhumeral amputasjon:
Fasongen på distale humerus gir bedre støtte og vektbæring og bedre rotasjonskontroll av protesen enn ved mer proksimale
amputasjoner. Ulempene ved bevarte humerusepikondyler er kosmetiske; albueleddet i protesen blir plassert distalt for det friske, eller
utenfor (i bredden) planet for humerus og resten av protesen.

Proksimale transhumerale amputasjoner:
En bør tilstrebe å bevare 5-7 cm residual humerus da dette vil påvirke både hylse/festeløsninger, komfort og funksjon ved senere
protesebruk. M. deltoideus bør bevares selv ved svært korte stumper, for å bevare aktiv kontroll av skulderleddet. Det er også viktig å

(indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ervervet amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet. Ingen data for mer distale

amputasjoner. Trekker ikke for dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært brede CI, særlig for primær rejeksjon. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av et ikke-randomisert utvalg fra en klinikk. Ingen

oppfølgingstid, studien er gjort på ett tidspunkt, ikke beskrevet hvor lenge etter amputasjonen. Ikke beskrevet hvordan pasientene ble

valgt ut, eller om det var mange som ble spurt, men som takket nei. Disse amputerte fungerte som en kontrollgruppe for en

replantasjonsgruppe, men når det gjelder effekten av nivå, er det kun amputasjonsgruppa som er interessant. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i estimatene. Liten n

tilsier at denne er stor. Dessuten svært få med amputasjonsnivå over albuen (n=2). Ikke angitt om effekten av nivå er statistisk

signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter fra én klinikk. 150 av 330 svarte. Ingen

data vedr. non-responderne, dvs. stor fare for seleksjonsbias. 135 av de 150 responderne var amputert gjennom eller ovenfor

håndleddet og ble inkludert i studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Diskrepans mellom tallene i tabellen (tabell 1, angitt her) og i teksten (der angitt

at >60% av pasientene med BE var i arbeid på studietidspunktet, sammenliknet med <43% av de med AE eller SD amputasjon). Det er

ikke angitt at tallene i tabell 1 skal være innhentet for et annet tidspunkt enn tallene i teksten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;
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bevare humerushodet, da dette vil gi bedre resultat både kosmetisk og med tanke på protesebruk. Uten bevarte eller rekonstruerte fester
for deltoid, pectoralis major og latissimus dorsi blir resultatet som for en skuldereksartikulasjon, og en kan vurdere en skulderartrodese
for å unngå en smertefull subluksasjon eller abduksjonskontraktur pga rotatorcuffen.

Skuldereksartikulasjon:
En bør forsøke å bevare skapula og clavicula med tanke på skulderens kontur og evt. senere protesebruk.

Konsensusbaserte tommelfingerregler for valg av stumplengde

Det er arbeidsgruppens erfaring av det i forløpet etter armamputasjoner kun svært sjelden gjøres stumpkirurgi for korreksjon av
stumplengde, noe som understreker viktigheten av å tilstrebe et mest mulig funksjonelt resultat allerede i forbindelse med amputasjonen.
Basert på ovenstående, tidligere publisert konsensus og konsensus i arbeidsgruppen foreslår vi følgende tommelfingerregler for valg av
stumplengde (uavhengig av evt. protesetype):

Overarmsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare minst 5-7 cm av humerus ved transhumerale amputasjoner, for å gi mulighet for god vektbæring og feste av protesen [1,
4]
* Hvis humerusepikondylene ikke kan bevares, vurder å amputere humerus minimum 7,6 cm ovenfor albuens opprinnelige bevegelsesakse
for å få plass til nødvendige protesekomponenter og få bevegelsesaksen i protesealbuen på samme nivå som på frisk side [2].

Underarmsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare minst 5 cm av ulna ved transradiale amputasjoner, for å gi mulighet for god vektbæring og feste av protesen [1, 4]
* Hvis mulig, bør minst 2/3 av underarmens lengde bevares [1]
* Hvis radiocarpalleddet ikke kan bevares, vurder å amputere radius og ulna minimum 6-8 cm ovenfor leddet for å oppnå god
bløtdelsdekning og gi mulighet for en optimal proteseløsning [1, 4]. Det er humerusepikondylene som gir underarmsprotesene deres
stabilitet, ikke lengden på underarmen.

Delhåndsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare tommelen og minimum 1-2 andre fingre for å opprettholde grepsfunksjon [4]
* Tilstreb å bevare mest mulig av håndrot, mellomhånd og fingre også når grepsfunksjon ikke kan bevares. Dette kan gi en stump med god
funksjon i forhold til støtte og mothold [4], og samtidig mulighet for protesetilpasning (som på delhåndsnivå ikke er så avhengig av
stumpens lengde).

Annen praktisk informasjon

De plassmessige kravene til optimal protesefunksjon skyldes nødvendige minimumsmål [10]:
En underarmprotese inneholder både hånd, håndleddsmekanisme (som bygger 3-4 cm i lengderetningen) og hylse med batterier og evt.
elektroder.
En overarmsprotese inneholder i tillegg albueledd, som bygger mellom 7,6 og 11,5 cm i lengderetningen.
Det er imidlertid viktig å poengtere at en også kan tilpasse proteser til «for lange» stumper, stump + protese blir da rett og slett lengre enn
frisk sides arm med de ulemper det medfører for funksjon og symmetri / skjevbelastning.

En elektrisk underarmsprotese veier mellom 850g og 1000g, selve hånda veier ca. 500g.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Et overordnet prinsipp er at jo lengre stumpen er, desto bedre kan pasienten bruke stumpen i interaksjon med omgivelsene. Imidlertid
kan en svært lang stump distalt for det bevarte leddet være til hinder for god, funksjonell protesebruk; optimale proteseløsninger
krever at det tas hensyn til både vektbæring og plass til nødvendige protesekomponenter. En svært kort stump vil på den andre siden
gi problemer med både vektbæring og feste av protesehylsa, og også eksartikulasjoner har både fordeler og ulemper fra et
protesemessig synspunkt. Valget av stumplengde bør derfor så langt det er mulig gjøres også med tanke på mulighetene for
protesebruk på de ulike amputasjonsnivåene, og ortopeden bør så langt det er mulig i hvert enkelt tilfelle konferere med en
ortopediingeniør pre / peroperativt. Dette bør være rutine ved planlagte amputasjoner.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene
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Begrunnelse

De fleste overekstremitetsamputasjoner er traumatiske [6], og amputasjonsnivået er dermed ofte gitt av skadens omfang. Et overordnet
prinsipp uansett amputasjonsårsak er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. En bør derfor tilstrebe å bevare flest mulig ledd (se anbefaling 13.2.1) og mest mulig stumplengde (se
anbefaling 13.2.2).

Imidlertid kan en svært lang stump distalt for det bevarte leddet være til hinder for god, funksjonell protesebruk [1,4]; optimale
proteseløsninger krever at det tas hensyn til både vektbæring og plass til nødvendige protesekomponenter. For eksempel vil det være
mulig å velge en protese med kortere hånd og håndleddsmekanisme enn «standardlengden» ved svært distale transradiale amputasjoner,
men en slik protese vil ha lavere tempo og dårligere funksjon enn den man kan bruke ved en noe mer proksimal amputasjon [10]. Rene
eksartikulasjoner (albue, håndledd) gir bedre rotasjonskontroll enn mer proksimale amputasjoner [2], men medfører også mange av de
samme protesemessige utfordringene som svært lange stumper, med manglende plass til protesekomponenter, kosmetiske ulemper og
potensielle problemer med manglende bløtdelsdekning (hud, men ikke muskulatur) [1, 2, 4]. En svært kort stump vil på den andre siden gi
problemer med både vektbæring og feste av protesehylsa [2]. Valget av stumplengde bør derfor så langt det er mulig gjøres også med
tanke på mulighetene for protesebruk på de ulike amputasjonsnivåene [1, 2, 4], og ortopeden bør så langt det er mulig i hvert enkelt tilfelle
konferere med en ortopediingeniør pre / peroperativt [3, 4]. Dette bør være rutine ved planlagte amputasjoner.

En oppsummering av de viktigste fordelene og ulempene ved de ulike amputasjonsnivåene, samt konsensusbaserte tommelfingerregler
for valg av stumplengde er gitt under Praktisk informasjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stumplengde / amputasjonsnivå".

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier som så på effekten av ulike amputasjonsnivå og stumplengder. Det er imidlertid publisert flere
observasjonsstudier og sammenfatninger av konsensus (evidensmessig lav kvalitet), med godt samsvar mellom ulike publikasjoner.
Det er også godt samsvar mellom publisert evidens/konsensus og arbeidsgruppens erfaringer. Anbefalingen om å konferere med
ortopediingeniør er basert på konsensus i arbeidsgruppen.

Lav

Verdier og preferanser

Ved planlagte amputasjoner vil det være mulig å kartlegge pasientens preferanser, både når det gjelder framtidig protesebruk og
stumplengde, før inngrepet. Her vil det være muligheter for individuell variasjon i hvilke faktorer som vektlegges tyngst. Ved
traumatiske amputasjoner vil en kartlegging av pasientens preferanser som regel være vanskelig. En må da anta at de fleste pasienter
vil ønske et amputasjonsnivå og en stumplengde som erfaringsmessig gir det beste funksjonelle resultatet.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Det vurderes som kostnadseffektivt å tilstrebe et amputasjonsnivå og en stumplengde som erfaringsmessig gir det beste funksjonelle
resultatet. Dette vil kunne være samfunnsmessig gunstig gjennom å bidra til bedret total funksjon for pasienten på sikt, med mindre
behov for sykmelding og uføretrygd. Det vurderes som lite ressurskrevende for kirurgen å konferere med ortopediingeniør før eller
under inngrepet. Dette kan foregå per telefon, men forutsetter at inngrepet skjer innenfor normal arbeidstid.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Valg av amputasjonsnivå og stumplengde

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [9], tverrsnittsstudie:

High amputation level: elbow, upper arm, shoulder, forequarter
Low amputation level: forearm, wrist

Primary rejection (never worn prosthesis) among those with high amputation level 10,4%, among those with low amputation level
0,8%. Adjusted OR 12,76 (95% CI 1,53-106,42).
Secondary rejection (discontinued prosthesis use) among high level 27,5%, among low level 6,2%. Adjusted OR 5,71 (95% CI
1,70-19,16).

Ref [7], observasjonsstudie:

Modified Carroll test: Minimum 54 = Excellent, 48-53 = Good, 33-47 = Fair, <33 = Poor. Satisfactory result = Excellent or good.
Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28% satisfactory result. Arm 25% satisfactory result. Ikke angitt om effekten av nivå er
statistisk signifikant.

Ref [8], observasjonsstudie:

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave amputasjonsnivå. Men ikke angitt om effekten av nivå er statistisk signifikant.
Arbeidsdeltakelse lave amputasjonsnivå: 14/14 (wrist disarticulation, WD), 33/42 (below elbow, BE), totalt 83,9%.
Høye amputasjonsnivå: 36/51 (above elbow, AE), 14/21 (shoulder disarticulation and forequarter, SD), totalt 69,4%.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbaserte
anbefalinger

Konsensusbaserte anbefalinger vedrørende
valg av amputasjonsnivå underbygget av

publisert litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk info. Ref

[4], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefalinger i
narrativ review

Narrativ, ikke-systematisk oversiktsartikkel
som gir anbefalinger vedrørende valg av

amputasjonsnivå og stumplengde. Detaljer er
angitt i Bakgrunnstekst og under Praktisk

info. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Publisert
konsensus

Enkeltartikkel. Konsensusbaserte
anbefalinger uten henvisninger til

eksisterende litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk

informasjon. Ref [2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

referanser til øvrig

litteratur 3
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje med god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk og

systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Aktuelle anbefalinger er imidlertid konsensusbaserte. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke

begrenset litteratursøket til denne pasientgruppen og det vil heller ikke være noen forskjell mellom krigsveteraner og andre

armamputerte hva gjelder stumpmessige forhold. Vurderer dermed overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ, ikke-systematisk review. Litteratursøk, seleksjon eller

kvalitetsvurdering av inkluderte artikler ikke beskrevet. Ikke utført metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke systematisk angitt

effektestimater. Angitt referanser (men ikke effektestimater) for outcomes funksjon og arbeidsdeltakelse, disse beskrives separat

(som egne utfall), med vurdering av originalartiklene. Angitt noen estimater for protesebruk, men eldre referanser, valgte en nyere

populasjonsbasert tverrsnittsstudie som referanse for dette (se utfall protesebruk). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbaserte anbefalinger uten angitte referanser for å underbygge

konsensus. Heller ikke beskrevet grunnlaget for konsensus eller forfatternes bakgrunn for å publisere artikkelen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ervervet amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet. Ingen data for mer distale

amputasjoner. Trekker ikke for dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært brede CI, særlig for primær rejeksjon. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av et ikke-randomisert utvalg fra en klinikk. Ingen

oppfølgingstid, studien er gjort på ett tidspunkt, ikke beskrevet hvor lenge etter amputasjonen. Ikke beskrevet hvordan pasientene ble

valgt ut, eller om det var mange som ble spurt, men som takket nei. Disse amputerte fungerte som en kontrollgruppe for en

Protesebruk
(acceptance rates)

Basert på data fra 224

pasienter i 1 studier.

Primary rejection (never worn prosthesis) and
secondary rejection (discontinued prosthesis

use) higher among those with high
amputation level: Adjusted OR primary 12,76
(95% CI 1,53-106,42), secondary 5,71 (95% CI
1,70-19,16). For detaljer, se Sammendrag. Ref

[9].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Funksjon
(Modified Carroll

test for upper
extremity
function)

Basert på data fra 22

pasienter i 1 studier.

Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28%
satisfactory result. Arm 25% satisfactory
result. Ikke angitt om effekten av nivå er

statistisk signifikant. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Arbeidsdeltakelse

Basert på data fra 135

pasienter i 1 studier.

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave
amputasjonsnivå (83,9% vs 69,4%). Men ikke

angitt om effekten av nivå er statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[8].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6
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Svak Anbefaling

13.2.4. Vi foreslår at pasienten inviteres til å delta i beslutningen om valg av amputasjonsnivå og stumplengde i den grad hendelsesforløp
og hastegrad gjør dette mulig.

Praktisk Info

Fordeler og ulemper ved ulike amputasjonsnivå

En summarisk oversikt over de viktigste fordeler og ulemper ved ulike amputasjonsnivå [1, 4]:

Håndleddseksartikulasjon:
Så sant det distale radioulnare leddet er intakt får pasienten bevart pronasjon og supinasjon, mulighet for vektbæring på distale radius, og
stumpen gir en god plattform for protesehylsa. Men: Begrensede muligheter for protese og protesekomponenter. Man trenger plass til
både hånd, styring og batterier, og protesen blir derfor ofte uforholdsmessig lang og tykk, og løsningen blir ikke kosmetisk bra.

Transradial amputasjon:
Fordeler ved distal amputasjon er bevart pronasjon/supinasjon og en stabil vektarm for protesebruk og vektbæring. Ved amputasjon
gjennom den proksimale delen av underarmen bevares som regel ikke nyttig pronasjon/supinasjon, men det trengs kun 5 cm residual ulna
for bevart albuefleksjon og for å få til protesetilpasning.

Albueeksartikulasjon/distal transhumeral amputasjon:
Fasongen på distale humerus gir bedre støtte og vektbæring og bedre rotasjonskontroll av protesen enn ved mer proksimale
amputasjoner. Ulempene ved bevarte humerusepikondyler er kosmetiske; albueleddet i protesen blir plassert distalt for det friske, eller
utenfor (i bredden) planet for humerus og resten av protesen.

Proksimale transhumerale amputasjoner:
En bør tilstrebe å bevare 5-7 cm residual humerus da dette vil påvirke både hylse/festeløsninger, komfort og funksjon ved senere
protesebruk. M. deltoideus bør bevares selv ved svært korte stumper, for å bevare aktiv kontroll av skulderleddet. Det er også viktig å
bevare humerushodet, da dette vil gi bedre resultat både kosmetisk og med tanke på protesebruk. Uten bevarte eller rekonstruerte fester
for deltoid, pectoralis major og latissimus dorsi blir resultatet som for en skuldereksartikulasjon, og en kan vurdere en skulderartrodese
for å unngå en smertefull subluksasjon eller abduksjonskontraktur pga rotatorcuffen.

Skuldereksartikulasjon:
En bør forsøke å bevare skapula og clavicula med tanke på skulderens kontur og evt. senere protesebruk.

replantasjonsgruppe, men når det gjelder effekten av nivå, er det kun amputasjonsgruppa som er interessant. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i estimatene. Liten n

tilsier at denne er stor. Dessuten svært få med amputasjonsnivå over albuen (n=2). Ikke angitt om effekten av nivå er statistisk

signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter fra én klinikk. 150 av 330 svarte. Ingen

data vedr. non-responderne, dvs. stor fare for seleksjonsbias. 135 av de 150 responderne var amputert gjennom eller ovenfor

håndleddet og ble inkludert i studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Diskrepans mellom tallene i tabellen (tabell 1, angitt her) og i teksten (der angitt

at >60% av pasientene med BE var i arbeid på studietidspunktet, sammenliknet med <43% av de med AE eller SD amputasjon). Det er

ikke angitt at tallene i tabell 1 skal være innhentet for et annet tidspunkt enn tallene i teksten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;
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Konsensusbaserte tommelfingerregler for valg av stumplengde

Det er arbeidsgruppens erfaring av det i forløpet etter armamputasjoner kun svært sjelden gjøres stumpkirurgi for korreksjon av
stumplengde, noe som understreker viktigheten av å tilstrebe et mest mulig funksjonelt resultat allerede i forbindelse med amputasjonen.
Basert på ovenstående, tidligere publisert konsensus og konsensus i arbeidsgruppen foreslår vi følgende tommelfingerregler for valg av
stumplengde (uavhengig av evt. protesetype):

Overarmsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare minst 5-7 cm av humerus ved transhumerale amputasjoner, for å gi mulighet for god vektbæring og feste av protesen [1,
4]
* Hvis humerusepikondylene ikke kan bevares, vurder å amputere humerus minimum 7,6 cm ovenfor albuens opprinnelige bevegelsesakse
for å få plass til nødvendige protesekomponenter og få bevegelsesaksen i protesealbuen på samme nivå som på frisk side [2].

Underarmsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare minst 5 cm av ulna ved transradiale amputasjoner, for å gi mulighet for god vektbæring og feste av protesen [1, 4]
* Hvis mulig, bør minst 2/3 av underarmens lengde bevares [1]
* Hvis radiocarpalleddet ikke kan bevares, vurder å amputere radius og ulna minimum 6-8 cm ovenfor leddet for å oppnå god
bløtdelsdekning og gi mulighet for en optimal proteseløsning [1, 4]. Det er humerusepikondylene som gir underarmsprotesene deres
stabilitet, ikke lengden på underarmen.

Delhåndsamputasjoner:
* Tilstreb å bevare tommelen og minimum 1-2 andre fingre for å opprettholde grepsfunksjon [4]
* Tilstreb å bevare mest mulig av håndrot, mellomhånd og fingre også når grepsfunksjon ikke kan bevares. Dette kan gi en stump med god
funksjon i forhold til støtte og mothold [4], og samtidig mulighet for protesetilpasning (som på delhåndsnivå ikke er så avhengig av
stumpens lengde).

Annen praktisk informasjon

De plassmessige kravene til optimal protesefunksjon skyldes nødvendige minimumsmål [10]:
En underarmprotese inneholder både hånd, håndleddsmekanisme (som bygger 3-4 cm i lengderetningen) og hylse med batterier og evt.
elektroder.
En overarmsprotese inneholder i tillegg albueledd, som bygger mellom 7,6 og 11,5 cm i lengderetningen.
Det er imidlertid viktig å poengtere at en også kan tilpasse proteser til «for lange» stumper, stump + protese blir da rett og slett lengre enn
frisk sides arm med de ulemper det medfører for funksjon og symmetri / skjevbelastning.

En elektrisk underarmsprotese veier mellom 850g og 1000g, selve hånda veier ca. 500g.

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved å involvere pasienten i beslutningen der dette er mulig. Antatte fordeler er best mulig
funksjon og eventuelt protesebruk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er basert på konsensus i arbeidsgruppen, støttet av tidligere publisert konsensus.

Lav

Verdier og preferanser

Ved planlagte amputasjoner vil det være mulig å kartlegge pasientens preferanser, både når det gjelder framtidig protesebruk og
amputasjonsnivå, før inngrepet. Her vil det være muligheter for individuell variasjon i hvilke faktorer som vektlegges tyngst, og det
vurderes derfor som viktig for resultatet å få kjennskap til pasientens synspunkter. Ved traumatiske amputasjoner vil det som regel
være vanskelig å kartlegge pasientens preferanser. En må da anta at de fleste pasienter vil ønske et amputasjonsnivå og en

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert
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Begrunnelse

De fleste overekstremitetsamputasjoner er traumatiske [6], og amputasjonsnivået er dermed ofte gitt av skadens omfang. Et overordnet
prinsipp uansett amputasjonsårsak er at jo lengre stumpen er (og jo flere ledd som er bevart), desto bedre kan pasienten bruke stumpen i
interaksjon med omgivelsene. En bør derfor tilstrebe å bevare flest mulig ledd (se anbefaling 13.2.1) og mest mulig stumplengde (se
anbefaling 13.2.2). Imidlertid kan både svært lange og svært korte amputasjonsstumper gi protesemessige utfordringer, og ortopeden bør
om mulig konferere med ortopediingeniør pre/peroperativt vedrørende valg av stumplengde (se anbefaling 13.2.3). Ved planlagte
amputasjoner bør pasienten dessuten alltid inviteres til å delta i beslutningen [4]. Ved traumatiske amputasjoner tilsier ofte
hendelsesforløp og hastegrad at dette i mindre grad vil være aktuelt.

En oppsummering av de viktigste fordelene og ulempene ved de ulike amputasjonsnivåene, samt konsensusbaserte tommelfingerregler
for valg av stumplengde er gitt under Praktisk informasjon.

For utfyllende informasjon, se kapittelteksten for kapitlet "Stumplengde / amputasjonsnivå".

stumplengde som erfaringsmessig gir det beste funksjonelle resultatet.

Ressursbruk og andre hensyn

Det vurderes som kostnadseffektivt å tilstrebe et amputasjonsnivå og en stumplengde som gir det beste funksjonelle resultatet for
den enkelte pasienten. Dette vil kunne være samfunnsmessig gunstig gjennom å bidra til bedret total funksjon for pasienten på sikt,
med mindre behov for sykmelding og uføretrygd. Det vurderes som lite ressurskrevende å involvere pasienten i beslutningen der
dette er mulig.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Valg av amputasjonsnivå og stumplengde

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [9], tverrsnittsstudie:

High amputation level: elbow, upper arm, shoulder, forequarter
Low amputation level: forearm, wrist

Primary rejection (never worn prosthesis) among those with high amputation level 10,4%, among those with low amputation level
0,8%. Adjusted OR 12,76 (95% CI 1,53-106,42).
Secondary rejection (discontinued prosthesis use) among high level 27,5%, among low level 6,2%. Adjusted OR 5,71 (95% CI
1,70-19,16).

Ref [7], observasjonsstudie:

Modified Carroll test: Minimum 54 = Excellent, 48-53 = Good, 33-47 = Fair, <33 = Poor. Satisfactory result = Excellent or good.
Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28% satisfactory result. Arm 25% satisfactory result. Ikke angitt om effekten av nivå er
statistisk signifikant.

Ref [8], observasjonsstudie:

Høyere arbeidsdeltakelse ved lave amputasjonsnivå. Men ikke angitt om effekten av nivå er statistisk signifikant.
Arbeidsdeltakelse lave amputasjonsnivå: 14/14 (wrist disarticulation, WD), 33/42 (below elbow, BE), totalt 83,9%.
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Høye amputasjonsnivå: 36/51 (above elbow, AE), 14/21 (shoulder disarticulation and forequarter, SD), totalt 69,4%.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Konsensusbaserte
anbefalinger

Konsensusbaserte anbefalinger vedrørende
valg av amputasjonsnivå underbygget av

publisert litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk info. Ref

[4], guideline.

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Anbefalinger i
narrativ review

Narrativ, ikke-systematisk oversiktsartikkel
som gir anbefalinger vedrørende valg av

amputasjonsnivå og stumplengde. Detaljer er
angitt i Bakgrunnstekst og under Praktisk

info. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Publisert
konsensus

Enkeltartikkel. Konsensusbaserte
anbefalinger uten henvisninger til

eksisterende litteratur. Detaljer er angitt i
Bakgrunnstekst og under Praktisk

informasjon. Ref [2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

referanser til øvrig

litteratur 3

Protesebruk
(acceptance rates)

Basert på data fra 224

pasienter i 1 studier.

Primary rejection (never worn prosthesis) and
secondary rejection (discontinued prosthesis

use) higher among those with high
amputation level: Adjusted OR primary 12,76
(95% CI 1,53-106,42), secondary 5,71 (95% CI
1,70-19,16). For detaljer, se Sammendrag. Ref

[9].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 4

Funksjon
(Modified Carroll

test for upper
extremity
function)

Basert på data fra 22

pasienter i 1 studier.

Wrist 67% satisfactory result. Forearm 28%
satisfactory result. Arm 25% satisfactory
result. Ikke angitt om effekten av nivå er

statistisk signifikant. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [7].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Arbeidsdeltakelse Basert på data fra 135

pasienter i 1 studier.
Høyere arbeidsdeltakelse ved lave

amputasjonsnivå (83,9% vs 69,4%). Men ikke
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retningslinje med god beskrivelse av metode, derunder litteratursøk og

systematisk kvalitetsvurdering av evidensen. Aktuelle anbefalinger er imidlertid konsensusbaserte. ; Heterogenitet (inconsistency):

Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Guideline for rehabilitering av krigsveteraner, men har ikke

begrenset litteratursøket til denne pasientgruppen og det vil heller ikke være noen forskjell mellom krigsveteraner og andre

armamputerte hva gjelder stumpmessige forhold. Vurderer dermed overførbarheten som god. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ, ikke-systematisk review. Litteratursøk, seleksjon eller

kvalitetsvurdering av inkluderte artikler ikke beskrevet. Ikke utført metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke systematisk angitt

effektestimater. Angitt referanser (men ikke effektestimater) for outcomes funksjon og arbeidsdeltakelse, disse beskrives separat

(som egne utfall), med vurdering av originalartiklene. Angitt noen estimater for protesebruk, men eldre referanser, valgte en nyere

populasjonsbasert tverrsnittsstudie som referanse for dette (se utfall protesebruk). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbaserte anbefalinger uten angitte referanser for å underbygge

konsensus. Heller ikke beskrevet grunnlaget for konsensus eller forfatternes bakgrunn for å publisere artikkelen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv tverrsnittsstudie. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Pasienter med ervervet amputasjon gjennom eller ovenfor håndleddet. Ingen data for mer distale

amputasjoner. Trekker ikke for dette alene. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært brede CI, særlig for primær rejeksjon. ;

Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av et ikke-randomisert utvalg fra en klinikk. Ingen

oppfølgingstid, studien er gjort på ett tidspunkt, ikke beskrevet hvor lenge etter amputasjonen. Ikke beskrevet hvordan pasientene ble

valgt ut, eller om det var mange som ble spurt, men som takket nei. Disse amputerte fungerte som en kontrollgruppe for en

replantasjonsgruppe, men når det gjelder effekten av nivå, er det kun amputasjonsgruppa som er interessant. ; Manglende

overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerhet i estimatene. Liten n

tilsier at denne er stor. Dessuten svært få med amputasjonsnivå over albuen (n=2). Ikke angitt om effekten av nivå er statistisk

signifikant. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv studie av pasienter fra én klinikk. 150 av 330 svarte. Ingen

data vedr. non-responderne, dvs. stor fare for seleksjonsbias. 135 av de 150 responderne var amputert gjennom eller ovenfor

håndleddet og ble inkludert i studien. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter i effektestimatene. Diskrepans mellom tallene i tabellen (tabell 1, angitt her) og i teksten (der angitt

at >60% av pasientene med BE var i arbeid på studietidspunktet, sammenliknet med <43% av de med AE eller SD amputasjon). Det er

ikke angitt at tallene i tabell 1 skal være innhentet for et annet tidspunkt enn tallene i teksten. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

angitt om effekten av nivå er statistisk
signifikant. For detaljer, se Sammendrag. Ref

[8].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6
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13.3 - Stumpens utforming

Sterk Anbefaling

13.3.1. Vi anbefaler at alle overekstremitetsamputasjoner utføres etter vanlige kirurgiske prinsipper for amputasjonskirurgi.

Praktisk Info

Det faller utenfor hensikten med denne retningslinjen å gi detaljerte anbefalinger for den kirurgiske gjennomføringen av en
overekstremitetsamputasjon. Ulike amputasjonsteknikker, indikasjoner for hudtransplantasjoner mv omtales derfor ikke.

UpToDate beskriver i sine anbefalinger «Surgical management of severe extremity injury» [12] og «Techniques for lower extremity
amputation» [11] vanlige kirurgiske prinsipper for amputasjonskirurgi. Disse er kunnskapsbaserte og sammenfallende med norsk praksis,
både for arm- og benamputasjon, og vi henviser derfor til disse anbefalingene vedrørende operasjonstekniske detaljer. For øvrig viser vi til
lokale kirurgiske prosedyrer gjeldende for det enkelte sykehus. Det foreligger per dags dato ingen norsk nasjonal retningslinje for
amputasjonskirurgi.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Det er vanlige kirurgiske prinsipper for amputasjonskirurgi å vektlegge godt avrundede benender, god bløtdelsdekning og god sårlukning,
og å tilstrebe å unngå overskudd av bløtvev og store uregelmessigheter i stumpens utforming [11, 12].

Amputasjonsstumpens utforming er viktig for den amputertes senere proteserelaterte funksjon. God bløtdelsdekning bestående av
muskler, fascie og fullhud gir de beste forutsetningene for protesebruk, og er viktig både for å muliggjøre god hylsetilpasning og for å
forebygge komplikasjoner som smerter og sår [2, 4]. At bløtdelene er fritt bevegelige, reduserer skjærekreftene huden på stumpen
utsettes for ved aktiv protesebruk [2]. Unngåelse av «utstikkende» benender vil også være sår- og smerteforebyggende, og kunne
forebygge fastgroing av huden til det underliggende benet. God muskeldekning gir et godt utgangspunkt for tilpasning av myoelektriske
proteser [4].

Fordeler og ulemper

Arbeidsgruppen kan ikke se ulemper ved å følge generelle prinsipper for amputasjonskirurgi ved overekstremitetsamputasjoner.
Prinsippene vil være de samme uansett amputasjonsnivå.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi kunne ikke finne kontrollerte studier som så på ulike utfall korrelert til utformingen av amputasjonsstumpen etter
overekstremitetsamputasjon. Det er imidlertid publisert flere sammenfatninger av konsensus (evidensmessig lav kvalitet), med godt
samsvar mellom ulike publikasjoner. Det er også godt samsvar mellom publisert konsensus og generelle prinsipper for
amputasjonskirurgi (evidensmessig høy kvalitet), samt med arbeidsgruppens erfaringer.

Lav

Verdier og preferanser

Vi må kunne anta at de aller fleste pasientene vil ønske at amputasjonen utføres etter generelt aksepterte prinsipper for
amputasjonskirurgi og at stumpen tilstrebes utformet på best mulig måte med tanke på best mulig funksjon og færrest mulige
komplikasjoner.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Vi vurderer det som kostnadseffektivt å operere på en slik måte at risikoen for senere komplikasjoner minimeres og sjansen for et
godt funksjonelt utfall økes.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Protesetilpasning kan vanskeliggjøres dersom stumpens fasong er veldig uregelmessig på grunn av arrdannelse eller overskuddsvev. Et
typisk problem er «eselører» som kommer i klem og hindrer god hylsetilpasning. Amputasjonsstumper med mye bløtvev varierer også mer
i størrelse enn mindre (tynnere) stumper. Kirurgen må derfor ikke bare ta i betraktning hva som vil være den optimale stumplengden, men
også hva som vil være den optimale fasongen og utseendet på amputasjonsstumpen [1].

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Utforming av amputasjonsstumpen

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ, ikke-systematisk review. Litteratursøk, seleksjon eller

kvalitetsvurdering av inkluderte artikler ikke beskrevet. Ikke utført metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig .

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Ikke angitt

effektestimater. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Konsensusbaserte anbefalinger uten angitte referanser for å underbygge

konsensus. Heller ikke beskrevet grunnlaget for konsensus eller forfatternes bakgrunn for å publisere artikkelen. ; Heterogenitet

(inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Anbefalinger i
narrativ review Narrativ, ikke-systematisk oversiktsartikkel.

Aktuelle anbefalinger er angitt under
Begrunnelse. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Publisert
konsensus

Enkeltartikkel. Konsensusbaserte
anbefalinger uten henvisninger til

eksisterende litteratur. Detaljer er angitt
under Begrunnelse. Ref [2].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

referanser til øvrig

litteratur 2
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13.4 - Grepsforbedrende kirurgi

Svak Anbefaling

13.4.1. Vi foreslår at grepsforbedrende kirurgi vurderes som alternativ til protesebruk ved finger- og delhåndsamputasjoner som har gitt
grepstap, spesielt dersom amputasjonene er bilaterale. Aktuelle pasienter bør tilbys henvisning til vurdering hos håndkirurg med erfaring
innenfor grepsforbedrende kirurgi.

Praktisk Info

Samvalg blir svært viktig ved spørsmål om grepsforbedrende kirurgi. Pasienten må få god informasjon om fordeler og mulige
komplikasjoner ved de ulike inngrepene, og inviteres til å delta aktivt i beslutningen. Dette blir håndkirurgens ansvar. De enkelte dysmeli-
og armamputasjonsteamene må imidlertid kjenne til at grepsforbedrende kirurgi er en mulighet, og tilby henvisning til vurdering hos
håndkirurg til pasienter som ønsker dette.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Grepsforbedrende kirurgi kan være et alternativ til protesebruk ved finger- og delhåndsamputasjoner som har gitt grepstap [16], spesielt
dersom amputasjonene er bilaterale.

Ved tap av tommelen mister hånden 40 % av sin funksjon, omtrent det samme funksjonstapet som man får ved tap av ett øye [17]. Ulike
kirurgiske metoder for å gjenskape tommelfunksjon dersom replantasjon ikke er mulig, er forlengelse av tommelskjelettet (oftest på
metacarpnivå, såkalt falangisering av metacarpen), pollicisasjon (flytting av pekefingeren til tommelposisjon) og mikrovaskulær
autotransplantasjon av en tå. Det er en individuell vurdering hva som vil være best, ut fra alder, kjønn, amputasjonsnivå, residualfunksjon,
anatomi og funksjon i resten av fingrene, pasientens jobb og sosiale forpliktelser [17-20]. I en artikkelserie i Hand Clinics 1992 beskrives
hhv tommelforlengelseskirurgi [17], pollicisasjon [21] og mikrovaskulær tåtransplantasjon [18]. Inngrepene kan gi gode resultater, men er
ikke komplikasjonsfrie. For detaljer vises til fanen Forskningsdokumentasjon.

Tå-til-hånd flytting kan også være aktuelt etter andre finger- og delhåndsamputasjoner, blant annet for å oppnå grep i en «metacarpal
hånd» (en hånd med amputasjon av samtlige fingre, med eller uten tommelamputasjon). Resultatene beskrives som relativt gode i to nyere
studier [16, 22]. Som for de rene tommelrekonstruksjonene er inngrepene ikke uten risiko for komplikasjoner. Et alternativ hvis pasienten

Fordeler og ulemper

De ulike inngrepene kan gi gode resultater, men risikoen for komplikasjoner er ikke ubetydelig. Det blir viktig å gjøre individuelle
vurderinger og å praktisere samvalg når beslutninger om slike inngrep skal tas.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Effekten av og komplikasjoner etter ulike grepsforbedrende kirurgiske inngrep er beskrevet i litteraturen i observasjonsstudier av lav
/ veldig lav kvalitet. Vi kunne ikke finne randomiserte kontrollerte studier.

Lav

Verdier og preferanser

Ulike pasienter vil vektlegge potensielle fordeler og ulemper ulikt. God informasjon, individuelle vurderinger og samvalg blir viktig når
en skal velge om slike inngrep skal utføres. Den endelige beslutningen vedrørende inngrep og metode bør tas av håndkirurg i samråd
med pasienten.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Ut fra foreliggende litteratur er omfanget av grepsforbedrende kirurgi er relativt lite, og disse pasientene vil dermed ikke utgjøre
noen stor ressursmessig belastning på den aktuelle kirurgiske avdelingen.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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ikke ønsker tåflytting kan være en modifisert «on-top-plasty». Man forlenger da en forkortet amputert finger ved at man flytter over en
forkortet amputert nabofinger og resirkulerer via retrograd blodstrøm [23]. For detaljer vises til fanen Forskningsdokumentasjon.

Arbeidsgruppen mener at det vil være hensiktsmessig at aktuelle pasienter tilbys henvisning til vurdering hos håndkirurg med erfaring
innenfor grepsforbedrende kirurgi, og at den endelige beslutningen vedrørende inngrep og metode tas av håndkirurg i samråd med
pasienten.

Krukenberg-prosedyren, der en lager en spalte mellom radius og ulna for å danne et «spisepinnegrep» mellom disse, ble først beskrevet i
1917 [24]. Teknikken har vært brukt hovedsakelig ved bilaterale amputasjoner hos pasienter der proteser ikke er et alternativ av
helsemessige (oftest blindhet) eller sosioøkonomiske (dårlig tilgjengelighet eller for høye kostnader) årsaker – hovedsakelig i u-land [20,
24-26]. Litteraturen inneholder beskrivelser av cases og case series med gode resultater for utfallsmål som funksjon og selvstendighet
[24, 25, 27]. Aktuelle komplikasjoner er blant annet sårdannelse, arrdannelse og problemer med å akseptere stumpens utseende [24].
Inngrepet er ikke til hinder for at pasienten senere kan få tilpasset en protese [24, 26, 27]. Arbeidsgruppen kjenner til enkelte pasienter
som har oppnådd god funksjon etter inngrepet, men vi kjenner ikke til at det blir utført i Norge i dag.

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Tommelforlengelseskirurgi

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [17], narrativ review:

Angitt nytteverdi: En kan øke lengden opp til 3-3,5 cm. En unngår tap av en tå. V/distraksjon større suksess hos barn enn voksne;
voksne i større grad behov for bengraft i tillegg (bengraft anbefales ved alder 25 år eller mer og forlengelse 3 cm eller mer).

Det er vanlig at man i forbindelse med forlengelseskirurgi også utfører en spatiefordypning (webspaceoperasjon) mellom første
og andre stråle, for å øke den funksjonelle lengden av metacarpen.

Angitte ulemper/komplikasjoner: Tidkrevende, anbefalt forlengelsesrate maks 1mm/dag for å unngå nevrovaskulære problemer
og problemer med overliggende bløtvev. Ingen endring i thenar EMG ved >80% forlengelse av metacarpen sammenliknet med
motsatt side. Mulighet for feil vinkling / misalignment (utfall ikke tallfestet). Potensielle komplikasjoner ved ekstern fiksering
(løsning, infeksjon mv, utfall ikke tallfestet).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi En kan øke lengden opp til 3-3,5 cm, og en
unngår tap av en tå. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [17].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner
Tidkrevende. Mulighet for feil vinkling /

misalignment. Potensielle komplikasjoner ved
Lav

grunnet alvorlig/
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt

usikkerheter i angitte utfallsmål. Ikke alle utfall er tallfestet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt

usikkerheter i angitte utfallsmål. Ikke alle utfall er tallfestet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

ekstern fiksering (løsning, infeksjon). For
detaljer, se Sammendrag. Ref [17].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Pollicisasjon

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [21], narrativ review:

Angitt nytteverdi: Flertallet (ikke tallfestet) angir gode resultater; får tilbake «normal» håndfunksjon, gjenopptar arbeid.
Pollicisasjon er indisert når tommelen er amputert proksimalt for MCP-leddet og de 4 andre fingrene er tilstede. Ved amputasjon
av flere fingre, er tå-til-hånd transfer indisert.

Angitte ulemper/komplikasjoner: Hyperekstensjon av MCP-leddet (tommelens MCP tillater mindre ekstensjon enn de andre
fingrenes MCP. Standard operasjonsprosedyre tar hensyn til dette). Oppfølgingsdata 4 pasienter: Ødem i flyttet finger (1/4).
Hudnekrose (1/4). Økt pronasjon av tommel (1/4). Kontraktur 1.web (1/4). Nonunion (behov for bengraft) (1/4).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Nytteverdi Flertallet (ikke tallfestet) angir gode
resultater; får tilbake «normal» håndfunksjon,

gjenopptar arbeid. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1
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1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Utfall ikke

tallfestet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt

usikkerheter i angitte utfallsmål. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Komplikasjoner Hyperekstensjon av MCP-leddet. Ødem i
flyttet finger (1/4). Hudnekrose (1/4). Økt

pronasjon av tommel (1/4). Kontraktur 1.web
(1/4). Nonunion (behov for bengraft) (1/4). For

detaljer, se Sammendrag. Ref [21].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Tommelrekonstruksjon ved autotransplantasjon av en tå

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Utfallsmål ikke

tallfestet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk og seleksjon av artikler ikke beskrevet. Ikke

gjort kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke angitt antall pasienter eller evt kontroller. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Hyppigheten av

komplikasjonene er ikke tallfestet. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi Oppnår opposisjon og pinsettgrep. Ikke
tallfestet hvor mange som oppnår dette med

tilfredsstillende funksjon. Ref [18].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 1

Komplikasjoner Vaskulære komplikasjoner. Estetiske
utfordringer. Nedsatt bevegelighet i MCP og

IP-leddet (avhengig av type operasjon).
Morbiditet i foten (kan påvirke gangfunksjon
og ADL, spesielt ved flytting av stortåen). Ref

[18].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og manglende

angivelse av

effektestimater 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Tåflytting til delhåndsamputasjon av typen metacarpal hånd

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [16], observasjonsstudie:

Funksjon, div utfall:
ADL score 26 (range 24-34) av maks 44.
Sollerman håndfunksjonstest 54 (36-73); i enkelte oppgaver (plukke opp gjenstander fra et flatt bord, åpne/lukke glidelås, løfte
3kg vekt, bruke skrutrekker, helle vann fra mugge eller kopp) normal eller kun lett redusert funksjon (3,1-4 poeng), mens andre
oppgaver var umulige eller svært vanskelige: Plukke mynter fra lommebok, lukke knapper, helle vann fra en kartong. Score 79 på
ikke skadet side.
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Nøkkelgrep 4,4kg (range 2-7kg), i snitt 41% av frisk hånd.
S2PD (sensibilitet) inntil 10 mm hos 2/11 pas. 9 pas kunne skille spiss fra butt.
IP-leddet 52% av bevegeligheten til frisk tommel. Total aktiv ROM var 79% av den i frisk tommel.
50% av pasientene var enten «highly or fairly satisfied».
2 pas returnerte til opprinnelig arbeid. Resten endret arbeid eller utdannelse.

Komplikasjoner, div. utfall
1 pas rapporterte problemer med smerter og nedsatt sensibilitet. 3 pas rapporterte plagsom kuldefølsomhet (gj,snitt 1,8).
2 pasienter var svært misfornøyd med utseendet til den opererte hånden. I hele gruppa fikk utseende VAS 61 (range 16-96). 1
pasient var så misfornøyd at han ikke ville gjentatt inngrepet.
1 pas vaskulær failure etter postoperativ infeksjon. 2 pas hematom som måtte fjernes kirurgisk. 2 pas trengte i alt 3
hudtransplantasjoner pga dårlig tilheling. Tilsammen halvparten av pasientene trengte ekstra kirurgi (8 hånd, 2 fotoperasjoner).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie av en kohort pasienter som hadde

gjennomgått tåoverflytting. 4 av 12 eligible pasienter døde før studien startet, men ikke av årsaker relatert til inngrepet. Alle

inkluderte pas var menn, med traumatiske amputasjoner. Gj.sn alder 26 år. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n (8 pas, 11 transfers). Ikke angitt usikkerheter. Trekker sammen med risk of bias ned

til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Retrospektiv observasjonsstudie av en kohort pasienter som hadde

gjennomgått tåoverflytting. 4 av 12 eligible pasienter døde før studien startet, men ikke av årsaker relatert til inngrepet. Alle

inkluderte pas var menn, med traumatiske amputasjoner. Gj.sn alder 26 år. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Lav n (8 pas, 11 transfers). Ikke angitt usikkerheter. Trekker sammen med risk of bias ned

til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Funksjon
Basert på data fra 8

pasienter i 1 studier.

50% av pasientene var enten «highly or fairly
satisfied». For detaljer vedr. div utfall, se

Sammendrag. Ref [16].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner

Basert på data fra 8

pasienter i 1 studier.

Smerter, nedsatt sensibilitet, plagsom
kuldefølsomhet, misfornøyd med utseendet.
Tilsammen halvparten av pasientene trengte
ekstra kirurgi. For detaljer, se Sammendrag.

Ref [16].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Fingerrekonstruksjon ved tå-til-finger flytting

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [22], observasjonsstudie:

Nytteverdi, div utfall: Total suksessrate etter posttraumatisk transplantasjon angitt til 94,6%.
Funksjon etter tommelrekonstruksjon gjennomsnitt 86% (range 67-99%), angitt % som kan utføre ulike oppgaver (gjennomsnitt
av 5 ulike grupper tommelrekonstruksjon).
Sensibilitet etter tommelrekonstruksjon gjennomsnitt 14/10 (statisk/dynamisk topunktsdiskriminering, sammenliknet med 5/3
på frisk finger). Funksjon i 2. og 3. finger 100%. Sensibilitet i 2. og 3. finger gjennomsnitt 12/12.
Gripeevne etter metacarpal hånd rekonstruksjon gjennomsnitt 95%.
Sensibilitet i metacarpal hånd gjennomsnitt 13/12.
Pasienttilfredshet: 50% av pasienter med tommel - stortå transfer og svært skadet hånd svarte «Fair» og 25% av pasienter med
metacarpal hånd type II (3 tær flyttet) svarte «Poor». Resten av pas anga «Good», «Very good» eller «Excellent».

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av 60 hender (av 147) hos 59 pas (av 111). Ikke

beskrevet hvorfor de andre ikke ble inkludert. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Både traumatiske

amputasjoner og dysmeli inkludert, men trekker ikke for det da det ikke er sannsynlig at resultatet vil bli signifikant påvirket av

årsaken til grepstapet (og at en evt forskjell ville tilsi forventet bedre resultater hos de ervervet amputerte som hadde fingrene fra før,

og dermed at inklusjon av dysmeli vil redusere den estimerte effekten). ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Pasientene delt

inn i 12 små grupper etter type inngrep. Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

Nytteverdi
Basert på data fra 59

pasienter i 1 studier.

Total suksessrate etter posttraumatisk
transplantasjon angitt til 94,6%. Funksjon
etter tommelrekonstruksjon gjennomsnitt

86% (range 67-99%), angitt % som kan utføre
ulike oppgaver. For detaljer og andre utfall, se

Sammendrag. Ref [22].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Modifisert "on-top-plasty"
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Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av 5 pasienter. Svært få, selv om det ikke var flere ved

denne klinikken i den aktuelle tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Svært lav n (5). Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Trekker sammen med risk of bias ned til

Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie av 5 pasienter. Svært få, selv om det ikke var flere ved

denne klinikken i den aktuelle tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Svært lav n(5). Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Trekker sammen med risk of bias ned til

Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi
Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

5/5 evne til opposisjon mot tommel.
Nøkkelgrep maks 50% av frisk side. MCP >80

grader palmar fleksjon hos 3 pas, 50 grader
hos 2 pas. 2-pkt diskriminering <10 mm hos 4
pas og 5 mm hos 2 pas. Kosmetiske resultater

akseptable. Ref [23].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner

Basert på data fra 5

pasienter i 1 studier.

1 overfladisk infeksjon, 3 forbigående hevelse
(dårlig venøs tilbakestrøm), 1 pas

pseudartrose (behov for artrodese). Ref [23].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med armamputasjon

Intervensjon: Krukenbergs operasjon

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.
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Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie uten kontrollgruppe. 10 av 35 aktuelle pasienter

inngikk i studien. Seleksjon og frafallsanalyse ikke beskrevet. Dvs stor fare for seleksjonsbias. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter. Liten n. Trekker sammen med risk

of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie uten kontrollgruppe. 10 av 35 aktuelle pasienter

inngikk i studien. Seleksjon og frafallsanalyse ikke beskrevet. Dvs stor fare for seleksjonsbias. ; Manglende overførbarhet

(indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt usikkerheter. Liten n. Trekker sammen med risk

of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Funksjon
Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

Resultater angitt for 10 pas (17 stumper): 10/
10 godt pincher grip, 9/10 i arbeid, 7/7

bilaterale kunne utføre tohåndsoppgaver, 10/
10 god sensibilitet og stereognose. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner

Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

Resultater angitt for 10 pas (17 stumper): 1/
10 trykksår, 2/10 for lange stumper, måtte

reopereres, 1/10 forbigående problemer med
å akseptere utseendet, 3/10 arr som krevde

kirurgisk korreksjon. Ref [24].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med finger- og delhåndsamputasjoner

Intervensjon: Fingerforlengelser ved distraction callotasis / ekstern fiksasjon (alle fingre)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [19], observasjonsstudie:

Samlede resultater for 8 tomler, 9 pekefingre, 7 langfingre og 2 ringfingre hos i alt 18 pasienter.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter
Tiltro til estimert

intervensjonseffekt
(kvalitet på

Konklusjon
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13.5 - Stumpkorrigerende kirurgi

Svak Anbefaling

13.5.1. Vi foreslår at stumprevisjon vurderes ved smerter og ubehag relatert til lokal ben- og bløtvevspatologi, dersom en ikke kommer til
målet med konservative tiltak.

Praktisk Info

Dersom stumprevisjon vurderes som aktuelt, bør pasienten henvises til håndkirurg med erfaring i stumprevisjonskirurgi for nærmere
vurdering og behandling.

Nøkkelinfo

dokumentasjonen)

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Valgte ut voksne pas, alle som ble operert i aktuelle

tidsperiode ved det angitte sykehuset. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Ikke angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Valgte ut voksne pas, alle som ble operert i aktuelle

tidsperiode ved det angitte sykehuset. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise

estimater (imprecision): Alvorlig . Liten n. Ikke angitt usikkerheter. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi
Basert på data fra 18

pasienter i 1 studier.

23 av 26 fingre nådde ønsket lengde. 14/15
oppnådde ønsket grepsfunksjon. Mean

grepsstyrke 6,8 kg (4,8-10,1); 76% av frisk
side. 3/3 oppnådde ønsket forbedring i

utseende. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner

Basert på data fra 18

pasienter i 1 studier.

5 fingre behov for bengraft. 4 fingre fraktur
med behov for tilleggsbehandling før ønsket

resultat. 7 MCP-kontrakturer. For detaljer, se
Sammendrag. Ref [19].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Fordeler og ulemper

Nytten av stumprevisjoner utført ved spesifikk ben- og bløtvevspatologi kan være god. Nytten av stumpkirurgi ved smerter er mer
usikker. Inngrepene har en ikke ubetydelig komplikasjonsrisiko og bør kun utføres av erfaren håndkirurg, etter tverrfaglig vurdering
og etter en individuell gjennomgang av mulige utfall med den enkelte pasient. Vi har gradert anbefalingen som svak med bakgrunn i
lav kvalitet på evidensen, potensielle komplikasjoner ved stumpkirurgi og forventet variasjon i pasientenes verdier og preferanser.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene
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Begrunnelse

Revisjonskirurgi kan være nødvendig for å løse problemer med sårtilheling og /eller infeksjon i tiden kort etter en amputasjon [28], og på
lengre sikt for å redusere smerter og ubehag relatert til ben- og bløtvevspatologi [12, 29]. Ofte vil inngrep relatert til sistnevnte være
indisert også for å gi bedre protesetilpasning og funksjon [2]. Dersom plagene hovedsakelig er proteserelaterte, bør en først forsøke å
korrigere protesen [28, 29], se anbefaling 11.2.1. Eventuell henvisning til kirurgisk behandling bør som hovedregel først gjøres etter en
tverrfaglig vurdering i et spesialisert dysmeli- og armamputasjonsteam.

Vanlige indikasjoner for stumprevisjon er skarpe benender som gir smerter og behov for korreksjon av bløtdelsdekning (inadekvat
bløtdelsdekning eller overskudd av bløtvev) [2]. Andre indikasjoner kan være heterotop ossifikasjon [2, 12] og uhensiktsmessig
arrdannelse (adherent til underliggende ben, årsak til kontrakturer eller smerter) [2, 4]. Stumpkirurgi kan også være indisert ved
behandling av smertefulle nevromer hos pasienter som har typiske nevromsmerter og der konservative tiltak ikke har ført fram [30-33]
(se nærmere omtale under «Nevromsmerter» i kapittelet «Spesifikke smerter»).

Arbeidsgruppen kunne ikke finne gode studier av effekten av stumprevisjoner hos overekstremitetsamputerte. En studie fra 2011 som så
på resultater etter revisjonskirurgi i en kohort benamputerte fant relativt gode resultater ved spesifikk patologi i ben og bløtdeler, og
mindre gode resultater der indikasjonen for revisjonen var ulike former for smerter [29]. For detaljer, se Forskningsdokumentasjon.

Heterotop ossifikasjon (HO) er dannelse av ektopisk ben i bløtvev [34]. Dette kan oppstå som ledd i arvelige tilstander, men også etter
traumer, kirurgi og nevrologiske skader [35]. Forekomsten av symptomatisk HO etter benamputasjon hos sivile er anslått til 22,8% [34],
mens forekomsten hos amputerte krigsveteraner er anslått til ca. 60% [35]. Konservative behandlingsalternativer er NSAIDs,
bisfosfonater og røntgenbehandling [12, 34]. Kirurgi kan være indisert hvis konservativ behandling ikke fører fram og det ektopiske benet
forårsaker sår, påvirker protesetilpasning eller begrenser ekstremitetens mobilitet. Tilbakefallsraten etter kirurgi er lav ved god
perioperativ sekundærprofylakse [12].

Aktuelle kryssreferanser:
Henvisning til kirurgi ved trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner omtales i kapitlet «Spesifikke smerter» (anbefaling 11.2.3).
Indikasjon for kirurgi ved nevrom omtales i kapittelet «Spesifikke smerter» (anbefaling 11.1.7).

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsmessig evidens av lav kvalitet for nytten av stumprevisjonskirurgi ved gitte indikasjoner. Publisert litteratur
er sammenfallende med arbeidsgruppens kliniske erfaring og anbefalingen er gitt etter konsensus i arbeidsgruppen, med støtte i
litteraturen.

Lav

Verdier og preferanser

Pasienter med stumprelaterte plager vil oftest ha plagsomme symptomer og problemer med å bruke protese. Vi antar at en del vil
ønske en vurdering hos ortoped dersom konservative tiltak ikke har ført fram. Andre vil ikke ønske en slik vurdering.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Omfanget av stumpkorrigerende kirurgi vurderes ut fra arbeidsgruppens erfaring som relativt lite, og disse pasientene vil dermed
ikke utgjøre noen stor ressursmessig belastning for de aktuelle kirurgiske avdelingene.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Overekstremitetsamputerte

Intervensjon: Revisjonskirurgi

Komparator:
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Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [29], observasjonsstudie:

Surgical success (SS)

Rapportert SS ved revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas, 71 revisjoner). SS definert som fjerning av opprinnelig problem og
ikke behov for ny revisjon ila det første året etter inngrepet.
Total SS 71,8%.
Benpatolologi: SS 84,6% (11/13).
Bløtvevspatologi: SS 81,8% (18/22).
Infeksjon: SS 72,7% (16/22).
Smerter (nevrom): SS 50,0% (5/10).
Smerter (andre): SS 25,0% (1/4).

Funksjon (SIGAM, SCS)

Rapportert effekt på to ulike funksjonsmål ved revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas, 71 revisjoner).
54% ingen endring i mobilitet (SIGAM grade).
37,7% bedret mobilitet (SIGAM grade forbedret med 1 eller mer).
8,3% fikk forverret mobilitet (SIGAM grade redusert med 1 eller mer).
62,7% bedring i impairment (SCS).
31,4% ingen endring i SCS.
5,9% forverring i SCS.
48,4% Bedring i funksjon (både SIGAM og SCS forbedret).
Gruppene med ben- og bløtvevspatologi rapporterte den største bedringen i både SIGAM og SCS.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Surgical success
(SS) Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.

SS definert som fjerning av opprinnelig
problem og ikke behov for ny revisjon ila det
første året etter inngrepet. Total SS 71,8%.

For detaljer, se Sammendrag. Ref [29].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Funksjon
(SIGAM, SCS) Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.

48,4% anga bedring i både SIGAM (mobilitet)
og SCS (impairment). Gruppene med ben- og

bløtvevspatologi rapporterte den største
bedringen i både SIGAM og SCS. Se
Sammendrag for detaljer. Ref [29].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Komplikasjoner Basert på data fra 61

pasienter i 1 studier.
Rapporterte komplikasjoner ved

revisjonskirurgi på ulike indikasjoner (61 pas,
Lav

grunnet alvorlig/
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Sterk Anbefaling MOT

13.5.2. Vi fraråder forlengelseskirurgi for å forbedre funksjon eller protesetilpasning ved amputasjoner ovenfor delhånd/ fingernivå.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie. Ikke beskrevet om dette er et utvalg eller alle

pasientene som ble operert i den angitte tidsperioden. Ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig

. Benamputerte, hovedvekt traumatiske. Gjennomsnittsalder 43,9 år. Antar at resultatene er overførbare til armamputerte når det

gjelder resultatene av stumpkirurgi. Evt bias antas å gå i retning av bedre resultater hos armamputerte, som er en yngre gruppe og der

vaskulære årsaker (som kan påvirke tilhelingen) sjelden er årsak til amputasjonen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt. Få personer i hver indikasjonsgruppe. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected

;

71 revisjoner), for detaljer, se Sammendrag. 4/
35 infeksjon. 1/22 bone spike. 6/22 fortsatt

infeksjon. 8/14 fortsatt smerter. Ref [29].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Fordeler og ulemper

Forlengelseskirurgi ved amputasjoner ovenfor delhåndsnivå frarådes. Dokumentasjonen av nytteverdi er av svært lav kvalitet,
prosedyrene er invasive, ved callotasis er behandlingen langvarig, og det er vanlig med komplikasjoner. Tilpasning av en god
proteseløsning vurderes som et mer hensiktsmessig alternativ for å oppnå en funksjonsforbedring.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Det foreligger forskningsmessig evidens av svært lav kvalitet for nytten av forlengelseskirurgi ved korte armstumper over
delhåndsnivå.

Veldig lav
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Begrunnelse

Forlengelseskirurgi som grepsforbedrende tiltak etter delhånd- og fingeramputasjoner er omtalt ovenfor (Se «Grepsforbedrende
kirurgi»). Forlengelseskirurgi er også beskrevet for høyere armamputasjoner, med hensikt å oppnå en bedre vektarm for protesebruk ved
veldig korte armstumper [2, 36, 37]. Aktuelle metoder kan være isetting av et allograft [2] eller ekstern fiksasjon (callotasis) [36, 37].
Resultatene beskrives i litteraturen som lovende, men de publiserte studiene er små og av metodologisk lav kvalitet [36, 37]. Prosedyren
er invasiv, langvarig og det er vanlig med smerter, komplikasjoner og behov for tilleggsoperasjoner, blant annet for å oppnå tilstrekkelig
bløtdelsdekning [2, 37]. I Norge benyttes teknikken hovedsakelig ved tommel- og delhåndsamputasjoner, og i noen tilfeller ved svært
korte underekstremitetsstumper [10, 38]. Arbeidsgruppen fraråder på dette grunnlaget forlengelseskirurgi ved amputasjoner ovenfor
delhånd/fingernivå. Tilpasning av en god proteseløsning vurderes som et mer hensiktsmessig alternativ for å oppnå en
funksjonsforbedring.

Aktuelle kryssreferanser:
Forlengelseskirurgi ved delhånd/fingeramputasjoner omtales under «Grepsforbedrende kirurgi».

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste av de aktuelle pasientene vil ønske tilpasning av en god proteseløsning framfor stumpforlengelseskirurgi.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Prosedyrene er invasive, og forlengelseskirurgi vha callotasis er også en tidkrevende prosess.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Armamputerte med korte armstumper

Intervensjon: Forlengelseskirurgi ved korte armstumper (overarm/underarm)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [37], observasjonsstudie:

Resultater etter forlengelseskirurgi hos 11 pas (14 amputasjoner; 10 humerus, 4 ulna).

Nytteverdi

Gjennomsnittlig stumpforlengelse 264% (4 cm). 8/9 pas fikk tilpasset ønsket protese. 2/9 brukte protesen kun sjelden. (Før
behandling ønsket 9 pas protese, 2 pas ønsket det ikke.) 3/3 pas som hadde protese fra før fikk en lavere nivå protese.

Komplikasjoner

1 albuesubluksasjon, 3 sår, 2 tap av albue ROM, 1 pin-tract infeksjon.
35 tilleggsprosedyrer nødvendig hos i alt 10 pas, derunder 20 device adjustment/removal.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

563 of 607



Svak Anbefaling

13.5.3. Vi foreslår at indikasjonen for forkortelseskirurgi av protesemessige hensyn vurderes tverrfaglig dersom en ikke kommer til målet
med konservative tiltak. Initiativet til en slik vurdering bør komme fra pasienten.

Praktisk Info

Dersom stumprevisjon vurderes som aktuelt, bør pasienten henvises til håndkirurg med erfaring i stumprevisjonskirurgi for nærmere
vurdering og behandling.

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, inkludert alle som ble operert i aktuelle tidsrom ved

aktuell klinikk. Men ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Kun barn (gjennomsnittsalder 13,7 år,

range 6-19), både dysmeli og ervervet amputasjon. Antar at effekten kan være annerledes hos voksne som ikke er i vekst. Dermed

vanskelig å generalisere til denne gruppen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt.

Liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, inkludert alle som ble operert i aktuelle tidsrom ved

aktuell klinikk. Men ingen kontrollgruppe. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Kun barn (gjennomsnittsalder 13,7 år,

range 6-19), både dysmeli og ervervet amputasjon. Antar at effekten kan være annerledes hos voksne som ikke er i vekst. Dermed

vanskelig å generalisere til denne gruppen. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerheter i effektestimatene ikke angitt.

Liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Nytteverdi
Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

8/9 pas fikk tilpasset ønsket protese. 2/9
brukte protesen kun sjelden. 3/3 pas som
hadde protese fra før fikk en lavere nivå

protese. For detaljer, se Sammendrag. Ref
[37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1

Komplikasjoner

Basert på data fra 11

pasienter i 1 studier.

Sår, leddkomplikasjoner, infeksjoner. 35
tilleggsprosedyrer nødvendig hos i alt 10 pas,
derunder 20 device adjustment/removal. For

detaljer, se Sammendrag. Ref [37].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 2
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Ved inadekvat bløtdelsdekning kan det bli aktuelt å vurdere om det er mulig å forkorte benstumpen for å få relativt mer bløtvev [2].
Forkortelseskirurgi av rent protesemessige årsaker kan være indisert hos enkelte pasienter, da spesielt for å oppnå en bedre løsning etter
albueeksartikulasjon eller distale humerusamputasjoner [1]. Arbeidsgruppens erfaring er imidlertid at dette svært sjelden er noe
pasienten ønsker. Et slikt initiativ bør derfor komme fra pasienten selv, og indikasjonen bør vurderes tverrfaglig før en endelig beslutning
tas.

Aktuelle kryssreferanser:
Fordeler og ulemper ved ulike amputasjonsnivå og konsensusbaserte forslag til tommelfingerregler for valg av stumplengde er angitt i
Praktisk informasjon i anbefaling 13.2.3 under «Stumplengde / amputasjonsnivå».

Fordeler og ulemper

Pasienten kan oppnå bedre proteserelatert funksjon. Inngrepet er imidlertid invasivt og effekten dårlig dokumentert.

Liten netto gevinst, eller små forskjeller mellom alternativene

Kvalitet på dokumentasjonen

Indikasjoner for forkortelseskirurgi omtales i to narrative oversiktsartikler. Publisert litteratur er sammenfallende med
arbeidsgruppens kliniske erfaring.

Lav

Verdier og preferanser

Arbeidsgruppens erfaring er at dette svært sjelden er noe pasienten ønsker. Et slikt initiativ bør derfor komme fra pasienten selv, og
indikasjonen bør vurderes tverrfaglig før en endelig beslutning tas.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Omfanget av pasienter der stumpforkortende kirurgi kan være aktuelt, vurderes ut fra arbeidsgruppens erfaring som lite. De aktuelle
pasientene vil dermed ikke utgjøre noen ressursmessig belastning verken for de tverrfaglige dysmeli- og armamputasjonsteamene
eller for de aktuelle kirurgiske avdelingene.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Forkortelseskirurgi av protesemessige hensyn

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon
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13.6 - Osseointegrasjon

Svak Anbefaling MOT

13.6.1. Vi foreslår at osseointegrasjon ikke brukes som festeanordning for overekstremitetsproteser.

Praktisk Info

Prosedyren utføres per nå ikke på overekstremitetsamputerte i Norge. Pasienter som ønsker en vurdering, må dermed henvises til et av
våre naboland, der det nærmeste aktuelle behandlingsstedet er Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg. Det er mulig å søke
HELFO om å få dekket utgiftene til slik vurdering og behandling. For detaljer vises til HELFOs nettsider: https://helsenorge.no/
behandling-i-utlandet/sykehusbehandling-og-andre-spesialisthelsetjenester-i-eos-land

Både i Norge og i andre nordiske land brukes metoden hos utvalgte pasienter med proksimale femuramputasjoner. Vanlige kriterier er
problemer med konvensjonell protesetilpasning (som skal være førstevalget), tilstrekkelig benvev i stumpen (røntgenologisk vurdert),
normalt immunforsvar og god motivasjon. Dette er sammenfallende med inklusjonskriteriene som er beskrevet i publiserte studier av
arm- og fingeramputerte [39, 41].

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review med svært få referanser. Uttalelsene framstår som

konsensusbaserte. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Omtaler

både arm- og benamputasjoner. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Narrativ review. Litteratursøk ikke beskrevet. Ikke gjort

kvalitetsvurdering av inkluderte studier. Ikke satt opp effekttabeller eller gjort metaanalyse. ; Heterogenitet (inconsistency): Ingen

alvorlig . Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Omtaler overekstremitetsamputasjoner. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

Narrativ review
Narrativ review. Anfører at

forkortelseskirurgi kan være aktuelt for å
oppnå bedre protesetilpasning og funksjon

hvis det mangler god bløtdelsdekning på
stumpen. Enten forkortelse av knokkelen,

eller av hele stumpen. Ingen effektestimater
angitt. Ref [2].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
1

Narrativ review

Narrativ review. Anfører at det er sjelden at
en overekstremitetsamputert pasient ber om

en forkortelse av stumpen. Likevel: An
immediate or delayed humeral shortening

osteotomy may be considered to elevate the
elbow joint and improve cosmetic appearance,
while preserving functionality, in select cases.

Ingen effektestimater angitt. Ref [1].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
2
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Nøkkelinfo

Begrunnelse

Tradisjonelt holdes proteser på plass ved hjelp av en kombinasjon av negativt trykk og friksjon [39], evt. også seletøy. Vanlige utfordringer
er hudproblemer, tap av sensibilitet og begrensninger i bevegelighet og stabilitet [39, 40]. En alternativ festemåte for korte stumper
(transhumeral, transradial, finger, transfemoral) er osseointegrasjon (OI), som først ble tatt i bruk for å feste proteser i 1990 [39, 41].
Metoden innebærer at et titan-implantat («fixture», festeskrue) festes i benmargshulen på benet i stumpen. Et annet titan-implantat
(«abutment») festet til festeskruen med en spesiell titanskrue («abutment screw») går ut gjennom huden, og protesen festes da direkte til
skjelettet via denne [39, 41-43]. Pasienten opereres i to trinn, først med innsetting av festeskruen (stadium 1, S1) og deretter med feste av
abutment-delen (stadium 2, S2). Det kreves 6 måneders tilhelingstid mellom S1 og S2 for transhumerale og transradiale implantater, 4
måneder for tommel- og fingerimplantater [41].

Fordeler ved metoden er at man ikke trenger verken hylse eller seletøy for å få festet protesen. Dermed elimineres også risikoen for
tradisjonelle hylserelaterte hudproblemer, og pasienten beholder full følsomhet i stumpen da huden her er fullt eksponert [39, 41]. En del
rapporterer også såkalt osseopersepsjon (propriosepsjon via implantatet) [43]. Mangelen på hylse og seletøy gir dessuten bedre
bevegelighet [41]. I en kvalitativ studie av svenske arm- og benamputerte med osseointegrerte proteser beskrev alle pasientene det å leve
med en OI-protese som en revolusjonerende endring, både funksjonelt men ikke minst idet protesen ble «som en del av dem selv», noe
som ga økt livskvalitet [44]. De vanligste komplikasjonene er overfladiske og dype infeksjoner rundt implantatet [2, 39, 42, 45],
hudreaksjoner rundt implantatet [46], løsning av festeskruen og fraktur proksimalt for festeskruen [2, 41]. Kolonisering av huden rundt
implantatet og lokale hudinfeksjoner er vesentlig hyppigere enn dype implantatinfeksjoner [45].

Foreliggende litteratur viser lovende resultater både for fingeramputasjoner og ved høyere overekstremitetsamputasjoner [43, 46-49].
Studiene er imidlertid små – mange kun case series –, og det er ikke utført kontrollerte studier eller studier som sammenlikner
konvensjonelle proteser og osseointegrerte proteser. Det finnes dessuten kun begrenset kunnskap om langtidsutfall [2, 39, 42]. Metoden
er invasiv og ikke uten risiko for komplikasjoner. Vi foreslår på denne bakgrunnen at osseointegrasjon for feste av arm- eller
fingerproteser ikke brukes med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.
Denne anbefalingen er i tråd med engelske kunnskapsbaserte retningslinjer (NHS NICE: Direct skeletal fixation of limb or digit prostheses
using intraosseous trancutaneus implants) [42]. Vi har gradert anbefalingen som svak, pga ikke ubetydelig forventet variabilitet i
pasientenes preferanser (se Nøkkelinformasjon). Vi har også vektlagt at foreliggende evidens er lovende, og at ny forskning dermed vil
kunne føre til en endring i anbefalingens ordlyd og retning.

Fordeler og ulemper

Viktigste fordel er potensielt bedre protesefunksjon for pasienter med fingeramputasjoner og proksimale amputasjoner med korte
stumper. Behandlingen er imidlertid dårlig dokumentert, invasiv og ikke uten risiko for komplikasjoner. Vi foreslår på denne
bakgrunnen at osseointegrasjon ikke brukes for feste av arm- eller fingerproteser med mindre behandlingen inngår i forskning eller i
et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Foreliggende evidens er av lav / veldig lav kvalitet; studiene er små – mange kun case series –, og det er ikke utført kontrollerte studier
eller studier som sammenlikner konvensjonelle proteser og osseointegrerte proteser. Det finnes dessuten kun begrenset kunnskap
om langtidsutfall.

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske en bedre dokumentert, ikke-invasiv tilnærming til optimal protesefunksjon. Her vil imidlertid
preferansene kunne variere, bla med amputasjonsnivå, og vi må også regne med at noen pasienter, kanskje i første rekke
fingeramputerte, vil ønske å forsøke osseointegrasjon.

Betydelig variabilitet er forventet eller usikkert

Ressursbruk og andre hensyn

Prosedyren utføres per nå ikke på armamputerte i Norge. Pasienter som ønsker en vurdering, må dermed henvises til nærmeste
aktuelle behandlingssted i utlandet; Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Gøteborg. Det er mulig å søke HELFO om å få dekket
utgiftene forbundet med dette.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjoner

Intervensjon: Osseointegrasjon

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [41], observasjonsstudie:

Kohorten bestod av 10 thumbs (T), 1 partial hand (PH), 10 transradial (TR), 16 transhumeral (TH).
30/37 protesebrukere; brukstid, mean (range): TH 5,6 år (0,3-15), TR 13,9 år (5-17,6), PH 10 år, T 8,1 år (0-20).
7/37 ikke protesebrukere (3 T, 1 PH, 1 TR, 2 TH); årsaker: 1 (T) infeksjon, måtte fjerne implantatet, 2 (T) løsning av implantatet
kort tid etter protesetilpasning, 1 (TR) implantatfraktur etter 5 års protesebruk, 1 (TH) inkomlett integrasjon / løsning, 1 (PH)
fjernet pga ubehag med den utstikkende abutment-delen.

Ref [46], observasjonsstudie:

Implantatoverlevelse transhumeral, 16 pasienter

2 år kumulativ overlevelse 83%, 5 år kumulativ overlevelse 80%.
3 implantater fjernet pga tidlig løsning (2 påvist infeksjon), 1 implantat delvis fjernet pga ipsilateral skulderartrose og artrodese.

Komplikasjoner

Totalt 43 adverse events ble registrert. 21 (49%) milde, 16 (37%) moderate, 6 (14%) alvorlige.
Totalt 38% 5-års insidens av infeksiøse komplikasjoner relatert til hudpenetrasjonsstedet (overfladiske hudinfeksjoner); 15
infeksjoner (5 pas) (=35% av alle komplikasjonene, 5-års insidens 38%). 1 dyp implantatinfeksjon, konservativt behandlet. 8
hudreaksjoner (=19% av alle komplikasjonene, 5-års insidens 62%). 8 inkomplett fraktur ved første opr (=19% av alle
komplikasjonene, 5-års insidens 44%). 3 defekt benkanal ved andre opr, 3 avaskulær hudnekrose, 3 implantater fjernet pga tidlig
løsning.

Ref [47], case series:

n=3. P1 2. og 3. finger (PIP-niå), P2 4 fingre (PIP-nivå), 3 implantater beholdt, P3 1. finger (MCP).
Hver pasient ulik oppfølgingstid.
Funksjon målt med Carlsson questionnaire, 0=no function, 10=full function, max score for full dexterity 230.
2 pas funksjon som frisk hånd; Carlsson 171 (P1) / 210 (P3). 1 pas dårlig funksjon; Carlsson 53 (P2). Tilsvarende funn ved flere
andre funksjonstester (håndfunksjon, bevegelighet).

Ref [49], case series:

P1 2. og 3. finger basis av grunnphalangen, 4. finger basis av midtphalangen
P2 2. og 3. finger basis av grunnphalangen
P3 2.og 3. finger basis av grunnphalangen, 4. finger PIP.
Bedre motorisk funksjon (3/3): Skrive, ADL, grepsstyrke økt fra 16% til 37% (% av frisk side) (P1), 28%-42% (P2), 14-28% (P3).
Noe taktil sensibilitet (3/3). Godt kosmetisk resultat. Ingen rapporterte komplikasjoner.
Tilsvarende resultater rapportert for en case study av 3 pasienter med tommelamputasjon, fulgt opp 18 mnd - 3 år [48].

Ref [45], observasjonsstudie:

Prospektiv studie av ulike amputerte (33 femur, 1 tibia, 4 ulna, 4 radius, 3 humerus, årsak traume eller neoplasi). Ved inklusjon 56
mnd siden operasjonen.
Implantatinfeksjon 5% ved inklusjon (n=2), 18% 3 år senere (n=7, hvorav 1 humerus og 6 femur).
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Konsekvenser: 1 pas fikk implantatet fjernet. 2/7 anga påvirket protesebruk (alle femur). 7 (18%) hadde hatt lokal infeksjon før
inklusjon. 11 (28,2%) hadde hatt lokal infeksjon halvåret før 3-års oppfølging (lokalisasjon ikke angitt). 23 (60%) hadde overfladisk
kolonisering uten symptomer ved inklusjon, 16 (41%) 3 år senere (lokalisasjon ikke angitt).

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra

studier
Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Protesebruk (finger,
transradial,

transhumeral) Basert på data fra 37

pasienter i 1 studier.

30/37 protesebrukere, 7/37 ikke
protesebrukere. For detaljer, se Sammendrag.

Ref [41].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1

Implantatoverlevelse
(transhumeral) Basert på data fra 16

pasienter i 1 studier.

2 år kumulativ overlevelse 83%, 5 år
kumulativ overlevelse 80%. For detaljer, se

Sammendrag. Ref [46].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Funksjon (finger)
Carlsson

questionnaire Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

2 pas funksjon som frisk hånd; Carlsson 171
(P1) / 210 (P3). 1 pas dårlig funksjon; Carlsson
53 (P2). For detaljer, se Sammendrag. Ref [47].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Funksjon (finger)
Basert på data fra 4

pasienter i 1 studier.

P1 2.finger gjennom grunnphalangen, P2 4.
finger DIP, P3 2. og 3. finger gjennom

midtphalangen, P4 3.finger DIP. 3 pas godt
resultat (P1,P2 og P4). 1 pas aseptisk løsning,

fjernet (P3). Ref [43].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
lav n og manglende

angivelse av

effektestimater 4

Funksjon (finger)
Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

Bedre motorisk funksjon (3/3), noe taktil
sensibilitet (3/3), godt kosmetisk resultat.

Ingen rapporterte komplikasjoner. For
detaljer, se Sammendrag. Ref [49].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 5

Komplikasjoner Basert på data fra 16
Totalt 43 adverse events ble registrert. 21
(49%) milde, 16 (37%) moderate, 6 (14%)

Lav
grunnet alvorlig/

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

569 of 607



1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, fulgte en kohort som var behandlet ved ett sykehus.

Ingen kontroller. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Ikke angitt

usikkerheter. Liten n i hver gruppe. Brukstid (til rejection) angitt, men ikke angitt i % av hva som var mulig for den enkelte pasient (ulik

oppfølgingstid). Dermed vanskelig å lese dataene med tanke på suksessrate. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, fulgte en kohort som var behandlet ved ett sykehus.

16/18 aktuelle pasienter inkludert. Ingen kontroller. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun pasienter med

traumatisk amputasjon og tumor. Forfatterne påpeker at man derfor ikke kan anbefale metoden til pasienter med amputasjoner pga

vaskulær sykdom. Dette er imidlertid en svært sjelden årsak til armamputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter ikke angitt. Liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Oppfølgingsstudie av 3 cases. Hver pasient ulik oppfølgingstid. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Ikke angitt

usikkerheter i effektestimatene. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

4. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, 4 cases. ; Manglende overførbarhet (indirectness):

Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Svært alvorlig . Svært liten n. Kun beskrivelse av funksjon (for eksempel «She is

extremely happy with the cosmetic and funtional result»), ingen skalaer brukt eller tallverdier angitt. Trekker sammen med risk of bias

ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

5. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, 3 cases. Hver pasient ulik oppfølgingstid. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Ikke angitt

usikkerheter i effektestimatene. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

6. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, fulgte en kohort som var behandlet ved ett sykehus.

16/18 aktuelle pasienter inkludert. Ingen kontroller. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Kun pasienter med

traumatisk amputasjon og tumor. Forfatterne påpeker at man derfor ikke kan anbefale metoden til pasienter med amputasjoner pga

vaskulær sykdom. Dette er imidlertid en svært sjelden årsak til armamputasjoner. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig .

Usikkerheter ikke angitt. Liten n. Diskrepans mellom tekst og tabell; i teksten angitt at ingen av de overfladiske hudinfeksjonene

trengte operativ behandling. I tabell 3 angitt at 5/15 behøvde revisjon eller irrigasjon. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig .

Undetected ;

(transhumeral)

pasienter i 1 studier.
alvorlige. Infeksjoner, hudreaksjoner, løsning

og andre benrelaterte komplikasjoner. For
detaljer, se Sammendrag. Ref [46].

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 6

Komplikasjoner
(finger) Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

P2 aseptisk løsning av 5. fingers implantat. P3
løs abutment etter 1 mnd, behov for kirurgi
for å få en ny. For detaljer, se Sammendrag.

Ref [47].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 7

Infeksjoner (arm og
ben) Basert på data fra 39

pasienter i 1 studier.

Implantatinfeksjon 5% ved inklusjon (n=2),
18% 3 år senere (n=7, hvorav 1 humerus og 6
femur). Konsekvenser: 1 pas fikk implantatet
fjernet. 2/7 anga påvirket protesebruk (alle

femur). For detaljer, se Sammendrag. Ref [45].

Lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 8
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13.7 - Humerus T-Proteser (HTP)

Sterk Anbefaling MOT

13.7.1. Vi fraråder at Humerus T-Proteser (HTP) brukes som festemetode for proteser hos overarmsamputerte.

Praktisk Info

Humerus T-Proteser består av titan og ser ut som en T. Den festes inn i distale ende av humerus med bensement. Størrelsen er 75 mm
lengde, proksimal diameter 10 mm, distal diameter 9 mm [40].

Nøkkelinfo

7. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Oppfølgingsstudie av 3 cases. Hver pasient ulik oppfølgingstid. ;

Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Ikke angitt

usikkerheter i effektestimatene. Trekker sammen med risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet:

Ingen alvorlig . Undetected ;

8. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie, ingen kontroller. Inkluderte alle i en kohort som ble

behandlet ved ett sykehus i angitte tidsperiode, minst 3 mnd etter innsetting av abutment-delen. Akutte, kortvarige infeksjoner på

eller like etter operasjonstidspunktet er retrospektivt beskrevet. Godt definert utfallsmål (infeksjon) og godt gjennomført studie. 4

pasienter lost to follow-up, disse er beskrevet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig . Overvekt av benamputerte.

Vi har imidlertid ingen grunn til å tro at antallet infeksjoner ved arm- og benamputasjon skal være svært forskjellig. En eventuell

forskjell vil dessuten sannsynligvis gå i retning av at armamputerte har færre infeksjoner, dersom sirkulasjonsmessige og

aldersmessige forhold har betydning. Dermed trekker vi ikke for dette. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Usikkerheter ikke

angitt. Liten n. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Fordeler og ulemper

Viktigste fordel er potensielt bedre protesefunksjon for pasienter med overarmsamputasjoner. Metoden er imidlertid invasiv og ikke
helt uten komplikasjoner, spesielt i forhold til problemer med overliggende hud. Så langt synes dette å være mer alvorlig enn den
potensielle fordelen ved at den implanterte protesen ikke stikker ut gjennom huden og dermed ikke har den porten for infeksjon som
en har ved tradisjonelle osseointegrerte (OI) proteser. Foreliggende evidens er svært sparsom og av veldig lav kvalitet. Vi
fraråder derfor at Humerus T-Proteser brukes som festemetode for proteser hos overarmsamputerte med mindre behandlingen
inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Dette er en lite dokumentert intervensjon, både når det gjelder publisert evidens og arbeidsgruppens kliniske erfaring. Foreliggende
evidens er av veldig lav kvalitet.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske en bedre dokumentert, ikke-invasiv tilnærming til optimal protesefunksjon.

Ingen betydelig variasjon forventet
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Begrunnelse

Det kan være vanskelig å få til gode proteseløsninger hos overarmsamputerte, blant annet fordi konvensjonelle proteseløsninger gir
begrensninger i bevegelighet og stabilitet [40]. I 2006 ble det publisert en norsk studie av 3 pasienter som hadde fått implantert en
sementert Humerus T-Protese av titan og deretter testet ut en ny type transhumeral protese festet og stabilisert kun av implantatet [40].
2 av de 3 pasientene oppnådde et godt resultat, men metoden er ikke helt uten komplikasjoner, spesielt i forhold til problemer med
overliggende hud. Så langt synes dette å være mer alvorlig enn den potensielle fordelen ved at den implanterte protesen ikke stikker ut
gjennom huden og dermed ikke har den porten for infeksjon som en har ved tradisjonelle osseointegrerte (OI) proteser [40, 50]. (Se egen
anbefaling for osseointegrasjon ovenfor, anbefaling 13.6). For detaljer vises til fanen Forskningsdokumentasjon. Det er ikke publisert
andre studier av Humerus T-proteser.

Oppsummert er dette en invasiv metode ikke helt uten komplikasjoner, der foreliggende evidens er svært sparsom og av veldig lav
kvalitet. Det trengs dermed mer forskning på større pasientgrupper og ikke minst på langtidsresultater før en kan anbefale Humerus T-
Proteser. Per nå fraråder vi derfor at Humerus T-Proteser brukes som festemetode for proteser hos overarmsamputerte med mindre
behandlingen inngår i forskning eller i et strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Ressursbruk og andre hensyn

Tiltaket er invasivt og krever sykehusinnleggelse for aktuelle pasienter.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Pasienter med overekstremitetsamputasjon

Intervensjon: Humerus T-Protese

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [40], observasjonsstudie:

n=3.

Funksjon
2/3 ingen stumpsmerter. 2/3 lik ROM i begge skuldre. 3/3 bedret ROM i skulder sammenliknet med preoperativt (abduksjon:
90-150, 100-130, 65-130, utadrotasjon: 0-50, 0-45, 0-15, innadrotasjon: 0-60, 45-45, 0-20, fleksjon: 125-155, 120-135, 70-80,
ekstensjon: 30-60, 60-45, 25-30). 3/3 færre plager fra nakke og motsatt sides skulder. 3/3 ingen bedring av fantomsmerter.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

Protesebruk
(overarmsprotese)

Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

2/3 fulltids protesebruk. 1/3 ikke
protesebruker (først pga trykksår, deretter
pga en skapulafraktur på samme side). Ref

[40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 1
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13.8 - Targeted reinnervation

Sterk Anbefaling MOT

13.8.1. Vi fraråder bruk av targeted reinnervation for styring av armproteser.

Praktisk Info

Behandlingen er ikke tilgjengelig i Norge.

Nøkkelinfo

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie med svært liten n. Seleksjon av pasientene ikke

beskrevet. 3 ulike protesedesign testet, felles for alle er Titan-T-festet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Transhumeral amputees. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Usikkerheter ikke angitt. Trekker sammen med

risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

2. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie med svært liten n. Seleksjon av pasientene ikke

beskrevet. 3 ulike protesedesign testet, felles for alle er Titan-T-festet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Transhumeral amputees. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Usikkerheter ikke angitt. Trekker sammen med

risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

3. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Observasjonsstudie med svært liten n. Seleksjon av pasientene ikke

beskrevet. 3 ulike protesedesign testet, felles for alle er Titan-T-festet. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Ingen alvorlig .

Transhumeral amputees. ; Upresise estimater (imprecision): Alvorlig . Svært liten n. Usikkerheter ikke angitt. Trekker sammen med

risk of bias ned til Veldig lav tiltro til effektestimatene. ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Funksjon
Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

2/3 ingen stumpsmerter. 3/3 bedret ROM i
skulder sammenliknet med preoperativt, for
detaljer se Sammendrag. 3/3 færre plager fra

nakke og motsatt sides skulder. 3/3 ingen
bedring av fantomsmerter. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 2

Komplikasjoner
Basert på data fra 3

pasienter i 1 studier.

Ingen per- eller post-operative
komplikasjoner. Ingen infeksjoner. 3/3 Initiale
smerter ved protesetilpasning. 1/3 trykksår,

deretter arr. Ref [40].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias
og alvorlig/signifikant

upresise estimater

(imprecision) 3

Fordeler og ulemper

Dette er invasiv teknologi som fremdeles befinner seg på forskningsstadiet, og der beste tilgjengelige evidens er av veldig lav kvalitet.
Vi fraråder derfor bruk av targeted reinnervation for styring av armproteser, med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Targeted reinnervation er en ny teknikk som er utviklet for å bedre funksjonen i elektriske armproteser hos pasienter med
overarmsamputasjoner [1, 2, 51]. Teknikken går ut på å plassere nerver som tidligere innerverte den amputerte armen inn i gjenværende
muskulatur eller hud, slik at de reinnerverte områdene kan fungere som signalpunkter for styring av myoelektriske proteser [1, 2, 39, 51].
På den måten vil pasienten kunne styre flere proteseledd så å si intuitivt via elektroder over reinnervert muskulatur [51].

Resultatene er lovende, men til nå er kun få pasienter beskrevet [46, 51], og foreløpig er det dessverre slik at verken denne metoden eller
andre liknende strategier for intuitiv styring av proteser (engelsk «neuroprosthetics») har noen plass i vanlig klinisk praksis [52]. En
narrativ oversiktsartikkel fra 2013 oppsummerer status for denne teknologien slik: “The therapeutic toolbox at clinicians’ disposal lacks
reliable, safe, versatile, and meaningful neuroprosthetic options (…). Neuroprosthetic interfaces mainly remain confined to the
stereotyped environments of sophisticated laboratories where skilled engineers must operate and continuously tune technology.
Dissemination of personalized neuroprosthetics among the patient population is contingent on several non-trivial clinical, technical,
organizational and regulatory hurdles (…).” [52]

Oppsummert er dette invasiv teknologi som fremdeles befinner seg på forskningsstadiet, og der beste tilgjengelige evidens er av svært lav
kvalitet. Vi fraråder derfor bruk av targeted reinnervation for styring av armproteser med mindre behandlingen inngår i forskning eller i et
strukturert opplegg der effekten evalueres systematisk.

Kvalitet på dokumentasjonen

Vi har kun forskningsmessig evidens av veldig lav kvalitet. Den beste evidensen er en liten kontrollert studie med 5 pasienter og 5
friske kontroller, testet i en laboratoriesetting (for detaljer, se Forskningsdokumentasjon). Arbeidsgruppen har ingen klinisk erfaring
med metoden.

Veldig lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske et bedre dokumentert, ikke-invasivt tiltak for protesestyring.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Behandlingen er ikke tilgjengelig i Norge.

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ

Problemstilling/ PICO

Populasjon: Armprotesebrukere

Intervensjon: Targeted reinnervation (TMR)

Komparator:

Sammendrag

Dette PICO-spørsmålet er fra kapittel 13, se tilhørende referanseliste i kapittel 14 Referanser.

Ref [51], ikke randomisert kontrollert studie:

5 amputerte (skulder eller transhumeral) ble sammenliknet med 5 ikke-amputerte kontroller.
Performance metrics measured during virtual arm movements included motion-seletion time, motion-completion time and
motion-completion (success).
Resultater for intervensjonsgruppen:
Albue og håndledd 0,22 sek (SD 0,06) motion selection time (kontrollene 0,06 sek raskere), 1,29 sek (SD 0,15) motion completion
time (kontrollene 0,21 sek raskere).
Håndgrep 0,38 sek (SD 0,12) motion selection time, 1,54 sek (SD0,27) motion completion time.
Completed movements within 5 sek: albue og håndledd 96,3% (kontrollene 100%), hand 86,9% (kontrollene 96,7%).
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13.9 - Angulation osteotomi av humerus

Dette er et inngrep som kan gjøres i distale humerus for å oppnå en rotasjonsstabil protese og en fritt bevegelig skulder hos pasienter med
transhumerale amputasjoner [4, 53]. Resultater ved bruk av teknikken er beskrevet i en retrospektiv studie av 31 pasienter (43 osteotomier)
operert i Heidelberg Tyskland mellom 1972 og 1989 [53]. Hos 20 av pasientene (alle under 16 år) hadde det skjedd en utretting etter 24 mnd.
Effekten på funksjon med / uten protese er ikke beskrevet. Vi kunne heller ikke finne andre studier som omtalte dette. Teknikken er ikke i bruk
i Norge og omtales derfor ikke nærmere her.

3 TMR patients also tested advanced arm prostheses. Results for that are not given in detail.

Utfall
Tidsramme

Resultater og
målinger fra studier

Estimerte absolutte effekter

Tiltro til estimert
intervensjonseffekt

(kvalitet på
dokumentasjonen)

Konklusjon

1. Risiko for systematisk skjevhet (Risk of Bias): Alvorlig . Ikke-randomisert kontrollert studie av 5 av 6 aktuelle pasienter fra en

klinikk, sammenliknet med 5 friske, ikke-amputerte. Kontrollgruppen er matchet på alder og kjønn, men hvordan de ble valgt ut er ikke

beskrevet. Ingen blinding. Kontrollgruppen burde vært amputerte med en annen proteseløsning, det ville gitt relevante

sammenliknbare data. ; Manglende overførbarhet (indirectness): Alvorlig . Laboratorietest, virtuell protese. Kun enkle bevegelser og

grep, ingen komplekse «i virkeligheten» øvelser. Forfatterne viser dårligere prestasjoner hos intervensjonsgruppen enn

kontrollgruppen, men mener likevel at de har vist at metoden kan gi god styring av armproteser. ; Upresise estimater (imprecision):

Alvorlig . Svært lav n (5 i hver gruppe). ; Publikasjonsskjevhet: Ingen alvorlig . Undetected ;

Funksjon
Basert på data fra 10

pasienter i 1 studier.

Completed movements within 5 sek: albue og
håndledd 96,3% (kontrollene 100%), hand
86,9% (kontrollene 96,7%). For detaljer, se

Sammendrag. Ref [51].

Veldig lav
grunnet alvorlig/

signifikant risk of bias,
alvorlig/signifikant

manglende
overførbarhet

(indirectness) og
alvorlig/signifikant
upresise estimater

(imprecision) 1
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13.10 - Sentralisering av kirurgi ved overekstremitetsamputasjon

Sterk Anbefaling

13.10.1. Vi anbefaler at den akutte kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner som hovedregel sentraliseres til de regionale

traumesykehusene.1 Skader med amputasjon av kun én finger vil imidlertid i de fleste tilfeller kunne håndteres lokalt.

1 Organisering og ansvarsfordeling i OUS omtales under Begrunnelse.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Arbeidsgruppen har diskutert hvorvidt kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner i Norge bør sentraliseres for å samle erfaring og sikre
enhetlig og optimal behandling av denne lavprevalente pasientgruppen. Insidensen av nye amputasjoner gjennom eller ovenfor
håndleddet er anslått til ca. 7 per år [6], mens insidensen av arm- og delhåndsamputasjon er anslått til ca. 30 per år [54]. Antallet
fingeramputasjoner ligger antakelig rundt 150 per år [55] (se også Begrunnelse under «Organisering av rehabiliteringen»). Det er anslått
at ca. 85 % av amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet er traumatiske [6], prosentandelen traumatiske distale amputasjoner
antakelig enda høyere [55].

Slik det fungerer nå, foretas traumatiske overekstremitetsamputasjoner ved det sykehuset som ligger nærmest traumestedet. Det gir et
svært lite volum per sykehus, for ikke å snakke om per lege [6]. Det er god og økende dokumentasjon for at det er en sammenheng mellom
pasientvolum og kvalitet for en rekke kirurgiske inngrep [56]. Det er ikke klart hvor mye av sammenhengen som skyldes den enkelte
kirurgens erfaring, hvor mye som skyldes kompetansen i det samlede behandlingsteamet og hvor mye som skyldes medisinske og andre
støttefunksjoner [56]. Sunn fornuft tilsier imidlertid at øvelse gjør mester, og at det i traumebehandlingen vil finnes en nedre volumgrense
der kvaliteten vil lide uten tilleggstrening [57]. I tråd med dette, fant en kohortstudie fra 2014 der en så på pasienter som hadde fått
totalprotese i hoften [58], at pasienter operert av en kirurg som hadde utført ≤35 inngrep det foregående året, hadde signifikant flere
komplikasjoner i form av løsning og behov for revisjon. Replantasjonskirurgien er allerede sentralisert; Seksjon for overekstremitet og
mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, har landsfunksjon for replantasjon av avkappede eller

Fordeler og ulemper

Det vil være en fordel å kunne samle erfaring og sikre enhetlig og optimal behandling ved sentralisering av denne lavprevalente
prosedyren. En ulempe vil være den økte transportveien det vil innebære for mange av pasientene. Denne ulempen vurderes
imidlertid som underordnet de fordelene en sentralisering vil medføre.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt etter konsensus i arbeidsgruppen og basert på dagens organisering av traumesykehusene. Den støttes av
indirekte dokumentasjon for en sammenheng mellom volum og kvalitet for andre kirurgiske inngrep (nærmere beskrevet under
Begrunnelse).

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske at inngrepet utføres der det finnes best kompetanse, selv om dette innebærer lengre
reiseveg.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Overekstremitetsamputasjoner er en lavprevalent gruppe, og vil ikke føre til noen ressursmessig stor belastning på
traumesykehusene. For helsevesenet som helhet antas ressursbruken å bli den samme uansett hvor pasienten behandles. Det
vurderes som potensielt kostnadseffektivt å samle kirurgien til få steder og slik legge til rette for best mulig utfall for pasientene på
sikt (bedret funksjon, redusert behov for sykmelding og uføretrygd).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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sirkulasjonsløse legemsdeler etter skade [59, 60]. Store traumer er også sentralisert til definerte traumesykehus (traumesenter) i hver
helseregion. For eksempel er Oslo universitetssykehus Ullevål traumesykehus for Helseregion Sør-Øst med en samlet befolkning på 2,8
millioner [61]. Det er dessuten vanlig praksis at større hånd/fingerskader sendes til sentral- eller regionsykehus med håndkirurgisk
kompetanse [60].

Overekstremitetsamputasjoner som medfører grepstap er en svært lavprevalent gruppe, og det kunne derfor faglig sett være ønskelig
med en sentralisering av all slik amputasjonskirurgi i Norge til ett sykehus. Arbeidsgruppen ser imidlertid at dette både geografisk og
organisatorisk kan være vanskelig å gjennomføre for de traumatiske amputasjonene. Vi anbefaler derfor med basis i dagens organisering
av traumesykehusene, at en som hovedregel sentraliserer den akutte kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner til de regionale
traumesykehusene. Per dags dato er dette OUS Ullevål, Haukeland Universitetssjukehus, St.Olavs Hospital og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF. Hånd/fingeramputasjoner bør etter arbeidsgruppens syn sentraliseres til regionsykehus med håndkirurgisk kompetanse.
Disse er sammenfallende med de regionale traumesykehusene med unntak for OUS, der håndseksjonen er lokalisert ved OUS
Rikshospitalet [60]. Skader med amputasjon av kun én finger vil imidlertid i de fleste tilfeller kunne håndteres lokalt (legevakt eller
lokalsykehus, avhengig av stedlig kompetanse).

Der replantasjon vurderes som aktuelt (uansett amputasjonsnivå), anbefaler vi at pasienten sendes til OUS Rikshospitalet, se anbefaling
13.10.2.

Sterk Anbefaling

13.10.2. Vi anbefaler at pasienten sendes til OUS Rikshospitalet når replantasjon vurderes som aktuelt.1

1 Landsfunksjon, uansett amputasjonsnivå.

Praktisk Info

For detaljer i henvisningspraksis og håndtering av pasienten der replantasjon vurderes som aktuelt vises til omtale av rutinene omtalt i
Kirurgen 3/2013, s152-155 [59]. Tidsskriftet kan lastes ned her: https://kirurgen.no/tag/2013-03/

Nøkkelinfo

Fordeler og ulemper

Sentralisering gjør det mulig å samle erfaring og sikre enhetlig og optimal behandling av pasienter som er aktuelle for replantasjon. En
ulempe vil være den økte transportveien det vil innebære for mange av pasientene. Denne ulempen vurderes imidlertid som
underordnet de fordelene en sentralisering vil medføre. Anbefalingen innebærer at en følger dagens praksis, der Seksjon for
overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, har landsfunksjon for replantasjon av
avkappede eller sirkulasjonsløse legemsdeler etter skade.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt etter konsensus i arbeidsgruppen og og innebærer at man følger dagens praksis (nasjonalt vedtatt organisering
av tilbudet).

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske at inngrepet utføres der det finnes best kompetanse, selv om dette innebærer lengre
reiseveg.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Det vurderes som kostnadseffektivt å sentralisere replantasjonskirurgien og slik legge til rette for best mulig utfall for pasientene på

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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Begrunnelse

Arbeidsgruppen anbefaler at en som hovedregel sentraliserer den akutte kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner til de regionale
traumesykehusene, se anbefaling 13.10.1.
Der replantasjon vurderes som aktuelt (uansett amputasjonsnivå), anbefaler vi at pasienten sendes til OUS Rikshospitalet, i tråd med
eksisterende nasjonale rutiner. Seksjon for overekstremitet og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet, har landsfunksjon for replantasjon av avkappede eller sirkulasjonsløse legemsdeler etter skade
[59,60].

Sterk Anbefaling

13.10.3. Vi anbefaler at elektive overekstremitetsamputasjoner vurderes sentralisert til ett sted.

Nøkkelinfo

Begrunnelse

Arbeidsgruppen anbefaler at en som hovedregel sentraliserer den akutte kirurgien ved overekstremitetsamputasjoner til de regionale
traumesykehusene, se anbefaling 13.10.1. Elektive overekstremitetsamputasjoner (uansett amputasjonsnivå) utgjør en svært liten del av
de totale inngrepene, og bør etter arbeidsgruppens syn vurderes sentralisert til ett sted, for å kunne samle erfaring og sikre enhetlig og
optimal behandling ved denne lavprevalente prosedyren.

Insidensen av nye amputasjoner gjennom eller ovenfor håndleddet er anslått til ca. 7 per år [6], mens insidensen av arm- og

sikt (bedret funksjon, redusert behov for sykmelding og uføretrygd). For helsevesenet som helhet antas ressursbruken å bli den
samme uansett hvor pasienten behandles.

Fordeler og ulemper

Elektive overekstremitetsamputasjoner (uansett amputasjonsnivå) utgjør en svært liten del av de totale inngrepene, og bør etter
arbeidsgruppens syn vurderes sentralisert til ett sted. Det vil være en fordel å kunne samle erfaring og sikre enhetlig og optimal
behandling ved sentralisering av denne lavprevalente prosedyren. En ulempe vil være den økte transportveien det vil innebære for
mange av pasientene. Denne ulempen vurderes imidlertid som underordnet de fordelene en sentralisering vil medføre.
Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til andre eventuelle ulemper / utfordringer knyttet til en sentralisering, feks av organisatorisk
art.

Overveiende fordeler av anbefalt alternativ

Kvalitet på dokumentasjonen

Anbefalingen er gitt etter konsensus i arbeidsgruppen. Den støttes av indirekte dokumentasjon for en sammenheng mellom volum og
kvalitet for andre kirurgiske inngrep (nærmere beskrevet under Begrunnelse).

Lav

Verdier og preferanser

Vi antar at de fleste pasientene vil ønske at inngrepet utføres der det finnes best kompetanse, selv om dette innebærer lengre
reiseveg.

Ingen betydelig variasjon forventet

Ressursbruk og andre hensyn

Elektive overekstremitetsamputasjoner forekommer sjelden, og vil ikke føre til noen ressursmessig stor belastning på det
aktuelle sykehuset. For helsevesenet som helhet antas ressursbruken å bli den samme uansett hvor pasienten behandles. Det
vurderes som potensielt kostnadseffektivt å samle den elektive kirurgien til ett sted og slik legge til rette for best mulig utfall for
pasientene på sikt (bedret funksjon, redusert behov for sykmelding og uføretrygd).

Ingen vesentlige problemer med anbefalt alternativ
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delhåndsamputasjon er anslått til ca. 30 per år [54]. Antallet fingeramputasjoner ligger antakelig rundt 150 per år [55]. Det er god og
økende dokumentasjon for at det er en sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet for en rekke kirurgiske inngrep [56]. Det er ikke
klart hvor mye av sammenhengen som skyldes den enkelte kirurgens erfaring, hvor mye som skyldes kompetansen i det samlede
behandlingsteamet og hvor mye som skyldes medisinske og andre støttefunksjoner [56]. Sunn fornuft tilsier imidlertid at øvelse gjør
mester, og at det vil finnes en nedre volumgrense der kvaliteten vil lide uten tilleggstrening [57]. I tråd med dette, fant en kohortstudie fra
2014 der en så på pasienter som hadde fått totalprotese i hoften [58], at pasienter operert av en kirurg som hadde utført ≤35 inngrep det
foregående året, hadde signifikant flere komplikasjoner i form av løsning og behov for revisjon. Replantasjonskirurgien er allerede
sentralisert, se anbefaling 13.10.2.

En ulempe ved sentralisering vil være den økte transportveien det vil innebære for mange av pasientene. Denne ulempen vurderes
imidlertid som underordnet de fordelene en sentralisering vil medføre. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til andre eventuelle ulemper /
utfordringer knyttet til en sentralisering, feks av organisatorisk art.
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14 - Førerkort

14.1. Vi anbefaler at det etter en ervervet overekstremitetsamputasjon vurderes om det vil være behov for protese, grepsforbedring eller

tilpasning av kjøretøyet for at pasienten skal oppfylle førerkortforskriftens helsekrav.

Praktisk Info

Helseattest førerett

Alle som skal søke om førerkort, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan
virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege [4].

Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [5] skal ihht Førerkortveilederen [6][7] framlegges
• Når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort
har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har en annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er
oppfylt
• Ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3
• Ved utvidelse av førerkort til tyngre førergruppe
• Ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning
• Ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år
• Dersom pasienten i sin egenerklæring svarer ja på spørsmål om nedsatt førlighet i arm eller ben

Helseattesten må ikke være eldre enn 3 mnd ved fremleggelse etter bestemmelsene i førerkortforskriftens helsekrav §41 første ledd.

Utfylling av helseattesten omfatter også mange andre spørsmål enn førlighet i arm og ben, og er fastlegens oppgave. Legen i dysmeli- og
armamputasjonsteamet kan bidra med råd eller tilleggserklæring som kun omhandler amputasjonen.

Legen har her en sakkyndig rolle, og bestemmer ikke om pasienten kan kjøre, men vurderer om helsekravene er oppfylt.

Førerkortveilederen [6][9] presiserer: Ved stabil førlighetssvekkelse skal legen vurdere om helsekravet er oppfylt uten bruk av personlige
hjelpemidler som protese/ortose. Dersom det ikke er tilstrekkelig førlighet til trafikksikker føring av motorvogn uten bruk av protese/
ortose, skal legen i konklusjonen på helseattesten (Helseattest førerett [5]) krysse av for at søker mangler tilstrekkelig førlighet, og under
vilkår krysse av for protese/ortose.

Annen praktisk informasjon

NAV har samlet informasjon om tilpasning av bil i Kunnskapsbanken om bil og spesialutstyr: http://www.kunnskapsbanken.net/kategori/
bil-og-spesialutstyr/ , under den: http://www.kunnskapsbanken.net/bil/hvem-gjor-hva-og-nar/

Autoriserte trafikkskolers landsforbund har her en oversikt over trafikkskoler som tilbyr kjøreopplæring i tilpasset kjøretøy:
https://www.atl.no/finn-trafikkskole?class=f&limit=20&limitstart=0
Pasienten må selv kontakte den enkelte kjøreskolen for å finne ut hvilken tilpasning de har på sine biler.

For personer med ervervet overekstremitetsamputasjon som trenger tilpasning av foreldrenes bil for øvelseskjøring, kan det være en
mulighet å søke om legatmidler for å få dekket utgifter til dette. Da vil pasienten kunne vente med å søke om midler fra NAV til det er
behov for tilpasning av egen bil, og dermed unngå problemer knyttet 11-årsregelen. Et legat er en pengegave som foræres til personer
som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål, som for eksempel stipender for ungdom under utdanning.
Dette er nærmere omtalt i Legathåndboken: https://www.legathandboken.no/ For personer med ervervet overekstremitetsamputasjon,
kan «Stiftelsen Cathrine og Nils Hals’ legat for funksjonshemmede» være aktuelt. Legatets formål er å yte hjelp til fysisk
funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller
utdannelse. Les mer om legatet og hvilke krav som stilles til søkeren her: https://www.legathandboken.no/Sosiale/Syke-og-ufoere/
Stiftelsen-Cathrine-og-Nils-Hals-legat-for-funksjonshemmede

Begrunnelse

Etter en ervervet overekstremitetsamputasjon kan det være behov for tilpasninger av kjøretøyet (herunder automatgir), ekstrautstyr
eller personlige hjelpemidler som armprotese eller grepsforbedring for at vedkommende kan føre motorvogn på trafikksikker måte
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[26][29][70]. Nedenfor omtales dette for hhv personbil og motorsykkel. Øvelseskjøring omtales spesielt, se avsnitt 14.1.1.4.

14.1.1. PERSONBIL

14.1.1.1. Helsekrav ved svekket førlighet og ansvar for vurdering av dette ved ervervet overekstremitetsamputasjon

Førerkortforskriftens vedlegg 1 - Helsekrav kapittel 17 §41 [3] omhandler svekket førlighet. Helsekravet er ihht paragrafens første ledd
oppfylt dersom førligheten er tilstrekkelig til trafikksikker føring av motorvogn. Ved vurderingen skal det bla legges vekt på om evnen til å
føre motorvogn på en sikker måte er påvirket på grunn av redusert koordinasjonsevne eller redusert kraft eller sensibilitet i arm eller ben,
herunder nedsatt gripeevne. Dette vil omfatte en del pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon.

Legen i akuttavdelingen har ansvar for å vurdere om helsekravet er oppfylt etter en ervervet overekstremitetsamputasjon. På generelt
grunnlag vil den samlede kliniske vurderingen være avgjørende for legens vurdering ved førlighetsnedsettelser. I denne vurderingen kan
det være aktuelt å involvere fysioterapeut eller ergoterapeut. Førerkortveilederen [6][8] presiserer dessuten: «Ved stabil
førlighetssvekkelse skal legen vurdere om helsekravet er oppfylt uten bruk av personlige hjelpemidler som protese/ortose». Ved behov for
bistand fra et spesialisert dysmeli- og armamputasjonsteam for avklaring av pasientens funksjon opp mot helsekravet, må pasienten før
utskrivelse fra akuttavdelingen gis muntlig kjøreforbud fram til vurderingen i armamputasjonsteamet er gjennomført. Saksgangen ved
nyoppstått stabil førlighetssvekkelse er nærmere beskrevet i avsnitt 14.1.1.2.

14.1.1.2. Saksgang

Førerkortforskriftens vedlegg 1 §41 tredje ledd [3] og Førerkortveilederen [6][8] beskriver saksgangen ved stabil førlighetssvekkelse
(derunder ervervede overekstremitetsamputasjoner).

Dersom legen vurderer helsekravet som oppfylt, er det ikke nødvendig med videre tiltak. Dette vil for eksempel være tilfellet ved
delhåndsamputasjon med tilstrekkelig grep. Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravet for en periode som overskrider 6 mnd, blir saksgangen som følger:
• Legen plikter å gi melding til fylkesmannen, jfr. Helsepersonelloven §34 og meldepliktforskriften §2. Maler for skriftlig melding til
fylkesmannen og informasjon til pasienten finnes i Førerkortveilederen [9].
• Fylkesmannen vurderer opplysningene og sender anmodning til politiet om å inndra førerkortet, dersom fylkesmannen anser at
helsekravet ikke er oppfylt.
• Politiet fatter deretter vedtak om tilbakekallelse av førerkortet.
• Dermed er pasienten uten førerkort, og må ha helseattest fra lege for å få det tilbake.
• Fastlegen fyller ut Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [5] og innhenter eventuelt
tilleggsinformasjon fra dysmeli- og armamputasjonsteamet. Helseattest førerett er nærmere beskrevet under «Praktisk
informasjon».
• Pasienten tar med seg helseattesten til trafikkstasjonen, som har delegert myndighet fra regionvegkontoret til å fatte vedtak i
saker vedrørende stasjonær førlighetssvekkelse.
• Trafikkstasjonen avgjør, eventuelt ved gjennomføring av kjørevurdering, om det kan gis dispensasjon fra kravet om førlighet, og
om det er behov tilpasninger av kjøretøyet (herunder automatgir), ekstrautstyr eller personlige hjelpemidler som armprotese eller
grepsforbedring for at vedkommende kan føre motorvogn på trafikksikker måte.
• Ved innvilget førerett, utsteder trafikkstasjonen et nytt førerkort med kode for nødvendige hjelpemidler/ tilpasninger. Protese/
ortose kodes med førerkortkode 03.
• Avslag på søknad om dispensasjon fra helsekravet ved stabil førlighetssvekkelse kan påklages til Vegdirektoratet.

14.1.1.3. Tilpasning av bil

Den vanligste tilpasningen / ekstrautstyret ved ervervet overekstremitetsamputasjon er rattkule med A-funksjoner (lys, vindusvisker mv)
[26][29][70]. I tillegg vil det oftest stilles krav om at kjøretøyet har automatgir [26]. Tilpasning av bil vil for pasienter med sekvele etter
ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder kunne bli aktuelt allerede i forbindelse med øvelseskjøring (se mer om dette i eget
avsnitt nedenfor).

Saksgang:
• Pasienten søker digitalt om stønad til spesialutstyr på nav.no. Alternativt kan skjema «Søknad om biltilpasning» (NAV 10-07.41)
benyttes.
• Ved søknad om tilpasning av bil for øvelseskjøring, må dette framgå av søknadens punkt 3 (funksjonsbeskrivelse og behov).
• Fastlegen fyller ut Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [5] som vedlegg til søknaden. Helseattest
førerett er nærmere beskrevet under «Praktisk informasjon».
• Ved behov kan pasienten eller fastlegen be om tilleggsuttalelse vedrørende pasientens armfunksjon fra det dysmeli- og
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armamputasjonsteamet som kjenner pasienten.
• Spesialutstyr skal alltid kjøpes inn av NAV.
• Det gis ikke støtte til utstyr som kan leveres originalt (automatgir, cruisekontroll, 4wd mv.)
• Alle som får ombygd bil med kjøreteknisk utstyr, får opplæring i bruk av utstyret av aktuell bilombygger. NAV dekker
tilvenningstimer og nødvendige kostnader forbundet med at førerkortet blir kodet for det aktuelle utstyret [10].
• Tilskudd fra NAV til gruppe 1 bil krever at man har varige forflytningsvansker, at man ikke er i stand til å bruke offentlige
kommunikasjonsmidler, og at man er i arbeid eller under høyere utdanning (definert som ut over videregående skole) [11]. Det vil
dermed ikke være aktuelt for pasienter med ren førlighetsnedsettelse i arm.

Spesielt for øvelseskjøring (se også avsnitt 14.1.1.4):
• En forutsetning for at NAV dekker utgifter til tilpasning av bil for øvelseskjøring, er at det ikke fins en kjøreskole i nærheten av
pasientens bosted med aktuelt tilpasset utstyr. Hva som er «i nærheten» er en skjønnsmessig vurdering.
• Tilpasningene kan enten gjøres på foreldrenes bil, eller på pasientens egen bil.
• Hovedregelen er at utstyret skal vare i 11 år [10][11]. Det vil si at dersom pasienten får innvilget tilpasning av foreldrenes bil og
deretter – innen 11 år – kjøper egen bil, må vedkommende selv dekke utgiftene til flytting av tilpasningene til egen bil. For å unngå
dette, kan det være en mulighet å søke om legatmidler for å få dekket utgifter til tilpasning av foreldrenes bil for øvelseskjøring, se
«Praktisk informasjon».

14.1.1.4. Øvelseskjøring

Pasienter med sekvele etter ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder vil komme i kontakt med helsekravene allerede når de
nærmer seg alderen for øvelseskjøring, før de har ervervet førerett.

Det kreves per i dag ikke formell dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav for øvelseskjøring [12]. Både den som øvelseskjører og
ledsageren har imidlertid en selvstendig plikt til å oppfylle helsekravene, jfr. Vegtrafikkloven §26 [13]. Ved behov, kan fastlegen be om
hjelp til vurdering av pasientens armfunksjon fra det dysmeli- og armamputasjonsteamet som kjenner pasienten.

Den som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs [13][14]. Øvelseskjøring kan utføres uten ekstra pedalsett.

Dersom legen vurderer helsekravet for den som skal øvelseskjøre som oppfylt, er det ikke nødvendig med videre tiltak. Dette vil for
eksempel være tilfellet ved delhåndsamputasjon med tilstrekkelig grep. Vurderingen dokumenteres i pasientens journal, og pasienten
gjennomfører kjøreopplæring og oppkjøring uten spesielle tilpasninger.

Dersom legen vurderer førlighetssvekkelsen som så stor at helsekravet ikke er oppfylt, vil saksgangen videre være avhengig av om
helsekravet vil være oppfylt ved bruk av armprotese / grepsforbedring, eller om det er behov for tilpasning av kjøretøyet.

Personer som vurderes å ha tilstrekkelig førlighet ved bruk av armprotese/grepsforbedring:
• Pasienten kan øvelseskjøre med protese/grepsforbedring.
• Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.
• Helseattest førerett (Helsedirektoratets skjema IS-2569 22.05.2017) [5] fylles ut av fastlegen når pasienten skal søke om
oppkjøring, med avkryssing for stabil førlighetssvekkelse og behov for protese. Helseattest førerett er nærmere beskrevet under
«Praktisk informasjon».
• Pasienten kjører opp med armprotese/grepsforbedring, og vil få førerkort kodet med førerkortkode 03.

Personer som vurderes å ha behov for tilpasning av kjøretøyet og/eller ekstrautstyr for å ha tilstrekkelig førlighet:
• Pasienten kan ikke øvelseskjøre før nødvendige tilpasninger er utført.
• Vurderingen dokumenteres i pasientens journal.
• For saksgang vedrørende biltilpasning, se avsnitt 14.1.1.3 ovenfor.
• Pasienten må ta kjøretimer og øvrig kjøreopplæring ved nærmeste trafikkskole som har en tilpasset bil. Se «Praktisk informasjon»
for en oversikt over disse.
• Kjøreskolebil med nødvendige tilpasninger må også brukes ved oppkjøring. Førerkortet blir kodet for det aktuelle utstyret.

14.1.2. MOTORSYKKEL OG MOPED

Det samme regelverket gjelder for motorsykkel og moped som for bil (førerkort gruppe 1).

Ved grepstap som medfører at helsekravet ikke er oppfylt, må kjøreopplæring og førerprøve foregå enten med armprotese/
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grepsforbedring eller på tilpasset sykkel eller moped. Saksgangen blir som beskrevet for bil ovenfor.

Nettsiden «Likevel MC» [15] inneholder mye informasjon om hvordan en motorsykkel kan tilpasses ulike funksjonshemminger. Likevel MC
kan også bidra til kjøreopplæring i samarbeid med lokal kjøreskole.
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15 - Kartleggingsverktøy

15.1. Vi foreslår at det vurderes å bruke ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet hos

personer med ervervet overekstremitetsamputasjon.

Begrunnelse

Det kan i vurdering av motorikk, aktivitet, deltakelse og livskvalitet være aktuelt å bruke ulike kartleggingsverktøy i tillegg til klinisk
undersøkelse, anamnese og eventuelle komparentopplysninger.

Kartleggingsverktøy som kan være aktuelle for personer med dysmeli er omtalt i anbefaling 7.1 i «Norske anbefalinger for oppfølging av
personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79]. Anbefalingen viser til en
ressursbank utarbeidet av Nasjonalt fagnettverk for dysmeli, med oversikt over verktøy i bruk av de norske dysmeli- og
armamputasjonsteamene for kartlegging av barn med dysmeli. Ressursbanken inneholder både generiske og spesifikke
kartleggingsverktøy. Noen er spesifikke for barn, mens andre også egner seg for voksne. I tillegg omtaler anbefalingen enkelte andre
instrumenter som etter arbeidsgruppens syn vil kunne være nyttige i vurdering av funksjon hos personer med dysmeli i form av
transversal reduksjonsdefekt på overekstremitet. Det angis også lenker til noen artikler som gir innblikk i kartleggingsverktøy som blir
benyttet internasjonalt for kartlegging av personer med dysmeli og ervervet armamputasjon.

Per i dag fins ingen norsk ressursbank med oversikt over kartleggingsverktøy aktuelle for overekstremitetsamputerte. Pasienter med hhv
medfødt og ervervet mangel på overekstremitet har imidlertid mange fellestrekk både når det gjelder fysisk funksjon, mulige praktiske
utfordringer og tilstandens eventuelle betydning for pasientens psykososiale helse og livskvalitet
[48][41][38][39][77][76][74][42][27][54][55]. Flere av kartleggingsverktøyene omtalt i anbefaling 7.1 for transversal reduksjonsdefekt på
overekstremitet vil dermed også kunne være nyttige for kartlegging av personer med ervervet overekstremitetsamputasjon.
Anbefalingen kan leses i sin helhet her: lenke til anbefaling 7.1
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16 - Barnehage og skole

16.1. Vi anbefaler at personer med ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder følger anbefalingene for oppfølging i barnehage og

skole angitt i kapittel 10 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal

reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79].

Begrunnelse

Pasienter med ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder vil kunne ha behov for oppfølging på lik linje med personer med medfødt
mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt.

De fleste barn med ervervede amputasjoner eller medfødte reduksjonsdefekter på overekstremitet klarer seg like bra som andre barn i
barnehage og skole [51][40][44][56]. Noen har imidlertid behov for proteser, grepsforbedringer og/eller andre hjelpemidler
[40][31][69][25], og noen vil ha behov for andre former for tilrettelegging for å mestre lek og ulike skolerelaterte oppgaver. Spesielt ved
medfødte eller ervervede mangler på begge armer eller i både armer og ben kan det være behov for større grad av spesialtilpassede
hjelpemidler og tilrettelagte omgivelser [53].

For å sikre nødvendig oppfølging av disse pasientene, anbefaler vi at personer med ervervet overekstremitetsamputasjon i ung alder
følger anbefalingene for oppfølging i barnehage og skole angitt i kapittel 10 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med
medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79]. Anbefalingene kan leses her: lenke til
kapittel 10
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17 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv

17.1. Vi anbefaler at personer med ervervet overekstremitetsamputasjon følger anbefalingene for oppfølging med hensyn til utdanning,

yrkesvalg og arbeidsliv angitt i kapittel 11 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i

form av transversal reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79].

Begrunnelse

Både ervervet og medfødt mangel på en overekstremitet kan medføre utfordringer i forhold til utdanning og arbeid
[46][45][29][55][78][30][62][52][39]. Personer med ervervet overekstremitetsamputasjon kan derfor ha behov for tilrettelegging i
utdannings- og arbeidssituasjonen og veiledning i yrkesvalg, på lik linje med personer med medfødte mangler på overekstremitetene
[18][60]. Vi anbefaler at disse pasientene følger anbefalingene for oppfølging med hensyn til utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv angitt i
kapittel 11 i «Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal
reduksjonsdefekt (en type dysmeli)» [79]. Anbefalingene kan leses her: lenke til kapittel 11

Eventuelle tiltak må tilpasses den enkelte pasientens alder, amputasjonsnivå og konkrete behov for veiledning og tilrettelegging. Dysmeli-
og armamputasjonsteamene bør samarbeide med relevante lokale instanser som NAV og rådgiver i videregående skole.

Tilrettelegging under utdanning og i arbeid med vekt på god ergonomi vil også være viktig med tanke på forebygging av
muskelskjelettsmerter og overbelastningsplager. Dette omtales nærmere i denne retningslinjens anbefaling 11.4.1.
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18 - Referanser

Her ligger referansene for alle kapitlene som ble publisert i 2016 (1-13), ordnet kapittelvis. Kapitlene lagt til i forbindelse med revisjon i 2019
(14-17) inneholder referanser lagt til med MAGICapp sitt referansesystem. Det vil si at man får opp informasjon om referansen ved å holde
musepekeren over den i teksten. Disse referansene er dermed ikke inkludert i listen nedenfor. MAGICapp-referansesystemet er også brukt på
reviderte anbefalinger, begrunnelsestekster og praktisk informasjon i kapitlene 1-13. I neste revisjon av retningslinjen planlegger vi å legge
samtlige referanser inn på nytt med MAGICapp-referansesystemet.

1. Innledning

1. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population-based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
2. Hjermstad, G. Kompetansesenter for dysmeli og armamputasjon. Rapport nr STF78A96402, Oslo: SINTEF Unimed Rehab; 1996.
3. Samant, Y., et al., Work-related upper-extremity amputations in Norway. American Journal of Industrial Medicine, 2012. 55: p. 241-249.
4. Samant, Y., et al., Estimating work-related amputations in the Norwegian manufacturing sector: a 10-year retrospective study based on
two-source capture-recapture method. Int J Occup Environ Health, 2012. 18(4): p. 292-8.
5. Østlie, K., et al., Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian population based survey comparing
adult acquired major upper limb amputees with a control group. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1594-1607.
6. Østlie, K., et al., Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH) outcome questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil, 2011. 92(10): p. 1636-45.
7. Østlie, K., Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012, University of Oslo, Faculty of Medicine: Unipub [Thesis].
8. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition) UK 2003.
9. Esquenazi, A., Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil., 2004.
26(14-15): p. 831-836.
10. Esquenazi, A. and R.H. Meier, III, Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil., 1996. 77(3 Suppl): p.
S18-S28.
11. Knowlton, L.M., et al., Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or
humanitarian emergencies: Report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or
conflict. Prehospital and Disaster Medicine, 2012. 26(6): p. 438-448.
12. Meier, R.H., III, Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 16-21.
13. Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement: Meld.St. 16 (2010-2011): Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Oslo
2011; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/#.
14. St.prp. nr. 1 (2007-2008) kapittel 9: Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering
2008-2011. Oslo, 2008; http://www.regjeringen.no/upload/HOD/SHA/S%C3%A6rtrykk%20av%20St.prp.nr.1%20kapittel%209.pdf.
15. Den norske legeforening: Policynotat nr. 2/2016 Styrket satsing på rehabilitering. Oslo 2016; http://legeforeningen.no/Emner/Andre-
emner/Publikasjoner/policynotater/2016/Styrket-satsing-pa-rehabilitering-22016--/.
16. Brouwers, M., et al., AGREE II: Advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. Dec 2010, Can Med Assoc J.
17. Goldet, G. and J. Howick, Understanding GRADE: an introduction. Journal of Evidence-Based Medicine, 2013. 6: p. 50-54.
18. Vandvik, P.O., R. Berg, and G. Vist, En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer. Norsk Epidemiologi, 2013. 23(2): p. 197-204.
19. Vandvik, P.O., M. Bretthauer, and I.C. Kongerud, Fra kliniske spørsmål til troverdige svar. Tidsskr Nor Laegeforen, 2013. 133: p. 1611-14.
20. Kristiansen, A., et al., Development of a novel, multilayered presentation format for clinical practice guidelines. Chest, 2015. 147(3): p.
754-63.
21. Vandvik, P.O., et al., Creating clinical practice guidelines we can trust, use and share: a new era is imminent. Chest, 2013. 144(2): p. 381-9.

2. Organisering av rehabiliteringen

1. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
2. Hjermstad, G. Kompetansesenter for dysmeli og armamputasjon. Rapport nr STF78A96402, Oslo: SINTEF Unimed Rehab; 1996.
3. Samant, Y., Protecting workers: preventing work-related upper-extremity amputations. 2012, Norwegian University of Science and
Technology 2013: Norway [Thesis].
4. Samant, Y., et al., Work-related upper-extremity amputations in Norway. American Journal of Industrial Medicine, 2012. 55: p. 241-249.
5. Samant, Y., et al., Estimating work-related amputations in the Norwegian manufacturing sector: a 10-year retrospective study based on
two-source capture-recapture method. Int J Occup Environ Health, 2012. 18(4): p. 292-8.
6. Atroshi, I. and H.E. Rosberg, Epidemiology of amputations and severe injuries of the hand. Hand Clin, 2001. 17(3): p. 343-350.
7. Nylander, G., S. Vilkki, and L. Ostrup, The need for replantation surgery after traumatic amputations of the upper extremity--an estimate
based upon the epidemiology of Sweden. J Hand Surg [Br], 1984. 9(3): p. 257-260.
8. Nylander, G., S. Vilkki, and L.T. Östrup, Replantation surgery should take care of patients with severe traumatic amputations of the upper
extremities. Läkartidningen, 1985. 82(39): p. 3302-3304.
9. Andersen-Ranberg, F. and B. Ebskov, Major upper extremity amputation in Denmark. Acta Orthop.Scand., 1988. 59(3): p. 321-322.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

587 of 607



10. Pohjolainen, T. and H. Alaranta, Upper limb amputations in southern Finland 1984-85. Ann Chir Gynaecol, 1988. 77(1): p. 32-36.
11. Ziegler-Graham, K., et al., Estimating the prevalence of limb loss in the United States: 2005 to 2050. Arch Phys Med Rehabil, 2008. 89(3):
p. 422-429.
12. Dillingham, T.R., L.E. Pezzin, and E.J. Mackenzie, Limb amputation and limb deficiency: epidemiology and recent trends in the United
States. South Med J, 2002. 95(8): p. 875-883.
13. Jones, L.E. and J. Davidson, A review of the management of upper-limb amputees. Crit Rev Phys Rehabil Med, 1997. 8(4): p. 297-322.
14. van der Sluis, C.K., et al., Job adjustments, job satisfaction and health experience in upper and lower limb amputees. Prosthetics and
Orthotics International, 2009. 33(1): p. 41-51.
15. Chappell, P.H., Arm amputation statistics for England 1958-88: an exploratory statistical analysis. Int J Rehabil Res, 1992. 15(1): p. 57-62.
16. Amputee Statistical Database for the United Kingdom: 2005/2006 Report: UK Prosthetic services Upper limb amputations [Internet].
Cited 2008 July 15.
17. British Society of Rehabilitation Medicine, Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition), UK 2003.
18. Esquenazi, A., Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil., 2004.
26(14-15): p. 831-836.
19. Esquenazi, A. and R.H. Meier, III, Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil., 1996. 77(3 Suppl): p.
S18-S28.
20. Knowlton, L.M., et al., Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or
humanitarian emergencies: Report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or
conflict. Prehospital and Disaster Medicine, 2012. 26(6): p. 438-448.
21. Meier, R.H., III, Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 16-21.
22. Østlie, K., et al., Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH) outcome questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil, 2011. 92(10): p. 1636-45.
23. Atkins, D.J., Postoperative and Preprosthetic Therapy Programs, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J.
Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 11-15.
24. Kestner, S., Defining the Relationship between Prosthetic Wrist Function and Its Use in Performing Work Tasks and Activities of Daily
Living. J Prosthet Orthot, 2006. 18(3): p. 80-86.
25. Sener, G., et al., Outcome of activities of daily living in upper limb amputees. Clin rehabil, 1989. 3(2): p. 103-105.
26. Shepherd, W.G. and D. Caine, Vocational end results following rehabilitation of upper-extremity amputees. Med J Aust, 1968. 2(4): p.
167-169.
27. Østlie, K., Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012, University of Oslo, Faculty of Medicine: Unipub [Thesis].
28. Østlie, K., et al., Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian population based survey comparing
adult acquired major upper limb amputees with a control group. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1594-1607.
29. Østlie, K., et al., Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
30. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. USA, 2014.
31. Smurr, L.M., et al., Managing the Upper Extremity Amputee: A Protocol for Success. J Hand Ther, 2008. 21: p. 160-76.
32. Klarich, J. and I. Brueckner, Amputee rehabilitation and preprosthetic care. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2014. 25(1): p. 75-91.
33. Kelly, B.M., et al., Comprehensive care for the child with upper extremity limb deficiency. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine,
2009. 2: p. 195-208.
34. Virani, A., et al., Caring for patients with limb amputation. Nurs Stand, 2015. 30(6): p. 51-60.
35. Resnik, L., et al., Advanced upper limb prosthetic devices: implications for upper limb prosthetic rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil,
2012. 93(4): p. 710-7.
36. Pezzin, L.E., T.R. Dillingham, and E.J. Mackenzie, Rehabilitation and the long-term outcomes of persons with trauma-related amputations.
Arch.Phys.Med.Rehabil., 2000. 81(3): p. 292-300.

3. Oppstart rehabilitering

1. Smurr, L.M., et al., Managing the Upper Extremity Amputee: A Protocol for Success. J Hand Ther, 2008. 21: p. 160-76.
2. Pasquina, P.F., et al., Advances in amputee care. Arch.Phys.Med.Rehabil., 2006. 87(3 Suppl 1): p. S34-S43.
3. Esquenazi, A., Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil., 2004.
26(14-15): p. 831-836.
4. Atkins, D.J., Postoperative and Preprosthetic Therapy Programs, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins
and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p. p 11-15.
5. Meier, R.H., III, Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p. p 16-21.
6. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition), UK 2003.
7. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. USA, 2014.
8. Knowlton, L.M., et al., Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or humanitarian

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

588 of 607



emergencies: Report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or conflict.
Prehospital and Disaster Medicine, 2012. 26(6): p. 438-448.
9. Klarich, J. and I. Brueckner, Amputee rehabilitation and preprosthetic care. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2014. 25(1): p. 75-91.
10. Kelly, B.M., et al., Comprehensive care for the child with upper extremity limb deficiency. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine,
2009. 2: p. 195-208.
11. Virani, A., et al., Caring for patients with limb amputation. Nurs Stand, 2015. 30(6): p. 51-60.
12. Resnik, L., et al., Advanced upper limb prosthetic devices: implications for upper limb prosthetic rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil,
2012. 93(4): p. 710-7.
13. Pezzin, L.E., T.R. Dillingham, and E.J. Mackenzie, Rehabilitation and the long-term outcomes of persons with trauma-related amputations.
Arch.Phys.Med.Rehabil., 2000. 81(3): p. 292-300.
14. Esquenazi, A. and R.H. Meier, III, Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil., 1996. 77(3 Suppl): p.
S18-S28.
15. Jones, L.E. and J. Davidson, A review of the management of upper-limb amputees. Crit Rev Phys Rehabil Med, 1997. 8(4): p. 297-322.
16. Østlie, K., et al., Prosthesis rejection in acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. Disabil Rehabil Assist Technol,
2012. 7(4): p. 294-303.
17. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
18. Hjermstad, G. Kompetansesenter for dysmeli og armamputasjon. Rapport nr STF78A96402, Oslo: SINTEF Unimed Rehab; 1996.
19. Østlie, K., et al., Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. J Rehabil Med,
2012. 44(7): p. 593-600.

4. Samhandling og kommunale helsetjenester

1. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition), UK 2003.
2. Esquenazi, A., Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil., 2004.
26(14-15): p. 831-836.
3. Esquenazi, A. and R.H. Meier, III, Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil., 1996. 77(3 Suppl): p.
S18-S28.
4. Knowlton, L.M., et al., Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or humanitarian
emergencies: Report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or conflict.
Prehospital and Disaster Medicine, 2012. 26(6): p. 438-448.
5. Meier, R.H., III, Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 16-21.
6. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
7. Østlie, K., et al., Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH) outcome questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil, 2011. 92(10): p. 1636-45.
8. Atkins, D.J., Postoperative and Preprosthetic Therapy Programs, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins
and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 11-15.
9. Kestner, S., Defining the Relationship between Prosthetic Wrist Function and Its Use in Performing Work Tasks and Activities of Daily
Living. J Prosthet Orthot, 2006. 18(3): p. 80-86.
10. Sener, G., et al., Outcome of activities of daily living in upper limb amputees. Clin rehabil, 1989. 3(2): p. 103-105.
11. Shepherd, W.G. and D. Caine, Vocational end results following rehabilitation of upper-extremity amputees. Med J Aust, 1968. 2(4): p.
167-169.
12. Østlie, K., Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012, University of Oslo, Faculty of Medicine: Unipub [Thesis].
13. Østlie, K., et al., Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian population based survey comparing
adult acquired major upper limb amputees with a control group. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1594-1607.
14. Østlie, K., et al., Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
15. Statsministerens kontor: Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Oslo 2009; regjerningen.no.
16. Helse- og omsorgsdepartementet: Samhandlingsreformen i kortversjon. Oslo 2014; regjeringen.no.
17. NICE National Institute for Health and Care Excellence: Patient experience in adult NHS services overview. UK 2014.
18. Sundhedsstyrelsen: Kronisk sygdom. Patient, sundhetsvæsen og samfund. Forudsætning for det gode forløb, S.J. Jørgensen, Editor.
Denmark 2005.
19. Østlie, K., et al., Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. J Rehabil Med,
2012. 44(7): p. 593-600.
20. Østlie, K., Targeted clinical examination may assist primary health care providers in identifying adult acquired major upper-limb
amputees with extra rehabilitational needs. Journal of Biometrics and Biostatistics, 2012. 3(1): p. 34.
21. Davidson, J., A comparison of upper limb amputees and patients with upper limb injuries using the Disability of the Arm, Shoulder and
Hand (DASH). Disability and Rehabilitation, 2004. 26(14-15): p. 917-923.
22. Jester, A., et al., Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) questionnaire: Determining functional activity profiles in patients

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

589 of 607



with upper extremity disorders. J Hand Surg [Br], 2005. 30B(1): p. 23-28.
23. Finsen, V., Norsk versjon av DASH-skjemaet for undersøkelse av arm, skulder og hånd. Tidsskr Nor Laegeforen, 2008. 128(9): p. 1070.
24. Resnik, L. and M. Borgia, Reliability, Validity, and Responsiveness of the QuickDASH in Patients With Upper Limb Amputation. Arch Phys
Med Rehabil, 2015. 96: p. 1676-83.
25. Weingarten, S., et al., Interventions used in disease management programmes for patients with chronic illness - which ones work? Meta-
analysis of published reports. BMJ, 2002. 325(7370): p. 925-932.

5. Proteserehabilitering

1. Korkmaz, M., et al., Evaluation of functionality in acquired and congenital upper extremity child amputees. Acta Orthop Traumatol Turc,
2011. 46(4): p. 262-268.
2. Biddiss, E. and T. Chau, The roles of predisposing characteristics, established need, and enabling resources on upper extremity prosthesis
use and abandonment. Disabil Rehabil Assist Technol., 2007. 2(2): p. 71-84.
3. Moy, O.J., C.A. Peimer, and F.S. Sherwin, Reconstruction of traumatic or congenital amputation of the thumb by distraction-lengthening.
Hand Clin, 1992. 8(1): p. 57-62.
4. Bhaskaranand, K., A.K. Bhat, and K.N. Acharya, Prosthetic rehabilitation in traumatic upper limb amputees (an Indian perspective).
Arch.Orthop.Trauma Surg., 2003. 123(7): p. 363-366.
5. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition), UK 2003.
6. Esquenazi, A., Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil., 2004.
26(14-15): p. 831-836.
7. Biddiss, E.A. and T.T. Chau, Multivariate prediction of upper limb prosthesis acceptance or rejection. Disabil Rehabil Assist Technol, 2008.
3(4): p. 181-192.
8. Jones, L.E. and J.H. Davidson, The long-term outcome of upper limb amputees treated at a rehabilitation centre in Sydney, Australia.
Disabil.Rehabil., 1995. 17(8): p. 437-442.
9. Berger, N., Studies of the upper-extremity amputee. II. The population (1953-55). Artif.Limbs., 1958. 5(1): p. 57-72.
10. Biddiss, E.A. and T.T. Chau, Upper limb prosthesis use and abandonment: a survey of the last 25 years. [Review]. Prosthet Orthot Int,
2007. 31(3): p. 236-257.
11. Biddiss, E. and T. Chau, Upper-Limb Prosthetics: Critical Factors in Device Abandonment. American Journal of Physical Medicine and
Rehabilitation, 2007. 86(12): p. 977-987.
12. Schaffalitzky, E., et al., Identifying the values and preferences of prosthetic users: a case study series using the repertory grid technique.
Prosthet Orthot Int, 2009. 33(2): p. 157-166.
13. Kejlaa, G.H., Consumer concerns and the functional value of prostheses to upper limb amputees. Prosthet.Orthot.Int., 1993. 17(3): p.
157-163.
14. Lake, C. and R. Dodson, Progressive upper limb prosthetics. Phys.Med.Rehabil.Clin.N.Am., 2006. 17(1): p. 49-72.
15. Pruitt, S.D., et al., Functional status in limb deficiency: development of an outcome measure for preschool children. Arch Phys Med
Rehabil, 1998. 79: p. 405-11.
16. Buffart, L.M., et al., Evaluation of arm and prosthetic functioning in children with a congenital transverse reduction deficiency of the
upper limb. J Rehabil Med, 2007. 39: p. 379-86.
17. Zlotolow, D.A. and S.H. Kozin, Advances in upper extremity prosthetics. Hand Clin, 2012. 28: p. 587-593.
18. Sener, G., et al., Outcome of activities of daily living in upper limb amputees. Clin rehabil, 1989. 3(2): p. 103-105.
19. Healey, A.J. and N. Tai, Traumatic amputation - a contemporary approach. Trauma, 2009. 11: p. 177-187.
20. Watve, S., et al., Upper limb prosthetic rehabilitation. Orthopaedics and trauma, 2010. 25(2): p. 135-142.
21. Østlie, K., et al., Prosthesis use in adult acquired major upper-limb amputees: patterns of wear, prosthetic skills and the actual use of
prostheses in activities of daily life. Disabil Rehabil Assist Technol, 2012. 7(6): p. 479-93.
22. Datta, D., K. Selvarajah, and N. Davey, Functional outcome of patients with proximal upper limb deficiency-acquired and congenital.
Clin.Rehabil., 2004. 18(2): p. 172-177.
23. Stein, R.B. and M. Walley, Functional comparison of upper extremity amputees using myoelectric and conventional prostheses.
Arch.Phys.Med.Rehabil., 1983. 64(6): p. 243-248.
24. Kestner, S., Defining the Relationship between Prosthetic Wrist Function and Its Use in Performing Work Tasks and Activities of Daily
Living. J Prosthet Orthot, 2006. 18(3): p. 80-86.
25. McFarland, L.V., et al., Unilateral upper-limb loss: Satisfaction and prosthetic-device use in veterans and servicemembers from Vietnam
and OIF/OEF conflicts. Journal of Rehabilitation Research and Development, 2010. 47(4): p. 299-316.
26. Pinzur, M.S., et al., Functional outcome following traumatic upper limb amputation and prosthetic limb fitting. J.Hand Surg.[Am.], 1994.
19(5): p. 836-839.
27. Jones, L.E. and J. Davidson, A review of the management of upper-limb amputees. Crit Rev Phys Rehabil Med, 1997. 8(4): p. 297-322.
28. Fraser, C.M., An evaluation of the use made of cosmetic and functional prostheses by unilateral upper limb amputees.
Prosthet.Orthot.Int., 1998. 22(3): p. 216-223.
29. Durance, J.P. and B.J. O'Shea, Upper limb amputees: a clinic profile. Int.Disabil.Stud., 1988. 10(2): p. 68-72.
30. Østlie, K., et al., Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
31. Metzger, A.J., et al., Characterization of compensatory trunk movements during prosthetic upper limb reaching tasks. Arch Phys Med
Rehabil, 2012. 93(11): p. 2029-34.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

590 of 607



32. Østlie, K., et al., Prosthesis rejection in acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. Disabil Rehabil Assist Technol,
2012. 7(4): p. 294-303.
33. Østlie, K., Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012, University of Oslo, Faculty of Medicine: Unipub [Thesis].
34. Malone, J.M., et al., Immediate, early, and late postsurgical management of upper-limb amputation. J.Rehabil.Res.Dev., 1984. 21(1): p.
33-41.
35. Pezzin, L.E., et al., Use and satisfaction with prosthetic limb devices and related services. Arch.Phys.Med.Rehabil., 2004. 85(5): p.
723-729.
36. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: Clinical practice guideline for rehabilitation of lower limb amputation.
Washington (DC), USA 2008.
37. Jöbo, E., M. Villman, and U.-B. Blomquist, Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar. 2013, Vårdhåndboken: www.vardhandboken.se.
38. Resnik, L., et al., Advanced upper limb prosthetic devices: implications for upper limb prosthetic rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil,
2012. 93(4): p. 710-7.
39. Klarich, J. and I. Brueckner, Amputee rehabilitation and preprosthetic care. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2014. 25(1): p. 75-91.
40. WorkSafeBC Evidence-Based Practice group, Edeer D, Martin CW. Upper limb prostheses - A review of the literature with a focus on
myoelectric hands. Richmond, BC: WorkSafeBC Evidence-Based Practice Group; February 2011. Available at: http//worksafebc.com/
health_care_providers/Assets/PDF/UpperLimbProstheses2011.pdf
41. Sanders, J.E. and S. Fatone, Residual limb volume change: Systematic review of measurement and management. Journal of Rehabilitation
Research & Development, 2011. 48(8): p. 949-986.
42. Kornusky, J., Nursing practice & skill: Amputation Stump: Shrinking and Molding. 2013, Cinahl Information Systems: Nursing Reference
Center.
43. Kornusky, J., Skill competency checklist: Amputation Stump: Shrinking and Molding. 2013, Cinahl Information Systems: Nursing
Reference Center.
44. Henriksson, U., L. Sternving, and G.U. Larsson, Benamputation, vård och behandling. 2012, Vårdhåndboken: www.vardhandboken.se.
45. Atkins, D.J., Postoperative and Preprosthetic Therapy Programs, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J.
Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 11-15.
46. Smurr, L.M., et al., Managing the Upper Extremity Amputee: A Protocol for Success. J Hand Ther, 2008. 21: p. 160-76.
47. Churilov, I., L. Churilov, and D. Murphy, Do rigid dressings reduce the time from amputation to prosthetic fitting? A systematic review and
meta-analysis. Ann Vasc Surg, 2014. 28(7): p. 1801-1808.
48. Stavne, J., H.M. Pedersen, and N. Sveen, Rehabilitering etter amputasjon på underekstremitetene. Sykehuset Innlandet HF, 2015.
49. Punziano, A., et al., [The effectiveness of elastic bandage in reducing residual limb volume in patients with lower limb amputation:
literature review] [Article in Italian]. Assist Inferm Ric, 2011. 30(4): p. 208-14.
50. Holm, S.G., Kompresjonsstrømper til besvær? Geriatrisk sykepleie, 2014. 2014(2): p. 16-19.
51. Össur Nordic, Riktlinjer för kompressionsterapi med Iceross Post-Op liner - steg för steg. Uppsala, 2012.
52. Kornusky, J. and D.A. Strayer, Nursing practice & skill: Amputation Stump: Positioning and Exercising. 2011, Cinahl Information Systems:
Nursing Reference Center.
53. Kornusky, J., Skill competency checklist: Amputation stump: Positioning and Exercising 2011, Cinahl Information Systems: Nuring
Reference Center.
54. Østlie, K., et al., Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining the Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH) outcome questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil, 2011. 92(10): p. 1636-45.
55. Behrend, C., et al., Update on Advances in Upper Extremity Prosthetics. J Hand Surg [Am], 2011. 36A(October): p. 1711-1717.
56. Carey, S.L., D.J. Lura, and M.J. Highsmith, Differences in myoelectric and body-powered upper-limb prostheses: Systematic literature
review. J Rehabil Res Dev, 2015. 52(3): p. 247-62.
57. Biddiss, E., D. Beaton, and T. Chau, Consumer design priorities for upper limb prosthetics. Disabil Rehabil Assist Technol., 2007. 2(6): p.
346-357.
58. Meier, R.H., III, Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p 16-21.
59. Schultz, A.E., S.P. Baade, and T.A. Kuiken, Expert opinions on success factors for upper-limb prostheses. Journal of Rehabilitation
Research and Development, 2007(4): p. 483-489.
60. Kyberd, P.J. and W. Hill, Survey of upper limb prosthesis users in Sweden, the United Kingdom and Canada. Prosthet Orthot Int, 2011.
35(2): p. 234-41.
61. Shaperman, J., S.E. Landsberger, and Y. Setoguchi, Early upper limb prosthesis fitting: when and what do we fit? J Prosthet Orthot, 2003.
15(1): p. 11-17.
62. NTO AS, Kosmetisk protese. Hamar, 2015 [cited 2015 19 Sep]; Available from: http://ortonor.no/om_produktene/kosmetisk/.
63. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Dysmeli: Bedring av funksjon. Sunnaas, 2011 [Cited 2016 08 Feb]; Available from:
http://www.sunnaas.no/omoss_/avdelinger_/trs_/diagnoser_/dysmeli_/Documents/Bedring%20av%20funksjon.pdf.
64. Esquenazi, A. and R.H. Meier, III, Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil., 1996. 77(3 Suppl): p.
S18-S28.
65. Marquardt, E., The Heidelberg Experience, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III,
Editors. 1989, Springer - Verlag: New York. p. 240-252.
66. Davids, J.R., et al., Prosthetic management of children with unilateral congenital below-elbow deficiency. J Bone Joint Surg Am, 2006.
88(6): p. 1294-300.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

591 of 607



67. Meurs, M., et al., Prescription of the first prosthesis and later use in children with congenital unilateral upper limb deficiency: A
systematic review. Prosthet Orthot Int, 2006. 30(2): p. 165-173.
68. Meurs, M., et al. Prescription of the first prosthesis and later use in children with congenital unilateral upper limb deficiency: a systematic
review (Structured abstract). Cochrane DARE, 2013.
69. Datta, D., J. Kingston, and J. Ronald, Myoelectric prostheses for below-elbow amputees: the Trent experience. Int Disabil Studies, 1989.
11: p. 167-170.
70. Silcox, D.H., III, et al., Myoelectric prostheses. A long-term follow-up and a study of the use of alternate prostheses. J.Bone Joint
Surg.Am., 1993. 75(12): p. 1781-1789.
71. Millstein, S.G., H. Heger, and G.A. Hunter, Prosthetic use in adult upper limb amputees: a comparison of the body powered and
electrically powered prostheses. Prosthet.Orthot.Int., 1986. 10(1): p. 27-34.
72. Norsk Dysmeliforening, Kjekt å vite om protesebruk, in Dysmelisten 2014; issue 1, p. 10-11.
73. Luchetti, M., et al., Impact of Michelangelo prosthetic hand: Findings from a crossover longitudinal study. J Rehabil Res Dev, 2015. 52(5):
p. 605-18.
74. Bouwsema, H., C.K. van der Sluis, and R.M. Bongers, Learning to control opening and closing a myoelectric hand. Arch Phys Med Rehabil,
2010. 91(9): p. 1442-6.
75. Donaghey, C.L., T.M. McMillan, and B. O'Neill, Errorless learning is superior to trial and error when learning a practical skill in
rehabilitation: a randomized controlled trial. Clin Rehabil, 2010. 24(3): p. 195-201.
76. Bouwsema, H., C.K. van der Sluis, and R.M. Bongers, The role of order of practice in learning to handle an upper-limb prosthesis. Arch
Phys Med Rehabil, 2008. 89(9): p. 1759-64.
77. Bouwsema, H., C. Van der Sluis, and R.M. Bongers, Changes in performance over time while learning to use a myoelectric prosthesis.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2014. 11(16): p. 1-15.
78. Hermansson, L., Structured training of children fitted with myoelectric prostheses. Prosthet Orthot Int, 1991. 15(2): p. 88-92.
79. Atkins, D.J., Adult Upper-Limb Prosthetic Training, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H.
Meyer III, Editors. 1989, Springer-Verlag: New York. p. 39-59.
80. Weeks, D.L., S.A. Wallace, and D.I. Anderson, Training with an upper-limb prosthetic simulator to enhance transfer of skill across limbs.
Arch.Phys.Med.Rehabil., 2003. 84(3): p. 437-443.
81. Weeks, D.L., D.I. Anderson, and S.A. Wallace, The Role of Variability in Practice Structure when Learning to Use an Upper-Extremity
Prosthesis. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2003. 15(3): p. 84-92.
82. Romkema, S., R.M. Bongers, and C.K. van der Sluis, Intermanual transfer in training with an upper-limb myoelectric prosthesis simulator:
a mechanistic, randomized, pretest-posttest study. Phys Ther, 2013. 93(1): p. 22-31.
83. Dawson, M.R., F. Fahimi, and J.P. Carey, The development of a myoelectric training tool for above-elbow amputees. The Open Biomedical
Engineering Journal, 2012. 6: p. 5-15.
84. Atkins, D.J., Adult Upper Limb Prosthetic Training, in Atlas of Limb Prosthetics:Surgical, Prosthetic and Rehabilitation Principles, H.
Bowker and J. Michael, Editors. 1992, American Academy of Orthopedic Surgeons: Rosemont, IL. p. 1-17.
85. Ween, E., Bevegelsesapparatet, in Lærebok i rehabilitering, L.L. Wekre and K. Vardeberg, Editors. Bergen 2004, Fagbokforlaget, p
175-189.
86. Knowlton, L.M., et al., Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or
humanitarian emergencies: Report of the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or
conflict. Prehospital and Disaster Medicine, 2012. 26(6): p. 438-448.
87. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
88. Hermansson, L.M., et al., Assessment of capacity for myoelectric control: a new Rasch-built measure of prosthetic hand control.
J.Rehabil.Med., 2005. 37(3): p. 166-171.
89. Lindner, H.Y., J.M. Linacre, and L.M. Norling Hermansson, Assessment of capacity for myoelectric control: evaluation of construct and
rating scale. J Rehabil Med, 2009. 41(6): p. 467-74.
90. Nasjonal kompetansetjeneste for reumatisk rehabilitering: Canadian occupational performance measure (COPM), in Klinisk
verktøykasse, Diakonhjemmet sykehus, Oslo 2015.
91. Law, M., et al., The Canadian occupational performance measure: an outcome measure for occupational therapy. Can J Occup Ther, 1990.
57(2): p. 82-87.
92. Carswell, A., et al., The Canadian Occupational Performance Measure: a research and clinical literature review. Can J Occup Ther, 2004.
71(4): p. 210-222.
93. Caine, K., et al., Enfunktionalla myoelektriska proteser. Acceptansen hos unilateralt underarmsamputerade patienter. Läkartidningen,
1980. 77(9): p. 771-774.
94. Herberts, P., et al., Rehabilitation of unilateral below-elbow amputees with myoelectric prostheses. Scand.J.Rehabil.Med., 1980. 12(3): p.
123-128.
95. Gosselin, S., et al., Outcomes during and after inpatient rehabilitation: Comparison between adults and older adults. J.Rehabil Med,
2008. 2008(40): p. 55-60.

6. Tekniske hjelpemidler

1. Gramstad, A., S.L. Storli, and T. Hamran, "Do I need it? Do I really need it?" Elderly peoples experiences of unmet assistive technology
needs. Disabil Rehabil, 2013. 8(4): p. 287-293.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

592 of 607



2. BMJ Best Practice: Cerebral palsy: Treatment: Details: Adaptive Equipment. UK, 2014.
3. Miller, G., et al., Management and prognosis of cerebral palsy. 2015, Wolters Kluwer: UpToDate, www.uptodate.com.
4. Huang, I.C., D. Sugden, and S. Beveridge, Children's perceptions of their use of assistive devices in home and school settings. Disabil
Rehabil, 2009. 4(2): p. 95-105.
5. Celikyol, F., Prostheses, equipment, adapted performance: Reflections on these choices for the training of the amputee. Occupational
Therapy Strategies and Adaptations for Independent Daily Living, 1984: p. 89-115.
6. Vasluian, E., et al., Adaptive devices in young people with upper limb reduction deficiencies: use and satisfaction. J Rehabil Med, 2015.
47(Epub ahead of print Feb 12 2015): p. 1-10.
7. Østlie, K., et al., Prosthesis use in adult acquired major upper-limb amputees: patterns of wear, prosthetic skills and the actual use of
prostheses in activities of daily life. Disabil Rehabil Assist Technol, 2012. 7(6): p. 479-93.
8. De Boer, I.G., et al., Assistive devices: usage in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol, 2009. 28: p. 119-128.
9. Dijcks, B.P., et al., Non-use of assistive technology in The Netherlands: A non-issue? Disabil Rehabil Assist Technol, 2006. 1(1-2): p. 97-102.
10. Gitlin, L.N., et al., Factors predicting assistive device use in the home by older people following rehabilitation. Journal of Aging and
Health, 1996. 8(4): p. 554-575.
11. Peterson, D.B., Murray, G.C., Ethics and assistive technology service provision. Disabil Rehabil, 2006. 1(1-2): p. 59-67.
12. Øien, I., B. Fallang, and S. Østensjø, Everyday use of assistive technology in school settings. Disabil Rehabil, 2015. Early online: p. 1-6.
13. Martin, J.K., et al., The impact of consumer involvement on satisfaction with and use of assistive technology. Disabil Rehabil Assist
Technol, 2011. 6(3): p. 225-242.
14. Scherer, M., G. Graddock, and T. Mackeogh, The relationship of personal factors and subjective well-being to the use of assistive
technology devices. Disabil Rehabil, 2011. 33(10): p. 811-817.
15. Häggblom-Kronlöf, G. and U. Sonn, Use of assistive devices - a reality full of contradictions in elderly persons' everyday life. Disabil
Rehabil, 2007. 2(6): p. 335-345.
16. Johnston, P., et al., Getting it "right": how collaborative relationships between people with disabilities and professionals can lead to the
acquisition of needed assistive technology. Disabil Rehabil, 2014. 9(5): p. 421-431.
17. Nelson, V.S., et al., Prosthetics, orthotics, and assistive devices. 2. Specialized seating and assistive devices. Arch Phys Med Rehabil, 1989.
70: p. S-202 - S-205.
18. Chang, J.-K., Assistive devices in the rehabilitation on patients with electrical burns - three case reports. Journal of Burn Care &
Rehabilitation, 2001. 22: p. 90-96.
19. Smurr, L.M., et al., Managing the Upper Extremity Amputee: A Protocol for Success. J Hand Ther, 2008. 21: p. 160-76.
20. Østlie, K., Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012, University of Oslo, Faculty of Medicine: Unipub [Thesis].
21. Johnson, S.S. and E. Mansfield, Prosthetic training: Upper limb. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2013. 25: p. 133-151.
22. Sensky, T.E., A simple and versatile driving appliance for upper-limb amputees. Prosthet Orthot Int, 1980. 4: p. 47-49.
23. Poole, J. and M.M. Parkinson, Bilateral shoulder disarticulation: Equipment used to facilitate independence. The American Journal of
Occupational Therapy, 1980. 34(6): p. 397-399.
24. Patricelli, J. and J. Eckroth, Adapted knife for partial hand-amputation patients. The American Journal of Occupational Therapy, 1982.
36(3): p. 193-194.

7. Sosionomtjenester

1. Østlie, K., et al., Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. J Rehabil Med, 2012.
44(7): p. 593-600.
2. Qvam, E. Sosionomtjenesten ved SI Lillehammer. 2015 [cited 2015 16.06.2015]; Available from: http://sihf-web.sihf.no/modules/
module_123/proxy.asp?iInfoId=25378&iCategoryId=878&iDisplayType=2
3. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
4. Hjermstad, G., Kompetansesenter for dysmeli og armamputasjon. Rapport nr STF78A96402, Oslo: SINTEF Unimed Rehab; 1996.

8. Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner

1. Horgan, O. and M. Maclachlan, Psychosocial adjustment to lower-limb amputation: a review. Disabil.Rehabil, 2004. 26(14-15): p. 837-850.
2. Desmond, D. and M. Maclachlan, Affective distress and amputation-related pain among older men with lon-term traumatic limb
amputations. Journal of Pain & Symptom Management., 2006. 31(4): p. 362-368.
3. Østlie, K., et al., Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian population based survey comparing
adult acquired major upper limb amputees with a control group. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1594-1607.
4. NICE National Institute for Health and Care Excellence: Depression in adults with a chronic physical health problem: Treatment and
management. UK, 2009.
5. Australian Centre for Posttraumatic Mental Health (ACPMH). Australian Guidelines for the Treatment of Acute Stress Disorder and
Posttraumatic Stress Disorder. 2013, Australian Government National Health and Medical Research Counsil: Melbourne, Victoria, Australia.
6. Vincent, H.K., et al., Psychological distress after orthopedic trauma: prevalence in patients and implications for rehabilitation. Pm & R.,
2015. 7: p. 978-989.
7. Kalapatapu, V., Lower extremity amputation. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate; www.uptodate.com.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

593 of 607



8. Henriksson, U., L. Sternving, and G.U. Larsson, Benamputation, vård och behandling. 2012, Vårdhåndboken; www.vardhandboken.se.
9. Bryant, R.A., Acute stress disorder; Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course and diagnosis. 2014, Wolters Kluwer
Health: UpToDate; www.uptodate.com.
10. Singh, R., J. Hunter, and P. Alistair, The rapid resolution of depression and anxiety symptoms after lower limb amputation. Clinical
Rehabilitation, 2007. 21: p. 754-759.
11. Ciechanowski, P. and W. Katon, Posttraumatic stress disorder: Epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, course and
diagnosis. 2013, Wolton Kluwer Health: UpToDate; www.uptodate.com.
12. Tennent, D.J., et al., Characterisation and outcomes of upper extremity amputations. Injury, Int. J. Care Injured, 2014. 45: p. 965-969.
13. Atherton, R. and N. Robertson, Psychological adjustment to lower limb amputation amongst prosthesis users. Disabil Rehabil, 2006.
28(19): p. 1201-1209.
14. Bhuvaneswar, C.G., L.A. Epstein, and T.A. Stern, Reactions to amputation: recognition and treatment. J Clin Psychiatry, 2007. 9(4): p.
303-308.
15. Caffo, E. and C. Belaise, Psychological aspects of traumatic injury in children and adolescents. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am, 2003.
12: p. 493-535.
16. Copuroglu, C., et al., Acute stress disorder and post-traumatic stress disorder following traumatic amputation. Acta Orthop Belg, 2010.
76: p. 90-93.
17. Atala, K. and B.D. Carter, Pediatric limb amputation: Aspects of coping and psychotherapeutic intervention. Child Psychiatry and Human
Development, 1992. 23(2): p. 117-130.
18. Fukunishi, I., Relationship of cosmetic disfigurement to the severety of posttraumatic stress disorder in burn injury or digital amputation.
Psychother Psychosom, 1999. 68(2): p. 82-86.
19. De Silva, M., et al., Psychosocial interventions for the prevention of disability following traumatic physical injury. 2009, Cochrane
database of systematic reviews.
20. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. USA, 2014.
21. NICE National Institute for Health and Care Excellence: Post-traumatic stress disorder overview. Manchester, UK, 2014.
22. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD clinical practice guideline for management of post-traumatic stress.
Washington (DC), USA, 2010.
23. NICE National Institute for Health and Care Excellence: NICE clinical guideline 136: Service user experience in adult mental health:
improving the experience of care for people using adult NHS mental health services. UK, 2011.
24. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition) UK, 2003.
25. Freeland, A.E. and R. Psonak, Traumatic below-elbow amputations [review]. Orthopedics., 2007. 30(2): p. 120-126.
26. Gambatesa, M., et al., Counseling, quality of life, and acute postoperative pain in elderly patients with hip fracture. J Multidiscip Healthc,
2013. 6: p. 335-346.
27. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for rehabilitation of lower limb amputation.
Washington (DC), USA, 2008.
28. Helsedirektoratet: Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og
spesialisthelsetjenesten. Oslo, 2009.
29. Bryant, R.A., Treatment of acute stress disorder. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate; www.uptodate.com.
30. Rothbaum, B.O., Psychotherapy for posttraumatic stress disorder. 2013, Wolter Kluwer Health: UpToDate; www.uptodate.com.
31. Stein, M.B., Pharmacotherapy for posttraumatic stress disorder. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate; www.uptodate.com.
32. Roberts, N.P., et al., Early psychological interventions to treat acute traumatic stress symptoms. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2010, Issue 3. Art.no.: CD007944. DOI: 10.1002/14651858.
33. Kornør, H., et al., Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker. 2007, Kunnskapssenteret: Oslo, Norway.
34. Helsedirektoratet, Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. 2010, Helsedirektoratet: Oslo.
35. Pasquina, P.F., et al., Quality of medical care provided to service members with combat-related limb amputations: Report of patient
satisfaction. J Rehabil Res Dev, 2008. 45: p. 953-960.
36. Williams, R.M., et al., A two-year longitudinal study of social support following amputation. Disabil.Rehabil., 2004. 26(14-15): p. 862-874.
37. Østlie, K., et al., Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. J Rehabil Med,
2012. 44(7): p. 593-600.
38. Shalev, A., et al., Prevention of posttraumatic stress disorder by early treatment. Arch Gen Psychiatry, 2012. 69(2): p. 166-176.
39. Beck, J.G., et al., The Impact of Event Scale-Revised: Psychometric properties in a sample of motor vehicle accident survivors. Anxiety
Disorders, 2008. 22: p. 187-198.
40. Hem, C., et al., The Norwegian version of the PTSD Checklist (PCL): contruct validity in a community sample of 2004 tsunami survivors.
Nord J Psychiatry, 2012. 66(5): p. 355-9.
41. Statens Helsetilsyn: Angstlidelser - kliniske retningslinjer for utredning og behandling. Utredningsserie 4-99. IK-2694. Oslo, mai
2000; https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/angstlidelser_utredning_behandling_ik-2694.pdf

9. Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter

1. Østlie, K., et al., Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. J Rehabil Med, 2012.
44(7): p. 593-600.
2. Weeks, S.R., V.C. Anderson-Barnes, and J.W. Tsao, Phantom limb pain: theories and therapies. Neurologist, 2010. 16(5): p. 277-86.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

594 of 607



3. Buchheit, T., et al., Pain phenotypes and associated clinical risk factors following traumatic amputation: results from veterans integrated
pain evaluation research (VIPER). Pain Med., 2015. 16: Epub ahead of print.
4. Østlie, K., et al., Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian population based survey comparing
adult acquired major upper limb amputees with a control group. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1594-1607.
5. Vos, T., et al., Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2012. 380: p. 2163-96.
6. Rosenquist, E.W.K., Aronson, M.D. and Park, L. Overview of the treatment of chronic pain. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate,
www.uptodate.com.
7. Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN): Management of chronic pain. A national clinical guideline. 2013 December: Edinburg.
8. NICE National Institute for Health and Clinical Excellence: Neuropathic pain in adults: pharmacological management in non-specialist
settings. UK, 2013.
9. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Toelle T, Rice ASC. Gabapentin for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database
of Systematic Reviews, 2014, Issue 4. Art No: CD007938. DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub3.
10. Felleskatalogen. 2015, Fagbokforlaget: Oslo.
11. Halbert, J., M. Crotty, and I.D. Cameron, Evidence for the optimal management of acute and chronic phantom pain: a systematic review
(Structured abstract). Cochrane Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), 2014. 2014(3): p. 5.
12. Alviar, M.J.M., Hale, T. and Dungca, M.: Pharmacologic interventions for treating phantom limb pain. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2011, issue 12. Art. No.: CD006380. DOI: 10.1002/14651858. CD006380.pub2.
13. Finnerup, N.B., et al., Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol., 2015.
14(2): p. 162-73.
14. Hall, G.C., et al., An observational descriptive study of the epidemiology and treatment of neuropathic pain in a UK general population.
BMC Family Practice, 2013. 14(28): p. 1-10.
15. Knotkova, H., et al., Current and future options for the management of phantom-limb pain. Journal of Pain Research, 2012. 5: p. 39-49.
16. Møllersen, M.V., et al., Hjerte, smerte - kardiovaskulær sikkerhet og ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Tidsskr Nor Laegeforen,
2015. 135(6): p. 542-6.
17. Wartan, S.W., et al., Phantom pain and sensation among British veteran amputees. British Journal of Anaesthesia, 1997. 78: p. 652-659.
18. Østlie, K., et al., Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
19. Ney, J.P., et al., Comparative efficacy of oral pharmaceuticals for the treatment of chronic peripheral neuropathic pain: meta-analysis and
indirect treatment comparisons. Pain Med., 2013. 14: p. 706-719.
20. Rosenquist, E.W.K., M.D. Aronson, and L. Park, Neuropathic pain: pharmacologic approach. 2014, Wolters Kluwer Health: Treatment
algorithm in UpToDate: Overview of the treatment of chronic pain.
21. McCormick, Z., et al., Phantom limb pain: a systematic neuroanatomical-based review of pharmacologic treatment. Pain Med., 2014. 15:
p. 292-305.
22. Wiffen, P.J., Derry, S, Moore, RA. et al, Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, Issue 11. Art.No: CD010567. DOI: 10.1002/14651858.CD010567.pub2.
23. Abbass, K., Efficacy of Gabapentin for treatment of adults with phantom limb pain. Ann Pharmacother, 2012. 46: p. 1707-11.
24. Nikolajsen, L., et al., A randomized study of the effects of gabapentin on postamputation pain. Anesthesiology, 2006. 105: p. 1008-15.
25. Rusy, L.M., T.J. Troshynski, and S.J. Weisman, Gabapentin in phantom limb pain. Management in children and young adults: Report of
seven cases. Journal of Pain & Symptom Management., 2001. 21(1): p. 78-82.
26. Moore, R.A., Straube, S., Wiffen, PJ, Derry, S, et al., Pregabalin for acute and chronic pain in adults. Cochrane Database of Systematic
Reviews, 2009, Issue 3. Art. No: CD007076. DOI: 10.1002/14651858.CD007076.pub2.
27. Mehta, S., et al., Gabapentinoids are effective in decreasing neuropathic pain and other secondary outcomes after spinal cord injury: a
meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil, 2014. 95(2): p. 2180-6.
28. Derry, S., Wiffen, PJ, Moore, RA, Quinlan, J. Topical lidocaine for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews,
2014, Issue 7. Art.No.: CD010958. DOI: 10.1002/14651858.CD010958.pub2.
29. Institute for Clinical Systems Improvement - Nonprofi Organization: Assessment and management of chronic pain. 2005 Nov (revised
2013 Nov), The National Guideline Clearinghouse (NGC): USA.
30. Mason, L., et al., Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain (Structured abstract). BMJ /Cochrane DARE,
2004 / 2014. Cochrane DARE 2014 (3): p. 4.
31. Mou, J., et al., Efficacy of Qutenza (capsaicin) 8% patch for neuropathic pain: a meta-analysis of the Qutenza Clinical Trials Database.
Pain, 2013. 154(9): p. 1632-9.
32. Mason, L., et al., Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain. BMJ, 2004. doi:101136/bmj.38042.506748.EE
(published 19 March 2004): p. 1-5.
33. Kern, K.U., et al., [Capsaicin 8% cutaneous patches for phantom limb pain. Results from everyday practice (non-interventional study)]
[Article in German]. Schmertz, 2014. 28(4): p. 374-83.
34. Wu, C.L., et al., Morphine versus mexiletine for treatment of postamputation pain: A randomized, placebo-controlled, crossover trial.
Anesthesiology, 2008. 109(2): p. 289-296.
35. Huse, E., et al., The effect of opioids on phantom limb pain and cortical reorganization. Pain, 2001. 90(1-2): p. 47-55.
36. Helsedirektoratet, Veileder ved behandling av førerkortsaker. 2014, Helsedirektoratet: Oslo.
37. Griessinger, N., R. Sittl, and R. Likar, Transdermal buprenorphine in clinical practice - a post-marketing surveillance study in 13,179
patients. Curr Med Res Opin, 2005. 21(8): p. 1147-56.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

595 of 607



38. Licina, L., et al., Buprenorphine/naloxone therapy for opioid refractory neuropathic pain following traumatic amputation: a case series.
Military Medicine., 2013. 178(7): p. e858-61.
39. Likar, R., Transdermal buprenorfine in the management of persistent pain - safety aspects. Therapeutics and Clinical Risk Management,
2006. 2(1): p. 115-125.
40. Saarto, T., Wiffen, PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007, Issue 4. Art. No.:
CD005454. DOI: 10.1002/14651858.CD005454.pub2.
41. Wilder-Smith, C.H., L.T. Hill, and S. Laurent, Postamputation pain and sensory changes in treatment-naive patients: characteristics and
responses to treatment with tramadol, amitryptiline, and placebo. Anesthesiology, 2005. 103(3): p. 619-28.
42. Intiso, D., et al., Botulinum toxin type A for the treatment of neuropathic pain in neuro-rehabilitation. Toxins, 2015. 7: p. 2454-2480.
43. Wu, H., et al., A prospective randomized double-blinded pilot study to examine the effect of Botulinum toxin type A injection versus
lidocaine/depomedrol injection on residual and phantom limb pain: Initial report. Clin J Pain, 2012. 28(2): p. 1-13.
44. American Society of Anesthesiologists - Medical Speciality Society: Practice guidelines for chronic pain management. An updated report
by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and
Pain Medicine. 1997 Apr (revised 2010 Apr), The National Guideline Clearinghouse (NGC): USA.
45. Halbert, J., M. Crotty, and I.D. Cameron, Evidence for the optimal management of acute and chronic phantom pain: a systematic review.
Clin.J.Pain, 2002. 18(2): p. 84-92.
46. Borghi, B., M. D'Addabbo, and R. Borghi, Can neural blocks prevent phantom limb pain? Pain Management, 2014. 4(4): p. 261-266.
47. Nikolajsen, L. and T.S. Jensen, Phantom limb pain. Br.J.Anaesth., 2001. 87(1): p. 107-116.
48. Schadding, J.W., et al., Clinical trial of propranolol in post-traumatic neuralgia. Pain, 1982. 14(3): p. 283-92.
49. Marsland, A.R., et al., Phantom limb pain: a case for beta blockers? Pain, 1982. 12(3): p. 295-7.
50. Iacono, R.P., J. Linford, and R. Sandyk, Pain management after lower extremity amputation. Neurosurgery, 1987. 20(3): p. 496-500.
51. Fang, J., et al., Pharmacological interventions for phantom limb pain. Chin Med J, 2013. 126(3): p. 542-549.
52. Kern, K.U., P. Bialas, and D. Fangmann, [Prolonged-release tapentadol for phantom pain. A case-series] [Article in German]. Schmertz,
2013. 27(2): p. 174-81.
53. DeGregoris, G. and S.A. Diwan, Phantom radiculitis effectively treated by fluoroscopically guided transforaminal epidural steroid
injections. Pain Physician, 2010. 13: p. 505-508.
54. Aydin, S.M., et al., Successful treatment of phantom radiculopath with fluoroscopic epidural steroid injections. Pain Med., 2005. 6(3): p.
266-8.
55. Straube, S., Derry, S., Moore, RA, Cole, P. Cervco-thoracic or lumbar sympathectomy for neuropathic pain and complex regional pain
syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013, Issue 9. Art. No.: CD002918. DOI: 10.1002/14651858.CD002918.pub3.
56. Ernberg, L.A., R.S. Adler, and J. Lane, Ultrasound in the detection and treatment of painful stump neuroma. Skeletal Radiol, 2003. 32: p.
306-309.

10. Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter

1. Flor H. and Diers M. Sensorimotor training and cortical reorganization. Neurorehabilitation 2009. 25(1): p. 19-27.
2. Lotze M., et al. Does use of a myoelectric prosthesis prevent cortical reorganization and phantom limb pain? Nat.Neurosci., 1999. 2(6): p.
501-502.
3. Weiss T., et al. Decrease in phantom limb pain associated with prosthesis-induced increased use of an amputation stump in humans.
Neurosci.Lett., 1999. 272(2): p. 131-134.
4. Boesh E., et al. The effect of bodily illusions on clinical pain: A systematic review and meta-analysis. Pain. 2015 Nov 14 [Epub ahead of
print].
5. Moseley, G.L. and Flor H. Targeting cortical representations in the treatment of chronic pain: a review. Neurorehabilitation and Neural
Repair, 2012. 26(6): p. 646-652.
6. Flor H., et al. Effect of sensory discrimination training on cortical reorganisation and phantom limb pain. Lancet, 2001. 357(9270): p.
1763-1764.
7. Diers M. and Flor H. [Phantom limb pain. Psychological treatment strategies] [Article in German]. Schmertz, 2013. 27(2): p. 205-11.
8. Koller T. and Luomajoki H. [Two-point discrimination for phantom pain: effect of a 4-week therapy in an upper arm amputee with phantom
pain] [Article in German]. Orthopade, 2013. 42(6): p. 449-52.
9. Moseley G.L., Zalucki N.M. and Wiech K. Tactile stimulation, but not tactile stimulation alene, reduces chronic limb pain. Pain, 2008.
137(3): p. 600-8.
10. Moseley G.L. and Wiech K. The effect of tactile discrimination training is enhanced when patients watch the reflected image of their
unaffected limb during training. Pain, 2009. 144: p. 314-319.
11. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: Clinical practice guideline for rehabilitation of lower limb amputation.
Washington (DC), USA, 2008.
12. Murray C., Amputation, Prosthesis use and Phantom limb pain. An Interdisciplinary Perspective. Vol. ISBN 978-0-387-87461-6. 2010,
Lancaster, UK: Springer Verlag, p133.
13. Rosenquist E.W.K., Aronson M.D. and Park L. Overview of the treatment of chronic pain. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate,
www.uptodate.com.
14. Mulvey M.R., Bagnall AM, Johhnson MI and Marchant PR. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for phantom pain and
stump pain following amputation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD007264. DOI: 10.1002/
14651858.CD007264.pub2. Content up to date per 01 Feb 2013.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

596 of 607



15. Johnson M.I., Mulvey M.R. and Bagnall A.M. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for phantom pain and stump pain
following amputation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art.No.: CD007264. DOI: 10.1002/
14651858.CD007264.pub2. Content up to date per 25 Mar 2015.
16. American Society of Anesthesiologists - Medical Speciality Society: Practice guidelines for chronic pain management. An updated report
by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and
Pain Medicine. 1997 Apr (revised 2010 Apr), The National Guideline Clearinghouse (NGC): USA.
17. Institute for Clinical Systems Improvement: Assessment and management of chronic pain. 2005 Nov (revised 2013 Nov), The National
Guideline Clearinghouse (NGC): USA.
18. Cruccu G., et al. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain. Eur J Neurol., 2007. 14(9): p. 952-70.
19. Giuffrida O., Simpson L., and Halligan P.W. Contralateral stimulation, using TENS, of phantom limb pain: two confirmatory cases. Pain
Med., 2010. 11(1): p. 133-41.
20. Tilak M., et al. Mirror therapy and transcutaneous electrical nerve stimulation for management of phantom limb pain in amputees - a
single blinded randomized controlled trial. Physiother Res Int, 2015: p. 1-7.
21. Deconinck F.J.A., et al. Reflections on mirror therapy: a systematic review of the effect of mirror visual feedback on the brain.
Neurorehabilitation and Neural Repair, 2015. 29(4): p. 349-361.
22. Seidel S., et al. [Mirror therapy for phantom limb pain - a systematic review] German. Wiener Klinische Wochenschrift, 2009.
121(13-14): p. 440-4.
23. Moura V.L., et al. Mind-body interventions for treatment of phantom limb pain in persons with amputation. Am J Phys Med Rehabil,
2012. 91: p. 1-14.
24. Matteucci R. and Schub T. Evidence-based care sheet: Phantom limb sensation and pain. 2013, Cinahl Information Systems: Nursing
Reference Center.
25. Weeks S.R., Anderson-Barnes V.C., and Tsao J.W. Phantom limb pain: theories and therapies. Neurologist, 2010. 16(5): p. 277-86.
26. Casale R., Damiani C., and Rosati V. Mirror therapy in the rehabilitation of lower-limb amputation. Am J Phys Med Rehabil, 2009. 88: p.
837-842.
27. Ezendam D., Bongers R.M., and Jannink M.J. Systematic review of the effectiveness of mirror therapy in upper extremity function.
[Review]. Disability & Rehabilitation., 2009. 31(26): p. 2135-2149.
28. Plumbe L., et al. Mirror therapy, graded motor imagery and virtual illusion for the management of chronic pain (Cohrane Protocol).
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD010329. DOI: 10.1002/14651858.CD010329.
29. Niraj S. and Niraj G. Phantom limb pain and its pschycologic management: a critical review. Pain Management Nursing, 2014. 15(1): p.
349-364.
30. Chan B.L., et al, Mirror therapy for phantom limb pain. The New England Journal of Medicine, 2007. 357(21): p. 2206-7.
31. Rothgangel A.S., et al. The clinical aspects of mirror therapy in rehabilitation: a systematic review of the literature. Int J Rehabil Res,
2011. 34(1): p. 1-13.
32. McCormick Z., et al. Phantom limb pain: a systematic neuroanatomical-based review of pharmacologic treatment. Pain Med., 2014. 15: p.
292-305.
33. Cacchio A. et al. Mirror therapy in complex regional pain syndrome type 1 of the upper limb in stroke patients. Neurorehabil Neural
Repair, 2009. 23(8): p. 792-9.
34. Thieme H. et al. The efficacy of movement representation techniques for treatment of limb pain - a systematic review and meta-analysis.
The Journal of Pain, 2016. 17(2): p. 167-180.
35. Moseley G.L. Using virtual illusion to reduce at-level neuropathic pain in paraplegia. Pain, 2007. 130: p. 297-298.
36. Mercier C. and Sirigu A. Training with virtual visual feedback to alleviate phantom limb pain. Neurorehabil Neural Repair, 2009. 23(6): p.
587-94.
37. Cole J., et al. Exploratory findings with virtual reality for phantom limb pain; from stump motion to agency and analgesia. Disabil Rehabil,
2009. 31(10): p. 846-54.
38. Østlie K., et al. Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
39. Brodie E.E., Whyte A., and Waller B. Increased motor control of a phantom leg in humans results from the visual feedback of a virtual leg.
Neurosci.Lett., 2003. 341(2): p. 167-9.
40. Brodie E.E., Whyte a., and Niven C.A. Analgesia through the looking-glass? A randomized controlled trial investigating the effect of
viewing a "virtual" limb upon phantom limb pain, sensation and movement. European Journal of Pain: Ejp., 2007. 11: p. 428-436.
41. Morley S., EcclestonC., and Williams A. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive behaviour
therapy and behaviour therapy for chronic pain in adults, excluding headache. Pain, 1999. 80: p. 1-13.
42. Rosen G., et al. Neurophysiological processes underlying the phantom limb pain experience and the use of hypnosis in its clinical
management: An intensive examination of two patients. Clinical and Experimental Hypnosis, 2008. 49(1): p. 38-55.
43. Jensen M.P. and Patterson D.R. Hypnotic Approaches for Chronic Pain Management: Clinical Implications of Recent Research Findings.
Am Psychol, 2014. 69(2): p. 167-177.
44. Rickard J.A. Effects of hypnosis in the treatment of residual stump pain and phantom limb pain. Dec 2004, Washington State University,
College of Education [Thesis].
45. Jensen M.P., et al. Satisfaction with, and the beneficial side effects of, hypnotic analgesia. International Journal of Clinical and
Experimental Hypnosis, 2006. 54(4): p. 432-447.
46. Moseley G.L. Graded motor imagery for pathologic pain. Neurology, 2006. 67: p. 2129-34.
47. Devan H. and Suganthini P. Effects of motor imagery in phantom pain management following amputation: A review of the literature.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

597 of 607



Indian Journal of Physiotherapy & Occupational Therapy, 2012. 6(2): p. 49-53.
48. Bowering K.J., et al. The effects of Graded motor imagery and its components on chronic pain: a systematic review and meta-analysis.
The Journal of Pain, 2013. 14(1): p. 3-13.
49. Clement D.B. and Taunton J.E. Alleviation of pain with the use of Farabloc, an electromagnetic shield: A review. BC Medical Journal,
2001. 43(10): p. 573-577.
50. Conine T.A., et al. The efficacy of Farabloc in treatment of phantom limb pain. Canadian Journal of Rehabilitation, 1993. 6(3): p. 155-161.
51. Houston H. The effectiveness of Farabloc technology with mirror therapy in reducing phantom limb pain in individuals with a unilateral
lower extremity vascular amputation. 2012, Faculty of the Department of Occupational Therapy, East Carolina University [Thesis].
52. Halbert J., Crotty M., and Cameron I.D. Evidence for the optimal management of acute and chronic phantom pain: a systematic review.
Clin.J.Pain, 2002. 18(2): p. 84-92.
53. Mannix S.M., O'Sullivan C., and Kelly G.A. Acupuncture for managing phantom-limb syndrome: A systematic review. Medical
Acupuncture, 2013. 25(1): p. 23-43.
54. Madsen M.V., Gotzsche P.C., and Hrobjartsson A., Acupuncture treatment for pain: systematic review of randomised clinical trials with
acupuncture, placebo acupuncture, and no acupunture groups (Structured abstract). BMJ /Cochrane DARE, 2009 / 2014. Cochrane DARE
2014(3): p. 4.
55. Kaptchuk T.J. Placebo studies and ritual theory: a comparative analysis of Navajo, acupuncture and biomedical healing. Phil. Trans. R. Soc.
B, 2011(366): p. 1849-1868.
56. Norheim A.J. and Fønnebø V. Acupuncture adverse effects are more than occasional case reports: results from questionnaires among
1135 randomly selected doctors, and 197 acupuncturists. Complementary Therapies in Medicine, 1996. 4: p. 8-13.
57. Bachtiar V., et al. Modulation of GABA and resting state functional connectivity by transcranial direct current stimulationc. eLife, 2015.
10.7554/eLife-08789.
58. Roche N., Geiger M., and Bussel B. Mechanisms underlying transcranial direct current stimulation in rehabilitation. Ann Phys Rehabil
Med 2015. 58(4): p. 214-9.
59. Fagerlund A.J., Hansen O.A., and Aslaksen P.M. Transcranial direct current stimulation as a treatment for patients with fibromyalgia: a
randomized controlled trial. Pain, 2015. 156: p. 62-71.
60. Aslaksen P.M., Vasylenko O., and Fagerlund A.J. The effect of transcranial direct current stimulation on experimentally induced heat pain.
Exp.Brain Res., 2014. 232(232): p. 1865-1873.
61. Mehta, S. et al. Effectiveness of transcranial direct current stimulation for the management of neuropathic pain after spinal cord injury: a
meta-analysis. Spinal Cord, 2015. 2015: p. 1-6.
62. Fagerlund A.J., Bystad M.K., and Aslaksen P.M. Transkranial likestrømsbehandling ved kroniske smerter. Tidsskr Nor Laegeforen, 2013.
133(21): p. 2266-9.
63. O'Connell NE, Wand BM, Marston L, Spencer S, DeSouza LH. Non-invasive brain stimulation techniques for chronic pain. Cochrane
Database of Systematic Reviews, 2014, Issue 4. Art. No.: CD008208. DOI: 10.1002/14651858.CD008208.pub3.
64. Boccard S.G.J., Pereira E.A.C. and Aziz T.Z. Deep brain stimulation for chronic pain. Journal of Clinical Neuroscience, 2015. 22: p.
1537-1543.
65. Bittar R.G., et al. Deep brain stimulation for pain relief: a meta-analysis. J Clin Neurosci, 2005. 12(5): p. 515-9.
66. Pereira E.A.C. et al. Thalamic deep brain stimulation for neuropathic pain after amputation or brachial plexus avulsion. Neurosurg Focus,
2013. 35(3:E7): p. 1-11.
67. Owen S.L. et al. Preoperative DTI and probalistic tractography in an amputee with deep brain stimulation for lower limb stump pain. Br J
Neurosurg, 2007. 21(5): p. 485-90.
68. Marchand S. et al. Analgesic and placebo effects of thalamic stimulation. Pain, 2003. 105: p. 481-488.

11. Spesifikke smerter

1. Rajput, K., S. Reddy, and H. Shankar, Painful neuromas. Clinical Journal of Pain., 2012. 28: p. 639-645.
2. McCormick, Z., et al., Phantom limb pain: a systematic neuroanatomical-based review of pharmacologic treatment. Pain Med., 2014. 15: p.
292-305.
3. Gilchrist, J.M. and J.E. Donahue, Peripheral nerve tumors. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate, www.uptodate.com.
4. Pet, M., et al., Does targeted nerve implantation reduce neuroma pain in amputees? Clin Orthop Relat Res, 2014. 2014(472): p.
2991-3001.
5. Nikolajsen, L., et al., Neuroma removal for neuropathic pain. Efficacy and predictive value of lidocaine infusion. Clin J Pain, 2010. 26(9): p.
788-793.
6. Shenaq, S.M., R.H. Meier, III, and B. Brotzman, The painful residual limb: Treatment strategies, in Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1988, Springer-Verlag: London. p. 72-77.
7. Rungprai, C., et al., Simple neuroectomy versus neurectomy with intramuscular implantation for interdigital neuroma: a comparative
study. Foot & Ancle Internationals, 2015. 36(12): p. 1412-24.
8. Yan, H., et al., Mechanisms of nerve capping technique in prevention of painful neuroma formation. PLOS ONE, 2014. 9(4): p. e93973.
doi:10.1371/journal.pone.0093973.
9. Hortemo, G.S. and V. Finsen, Operativ behandling av Mortons nevrom. Tidsskr Nor Laegeforen, 2003. 123(2888): p. 3.
10. Golan, J.D. and L. Jacques, Nonneoplastic peripheral nerve tumors. Neurosurg Clin N Am, 2004. 15(2): p. 223.
11. Johnson, M.I., M.R. Mulvey, and A.M. Bagnall, Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for phantom pain and stump pain
following amputation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art.No: CD007264. DOI: 10.1002/

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

598 of 607



14651858.CD007264.pub3. Content up to date per 25 Mar 2015.
12. Institute for Clinical Systems Improvement, Assessment and management of chronic pain. 2005 Nov (revised 2013 Nov), The National
Guideline Clearinghouse (NGC): USA.
13. Cruccu, G., et al., EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain. Eur J Neurol., 2007. 14(9): p. 952-70.
14. Gray, J.E., Nerve injury associated with pelvic surgery. 2013, Wolters Kluwer Health: UpToDate, www.uptodate.com.
15. Felleskatalogen. 2015, Fagbokforlaget: Oslo.
16. Rosenquist, E.W.K., M.D. Aronson, and L. Park, Overview of the treatment of chronic pain. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate,
www.uptodate.com.
17. Chabal, C., et al., Pain responses to perineuromal injection of normal saline, gallamine, and lidocaine in humans. Pain, 1989. 36: p.
321-325.
18. Borghi, B., M. D'Addabbo, and R. Borghi, Can neural blocks prevent phantom limb pain? Pain Management, 2014. 4(4): p. 261-266.
19. Ernberg, L.A., R.S. Adler, and J. Lane, Ultrasound in the detection and treatment of painful stump neuroma. Skeletal Radiol, 2003. 32: p.
306-309.
20. Kerasnoudis, A. and M.S. Yoon, Relapsing neuromas: a therapeutic challenge? Clin J Pain, 2013. 29(3): p. 280.
21. Stokvis, A., Management of painful neuromas. 2010, Erasmus Universiteit Rotterdam: The Netherlands. p. 160 [Thesis].
22. Østlie, K., et al., Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb amputees. Arch Phys Med Rehabil,
2011. 92(12): p. 1967-1973.e1.
23. Giuffrida, O., L. Simpson, and P.W. Halligan, Contralateral stimulation, using TENS, of phantom limb pain: two confirmatory cases. Pain
Med., 2010. 11(1): p. 133-41.
24. Derry S, Wiffen PJ, Moore RA, Quinlan J. Topical lidocaine for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews
2014, Issue 7. Art.No.: CD010958. DOI: 10.1002/14651858.CD010958.pub2.
25. Kern, K.U., et al., [Capsaicin 8% cutaneous patches for phantom limb pain. Results from everyday practice (non-interventional study)]
[Article in German]. Schmertz, 2014. 28(4): p. 374-83.
26. Mason, L., et al., Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain (Structured abstract). BMJ /Cochrane DARE,
2004 / 2014. Cochrane DARE 2014 (3): p. 4.
27. Mason, L., et al., Systematic review of topical capsaicin for the treatment of chronic pain. BMJ, 2004. doi:101136/bmj.38042.506748.EE
(published 19 March 2004): p. 1-5.
28. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. USA, 2014.
29. Kalapatapu, V., Lower extremity amputation. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate, www.uptodate.com.
30. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for rehabilitation of lower limb amputation.
USA, 2008.
31. Hsu, E. and S.P. Cohen, Postamputation pain: epidemiology, mechanisms, and treatment. J Pain Res, 2013. 6: p. 121-36.
32. Jones, L.E. and J.H. Davidson, Save that arm: a study of problems in the remaining arm of unilateral upper limb amputees.
Prosthet.Orthot.Int., 1999. 23(1): p. 55-58.
33. Hume, P.A., D. Reid, and T. Edwards, Epicondylar injury in sport: epidemiology, type, mechanisms, assessment, management and
prevention. [Review]. Sports Medicine, 2006(2): p. 70, 2006.
34. Brox, J.I., Muskelsmerter, in Norsk fysikalsk medisin, N.G. Juel, Editor. 1999, Fagbokforlaget: Bergen. p 231-243.

12. Kuldehypersensitivitet

1. Carlsson, I.K. and L.B. Dahlin, Self-reported cold sensitivity in patients with traumatic hand injuries or hand-arm vibration syndrome - an
eight year follow up. BMC Musculoskeletal Disorders, 2014. 15:83: p. 1-9.
2. Vaksvik, T., I. Kjeken, and I. Holm, Self-management strategies used by patients who are hypersensitive to cold following hand injury. A
prospective study with two years follow-up. Journal of Hand Therapy, 2015. 28(1): p. 46-52.
3. Ruijs, A.C.J., et al., Cold intolerance following median and ulnar nerve injuries: prognosis and predictors. J Hand Surg [Eu], 2007. 32E(4): p.
434-439.
4. Vaksvik, T., et al., Cold hypersensitivity 6 to 10 years after replantation or revascularisation of fingers: consequences for work and leisure
activities. J Hand Surg [Eu], 2009. 34E(1): p. 12-17.
5. Vaksvik, T., et al., Small-to-moderate decreases in cold hypersensitivity up to 3 years after severe hand injuries: A prospective cohort
study. J Plast Surg Hand Surg, 2015. 2015 Sep 28: 1-6 [Epub ahead of print].
6. Carlsson, I.K., A.K. Edberg, and C. Wann-Hansson, Hand-injured patients' experiences of cold sensitivity and the consequences and
adaption for daily life: a qualitative study. J Hand Ther, 2010. 23(1): p. 53-61.
7. Chemnitz, A., L.B. Dahlin, and I.K. Carlsson, Consequences and adaption in daily life - patients' experiences three decades after a nerve
injury sustained in adolescence. BMC Musculoskeletal Disorders, 2013. 14(1): p. 252.
8. Vaksvik, T., Translation and cross-cultural adaptation of the McCabe Cold Sensitivity Severity scale (CSS) and Potential Work Exposure
scale (PWES) to Norwegian. Hand Therapy, 2015. 20(2): p. 64-67.
9. Carlsson, I.K., et al., Hand injuries and cold sensitivity: reliability and validity of cold sensitivity questionnaires. Disabil Rehabil, 2008.
30(25): p. 1920-8.
10. Carlsson, I.K., J.Å. Nilsson, and L.B. Dahlin, Cut-off value for self-reported abnormal cold sensitivity and predictors for abnormality and
severity in hand injuries. J Hand Surg [Eu], 2010. 35E(5): p. 409-416.
11. Irwin, M.S., et al., Cold intolerance following peripheral nerve injury. Natural history and factors predicting severity of symptoms. J Hand

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

599 of 607



Surg [Br], 1997. 22(3): p. 308-16.
12. Ruijs, A.C.J., et al., Cold intolerance of the hand measured by the CISS questionnaire in a normative study population. J Hand Surg [Br],
2006. 31B(5): p. 533-536.

13. Kirurgiske intervensjoner

1. Tintle, S.M., et al., Traumatic and trauma-related amputations: Part II: Upper extremity and future directions. The Journal of Bone and
Joint Surgery, 2010. 92: p. 2935-45.
2. Schnur, D. and R.H. Meier, III, Amputation surgery. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2014. 25: p. 35-43.
3. British Society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition) UK, 2003.
4. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. USA, 2014.
5. Bennett, J.B. and C.B. Alexander, Amputation levels and surgical techniques, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee,
D.J. Atkins and R.H. Meyer III, Editors. 1989, Springer - Verlag: New York. p. 1-10.
6. Østlie, K., et al., Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features and amputation specific
features. A population based survey. Disabil.Rehabil, 2011. 33(17-18): p. 1636-1649.
7. Graham, B., et al., Major replantation versus revision amputation and prosthetic fitting in the upper extremity: a late functional outcomes
study. J.Hand Surg.[Am.], 1998. 23(5): p. 783-791.
8. Wright, T.W., A.D. Hagen, and M.B. Wood, Prosthetic usage in major upper extremity amputations. J.Hand Surg.[Am.], 1995. 20(4): p.
619-622.
9. Østlie, K., et al., Prosthesis rejection in acquired major upper-limb amputees: a population-based survey. Disabil Rehabil Assist Technol,
2012. 7(4): p. 294-303.
10. Kristensen, K.T., Ortopediingeniør og daglig leder Norsk Teknisk Ortopedi AS (NTO AS). Medlem av arbeidsgruppen. Personlig
meddelelse, 2015.
11. Kalapatapu, V., Techniques for lower extremity amputation. 2014, Wolter Kluwer Health: UpToDate, www.uptodate.com.
12. Cannon, J.W. and T.E. Rasmussen, Surgical management of severe extremity injury. 2014, Wolters Kluwer Health: UpToDate,
www.uptodate.com.
13. Venaka, P. and J. Douketis, Prevention of venous tromboembolic disease in surgical patients. 2015, Wolter Kluwer Health: UpToDate,
www.uptodate.com.
14. Kristiansen, A., et al., Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse. Tidsskr Nor Laegeforen, 2014. 134: p.
921-2.
15. Vandvik, P.O., et al., Antitrombotisk behandling ved kirurgi. Tidsskr Nor Laegeforen, 2014. 134(9): p. 925-927.
16. Kotkansalo, T., S.K. Vilkki, and P. Elo, The functional results of post-traumatic metacarpal hand reconstruction with microvascular toe
transfers. J Hand Surg [Eu], 2009. 34E(6): p. 730-42.
17. Moy, O.J., C.A. Peimer, and F.S. Sherwin, Reconstruction of traumatic or congenital amputation of the thumb by distraction-lengthening.
Hand Clin, 1992. 8(1): p. 57-62.
18. Steichen, J.B. and A.-P.C. Weiss, Reconstruction of traumatic absense of the thumb by microvascular free tissue transfer from the foot.
Hand Clin, 1992. 8(1): p. 17-32.
19. Toh, S., et al., Distraction lengthening by callotasis in the hand. J Bone Joint Surg Br, 2002. 84-B: p. 205-210.
20. Røkkum, M., et al., Grepsrekonstruksjon etter amputasjon. Kirurgen, 2013, issue 3, pages 156-158.
21. Brunelli, G.A. and G.R. Brunelli, Reconstruction of traumatic absense of the thumb in the adult by pollicization. Hand Clin, 1992. 8(1): p.
41-55.
22. Stupka, I., et al., Long-term results of digital reconstruction using toe-to-finger transfers. Eur J Plast Surg, 2004. 27: p. 271-282.
23. Pistre, V., et al., Modified "on-top-plasty" technique for restoring length to amputation stumps. J Hand Surg [Br], 2002. 27B(3): p.
265-269.
24. Garst, R.J., The Krukenberg hand. J Bone Joint Surg Br, 1991. 73-B: p. 385-8.
25. Amarnath, S., et al., Krukenberg operation: The "lobster claw" for traumatic amputation of the left hand. Journal of Dr. NTR University of
Health Sciences, 2014. 3(1): p. 41-44.
26. Marquardt, E., The Heidelberg Experience, in Comprehensive Management of the Upper-Limb Amputee, D.J. Atkins and R.H. Meyer III,
Editors. 1989, Springer - Verlag: New York. p. 240-252.
27. Ryder, R.A., Occupational therapy for a patient with a bilateral Krukenberg amputation. Am J Occup Ther, 1989. 43(10): p. 689-691.
28. Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for rehabilitation of lower limb amputation.
Washington (DC), USA, 2008.
29. Bourke, H.E., et al., Is revision surgery following lower-limb amputation a worthwhile procedure? A retrospective review of 71 cases.
Injury, Int. J. Care Injured, 2011. 42: p. 660-666.
30. Nikolajsen, L., et al., Neuroma removal for neuropathic pain. Efficacy and predictive value of lidocaine infusion. Clin J Pain, 2010. 26(9): p.
788-793.
31. Golan, J.D. and L. Jacques, Nonneoplastic peripheral nerve tumors. Neurosurg Clin N Am, 2004. 15(2): p. 223.
32. Rungprai, C., et al., Simple neuroectomy versus neurectomy with intramuscular implantation for interdigital neuroma: a comparative
study. Foot & Ancle Internationals, 2015. 36(12): p. 1412-24.
33. Rajput, K., S. Reddy, and H. Shankar, Painful neuromas. Clinical Journal of Pain., 2012. 28: p. 639-645.
34. Matsumoto, M.E., et al., Heterotopic ossification in civilians with lower limb amputations. Arch Phys Med Rehabil, 2014. 95: p. 1710-3.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

600 of 607



35. Brown, K.V., et al., Comparison of development of heterotopic ossification in injured US and UK armed services personnel with combat-
related amputations: preliminary findings and hypoheses regarding causality. The Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care, 2010.
69(1 July Supplement): p. S116-S122.
36. Orhun, H., et al., Lengthening of short stumps for functional use of prostheses. Prosthet Orthot Int, 2003. 27: p. 153-157.
37. Bernstein, R.M., H.G. Watts, and Y. Setoguchi, The lengthening of short upper extremity amputation stumps. J Pediatr Orthop, 2008. 28:
p. 86-90.
38. Sand Kaastad, T., Overlege dr.med. Ortopedisk klinikk, Barneortopedi Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. Foredrag Oslo 13. Nov
2014: Nordisk tverrfaglig forum for dysmeli og armamputerte.
39. Zlotolow, D.A. and S.H. Kozin, Advances in upper extremity prosthetics. Hand Clin, 2012. 28: p. 587-593.
40. Witso, E., et al., Improved comfort and function of arm prosthesis after implantation of a Humerus-T-Prosthesis in trans-humeral
amputees. Prosthetics and Orthotics International, 2006(3): p. 270-278.
41. Jönsson, S., K. Caine-Winterberger, and R. Brånemark, Osseointegration amputation prostheses on the upper limbs: methods,
prosthetics and rehabilitation. Prosthet Orthot Int, 2011. 35(2): p. 190-200.
42. NICE National Institute for Health and Care Excellence: NICE interventional procedure guidance 270: Direct skeletal fixation of limb or
digit prostheses using intraosseous transcutaneous implants. 2008 / 2012, NHS NICE: UK.
43. Doppen, P., M. Solomos, and S. Kritzinger, Osseointegrated finger prostheses. J Hand Surg [Eu], 2009. 34E(1): p. 29-34.
44. Lundberg, M., K. Hagberg, and J. Bullington, My prosthesis as a part of me: a qualitative analysis of living with an osseointegrated
prosthetic limb. Prosthet Orthot Int, 2011. 35(2): p. 207-214.
45. Tillander, J., et al., Osseointegrated titanium implants for limb prostheses attachments. Clin Orthop Relat Res, 2010. 468: p. 2781-2788.
46. Tsiandylakis, G., Ö. Berlin, and R. Brånemark, Implant survival, adverse events, and bone remodeling of osseointegrated percutaneous
implants for transhumeral amputees. Clinical Orthopaedics & Related Research, 2014. 472: p. 2947-2956.
47. Sierakowski, A., et al., Long-term outcomes of osseointegrated digital prostheses for proximal amputations. The Journal of Hand Surgery
(European Volume), 2011. 36E(2): p. 116-125.
48. Lundborg, G., P.-I. Brånemark, and B. Rosen, Osseointegrated thumb prostheses: A concept for fixation of digit prosthetic devices. J Hand
Surg [Am], 1996. 21A: p. 216-221.
49. Manurangsee, P., et al., Osseointegrated finger prosthesis: an alternative method for finger reconstruction. J Hand Surg [Am], 2000. 25A:
p. 86-92.
50. Salawu, A. and V. Neumann, Letter to the editor. Prosthet Orthot Int, 2007. 31: p. 321-322.
51. Kuiken, T., et al., Targeted muscle reinnervation for real-time myoelectric control of multifunction artificial arms. JAMA., 2009. 301(6): p.
619-628.
52. Borton, D., et al., Personalized Neuroprosthetics. Sci Transl Med, 2013. 5(210rv2): p. 1-13.
53. Neusel, E., et al., Results of humeral stump angulation osteotomy. Arch Orthop Trauma Surg, 1997. 116: p. 263-265.
54. Hjermstad, G. Kompetansesenter for dysmeli og armamputasjon. Rapport nr STF78A96402, Oslo: SINTEF Unimed Rehab; 1996.
55. Samant, Y., et al., Work-related upper-extremity amputations in Norway. American Journal of Industrial Medicine, 2012. 55: p. 241-249.
56. Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement: Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Melding til Stortinget 20.11.15, Mld.St.11
2015.
57. Mikkelsen, B., Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter. Traumesystem. Oslo, 2007, Helse Sør-Øst RHF.
58. Ravi, B., et al., Relation between surgeon volume and risk of complications after total hip arthroplasty: propensity score matched cohort
study. BMJ, 2014(348:g3284): p. 1-14.
59. Røkkum, M., et al., Replantasjon av avkappede legemsdeler. Kirurgen, 2013, 13 (3):152-155.
60. Røkkum, M., Håndkirurgi. Kirurgen, 2013. 13(3): p 147.
61. Hanoa, R., Nevrotraumatologi. Vol. https://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010084. 2013, Oslo: Fagbokforlaget.

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

601 of 607



Referanser

[1] TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser: Veileder for oppfølging ved dysmeli, 2. utgave august 2003. ISBN 82-92467-03-3.

[2] NAV.no: Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager (accessed 31.05.19). Nettside

[3] Førerkortforskriftens Vedlegg 1 – Helsekrav, kapittel 17 (accessed 31.05.19). Nettside

[4] Helsedirektoratet om førerkort (accessed 31.05.19). Nettside

[5] Helseattest førerett (accessed 31.05.19). Nettside

[6] Helsedirektoratet: Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 01.10.16), i sin helhet (accessed 31.05.19). Nettside

[7] Helsedirektoratet: Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 01.10.16), Saksgang – ved utstedelse av helseattest mv. ved søknad om
førerett (accessed 31.05.19). Nettside

[8] Helsedirektoratet: Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 01.10.16), Svekket førlighet (§41 helsekrav til førerkort) (accessed
31.05.19). Nettside

[9] Førerkortveilederen, om egenerklæring og legers meldeplikt, inkludert meldeskjema (accessed 31.05.19). Nettside

[10] NAV: Informasjon om spesialutstyr og biltilpasning (accessed 31.05.19). Nettside

[11] NAV: Spørsmål og svar om spesialutstyr og biltilpasning (accessed 31.05.19). Nettside

[12] Seniorrådgiver / jurist Karen A. Vogt, Helsedirektoratet, personlig meddelelse 14.02.19.

[13] Lov om vegtrafikk (Vegtrafikkloven) (accessed 31.05.19). Nettside

[14] Vegvesenet om øvelseskjøring (accessed 31.05.19). Nettside

[15] Likevel MC. Nettside

[16] Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om pasientjournal, §9 (accessed 29.05.19). Nettside

[17] Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 (accessed 29.05.19). Nettside

[18] British society of Rehabilitation Medicine: Amputee and Prosthetic Rehabilitation - Standards and Guidelines (2nd edition). UK: 2003; 86

[19] NICE National Institute for Health and Care Excellence: Depression in adults with a chronic physical health problem: Treatment and
management [NHS NICE Guideline]. 2009; 58

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

602 of 607

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykmelding+-+ulike+former/sykmelding-for-enkeltst%C3%A5ende-behandlingsdager
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_15-17#KAPITTEL_15-17
https://www.helsedirektoratet.no/tema/forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/helseundersokelse-helseattest-rollen-som-sakkyndig-plikt-til-a-gi-informasjon-dispensasjon-mv-4-8-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/saksgang-ved-utstedelse-av-helseattest-mv-ved-soknad-om-forerett
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/svekket-forlighet-41-helsekrav-til-forerkort#svekket-forlighet-helsekrav-til-forerkort
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/forers-ansvar-alder-egenerklaering-og-legens-meldeplikt-2-3-helsekrav-til-forerkort#legens-meldeplikt-helsekrav-til-forerkort
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bil+og+spesialutstyr/spesialutstyr-og-tilpasning#chapter-5
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Bil+og+spesialutstyr/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar-om-spesialutstyr-og-tilpasning--520592
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/KAPITTEL_4#%C2%A721
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/Ovelseskjoring
https://www.likevelmc.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63#KAPITTEL_3


[20] Department of Veterans Affairs, Department of Defense: VA/DoD Clinical practice guideline for the management of upper extremity
amputation rehabilitation. 2014;Version 1.0 149

[21] Andersson G.B., Gillberg C., Fernell E., Johansson M., Nachemson A. : Children with surgically corrected hand deformities and upper limb
deficiencies: self-concept and psychological well-being. J Hand Surg (European Volume) 2011;36(9):795-801 Tidsskrift

[22] Ardon MS, Selles RW, Roebroeck ME, Hovius SE, Stam HJ, Janssen WG : Poor agreement on health-related quality of life between
children with congenital hand differences and their parents. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(4):641-646 Tidsskrift

[23] Atkins D.J. : Postoperative and Preprosthetic Therapy Programs. Atkins D.J., Meyer III R.H, (Eds.), Comprehensive Management of the
Upper-Limb Amputee, New York: Springer-Verlag 1989; p 11-15

[24] Brox J.I. : Muskelsmerter [Norwegian]. Juel N.G., (Ed.), Norsk fysikalsk medisin, Bergen: Fagbokforlaget 1999; p 231-243

[25] Buffart L.M., Roebroeck M.E., Heijningen V.G., J.M. P-B, H.J. S : Evaluation of arm and prosthetic functioning in children with a congenital
transverse reduction deficiency of the upper limb. J Rehabil Med 2007;39 379-386

[26] Burger H., Marincek C. : Driving ability following upper limb amputation. Prosthetics and orthotics international 2013;37(5):391-395
Pubmed Tidsskrift

[27] Burger H., Vidmar G. : A survey of overuse problems in patients with acquired or congenital upper limb deficiency. Prosthet Orthot Int
2016;40(4):497-502

[28] Carey S.L., Highsmith M.J., Maitland M.E., Dubey R.V. : Compensatory movements of transradial prosthesis users during common tasks.
Clin Biomech 2008;23(9):1128-1135

[29] Datta D., Selvarajah K., Davey N. : Functional outcome of patients with proximal upper limb deficiency-acquired and congenital.
Clin.Rehabil. 2004;18(2):172-177 Pubmed Nettside

[30] Davidson J. : A survey of the satisfaction of upper limb amputees with their prostheses, their lifestyles, and their abilities. J.Hand Ther.
2002;15(1):62-70 Pubmed Nettside

[31] De Jong IG., Reinders-Messelink H., Tates K., Janssen WG., Poelma MJ., Van Wijk I., Et AL : Activity and participation of children and
adolescents with unilateral congenital below-elbow deficiency: An online focus group study.. J Rehabil Med 2012;44(10):885-892

[32] De Jong IG, Reinders-Messelink HA, Janssen WG, Poelma MJ, van Wijk I., van der Sluis CK : Mixed Feelings of Children and Adolescents
with Unilateral Congenital Below Elbow Deficiency: An Online Focus Group Study. PLoS ONE 2012;7(6): Pubmed Tidsskrift

[33] Esquenazi A. : Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration. Disabil.Rehabil.
2004;26(14-15):831-836 Pubmed Nettside

[34] Esquenazi A., Meier RI : Rehabilitation in limb deficiency. 4. Limb amputation. Arch.Phys.Med.Rehabil. 1996;77(3 Suppl):S18-S28 Pubmed
Nettside

[35] Hermansson L., Eliasson A.C., Engström J. : Psychosocial adjustment in Swedish children with upper lmb-reduction deficiency and a
myoelectric prosthetic hand. Acta Paediatr 2005;94(4):479-488

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

603 of 607

http://dx.doi.org/10.1177/1753193411412869
http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2011.11.023.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23396812
http://dx.doi.org/10.1177/0309364612473500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15053126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15053126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11866354
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11866354
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22715362
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0037099
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15497912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15497912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8599542
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8599542


[36] Hume P.A., Reid D., Edwards T. : Epicondylar injury in sport: epidemiology, type, mechanisms, assessment, management and prevention.
[Review] [131 refs]. Sports Medicine 2006;36(2):151-170

[37] Hussaini A., Zinck A., Kyberd P. : Categorization of compensatory motions in transradial myoelectric prosthesis users. Prosthetics and
orthotics international 2017;41(3):286-293 Pubmed Tidsskrift

[38] Johansen H., Bathen T., Andersen LO, Rand-Hendriksen S., Ostlie K. : Chronic pain and fatigue in adults with congenital unilateral upper
limb deficiency in Norway. A cross-sectional study. PloS one 2018;13(1):e0190567 Pubmed Tidsskrift

[39] Johansen H., Bathen T., Andersen LO, Rand-Hendriksen S., Ostlie K. : Education and work participation among adults with congenital
unilateral upper limb deficiency in Norway: A cross-sectional study. PloS one 2018;13(12):e0207846 Pubmed Tidsskrift

[40] Johansen H., Dammann B., Oinaes Andersen L., Andresen IL : Children with congenital limb deficiency in Norway: issues related to school
life and health-related quality of life. A cross-sectional study. Disability and rehabilitation 2016;38(18):1803-1810 Pubmed Tidsskrift

[41] Johansen H., Ostlie K., Andersen LO, Rand-Hendriksen S. : Health-related quality of life in adults with congenital unilateral upper limb
deficiency in Norway. A cross-sectional study. Disability and rehabilitation 2016;38(23):2305-2314 Pubmed Tidsskrift

[42] Jones L.E., Davidson J.H. : Save that arm: a study of problems in the remaining arm of unilateral upper limb amputees. Prosthet.Orthot.Int.
1999;23(1):55-58 Pubmed Nettside

[43] Knowlton L.M., Gosney J.E., Chackungal S., Altshuler E., Black L., Burkle FJ, K. C, Crandell D., Demey D., DiGiacomo L., Dohlman L., Et AL :
Consensus statements regarding the multidisciplinary care of limb amputation patients in disasters or humanitarian emergencies: Report of
the 2011 humanitarian action summit surgical working group on amputations following disasters or conflict. Prehospital and Disaster
Medicine 2012;26(6):438-448

[44] Korkmaz M, Erbahceci F, Özlem Ü, Topuz S : Evaluation of functionality in acquired and congenital upper extremity child amputees. Acta
Orthop Traumatol Turc 2011;46(4):262-268

[45] Lankhorst I.M.F., Baars E.C.T., Van Wijk I., Janssen W.G.M., Poelma MJ, Van der Sluis C.K. : Living with a short arm: Which problems do
young adults experience in transition to adulthood?. Prosthet Orthot Int 2015;39(1_suppl):1 - ISPO 2015 abstract

[46] Lankhorst I.M.F., Baars E.C.T., Wijk I.V., Janssen WG., Poelma MJ., Van der Sluis C. : Living with transversal upper limb reduction deficiency:
limitations experienced by young adults during their transition to adulthood. Disabil Rehabil 2017;39(16):1623-1630

[47] Luchetti M., Cutti A.G., Verni G., Sacchetti R., Rossi N. : Impact of Michelangelo prosthetic hand: Findings from a crossover longitudinal
study. J Rehabil Res Dev 2015;52(5):605-618

[48] Mano H, Fujiwara S, Haga N : Adaptive behaviour and motor skills in children with upper limb deficiency. Prosthet Orthot Int
2018;42(2):236-240 Tidsskrift

[49] McDonald CL, Bennett CL, Rosner DK, Steele KM : Perceptions of ability among adults with upper limb absence: impacts of learning,
identity, and community. Disability and rehabilitation 2019 Apr 18; 1-10 [Epub ahead of print] Pubmed Tidsskrift

[50] Meier RI : Evaluation of and Planning for Acquired Upper-Limb Amputee Rehabilitation. Atkins D.J., Meyer III R.H, (Eds.), Comprehensive
Management of the Upper-Limb Amputee, New York: Springer-Verlag 1989; p 16-21

[51] Michielsen A., Van Wijk I., Ketelaar M. : Participation and quality of life in children and adolescents with congenital limb differences: A

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

604 of 607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27473642
http://dx.doi.org/10.1177/0309364616660248
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29298321
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0190567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30540806
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0207846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26763295
http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2015.1107770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26778109
http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2015.1129450
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10355644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10355644
http://dx.doi.org/10.1177/0309364617718411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30999780
http://dx.doi.org/10.1080/09638288.2019.1592243


narrative review. Prosthet Orthot Int 2010;34(4):351-361

[52] Millstein S., Bain D., Hunter G.A. : A review of employment patterns of industrial amputees--factors influencing rehabilitation. Prosthet
Orthot Int 1985;9(2):69-78

[53] Pezzin L.E., Dillingham T.R., Mackenzie E.J. : Rehabilitation and the long-term outcomes of persons with trauma-related amputations.
Arch.Phys.Med.Rehabil. 2000;81(3):292-300 Pubmed Nettside

[54] Postema SG, Bongers RM, Brouwers MA, Burger H., Norling-Hermansson LM, Reneman MF, Dijkstra PU, van der Sluis CK :
Musculoskeletal Complaints in Transverse Upper Limb Reduction Deficiency and Amputation in The Netherlands: Prevalence, Predictors, and
Effect on Health. Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97(7):1137-1145 Pubmed Tidsskrift

[55] Postema SG, Bongers RM, Brouwers MA, Burger H., Norling-Hermansson LM, Reneman MF, Dijkstra PU, van der Sluis CK : Upper Limb
Absence: Predictors of Work Participation and Work Productivity. Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97(6):892-899
Pubmed Tidsskrift

[56] Pruitt S.D., Varni J.W., Seid M., Setoguchi Y. : Functional status in limb deficiency: development of an outcome measure for preschool
children. Arch Phys Med Rehabil 1998;79 405-411

[57] Resnik L., Acluche F., Borgia M., Cancio J., Latlief G., Sasson N. : Function, quality of life, and community integration of DEKA Arm users
after discharge from prosthetic training: Impact of home use experience. Prosthetics and orthotics international 2018;42(6):571-582 Pubmed
Tidsskrift

[58] Resnik L., Latlief G., Klinger SL, Sasson N., Walters LS : Do users want to receive a DEKA Arm and why? Overall findings from the Veterans
Affairs Study to optimize the DEKA Arm. Prosthetics and orthotics international 2014;38(6):456-466 Pubmed Tidsskrift

[59] Resnik LJ, Borgia ML, Acluche F., Cancio JM, Latlief G., Sasson N. : How do the outcomes of the DEKA Arm compare to conventional
prostheses?. PloS one 2018;13(1):e0191326 Pubmed Tidsskrift

[60] Sjöberg L., Nilsagård Y., Fredriksson C. : Life situation of adults with congenital limb reduction deficiency in Sweden. Disabil Rehabil
2014;36(18):1562-1571

[61] Stenninger E : Örebro läns landsting, Universitetssjukhuset Örebro, Dysmeli- och armprotesenheten: Vårdriktlinjer vid dysmeli
(reduktionsmissbildning) gällande barn 0-18 år. 2005; 5

[62] Sturup J., Thyregod H.C., Jensen J.S., Retpen J.B., Boberg G., Rasmussen E., Jensen S. : Traumatic amputation of the upper limb: The use of
body-powered prostheses and employment consequences. Prosthetics and Orthotics International 1988;12(1):50-52

[63] Thorsen K., Grut L., Myrvang VH. : Sjelden og vanlig. Livsberetninger, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser [Norwegian]. 2011; ISBN
978-82-8061-154-3

[64] Van der Niet O., Bongers RM, Van der Sluis CK : Functionality of i-LIMB and i-LIMB pulse hands: case report. Journal of rehabilitation
research and development 2013;50(8):1123-1128 Pubmed Tidsskrift

[65] Varni JW, Rubenfeld L.A., Talbot D., Setoguchi Y. : Determinants of self-esteem in children with congenital/acquired limb deficiencies.
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 1989;10(1):13-16

[66] Varni JW, Rubenfeld L.A., Talbot D., Setoguchi Y. : Stress, social support and depressive symptomatology in children with congenital and

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

605 of 607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10724073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10724073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26906238
http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2016.01.031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26792618
http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2015.12.022
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29779455
http://dx.doi.org/10.1177/0309364618774054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24286806
http://dx.doi.org/10.1177/0309364613506914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29342217
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0191326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24458898
http://dx.doi.org/10.1682/jrrd.2012.08.0140


acquired limb deficiencies. Journal of Pediatric Psychology 1989;14(4):515-530 Tidsskrift

[67] Varni J.W., Setoguchi Y., Rappaport L.R., Talbot D. : Effects of stress, social support, and self-esteem on depression in children with limb
deficiencies. Arch.Phys.Med.Rehabil. 1991;72(13):1053-1058 Pubmed Nettside

[68] Vasluian E., de Jong IG., Janssen WG., Poelma MJ., Van Wijk I., Reinders-Messelink H., Van der Sluis C. : Opinions of youngsters with
congenital below-elbow deficiency, and those of their parents and professionals concerning prosthesis use and rehabilitation treatment. PLOS
ONE 2013;8(6):e67101

[69] Vasluian E., Van Wijk I., Dijkstra P.U., Reinders-Messelink H.A., Van der Sluis C. : Adaptive devices in young people with upper limb
reduction deficiencies: use and satisfaction. J Rehabil Med 2015;47 346-355

[70] Verrall T., Kulkarni J.R. : Driving appliances for upper limb amputees. Prosthet.Orthot.Int. 1995;19(2):124-127 Pubmed Nettside

[71] Whelan L., Wagner N. : Analysis of Factors Influencing Outcomes of Full and Partial Hand Multi-articulating Prostheses. J Hand Ther
2016;29(3):363

[72] Widehammar C., Pettersson I., Janeslatt G., Hermansson L. : The influence of environment: Experiences of users of myoelectric arm
prosthesis-a qualitative study. Prosthetics and orthotics international 2018;42(1):28-36 Pubmed Tidsskrift

[73] Ylimainen K., Nachemson A., Sommerstein K., Stockselius A., Norling Hermansson LM : Health-related quality of life in Swedish children
and adolescents with limb reduction deficiency. Acta Paediatr 2010;99(10):1550-1555 Tidsskrift

[74] Østlie K. : Adult acquired major upper-limb amputees in Norway: prevalence, function and rehabilitation. A population-based survey.
2012; UiO Thesis No. 1254 - ISBN 978-82-8264-263-7

[75] Østlie K., Franklin R.J., Skjeldal O.H., Magnus P. : Assessing physical function in adult acquired major upper-limb amputees by combining
the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) outcome questionnaire and clinical examination. Arch Phys Med Rehabil
2011;92(10):1636-1645

[76] Østlie K., Franklin R.J., Skjeldal O.H., Magnus P. : Musculoskeletal pain and overuse syndromes in adult acquired major upper-limb
amputees. Arch Phys Med Rehabil 2011;92(12):1967-1973.e1.

[77] Østlie K., Magnus P., Skjeldal O.H., Garfelt B., Tambs K : Mental health and satisfaction with life among upper limb amputees: A Norwegian
population based survey comparing adult acquired major upper limb amputees with a control group.. Disabil.Rehabil
2011;33(17-18):1594-1607

[78] Østlie K., Skjeldal O.H., Garfelt B., Magnus P. : Adult acquired major upper limb amputation in Norway: Prevalence, demographic features
and amputation specific features. A population based survey.. Disabil.Rehabil 2011;33(17-18):1636-1649

[79] Østlie K : Norske anbefalinger for oppfølging av personer med medfødt mangel på overekstremitet i form av transversal
reduksjonsdefekt (en type dysmeli). 2019; Nettside

[80] Hjermstad G. : Congenital limb deficiency and acquired armamputation [Norwegian], SINTEF Unimed Rehab. 1996; 69

[81] Qvam E. : Sosionomtjenesten ved SI Lillehammer. 2015; 1

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

606 of 607

http://dx.doi.org/10.1093/jpepsy/14.4.515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1741656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1741656
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8570383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8570383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28470129
http://dx.doi.org/10.1177/0309364617704801
http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2010.01855.x.
https://www.magicapp.org/public/guideline/jXxeBj


[82] Østlie K., Garfelt B., Skjeldal O., Magnus P. : Health services utilization in adult acquired major upper-limb amputees: a population-based
survey. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
2012;44(7):593-600 Pubmed Tidsskrift

[83] Hermansson L. : Structured training of children fitted with myoelectric prostheses.. Prosthet Orthot Int 1991;15(2):88-92

[84] Hermansson L.M., Fisher A.G., Bernspang B., Eliasson A.C. : Assessment of capacity for myoelectric control: a new Rasch-built measure of
prosthetic hand control. J.Rehabil.Med. 2005;37(3):166-171 Pubmed Nettside

[85] Lindner HY, Linacre JM, Norling Hermansson LM : Assessment of capacity for myoelectric control: evaluation of construct and rating
scale. Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
2009;41(6):467-474 Pubmed Tidsskrift

[86] NAV: Hjelpemidler (accessed 21.06.19). Nettside

[87] NAV: Hjelpemidler og tilpasninger i boligen (accessed 21.06.19). Nettside

Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge - Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for

607 of 607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674242
http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16040474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16040474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19479160
http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0361
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler
https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvor+trenger+du+hjelp/Bolig/hjelpemidler-og-tilpasninger-i-boligen

	Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge
	Kunnskapsbasert faglig retningslinje for rehabilitering etter ervervet overekstremitetsamputasjon i Norge
	Innhold
	Sammendrag av anbefalinger
	1 - Innledning
	2 - Organisering av rehabiliteringen
	3 - Oppstart rehabilitering
	4 - Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten
	5 - Proteserehabilitering
	5.1 - Vurdering av behov for protese
	5.2 - Tid til protesetilpasning
	5.3 - Tiltak i forkant av protesetilpasning
	5.3.1 - Kompresjonsbehandling
	5.3.2 - Bevaring av styrke og bevegelighet
	5.4 - Protesetype
	5.5 - Protesetrening og videre oppfølging
	6 - Tekniske hjelpemidler
	7 - Sosionomtjenester
	8 - Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner
	9 - Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter
	9.1 - NSAIDs og paracetamol
	9.2 - SNRI (duloksetin)
	9.3 - Gabapentin (Neurontin)
	9.4 - Pregabalin (Lyrica)
	9.5 - Lokalbehandling med lidokain
	9.6 - Capsaicin (Qutenza)
	9.7 - Morfin
	9.8 - Buprenorfin (Norspan) plaster
	9.9 - Amitriptylin (Sarotex)
	9.10 - Tramadol (Nobligan, Tramadol, Tramagetic)
	9.11 - Botulinumtoksin type A injeksjoner
	9.12 - Regionale nerveblokkader
	9.13 - SSRI
	9.14 - Betablokkere
	9.15 - Memantin (Ebixa)
	9.16 - Ketamin (Ketalar)
	9.17 - Muskelavslappende medikamenter
	9.18 - Kalsitonin (Miacalcic)
	9.19 - Tapentadol (Palexia) depottabletter
	9.20 - Fentanyl (Durogesic / Fentanyl) depotplaster
	9.21 - Fentanyl (Instanyl) nesespray
	9.22 - Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider
	9.23 - Ulike former for denervering
	10 - Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter
	10.1 - Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese
	10.2 - Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)
	10.3 - Speilbehandling og virtuell illusjonsbehandling
	10.4 - Kognitiv atferdsterapi (CBT)
	10.5 - Hypnose
	10.6 - Graded motor imagery (GMI)
	10.7 - Farabloc
	10.8 - Akupunktur
	10.9 - Transkraniell likestrømsbehandling
	10.10 - Subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation
	10.11 - Deep brain stimulation (DBS)
	11 - Spesifikke smerter
	11.1 - Nevromsmerter
	11.2 - Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner
	11.3 - Refererte smerter
	11.4 - Muskelskjelettsmerter
	12 - Kuldehypersensitivitet
	13 - Kirurgiske intervensjoner
	13.1 - Tromboseprofylakse
	13.2 - Stumplengde / amputasjonsnivå
	13.3 - Stumpens utforming
	13.4 - Grepsforbedrende kirurgi
	13.5 - Stumpkorrigerende kirurgi
	13.6 - Osseointegrasjon
	13.7 - Humerus T-Proteser (HTP)
	13.8 - Targeted reinnervation
	13.9 - Angulation osteotomi av humerus
	13.10 - Sentralisering av kirurgi ved overekstremitetsamputasjon
	14 - Førerkort
	15 - Kartleggingsverktøy
	16 - Barnehage og skole
	17 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv
	18 - Referanser
	1 - Innledning
	Begrunnelse
	2 - Organisering av rehabiliteringen
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	3 - Oppstart rehabilitering
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	4 - Samhandling, kommunale helsetjenester og videre oppfølging i spesialisthelsetjenesten
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Begrunnelse
	5 - Proteserehabilitering
	5.1 - Vurdering av behov for protese
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	5.2 - Tid til protesetilpasning
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	5.3 - Tiltak i forkant av protesetilpasning
	5.3.1 - Kompresjonsbehandling
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	5.3.2 - Bevaring av styrke og bevegelighet
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	5.4 - Protesetype
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	5.5 - Protesetrening og videre oppfølging
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	6 - Tekniske hjelpemidler
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	7 - Sosionomtjenester
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	8 - Psykiske reaksjoner etter overekstremitetsamputasjoner
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Begrunnelse
	9 - Farmakologisk behandling av langvarige fantomsmerter og stumpsmerter
	9.1 - NSAIDs og paracetamol
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.2 - SNRI (duloksetin)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.3 - Gabapentin (Neurontin)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.4 - Pregabalin (Lyrica)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.5 - Lokalbehandling med lidokain
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.6 - Capsaicin (Qutenza)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.7 - Morfin
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.8 - Buprenorfin (Norspan) plaster
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.9 - Amitriptylin (Sarotex)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.10 - Tramadol (Nobligan, Tramadol, Tramagetic)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.11 - Botulinumtoksin type A injeksjoner
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.12 - Regionale nerveblokkader
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.13 - SSRI
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.14 - Betablokkere
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.15 - Memantin (Ebixa)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.16 - Ketamin (Ketalar)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.17 - Muskelavslappende medikamenter
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.18 - Kalsitonin (Miacalcic)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	9.19 - Tapentadol (Palexia) depottabletter
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.20 - Fentanyl (Durogesic / Fentanyl) depotplaster
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	9.21 - Fentanyl (Instanyl) nesespray
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	9.22 - Lokal injeksjonsbehandling med kortikosteroider
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	9.23 - Ulike former for denervering
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	10 - Ikke-farmakologisk behandling av fantomsmerter og stumpsmerter
	10.1 - Stimulering av stumpen, inkludert bruk av protese
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.2 - Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.3 - Speilbehandling og virtuell illusjonsbehandling
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.4 - Kognitiv atferdsterapi (CBT)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.5 - Hypnose
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.6 - Graded motor imagery (GMI)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.7 - Farabloc
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.8 - Akupunktur
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	10.9 - Transkraniell likestrømsbehandling
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	10.10 - Subkutan perifer nervestimulering og spinal cord stimulation
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	10.11 - Deep brain stimulation (DBS)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	11 - Spesifikke smerter
	11.1 - Nevromsmerter
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	11.2 - Trykksmerter, mekaniske smerter, sår og infeksjoner
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	11.3 - Refererte smerter
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	11.4 - Muskelskjelettsmerter
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	12 - Kuldehypersensitivitet
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13 - Kirurgiske intervensjoner
	13.1 - Tromboseprofylakse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	13.2 - Stumplengde / amputasjonsnivå
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.3 - Stumpens utforming
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.4 - Grepsforbedrende kirurgi
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.5 - Stumpkorrigerende kirurgi
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.6 - Osseointegrasjon
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.7 - Humerus T-Proteser (HTP)
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.8 - Targeted reinnervation
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Problemstilling/ PICO
	Sammendrag
	13.9 - Angulation osteotomi av humerus
	13.10 - Sentralisering av kirurgi ved overekstremitetsamputasjon
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Praktisk info
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	Nøkkelinfo
	Begrunnelse
	14 - Førerkort
	Praktisk info
	Begrunnelse
	15 - Kartleggingsverktøy
	Begrunnelse
	16 - Barnehage og skole
	Begrunnelse
	17 - Utdanning, yrkesvalg og arbeidsliv
	Begrunnelse
	18 - Referanser

	Referanser


