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Bakgrund 
 
Artros är en långvarig ledsjukdom där förekomsten ökar med ålder men artros 
förekommer även i yngre åldrar. Totalt har ungefär 700 000–800 000 personer i 
Sverige artros. Man räknar med att fem procent av befolkningen mellan 35 och 54 år 
har artrosförändringar enligt röntgen. Fem faktorer som påverkar förekomsten av 
artros har identifierats; ärftlighet, ålder, övervikt, muskelsvaghet och ledskador 
(Reumatikerförbundet, 2018). Smärta, nedsatt rörlighet och funktion och stelhet när 
man inte rört dig på en stund är vanliga symtom vid artros. Smärtan kommer från 
början under eller efter olika fysiska aktiviteter. I ett senare skede förekommer även 
smärta i vila (Socialstyrelsen, 2018). 
 

 
Figur 1. Behandling av artros sker i 3 steg (Socialstyrelsen, 2018). 
 

Behandlingen sker t ex genom hjälpmedel, smärtstillande läkemedel, fysioterapi och 
artrosskola (Fig.1). I artrosskolan lär sig patienterna om sjukdomen och olika 
behandlingsalternativ. Fysioterapeutisk behandling innebär att patienten bedöms av 
en av en fysioterapeut/sjukgymnast som ger råd och instruerar patienten i fysisk 
aktivitet och träning anpassad efter individuella behov. Behandlingens mål är att 
bibehålla eller förbättra funktionen och minska höftledssmärtan. Om denna 
behandling inte ger tillräcklig symtomlindring kan det bli aktuellt med höftplastik. 
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Ingreppet har generellt mycket god effekt på smärtan och har till och med kallats for 
”århundradets operation” under 1900-talet (Svenska höftprotesregistret, 2018). 
 
Efter ingreppet följer en flera månader lång intensiv period med rehabilitering. Det 
finns forskning som pekar mot att fysioterapi före höftplastik ger snabbare 
återhämtning efter ingreppet. Däremot har det inte kunnat visas att den positiva 
effekten från behandlingen kvarstår mer än ett par månader efter operationen. 
Huruvida artrosskola skulle ha en kvarstående effekt efter operation är inte klarlagt 
(Svenska höftprotesregistret, 2018).  
 
Det finns olika sätt att operera vid total höftplastik. Det bakre snittet är vanligast 
(53,9%), följt av lateralt snitt (knappt 46%). Minisnitt, Watson-Jones snitt samt direkt 
lateralt/bakre snitt i kombination med trokanterosteotomi används endast sporadiskt. 
I Sverige används både lateralt och bakre snitt och fördelningen mellan de mest 
använda snitten har inte visat någon större variation under de senaste åren  Trenden 
går dock mot att operera mer med bakre snitt. Operation med bakre snitt innebär 
mindre belastningsrestriktioner för patienten, vilket i sin tur kan ha betydelse i 
rehabiliteringen (Svenska höftprotesregistret, 2018). 
 
År 2017 utfördes 18 148 primära höftplastikoperationer i Sverige. För de primära 
höftplastikoperationerna i Sverige är medelåldern 67 år för kvinnor och 69 år för män. 
Enligt Svenska höftprotesregistret utfördes 2017 cirka 500 primära totala höftplastiker 
i Dalarna, varav hälften i Falun respektive Mora, (Svenska höftprotesregistret, 2018).  
I Falun utförs även revisionsoperationer. 
 
Behandlingsmål 
 

 Få patienten att känna sig trygg, välinformerad och motiverad att träna 

 Undvika komplikationer (pneumoni, trombos) 

 Uppnå så bra ledrörlighet som möjligt  

 Uppnå så bra muskulär koordination och balans som möjligt 

 Uppnå en så självständig funktionsnivå som möjligt gällande förflyttningar och 
ADL 

 Initialt uppnå godtagbar gångteknik med utprovat gånghjälpmedel samt 
successivt övergå till normalt gångmönster 

 Få patienten att lära sig utföra sitt träningsprogram och få insikt om vikten av 
fortsatt egenträning 

 Få patienten att förstå och lära sig leva med gällande höftregim, för optimalt 
slutresultat 

 
Fysioterapeutiska åtgärder 
 
Preoperativt 
Preoperativ information sker i grupp och målsättningen är att patienten skall vara väl 
förberedd inför sin operation. Preoperativ information har visat sig vara av stor vikt för 
patientens möjligheter att åka hem dagen efter operationen, för patientnöjdhet samt 
en rad andra faktorer (Majid, Lee & Plummer, 2015, Meneghini & Siemba-Davis, 
2017, Siggeirsdottir et al., 2005). 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majid%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26447013
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Informationsbroschyr (Falun; Bilaga 1, Mora; Bilaga 5) och kallelse till 
förundersökning/inskrivningsmottagning skickas till patienten av 
operationskoordinator. Vid mottagningsbesöket som vanligtvis inträffar 1 – 2 veckor 
före operationen träffar patienten förutom läkare även fysioterapeut/sjukgymnast för 
ett teoretiskt informationstillfälle.  

Informationen innefattar; 

 Information om postoperativ träning, målsättning inför hemgång och regim. 
Det är framförallt viktigt att få patienten att förstå vikten av egen träning samt 
att det får smärta under träningen. 

 Kontrollera att patienten fått informationsbroschyr hemskickad, i annat fall 
lämnas den ut.  

 Patienten erhåller också det postoperativa träningsprogrammet, för att bli 
bekant med övningarna.  

 Patienten får även skriftliga instruktioner med teknikråd för gång med kryckor 
och informeras om att kryckor/annat lämpligt gånghjälpmedel bör användas i 
minst 6 veckor postoperativt för att undvika för hög belastning av gluteus 
medius suturen. 

 Praktiska förberedelsetips för snabb hemgång. 

 Patienten får också träffa arbetsterapeut för information kring hjälpmedel. 
 
 
Postoperativt på ortopedavdelningen 
 
Då tidig mobilisering är av stor vikt för att bland annat minska postoperativa 
komplikationer och möjliggöra tidig hemgång (Meneghini & Ziemba-Davis, 2017) 
inleds mobilisering med hjälp av avdelningspersonalen redan på operationsdagen. 
Dagen efter operationen fortsätter mobiliseringen tillsammans med 
fysioterapeut/sjukgymnast. Efter individuell bedömning av varje patient sätts olika 
fysioterapeutiska åtgärder in i syfte att nå behandlingsmålen. Genomgång av 
träningsprogram (Falun; Bilaga 2, Mora; Bilaga 6) med övningar som syftar till att öka 
blodcirkulationen för att minska risken för trombos, aktivera höftmuskulaturen, samt 
öka rörligheten. Behandlingen individanpassas efter patientens behov. Andra 
fysioterapeutiska åtgärder är förflyttningsträning som inkluderar förflyttning ur och i 
säng/stol, stå-och gångträning med adekvat hjälpmedel, förflyttningsträning i trappa 
som utökas successivt efter patientens förmåga samt utprovning och utskrivning av 
de gånghjälpmedel patienten är i behov av. Patienten uppmanas att successivt 
trappa upp aktivitetsnivån efter förmåga. I en pilotstudie av Mikkelsen et al från 2017 
såg man att progressiv styrketräning som påbörjades 3 – 7 dagar efter operationen 
kunde ge goda resultat på förbättrad styrka utan att öka den postoperativa smärtan 
(Mikkelsen et al., 2017). 
 
Fysioterapeutisk målsättning inför hemgång: 

 Självständiga förflyttningar i och ur säng 

 Självständig och stadig gång med adekvat gånghjälpmedel 

 Vid behov klara trappgång 

 Självständigt klara sitt träningsprogram och vara införstådd med gällande 
regim 
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I Falun planeras patienten att gå hem dagen efter operationen. I Mora planeras 
patienten att gå hem två dagar efter operation.  
 
Postoperativt första tiden i hemmet 
Då egenträning har visat sig ge samma effekt som träning som leds av sjukgymnast 
(Mikkelsen et. al, 2014) sker fortsatt träning i form av egenträning utifrån 
träningsprogrammet som lämnats ut på ortopedavdelningen. Vid frågor kontaktas 
fysioterapeut/sjukgymnast på ortopedavdelningen. Vid behov av mer stöd i 
rehabiliteringen involveras i ett tidigt skede fysioterapeut/sjukgymnast från till 
exempel hemrehab, primärvård eller kommun.  
 
Enligt en doktorsavhandling från Göteborg har en stor andel patienter en påverkad 
gångkvalitet postoperativt. Vid skattningar två år efter operationen kan patienten trots 
att den uppger sig vara nöjd med operationen ändå ha en påverkan på gångteknik 
(Zügner, 2017).  
 
 
 
Utvärdering/Resultatuppföljning 

MÄTMETODER 

Utvärdering av Instrument/metod 
 
Förflyttningsförmåga   Klinisk bedömning 
 
Aktiv ledrörlighet   Goniometer 
 
Smärta    VAS-skala 
 
Benlängdsskillnad   Måttband 
 
Muskelstyrka   Trendelenburgs test, grov kraft 
 
 
 
Uppdragsbeskrivning för olika vårdnivåer 
 

Om patienten har behov av längre tids rehabilitering/omvårdnad sker detta på 
rehabiliteringsavdelning eller i kommunalt boende. Hemrehabilitering av 
fysioterapeut/sjukgymnast kan i vissa fall också vara aktuellt. Om detta är aktuellt 
skickas en vårdbegäran eller remiss till respektive instans. 

I samband med utskrivning från ortopedavdelning skickas en remiss för uppföljning 6 
veckor postoperativt hos fysioterapeut/sjukgymnast inom primärvården, t.ex. 
vårdcentral eller privat fysioterapienhet. Patienter som opererats med bakre snitt (i 
dagsläget enbart i Falun) kan vid behov följas upp tidigare. När detta sker framgår 
det av remissen från ortopeden. Vid problem eller frågor innan den första 
uppföljningen i primärvården hänvisas patienten att kontakta respektive ortopedklinik. 
Långtidsuppföljningen skiljer sig åt mellan de olika klinikerna, se lokala rutiner Falun 
respektive Mora. 
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Lokala rutiner Falun  
 
Lateralt snitt  
I Falun opereras flest patienter med lateralt snitt men trenden går mot att operera 
mer med bakre snitt. Vid operation med lateralt snitt  skall abduktormuskulaturen 
avlastas de första 6 veckorna postoperativt. Patienten skall under denna period ej 
träna abduktorerna specifikt samt använda gånghjälpmedel. Om kryckor används 
skall patienten gå med 3 punktsgång. Inga rörelserestriktioner gäller, men patienten 
uppmanas att undvika extrema ytterlägen (tex extrema yogaställningar). 
 
 
Bakre snitt  

Operation med bakre snitt innebär mindre belastningsrestriktioner för patienten som 
direkt efter operationen får använda abduktorer vid aktiviteter och träning. Patienten 
får rådet att släppa kryckorna när de kan gå utan att halta. De får ett annat 
träningsprogram, (Bilaga 3) som de instrueras att trappa upp utefter förmåga (tidigare 
än patienter opererade med lateralt snitt). Ofta sker också en tidigare uppföljning för 
upptrappning av träningsprogrammet. 

 
Dagkirurgisk höftplastik  
Dagkirurgiska höftplastiker med jämna mellanrum i Falun, även om antalet är ett fåtal 
varje år. Dessa patienter blir tillfrågade av läkare efter bedömning om de vill 
genomgå operationen dagkirurgiskt. 
 
 
Uppföljning  
I samband med operationen skrivs automatiskt en remiss från ortopeden för vidare 
rehabilitering hos fysioterapeut/sjukgymnast inom primärvården. Där finns tydliga 
instruktioner för rehabilitering beroende på snitt samt hantering vid icke önskat 
resultat (Bilaga 4, remissmall). 
 
Efter ca 4 månader följs patienten upp via telefon av fysioterapeut/sjukgymnast eller 
vid ett fysiskt besök på ortopedkliniken, av fysioterapeut/sjukgymnast eller läkare för 
en avslutande uppföljning. 
 
I de fall där patienten är i behov av specialiserad uppföljning av 
fysioterapeut/sjukgymnast sker denna på ortopedmottagningen i Falun, alternativt på 
Fysioterapi och dietistenheten i Falun. 
 
 
 
Lokala rutiner Mora 
 
I Mora opereras de flesta patienter med lateral snittföring. Abduktormuskulaturen 
avlastas de första 6 veckorna postoperativt för att undvika ruptur av gluteusmedius 
suturen. Patienten skall under denna period ej träna abduktorerna specifikt samt 
använda gånghjälpmedel. Om kryckor används skall patienten gå med 3 punktsgång. 



6 
 

Under de senaste åren har det diskuterats huruvida patienter som opereras med en 
total höftplastik bör rekommenderas rörelserestriktioner för att undvika att höftleden 
hoppar ur led (Barnsley, Barnsely & Page, 2015, Rowan et al. 2018). Ortopedkliniken 
i Mora har valt att ha rörelserestriktioner som innebär att patienten de första 6 
veckorna efter operationen instrueras att undvika att flektera höften över 90 grader, 
korsa benet över kroppens mittlinje samt att kraftigt rotera det opererade benet.  
 
Postoperativ uppföljning Mora 
Sex månader postoperativt gör operatören en uppföljning via telefon.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1. Informationsbroschyr Falu Lasarett 

 

 

 
Till dig som ska få en 

höftledsprotes 
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Syftet med denna information är att du ska vara välinformerad inför operationen så att du 
aktivt kan medverka till en framgångsrik rehabilitering och vara väl förberedd inför 
hemkomsten från sjukhuset. Så här ser flödet ut  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förundersökning 
1-2 veckor före operationen kallas du till förundersökning på ortopedkliniken. Ta med en lista 
på aktuell medicinering till förundersökningen. Vid förundersökningen träffar du 
sjuksköterska, narkosläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och eventuellt ortopedläkare. 
 
Det tas blodprover och EKG. En bedömning görs om det finns något hinder mot att utföra 
operationen.  
 

Narkosläkaren diskuterar de olika bedövningsalternativ som finns. Ryggbedövning 
används i de flesta fall. Det är en välbeprövad skonsam metod som även ger bra 
smärtlindring första timmarna efter operationen. Genom en spruta i ländryggen blir du 
bedövad i den nedre kroppshalvan. Bedövningen gör att du inte har ont under 

Beslut om operation på 
ortopedmottagningen 

 Förundersökning 

Inskrivning 
Operation 

Inläggning på avdelning 18 eller 12 

Hemgång eller till Patienthotellet och 
fortsatt självträning 

Borttagning av stygn på vårdcentral 2-3 
veckor efter operationen 

Återbesök till fysioterapeut  
6 veckor efter operationen 

Slutkontroll till ortopedläkare eller uppringd av 
fysioterapeut för kontroll  

4 månader efter operationen. 
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operationen trots att du är vaken. Man kontrollerar alltid att bedövning fungerar som 
det ska innan och under operationen.  
Ryggbedövning kan kompletteras med lätt sömnmedel för att kunna sova lätt under 
operationen. Om narkosläkaren bedömer att du inte är lämplig för ryggbedövning 
eller om bedövningen inte fungerar som den ska, så sövs du.  
 
Fysioterapeuten informerar om förhållningssätt efter operationen, går igenom 
träningsprogram och visar hur du går med gånghjälpmedel.  
 
Arbetsterapeuten visar hur du efter operationen kommer igång i vardagsaktiviteter igen, på 
ett för din nya höft, skonsamt sätt och informerar om olika hjälpmedel. 
 
Förundersökningen pågår till cirka kl 15.00. 
 
Du blir uppringd av en sjuksköterska dagen innan operation. Ni kollar då om det har 
uppkommit något nytt sedan förundersökningen, till exempel medicinändringar, sår eller 
liknande.  
 

Hjälpmedel 
Hjälpmedelsbehovet kan variera beroende på vilka svårigheter Du har i Din vardag och hur 
Din hemmiljö ser ut. Syftet med dem är att hjälpa Dig att komma igång i vardagen igen på 
ett, för Din nya höft, skonsamt sätt. Tänk igenom hur Du löser vardagsaktiviteter som t ex 
toalettbesök, personlig hygien och påklädning. Sänghöjd och sitthöjder på stolar kan behöva 
anpassas. Hjälpmedlen får Du själv bekosta. 
 
De flesta brukar behöva toalettstolsförhöjning, griptång, strumppådragare, långt skohorn och 
förhöjningskudde.  

 

Exempel på egenvårdsprodukter som finns att köpa 

 Griptång    

 Strumppådragare 

 Långt skohorn  

 Elastiska skosnören 

 Duschpall  

 Förhöjningsdyna  

 Kildyna  

 Kryckkäpp 

 

Exempel på förskrivningshjälpmedel som finns att låna mot hjälpmedelsavgift 

efter kontakt med arbetsterapeut 

 Toalettstolsförhöjning 

 Badbräda 

 Förhöjningsklotsar 

 Rollator (av fysioterapeut/sjukgymnast) 
 
 
 



11 
 

Det är viktigt att du redan innan operationen ordnar med de hjälpmedel du behöver, samt att du 
provar att använda dem. 

Var kan jag låna/köpa hjälpmedel? 

Du har möjlighet att ordna med vissa hjälpmedel i samband med 

förundersökningen. Egenvårdsprodukter kan köpas i Hjälpmedelsshopen i 

huvudentrén på Falu Lasarett. 
Det finns även Hjälpmedelsshop för köp av egenvårdsprodukter i Borlänge 0243-49 78 50 
och i Mora 0250-49 30 85. 

 

Arbetsterapeuten kan förskriva vissa lånehjälpmedel för uthämtning i 

Hjälpmedelsshopen. 

För öppettider ring 023-49 19 00.  

 

Vill du istället ordna med hjälpmedel på din hemort kontaktar du 

arbetsterapeuten på din vårdcentral om du kan hämta ut hjälpmedel själv.  

 

Om du behöver få hjälp med bedömning av ditt behov i hemmet kontaktar du 

arbetsterapeuten i din kommun. 
 

Hjälpmedlen lämnas sen tillbaka till närmaste vårdinstans.   
 
En tobaksfri operation 
Ett rök/snusuppehåll för dig som patient minskar risken för komplikationer med 50 % efter 
operationen. Därför rekommenderar Ortopedkliniken i Falun rök/snusstopp för alla planerade 
operationer åtminstone 6 veckor före och efter operationen. 
 

 

Att tänka på 

 Ta själv kontakt med kommunen i förväg och förbered att hemtjänst kan behövas efter 
operationen. 

 Ta med bekväma, rymliga och stadiga skor. 

 Ta med aktuella mediciner. 

 Lämna värdesaker hemma. 

 Mobiltelefon får användas på avdelningen men visa hänsyn till andra patienter och 
personalen. Du kan få en vanlig telefon inkopplad på egen bekostnad. 

 Möjlighet till trådlös internetuppkoppling finns. 

 I möjligaste mån ombeds du ordna transport till och från sjukhuset själv. 

 För transport inom sjukhusområdet finns rullstol att låna vid stora entrén. 

 Se till att du har någon i din närhet som kan hjälpa dig hemma efter operationen.  
 

Duschinformation 
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Huden behöver vara ordentligt rengjord innan operationen, då hudbakterier kan orsaka 
infektion. Inför operationen ska du duscha hemma på kvällen dagen före operationen samt 
duscha ytterligare en gång på operationsdagens morgon.  
 
Vid båda tillfällena tvättas kroppen med ett bakteriedödande medel. Håret behöver du endast 
tvätta på kvällen innan operationen. Om du inte kommer åt ordentligt på någon del av 
kroppen, t ex på ryggen eller på fötterna, är det viktigt att du ber om hjälp.  
 
Använd inte nagellack, smink, smycken, armbandsur och/eller hudkrämer efter duschen. 
 
Mat & dryck 
Dagen innan operationen bör du äta, dricka och ta mediciner som vanligt fram till kl 24.00, 
därefter måste du vara fastande.  
 

 

Operationsdagens morgon ska du komma till avd 18 eller till avd 12.   
 

På avdelningen förbereds du för operation. Eventuellt tas ett blodprov för att utföra så kallad 
bastest om blodtransfusion skulle behövas under eller efter operationen. 
 
Personalen följer dig till operationsavdelningen. Du tas emot av en narkossköterska i 
sänghallen på centraloperation och skjutsas sedan in på operationssalen där bedövning ges 
och i undantagsfall sätts en urinkateter. En intravenös infart (kanyl) sätts i hand eller arm och 
du får ett dropp. Infarten används även till antibiotika och smärtlindring. 
 
Under operationen ligger du på sidan. Det ben som ska opereras tvättas med sprit och kläs 
in med steril duk. Operatören lägger ett cirka 15 cm långt snitt på höftens utsida. Vissa 
muskler delas för att komma in i höftleden. Lårbenshuvudet dras ur led och sågas av. Det 
byts ut mot en metallkula, som sitter monterad på en stam vilken fixeras i lårbenet. 
Ledpannans yta fräses för att få fram friskt ben i bäckenet och här fixeras en konstgjord 
panna i slitstark plast. 
 
Under operationen sprutas lokalbedövning runt höftleden för att ge smärtlindring efter 
operationen. När höftprotesen satts på plats sys muskler och bindväv ihop. Huden sluts 
antingen med stygn eller med metallclips. Såret läggs om med förband. Operationen tar cirka 
1 ½ timme. Om du har lämnat ditt medgivande sparas ledhuvudet (kulan) som avlägsnats i 
en så kallad benbank.  

 
 
Efter operationen 
Efter operationen flyttas du från operationssalen till uppvakningsavdelningen, där 
eventuell smärta och illamående behandlas. Ryggbedövningen kan sitta i några 
timmar efter operationen. Personalen på uppvakningsavdelningen bedömer när det 
är lämpligt att du flyttas till vårdavdelningen.  
På avdelningen får du dricka och äta igen. Smärta, blodtryck och puls kontrolleras 
regelbundet. Blodvärdet kan sjunka efter operationen och kontrolleras därför vid 
behov.  
 
Om smärtlindring och träning fungerar bra kan du gå hem eller till Patienthotellet samma dag 
som operationen eller dagen efter. På Patienthotellet stannar du över natten och lämnar 
rummet kl 11.00. 
Såret läggs om på operation och vid behov innan hemgång. Förbandet ska sitta kvar tills 
stygnen tas bort. Du kan duscha med förbandet. Om du har frågor om förbandet bör du ringa 
avdelning 18 eller 12. Stygnen tas bort av distriktssjuksköterska 2-3 veckor efter operationen. 
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Den tiden bokar du själv på din vårdcentral. 
 
Smärtlindring  
Total smärtfrihet är svårt att uppnå efter en så stor operation. 
Lokalbedövningen som ges under operationen ger smärtlindring första halvdygnet efter 
operationen och du slipper den värsta smärtan. Du får smärtlindrande tabletter som ger en 
jämn underhållsdos som vid behov kompletteras med snabbverkande morfinpreparat.  
 
Vattenkastning 
Efter operationen är det viktigt att du kan komma igång med att kissa. Ryggbedövning kan 
ibland göra det svårt. Efter operationen kommer man att använda en scanner för att 
kontrollera urinblåsan vid behov.  Rikligt vätskeintag är viktigt för att komma igång med att 
kissa.  
 
Träning på ortopedavdelningen 
När du har kommit till avdelningen efter operationen börjar vi mobiliseringen direkt. Om du 
mår bra får du sitta på sängkanten och komma upp och stå. Du får träffa en fysioterapeut 
eller en assistent som går igenom den träning du klarar av, med rollator eller kryckkäppar. 
Därefter stegras träningen successivt tills du klarar de fysioterapeutiska hemgångskraven. 
 
Har du funderingar inför hemgången om din hemmiljö eller hur du ska klara dina 
vardagsaktiviteter? Möjligheten finns för dig att träffa en arbetsterapeut på avdelningen. Vid 
behov – säg till personalen. 
 
 
 
Hemgångsklar 
För att få åka hem eller till Patienthotellet behöver du klara följande 

 Ta dig i och ur sängen själv 

 Träna på ett korrekt sätt 

 Gå säkert med ett gånghjälpmedel 

 Eventuellt gå i trappa 
 
Många klarar de fysioterapeutiska hemgångskraven samma dag som operationen eller 
dagen efter operationen och kan åka hem då, men ingen åker hem innan dessa är uppfyllda. 
Vid behov kommer fysioterapeuten till Patienthotellet för slutträning. Vidare ska förstås 
smärtlindringen fungera bra. För att minska risken för infektion och blodpropp försöker vi 
hålla vårdtiden så kort som möjligt.  
 
 
 
Träning hemma 
För bästa resultat efter operationen är det viktigt att träningen utförs dagligen. De första sex 
veckorna tränar du på egen hand, men du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och 
funderingar. Träningen efter operationen är det du som patient som ansvarar för och det är 
den del du kan påverka för att påskynda rehabiliteringen. 
 
Det underlättar väsentligt om du har kommit igång med träningen innan operationen för att 
slippa inlärningsperioden när du är nyopererad. 
 
Du kommer att bli instruerad i träningen av en fysioterapeut både på förundersökningen och 
på avdelningen. Träningsprogrammet innehåller övningar för rörlighet och styrka. Utöver 
detta är gångträning mycket bra för din höft. Styr längden på promenaderna efter hur långt 
du kan gå med god teknik samt vad som inte ger dig mer värk efteråt. 
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Förflyttningar 
 

  
Ur säng 
Flytta rumpan så att du ligger 
nära kanten. Flytta ut ett ben i 
taget eller båda benen 
samtidigt och res upp 
överkroppen. 

I säng 
Sätt dig snett på 
sängkanten, med ryggen 
mot kudden. Lyft upp ett ben 
i taget eller båda benen 
samtidigt och lägg ned 
överkroppen. 

 

 
 

Sätta sig 
Skjut fram det opererade 
benet. Ta tag i stolens 
karmar, håll ryggen rak och 
sätt dig. 

Ställa sig 
Skjut fram det opererade 
benet. Tryck ifrån på stolens 
karmar och res dig med rak 
rygg. 

  
I och ur bil 
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När du ska sätta dig - sätt in rumpan först i bilen och flytta 
därefter in benen. När du ska ut ur bilen flyttar du ut benen 
innan du reser dig. Förflyttningarna och bilfärden kan 
underlättas genom att skjuta stolen långt bak, luta ryggstödet 
bakåt och eventuellt använda förhöjningsdyna. 
 

Gånghjälpmedel  
Du kommer att behöva två stycken kryckkäppar eller rollator minst 6 veckor efter operationen 
för att optimera läkningen av muskulaturen. Det är svårt att uppskatta den exakta tiden men 
generellt kan man säga att du ska använda hjälpmedel tills du inte haltar längre. Det 
viktigaste är att du inte går och haltar.  
 
Köp två stycken kryckkäppar innan operationen och ta med dig dessa till avdelningen. Precis 
som med träningsprogrammet underlättar det om du tränar på att använda kryckkäpparna 
innan du opereras. Tror du dig behöva en rollator efter operationen kan du mot 
hjälpmedelsavgift låna en sådan via din kommun. Har du gått med rollator innan operationen 
behöver du vanligtvis fortsätta använda den en tid efter operationen. 
 
 

 

 
Att gå med kryckkäppar 
 

 
Trepunktsgång 
Sätt fram båda kryckorna och placera opererade benet mellan kryckorna. 
Fördela vikten på båda armarna samt opererade benet.  Kliv igenom med 
friska benet. Försök flytta kryckorna och det skadade benet framåt samtidigt. 
 
 
Gång med en kryckkäpp   OBS tidigast 6 veckor efter operationen.   
Håll kryckkäppen i motsatt hand från den opererade höften. Till exempel 
höger hand vid operation av vänster höft. Det är 
för tidigt med en kryckkäpp om du haltar vid 

gång. 
 
 
 
Gång uppför trapp 
Stå nära trappsteget. Sätt upp det friska benet på trappsteget. Lägg 
vikten på det friska benet och skjut ifrån med hjälp av kryckorna. Lyft 
upp det opererade benet och ta ett trappsteg i taget. 
Använd ledstång om det finns! 
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Gång nedför trapp 
Sätt ner kryckorna ett trappsteg. Det skadade benet följer med kryckorna 
först ner. Därefter flyttar du ner det friska benet till samma trappsteg. 
Lägg vikten på kryckorna för att avlasta. 
Använd ledstång om det finns! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter utskrivningen 
 
Du kommer att bli uppringd av en sjuksköterska 1-5 dagar efter utskrivningen.  
 
Efter operationen får du röra dig fritt i vardagen men tänk på att använda gånghjälpmedel 
under de första 6 veckorna. Under dessa veckor bör du främst träna genom att utföra ditt 
träningsprogram samt successivt ta längre promenader med god gångteknik.  
 
Efter sex veckor kallas du till ett återbesök hos fysioterapeut via din vårdcentral. Vid 
återbesöket repeteras information, tips ges om gångteknik och du blir instruerad i svårare 
träning.  
 
Efter återbesöket till fysioterapeuten kan du börja med andra aktiviteter, t ex allt längre 
promenader (även i ojämn terräng), motionscykel, simning, dans, längdskidåkning på plan 
mark, trädgårdsarbete, m.m. Har du funderingar kring en specifik aktivitet du vill prova på, ta 
upp det till diskussion med fysioterapeut/sjukgymnasten du träffar på återbesöket. 
 
Du avråds livslångt från aktiviteter med mycket stötar (t ex löpning eller gympa med hopp), 
och aktiviteter med tung belastning (t ex tung styrketräning), för bästa livslängd på protesen. 
 
 
 
 
Samlivet 
Samlivet kan oftast fortsätta som vanligt.  
- Det är möjligt att genomföra samlag 6-8 veckor efter operationen.  
- Oavsett om du är kvinna eller man, gäller det att höften är som mest stabil när du som är 

opererad ligger på rygg med din partner ovanpå. 
- Var snäll mot den opererade höften och tvinga den inte till extrema böjningar eller 

rörelser som tar emot.  
- Välkommen att kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut om du har fler funderingar 

angående samlivet.  
 
 
 

Allmän information 
- Du behöver inte något intyg för säkerhetskontroller om du ska ut och resa.  
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- Om du ska göra ett större tandingrepp ska du berätta att du har opererat din höft och fått 
en höftprotes.  

- Det aldrig för sent att sluta röka. Även om du slutar efter din operation ger det positiva 
effekter på läkningen.  

- Du blir vanligtvis sjukskriven under 2 månader efter operationen.  
Bil kan du börja att köra fyra veckor efter operationen förutsatt att du slutat med 
Oxycontintabletter och känner att du har bra kontroll på benet så att du kan framföra bilen 
säkert. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Checklista innan hemgång 

 Ja Nej 

 Vet jag till vilka mediciner jag ska ta, 
hur jag ska ta dem och varför? 
 

  

 Om jag är i behov av ett sjukintyg, 
har jag fått det med mig? 

  

 Kan jag ta mig i/ur sängen själv? 
  

 Vet jag hur jag ska träna? 
  

 Vet jag vilka hjälpmedel jag behöver 
och har jag ordnat med dem? 
 

  

 Vet jag hur jag ska använda dem? 
 

  

 Har jag begärt den hjälp jag behöver 
hemma?  

  

 
 
Ta kontakt med personalen om du har svarat nej på någon av ovanstående frågor. 

 

Viktiga telefonnummer  
 
Förinskrivningsenhet                       023-49 09 85 
Ortopedmottagningen     023-49 26 40 
Operationskoordinator      023-49 26 40 
 
Fysioterapeuterna på Ortopeden,    023-49 28 73 
telefontid 08.00-08.45 (vardagar) 
 
Arbetsterapeut på Ortopeden    023-49 28 54 
 
Avdelning 18     023-49 20 18 
Telefontid kl 13 – 16 och 18 - 19 
Besökstid alla dagar kl 12 – 18 
 
Avdelning 12  023-492012 
Besökstid alla dagar kl 11-19 
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Egna anteckningar 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________  

 
 
Bilder: Angela Elf Boberg ©   
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Bilaga 2. Träningsprogram Falu Lasarett
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Bilaga 3. Träningsprogram bakre snitt, Falu Lasarett 
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Bilaga 4. Remissmall Falu Lasarett 
 
Höftprotes lateralt snitt 
 
Diagnos/fråga: 
Total höftprotes 
Önskad undersökning: 
Tacksam för 6 veckors postoperativ kontroll och vid behov stöd i fortsatt 
rehabilitering. 
Anamnes/Status/Uppföljning: 
Op datum. Opererad med främre snitt, det ”vanliga” snittet i Falun (där man avlöst en 
del av gluteus medius fäste). Ska därför avlasta abduktormuskulaturen första 6 
veckorna postoperativt (använda gånghjälpmedel, om kryckor 3 punktsgång, ej 
specifik träning av abduktorer). Inga rörelserestriktioner, men undvik extrema 
ytterlägen (tex extrema yogaställningar). 
Med vänlig hälsning (operatören) 
 
Höftprotes bakre snitt 
 
Diagnos/fråga: 
Total höftprotes 
Önskad undersökning: 
Tacksam för 6 veckors postoperativ kontroll och vid behov stöd i fortsatt 
rehabilitering. 
Anamnes/Status/Uppföljning: 
Op datum. Opererad med bakre snitt (abduktionsmuskulaturen bevaras vid 
operationen). Abduktionsträning kan påbörjas direkt. Kryckor rekommenderas så 
länge behov finns.  
Inga rörelserestriktioner, men undvik extrema ytterlägen (tex extrema 
yogaställningar). 
Med vänlig hälsning (operatören) 
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Bilaga 5. Informationsbroschyr Mora Lasarett 
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Bilaga 6. Träningsprogram Mora Lasarett 
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