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Uppföljning av ytersättnings- och metall-mot-
metall-proteser 

Huvudorsakerna till uppfölning  
1. Ökad förekomst av kollumfraktur 
2. Förekomst av pseudotumör   
 
Alla patienter utan symptom (smärta i höften) 
  
Första 6 åren   klinisk undersökning med röntgen vartannat år 

 kobolt- och kromkoncentrationer i blod minst en gång under en 
     3-årsperiod  

Efter 6 år postop   klinisk undersökning med röntgen vart 4:e år 
 
Om symptom i form av smärta i den opererade höften föreligger  
uppföljnin som patienter i riskgrupp enligt nedan 
  
Om krom och eller kobolt i blodet > 5 mikrog/L   
uppföljning som patienter i riskgrupp enligt nedan  
 
Patienter tillhörande riskgrupper  
1. kvinnor  
2. brant sittande ledskålar (>50°) 
3. kobolt och/eller krom över 5 mikrog/L 
 
Patienter med symtom eller utan symptom men tillhörande riskgrupper 
 
Första 6 åren   klinisk undersökning med röntgen varje år 

 kobolt- och kromkoncentrationer inom 1 år från första provtagning 
     och sedan vartannat år om inte stigande värden 

 MRT vartannat år (pseudotumör?) 
Efter 6 år postop   klinisk undersökning med röntgen vartannat år kobolt- och 
       kromkoncentrationer i blod minst en gång under en 3-årsperiod  
 
Om pseudotumör  diskussion kring omoperation (revisionskirurgi) 
med d protesbyte och avlägsnande av pseudotumör.  
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Provtagning 
Blodprov ska göras i samband med mottagningsbesök (den som 
bedömer remissen ska notera detta). Sjuksköterskan tar fram 
remissblankett som finns elektroniskt http://www.alsglobal.se/ under 
”orderblanketter” och ”humanprover”.  
Speciellt provrör finns på kem-lab på Falu lasarett (ring 92155 för 
information).  
Kem-lab skickar provet vidare till ackrediterat lab (ALS Scandinavica 
AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå). Ingen beställning behövs i 
TakeCare. 
 
Information till remittent  
Läkaren som träffat patienten på mottagnigen ska skriva brev till 
remittenten och bifoga provsvar och länka röntgen/MRT för 
information och eventuell åtgärd. Ytersättningsproteser har varken 
uförts på Falu lasarett eller rekommenderats och remisserna för 
uppföljning kommer därför från andra sjukhus.  
 
 
 


