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Primärt v id cervikala höftfrakturer (Garden 1 1 1 - IV) där patienten ti l l  följd av hög ålder e l ler 
demens inte bedöms klara rehabiliteringen efter en total höftledsartroplastik .  U ppenbar 
coxartros får inte förel igga. 
Havererad cerv ikal höftfraktur, där patienten till följd av hög ålder e l ler kom pl icerande 
sjukdom ar (pareser, seni l itet) inte bedöms klara rehabiliteri ngen efter en total 
höftledsartroplastik .  
Cementerad halvprotes (MS 30 Bipolar) används för närvarande .  

Utredning 
Prim ära fal l :  Vid g ravt d islocerade cerv ikala höftfrakturer (Garden 111 - IV) övervägs primär 
hem i-plastik om patienten är > 80 - 85 år. Sekundära fal l :  Aktue l l  röntgen höft med 
referensku la+ lung röntgen.  Narkoskonsu lt , eventuel l t  medicinkonsult . Blodprover enl igt 
vårdri ktl i nje "Bladprover och blodbestäl l ning preoperativt". 

Behandling 
Operation sker i spinalbedövning , alternativt fu l l  narkos. 

Mobilisering 
Om möj l igt får patienten komm a  upp på benen samma dag som operationen och belasta 
med lämpl igt gånghjälpmedel. 
Vändning med coxitdyna. Får ej rotera i höften .  M obi l i sering i övrigt under ledning av 
sjukgym nast och arbetsterapeut. Får sitta max 90° de första 3 m ånaderna om opererad med 
främre sn itt. 

Uppföljning 
Postoperativ röntgenkontro l l  dagen efter operation samt därefter enl igt ordi nation. 
Utskrivning indiv iduel lt .  Om patienten är uppegående används 2 kryckkäppar under 6 veckor. 
Normalt men höftsparande leverne kan vanl igen upptas efter 3 - 4 m ånader 
Eventuel lt återbesök ti l l  operatören 2-3 månader efter utskrivning . Därefter vanl igen inga 
ytterl igare återbesök, utan patienten el ler anhöriga får ta ny kontakt v id behov . 

Komplikationer 
Tidig och sen infektion .  Luxation .  Lossn ing .  Peroperativa nervskador. Trom bos. 

Preoperativt 
Ankomstsamtal och information ti l l  patienten .  
Fasta: Se Vårdri kt l inje från anestes i :  Fasteruti ner inför anestesi HS . 
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Ordinarie med icinering kompletteras med injektion lnnohep enl igt vårdriktl inje 
Trombosprofylax vid Ortopedisk kirurgi . 
Smärtl indring enl igt generel la läkemedelsordinationer el ler enligt läkares ordination. 
Antibiotikaprofylax enligt vårdriktl inje Antibiotikaprofylax . 
Injektion Cyklokapron® enligt vårdrikt l inje Cyklokapronbehandl ing vid höftplastik. 

Posta perativt 
Åter ti l l  avdelningen operationsdagen. 
N EWS enligt rutin. 
B ladprover dagen efter operation: Hb. Övriga blodprover vid behov. 
KAD ut snarast m öj l igt. 
Vätskel ista och urinmätning . 
Postoperativ röntgenkontrol l  dagen efter operation. 
Smärtl indring enl igt vårdr iktlinje Smärtlindri ng vid proteski rurgi . 
ADL-träning under ledning av arbetsterapeut, som också provar ut hjä lpmedel v id behov. 
Trom bosprofylax i normalfal let 10-35 dagar. 
Vårdplanering om behov finns. 
Vid utskrivningen förses patienten med kortet "Konstgjord led" och informeras av läkare om 
framtida infektionsrisk. 
Intern infektionsregistrering ifyl ls .  
Sutur- el ler cl i pstagning 2 veckor postoperativt. 
Återbesök: Var god se under rubrik "U PPFÖLJN ING" 
Form ulär ti l l  höftreg ister +intern infektionsregistrering ifyl ls .  

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 2020-04-16, inga ändringar. 
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