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Nedanstående flöde syftar t i l l  att åskådl iggöra vi l ka moment som görs pre-, per- och 
postoperativt i samband med en höftprotesoperation. 

Processbeskrivn ing 
Preoperativt 
Hälsodeklaration 

Blod 

EKG 

Prover 

Röntgen 

Röntgen cor/pu lm 

Sjukgymnastik 

lnfektionsprofylax 

Trom bosprofylax 

Preoperativ vätska 

Peroperativt 

Vårdrikt l inje :  Höftprotes 

Ifylld av patient eller närstående. 

Bastest - tas ej rutinm ässigt utan ordineras vid behov . 

> 65 år eller hjärtsjuk .  

Blodgrupp, Hb, LPK, TPK, CRP 
Na,  K ,  Krea, PK, APTT 

Höft I protesbäcken inklusive referenskula.  Röntgen ej äldre än 6 
m ånader. 

Enligt ordination. 

Kal las ti l l  g ruppinformation hos arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Dubbeldusch med Descutan m orgon och kväl l  dagen före 
operat ionen , håret tvättas en av gångerna , ny dusch på 
operationsdagens morgon. 
Kontrol l att patienten inte har några sår v id  inläggningen 

lnnohep 4 500 E enligt riktl inje för Trombosprofylax vid elektiv höft
och knäartroplast ik. 

Då de flesta patienter kommer som d irektintag ordineras inte 
infusion av vätska regelm ässigt. 
Patient informeras om vätskeintag per os v i lket är ti l låtet fram ti l l  två 
timmar innan operation. 1-2 g las klara vätskor (OBS ingen mjölk) . 

Vid d iabetes se riktl injer för Diabetes - anestesi Varberg och 
Diabetes mellitus och kirurgi Halmstad. 

Sida 1 av 3 
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef, Publicerad : 2020-04-16 
Huvudförfattare: Stam Daniel HS ORT 



Gäl ler för: Ortopedikl iniken Hal lands sj ukhus, 
Vårdadministrativa enheten ortopedi  Halmstad, 
Vårdadmin istrativa enheten ortoped i  Varberg 

� Region HaUand 

Personal 

Anti bi oti kap rofyl ax 

Blödningsprofylax 

KAD 

Smärtl indring 

Postoperativt 
UVA /  IVA 

Smärtl i ndring 

Hjälpmedel 

Kontrol ler 

Prover 

Röntgen 

Omvårdnad 
Mobi l isering 

Sårvård 

Uppföljning/avslut 
Sjukgym nastik 

Återbesök 

Vårdrikt l inje :  Höftprotes 

U nder protesoperation är det stängd sa l .  M unskydd ska bäras av 
al l personal . Dok (hjä lm)  ska bäras av a l l  steri l klädd personal enl igt 
hygiens rutiner. 
OBS! Efter besök i personalutrym mena - nytt dok (hjälm) .  

Se  kl in isk rikt l inje:  Antibiotikaprofylax 

I njektion Cyklokapron ges 1 gram 1 0  m inuter innan operationsstart. 
Se separat rikt l inje Cyklokapron behandling vid höftplastik 

Används i nte generel lt men kan bl i  aktuel lt v id monitoreringsbehov. 

Var god se Vårdriktl i nje:  Smärtlindring vid proteskirurgi 

Normal postoperativ övervakning så kort tid som möj l igt. 

Var god se Vårdriktl inje: Smärtlindring vid proteskirurgi 

Coxitdyna, toalettstolsförhöjn ing ,  g ri ptång och strum p-pådragare. 
(Skal l  vara ordnat i förväg av patienten själv via 
d istriktsarbetsterapeuten . )  

N EWS används på a l la patienter enl igt ruti n .  

OBS läckage från operationssår och dränhål. 

Na, K, krea och Hb första postoperativa dagens m orgon.  

Första postoperativa dagens förm iddag, protesbäcken samt 
röntgen höftled. 

Mobi l iseringen bör påbörjas så tidigt som muskelfunktionen t i l låter, 
i praktiken några t immar efter avs lutad operation.  Fu l l belastning 
om inget annat anges . 
Försiktighet vid m obi l isering med tanke på luxationsrisken. 

Förbandsbyte på avdelningen enbart vid läckage e l ler vid helt 
m ättat förband. Därutöver om läggning v ia distri ktssköterska vid 
behov .  
Suturtagning två veckor postoperativt. Remiss t i l l  d istriktssköterska 
utfärdas. 

Kal las inom sex veckor postoperativt t i l l  sjukgymnast på 
vårdcentral. 

Enl igt operatörens ord inat ion.  
I nformationsblad om extra återbesök vid behov lämnas. 
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Patientinformation/delaktighet 
Vid utskrivning förses patienten m ed kortet (Meta l l implantat) och informeras av läkare om 
framtida infektionsrisk och andra möjl iga långsiktiga kom pl ikationer. 

B l i r  sjukskrivning aktuel l  anpassas längden efter patientens yrke, men vanl igen ci rka tre 
m ånader - se Försäkri ngskassans beslutsstöd . 

B i lkörning - Rekommenderas ej första 3 postoperativa m ånaderna . 

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 190328. Ändring under rubrik smärtl i ndring . 

Vårdrikt l inje :  Höftprotes 
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