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Sammanfattning 

Behandling av patienter med femur- och/eller höftfrakturer som inte kan 

opereras direkt. 

 

Förutsättningar 

Denna riktlinje gäller för patienter som kräver ”akut sträckbehandling”, tibia- 

alternativt calcaneus-sträckbehandling. 

”Akut sträckbehandling” utförs då operation inte kan göras direkt av olika 

anledningar, t.ex. patientens tillstånd, tillgänglighet till operation m.m. 

 

Genomförande 

Arbetsuppgifter vid sträckbehandling 

Personal på akutmottagningen 

 Informerar patienten om vad som ska göras. 

 Ringer ortopedisk vårdavdelning (E51) och beställer en säng till 

patienten med kälke och vikter (10 % av patientens kroppsvikt). 

 Lyfter över patienten till sängen; oftast lättare att göra innan sträcket är 

på plats. 

 Konsulterar ortopedläkare om eventuell KAD ska sättas innan sträcket 

kopplas på. 

 Dukar upp sterilt för insättning av Kirschnertråd. 

 Assisterar ortopedläkare vid det kirurgiska ingreppet och hjälper till att 

koppla på sträcket i sängen. 

 Patienten skrivs in och transporteras till ortopedisk vårdavdelning (E51), 

där en ”finjustering” av kälken får göras. 

Personal på ortopedisk vårdavdelning (E51) 

Ansvarar för iordningställande av två stycken sängar med sträckanordning; 

en på ortopedisk vårdavdelningen och en i akutmottagningens förråd. Vikter 

och snören ska även finnas med. Sängen som är placerad på ortopedisk vård-

avdelning (E51) transporteras till akutmottagningen vid behov, så att det 

alltid finns en säng tillgänglig där. 
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