HoŌebrudd
Informasjon Ɵl pasienter og pårørende

Informasjon om skaden, operasjonen, behandlingen,
oppfølgingen og hvordan du skal forholde deg eƩer
at du er utskrevet fra sykehuset.

Hva er hoŌebrudd
Hoftebrudd brukes som en samlebetegnelse på brudd i øvre del av lårbenet.
Hvert år får ca. 9000 personer i Norge brudd i hoften.

Hoftebrudd kan deles opp i 3 forskjellige
områder avhengig av hvor bruddet sitter.
1. Lårhalsbrudd
2. Brudd gjennom hofteknuten
(Pertrokantære brudd)
3. Brudd under hofteknuten
(Subtrokantære brudd)

Årsaker Ɵl hoŌebrudd
Årsaken til hoftebrudd hos eldre er som oftest fall fra egen høyde.
Mange eldre mennesker har osteoporose - også kalt benskjørhet - og da kan
også ganske små uhell gi brudd. Når yngre mennesker får brudd i hoften er
det ofte i forbindelse med idrettsskade eller ulykke.
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Faktorer som øker risikoen
• Økende alder

• Høyt stoffskifte

• Tidlig overgangsalder (kvinner)

• Langvarig bruk av kortisonpreparater

• Lav kroppsvekt

• Røyking

• Betennelsessykdommer som
revmatiske sykdommer, astma,
nyresvikt og kroniske sykdommer
i mage og tarm

• Høyt alkoholforbruk

• Hoftebrudd hos mor

• Lavt inntak av vitamin D og kalsium
• Lite fysisk aktivitet

Forebygging og behandling av benskjørhet
Det er i dag mye man kan gjøre for å forebygge og behandle benskjørhet.
Har du hatt et hoftebrudd, skal du mest sannsynlig starte med medisiner
for å forebygge nye brudd. Viktig i forebygging og behandling er:
• Nok vitamin D og kalsium i kostholdet, alternativt vitamin- og
mineraltilskudd (som tabletter)
• Fysisk aktivitet
• Røykeslutt
• Medisiner mot benskjørhet etter avtale med lege

Mistenker du hoŌebrudd?
Den som har fått brudd i hoften klarer vanligvis ikke å trå på benet og
har sterke smerter i hofteområdet. Øyeblikkelig innleggelse i sykehus
er nødvendig.
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Behandling av hoŌebrudd
En vanlig røntgenundersøkelse viser hva slags type brudd du har. Operasjonsmetode velges ut fra bruddtype, grad av feilstilling og din alder.
Ulike operasjonsmetoder
Sitter bruddet i selve lårhalsen og feilstillingen er moderat, stabiliseres
bruddet med to skruer som skrus inn fra hofteknuten, gjennom lårhalsen,
forbi bruddet og inn i leddhodet (bilde 1).
Er det betydelig feilstilling i brudd som sitter i selve lårhalsen vil lårhalsen
og lårbenshode bli erstattet med en hofteprotese (bilde 2).

Bilde 1) Skruer

Bilde 2) Hofteprotese

4

Sitter bruddet nedenfor lårhalsen (trokanterområdet), stabiliseres
det med en solid skrue som settes opp i lårhalsen. Denne skruen er
forbundet med en plate som festes til øvre del av lårbensskaftet med
mindre skruer (bilde 3).

Avhengig av hvor langt nedenfor hoften bruddet går, vil man
enkelte ganger bruke en margnagle som settes inni knokkelens
hulrom (bilde 4).

Bilde 3) Plate med skruer

Bilde 4) Margnagle
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Om sykehusoppholdet
Før operasjon
Undersøkelser og forberedelser
Når du kommer til sykehuset blir det tatt røntgenbilde, blodprøver og EKG
(undersøkelse av hjertet). I tilegg får du innlagt en kanyle (tynn plastslange
i hånden) hvor vi kan gi deg medisiner og væske. Hvis du trenger surstoff,
får du det gjennom en slange i nesen. Blærekateter legges vanligvis inn
før operasjonen.
Smertelindring
De leste pasienter som kommer til sykehuset med hoftebrudd får lokal
smerteblokade i akuttmottaket. Ut over dette får du smertestillende etter
behov.
Bedøvelse
Vanligvis brukes bedøvelse som settes i ryggen (spinalbedøvelse) i forbindelse operasjonen. Spinalbedøvelse innebærer at nervene til nedre del av
kroppen bedøves og du vil da kunne være våken under inngrepet.
Du kan i tillegg få avslappende medisiner og/eller høre på musikk dersom
du ønsker det. Hvis ikke spesielle forhold gjør det umulig, prøver vi å få til
operasjon så raskt som mulig etter innleggelse på sykehus, helst innen 24
timer og senest innen 48 timer.
Ernæring og faste
Du skal være fastende i minimum 6 timer før operasjonen. Det vil si at
du ikke må spise, røyke, bruke snus, tyggegummi eller spise pastiller.
Du kan drikke klare væsker inntil 2 timer før operasjon, og tilbys en
spesiell ernæringsdrikk som inneholder rikelig med karbohydrater og
som anbefales før kirurgiske inngrep.
Medisiner
Det er svært viktig at vi får en oversikt over hvilke medisiner du eventuelt
bruker. Hvis du ikke har med en medisinliste, hjelper vi til med å skaffe
den. Du skal ikke ta dine egne medisiner på sykehuset. Unntak kan være
øyedråper, inhalatorer og lignende. Avklar i så fall dette med sykepleier.
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Snakk med oss
Under samtale med sykepleier er det viktig at du tar opp forhold som har
betydning for deg i forbindelse med operasjonen, sykehusoppholdet eller
i tiden etterpå. Dette kan for eksempel være boligforhold, familie/sosialt
liv, psykisk helse, religion eller økonomi.
Oppbevaring av verdisaker
Har du verdisaker må dette deponeres/låses inn før du kjøres til operasjon. Verdisaker som ikke er innlåst kan vi ikke ta ansvar for.

EƩer operasjonen
De første timene etter operasjonen ligger du på oppvåkningsavdelingen.
Blodtrykk, puls og hjerterytme blir overvåket. Du får surstofftilførsel, forebyggende antibiotika og det blir tatt blodprøver. Det er vanlig å miste en
del blod under operasjonen, og av og til er det nødvendig med blodoverføring. Når din tilstand er stabil, blir du lyttet til ortopedisk sengepost.
Etter operasjon tar vi også røntgenbilde for å kontrollere at alt er i orden.
Smertelindring
Etter operasjonen er det vanlig å oppleve en del smerter i det opererte
området. Hvor mye varierer fra person til person og hvilket inngrep du har
vært igjennom. Vi ønsker at du skal oppleve god smertelindring, noe som
også er en forutsetning for at du skal kunne komme deg opp av sengen og gå.
Smerter skal ikke være til hinder for aktivisering og opptrening, og det er
derfor viktig at du gir beskjed til personalet når du begynner å få vondt.
De smertestillende medisinene du får den første tiden er ofte sterke, og
det er ikke uvanlig å få bivirkninger som kvalme og sløvhet.
Gjenopptrening
Aktivitet og trening er viktig etter en operasjon. Start trening så raskt
som mulig, siden det gjør at du både kommer deg fortere og forebygger
komplikasjoner. Samme dag eller dagen etter operasjonen får du hjelp
av fysioterapeuten og/eller sykepleier til å stå opp. Hvis du ikke har fått
uttrykkelig beskjed om annet, kan du belaste det opererte benet så mye
du greier. På de første turene er det vanlig å gå med støtte i en ”prekestol”.
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Etter hvert som balansen din blir bedre, kan du begynne å gå med rullator
eller krykker. Dette hjelper fysioterapeuten deg med.
Daglige aktiviteter som toalettbesøk, måltider og personlig hygiene er
også trening, og det er derfor viktig at du så raskt som mulig ivaretar
dette selv. Det innebærer at du går til toalettet, sitter oppe til måltidene
og selv steller deg morgen og kveld. Personalet hjelper deg i gang.
I tillegg til trening trenger du også tilstrekkelig tid til å hvile. Mange har
behov for å hvile på dagen, og det er det selvfølgelig anledning til.
Vi anbefaler deg å ta korte turer opp av sengen lere ganger i løpet av
dagen, i stedet for få og lange turer.
Toalettbesøk og forstoppelse
Dersom du ikk urinkateter innlagt i forbindelse med operasjonen, jernes
dette så raskt som mulig for å redusere risikoen for urinveisinfeksjon og
for å gjenopprette den normale blærefunksjonen. Vi anbefaler ikke å late
vannet på bekken/ laske, da urinblæren ikke blir bli skikkelig tømt når du
ligger. Personalet vil hjelpe deg opp på dostol eller til toalettet.
For å forebygge treg mage/forstoppelse etter operasjonen kan du få et
middel som letter avføring. Du kan også selv forebygge forstoppelse ved å
komme i aktivitet så fort som mulig, drikke rikelig og spise iberrik kost.
Mat og drikke
Etter en operasjon er det svært viktig at du får i deg næringsriktig og
proteinrik mat, samt rikelig med drikke. For at brudd og operasjonssår
skal gro ordentlig, har kroppen din ekstra behov for næring og protein.
Samtidig kan du ha mindre lyst på mat. Det er derfor viktig at maten du
spiser er ekstra næringsrik, slik som egg, kjøtt, isk og melkeprodukter.
Du kan få i deg ekstra næring ved å tilsette smør, løte og næringspulver
i maten. Det kan være lurt å ta multivitamin daglig, samt tran eller
omega-3 kapsler. Enkelte kan også ha behov for ernæringsdrikker.
Det anbefales fem måltider pr dag.
God næring er også viktig for at du skal kunne gjennomføre optimal
opptrening på sykehuset og senere hjemme, samt forebygge fall,
dårlig sårtilheling og trykksår.
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Operasjonssåret og sårskift
Hvor hyppig bandasjen skiftes etter operasjon, avhenger av blødning fra
såret og type bandasje. Du kan dusje med operasjonsbandasjen.
Stingene i operasjonsåret kan jernes hos fastlege eller av hjemmesykepleien ca. 14 dager etter operasjon.
Hvor lenge blir jeg på sykehuset?
Hvor lenge du blir på sykehus avhenger av ditt behov for spesialisert
medisinsk hjelp etter operasjon.
Dine behov for hjelp etter operasjonen kartlegges av personalet sammen
med deg, og eventuelt pårørende. Disse helseopplysningene formidles
deretter til hjemkommunen din. På bakgrunn av opplysningene vil
kommunen sette inn hjelp og ressurser i form av hjemmetjenester,
korttids-/sykehjemsopphold eller rehabiliteringsopphold.
Før sykehuspersonalet kan formidle informasjon om deg til den kommunale
helse- og omsorgstjenesten, spør de alltid om ditt samtykke.
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Mulige komplikasjoner
Etter alle skader og operasjoner kan det oppstå komplikasjoner. En tidlig
komplikasjon kan være infeksjon. Hvis såret blir rødt og hovent og/eller
du får feber, kan det være tegn på infeksjon. Da må du kontakte sykehuset
snarest.
På sykehuset får du medisiner som skal forebygge blodpropp, men det kan
likevel oppstå. Får du hevelse og smerte i leggen eller smerter i brystet og
vanskelig med å puste må du straks ta kontakt med lege.
Merker du økende smerter i hoften etter noen uker kan det bety at bruddet
ikke er stabilt eller har kommet ut av stilling, og det må tas nytt røntgenbilde. Viser bildet at bruddet er kommet mye ut av stilling, kan det være
nødvendig å foreta ny operasjon. Da settes det ofte inn en protese (kunstig
leddhode).
Etter at bruddet har grodd og du er mer i aktivitet, kan du merke smerter
på utsiden av hoften. Det skyldes ofte at skruene som ble satt inn for å
stabilisere bruddet, irriterer sener og muskler i området. Skruene kan i så
fall jernes, men helst ikke før det er gått et år etter operasjonen (viktig for
å sikre at bruddet er skikkelig grodd først).
Blodforsyningen til leddhodet kan bli ødelagt i forbindelse med bruddet.
Hvis det har skjedd, vil leddhodet ikke kunne fungere i lengden. I så fall
vil du etter en periode få økende smerter i hoften og lysken. Dette merkes
gjerne ett til to år etter skaden. De som opplever dette, må få operert inn
et kunstig hofteledd (totalprotese).
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Når du kommer hjem
Selv om moderne behandlingsmetodene er gode, er et hoftebrudd en stor
påkjenning både for hoften og for helsen generelt. Mange får vanskeligheter
med å gå og økt behov for hjelp etter et hoftebrudd. De leste trenger hjelpemidler som toalettforhøyer, gripetang og gåhjelpemidler i etterkant.
På sykehuset får du hjelp til å inne ut hva du trenger og med å formidle
det til din kommune, som deretter leverer det hjemme hos deg. Små
hjelpmidler som gripetang, strømpepåtrekker og lignende må du vanligvis
kjøpe selv. Større ting, som for eksempel rullestol, får du låne.
Lykke til med opptrening
Hvordan opptrening etter hoftebrudd organiseres blir tilpasset den enkelte.
Hovedfokus er på styrke- og balansetrening og øvelser i daglige aktiviteter.
En god måte å trene på er å gå i gang med dine daglige sysler, som å gjøre
lett husarbeid og gå korte turer.
På sykehuset får du et treningsprogram som det er viktig at du følger også
etter at du er skrevet ut. Trening med fysioterapeut fortsetter etter utskrivelsen.
Dette skjer enten på en kommunal institusjon, på privat klinikk eller ved
at fysioterapeuten kommer hjem til deg. Fysioterapirekvisisjon får du med
fra sykehuset.
Husk fallforebygging
• Gå jevnlig til fastlege og få en gjennomgang av dine medisiner
• Sørg for regelmessig fysisk aktivitet
• Ta vekk ”snublefeller” hjemme
• Sjekk synet ditt
Vent med bilkjøring
Du må ikke kjøre bil de første seks ukene etter operasjon. Det er svært
viktig at du har god kontroll på det opererte benet og har sluttet med
sterke smertestillende medisiner før du setter deg bak rattet igjen. Snakk
med din fastlege eller fysioterapeut om hva som er forsvarlig i ditt tilfelle.
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Utreiseinformasjon
Kontroll ved Ortopedisk poliklinikk:
Nei:

Ja:

(Innkalling kommer per post)

Oppfølgingstime hos fastlege:
Dato:

Tidspunkt:

KontakƟnformasjon
Ortopedisk avdeling _________________________________sykehus
Telefon _______________________________________________
Ring sengeposten dersom du har spørsmål etter sykehusoppholdet.
Mer informasjon inner du på www.vestreviken.no/hoftebrudd
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