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Till dig som ska genomgå en 

Höftledsoperation 
  på Aleris Nacka 
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Höftleden 
 
Orsak till operation 
Det finns en mängd andledningar till att 
man behöver en höftplastik. Den 
vanligaste är artros, som ibland 
beskrivs som en förslitning av brosket i 
höftleden. Artros kan utvecklas utan att 
det finns en tidigare skada i höften, 
leden slits helt enkelt ut. 
När detta inträffar slits brosket i leden 
ut med resultat att ben gnids mot ben 
och det kan orsaka smärta, stelhet och 
svullnad. 
 

 
 

De huvudsakliga målen med en 
höftplastik är att 

 

 Minska smärta 

 Att återfå funktion i höften 

 Öka livskvalitet 
 

 
Höftplastikoperationen innebär att 
huvudet på femur (lårbenet), vilket är 
den runda delen av leden, byts ut. 
Även acetabulum, som är ledhålan, 
byts ut. 
 

Delarna som ersätter dessa kallas 
proteser och är utformade att vara så 
lik vår anatomi som möjligt. 
 

Förberedelser inför operationen 
 
Ordna hemma 

Följande information är till för att du 
ska kunna förbereda ditt hem, så att du 
ska klara av tiden efter operationen på 
ett säkrare och enklare sätt. En del av 
denna information är inte relevant om 
du är yngre och har god rörlighet eller 
har hjälp i hemmet.  
 
 

 Ta bort mattor och kablar från 
golvet som kan orsaka fall. 

 Försök att möblera rummen så 
att det är lätt att ta sig fram och 
nå de saker du behöver, med 
tanke på att du kommer ha två 
kryckor vid hemkomsten. 

 Se till att ha mat hemma. 

 En bra ide är att sitta på en hög 
pall när du utför hushållssysslor, 
detta för att minska trötthet som 
ökat stående kan medföra. 

 Om du har svårt att hämta ut 
dina mediciner efter operation 
ska du ordna med en fullmakt 
så att anhörig/vän/hemtjänst ska 
kunna ta ut din läkemedel. En 
sådan kan man få från apoteket 
eller via deras hemsida. 

 
 
Det ingår ingen rehab efter 
operation. Om du tror att du kommer 
att behöva hjälp i hemmet efter din 
operation ska du själv kontakta 
biståndshandläggare/ arbetsterapeut i 
din kommun så att det är ordnat innan 
du opereras.  
 
 
Transport 
Sjukresor till och från sjukhuset  
beviljas enbart efter en medicinsk 
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bedömning. För övrigt gäller 
kommunala transportmedel alt. egen 
ordnad bil. 
 
 

Rehabilitering 
Kontakta en sjukgymnast innan 
operation, så du har en tid inbokad 
senast två till fyra veckor efter 
utskrivning från vårdavdelningen. 
 
Om det är så att du inte klarar att ta dig 
till sjukgymnasten på egen hand efter 
operationen och inte har någon som 
kan hjälpa dig, tala då med din 
sjukgymnast, som kan hjälpa dig med 
eventuella sjukresor. 
Det är av mycket stor vikt att du tränar 
tillsammans med en sjukgymnast efter 
utskrivningen.  
 
 

Personlig hygien 
Du ska duscha tre gånger totalt med 
en desinficerande tvål, två gånger 
kvällen före och en gång operations 
dags morgon på vårdavdelningen. 
Tvålen du ska använda heter 
Descutan/Hibiscrub och köps på 
apoteket. 
 
Vidare information om duschnings 
instruktioner finns i förpackningen. 
Använd inget smink och ta bort 
eventuellt nagellack/ gelénaglar. 
Lämna smycken hemma! 
 
 
 
 
 
Du ska vara fastande 
operationsdagen.  
 
Fasta efter kl 24 natten innan 
operationen. Därefter får du endast 
dricka 2 dl vatten fram till du ska vara 
på vårdavdelningen. Du får inte äta 
någonting.  

 
 
Faktorer som kan påverka din 
planerade operation 
 

 Om du har sår på kroppen 

 Om du får en infektion före 
operationen så som förkylning, 
maginfluensa, tandinfektion eller 
oklar feber  

 Om du får en annan betydande 
förändring av ditt hälsotillstånd.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om någon av dessa ovanstående 

faktorer händer, kontakta då 

operationskoordinator 

 

Ann-Britt Bjersten 

08-601 53 75 

Vardagar 08:00-12:00 
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På sjukhuset 
 

 
 
 
 
Vårdavdelning 21 
På Vårdavdelning 21 vårdas patienter 
som genomgått diverse kirurgiska och 
ortopediska operationer.  
 
Män och kvinnor vårdas på samma sal.  
Vårdtiden är ett dygn.   
 
På avdelningen arbetar sjuksköterskor, 
undersköterskor och vår sjukgymnast. 
Läkare kommer du träffa under 
vårdtiden innan hemgång. 
 
Ta med hygienartiklar, egna kläder och 
skor som sitter bra och säkert.  
 
Pga. allergi ber vi dig att inte använda 
starka parfymer.  
 
Det går bra att använda egen mobil. 
Men tänkt då på att nattetid ha 
mobilen avstängd alternativt ha 
ljudet avstängt för att inte störa dina 
rumsgrannar.  
 
 
Inga besök på vårdavdelningen. 
Detta på grund av de korta vårdtider 
samt för att minimera infektionsrisken 
när besökare kommer utifrån. Det är 
bättre att ta emot besök i hemmet efter 
operationen.  

 

 
Operationsdagen 
Du kommer fastande till avdelningen 
anmäl dig på expedition. Ta med 
legitimation. En sjuksköterska kommer 
att ha ett kort ankomstsamtal med dig. 
Därefter ska du duscha och tvätta dig 
med desinficerande tvål igen. Efter 
duschen byter du om till sjukhusets 
kläder. Sedan får du lägga dig på din 
säng och vänta på att få komma till 
operationsavdelningen. Väntetiden kan 
variera beroende på hur 
operationsprogrammet fortlöper.  
 
 
På operationsavdelningen/ 
uppvaksavdelningen 

 

 
 
 
 
När du kommer till operations-
avdelningen tas du om hand av 
anestesipersonalen. Du får träffa 
narkosläkaren och operatören som ska 
operera dig. Operatören gör en 
markering med tuschpenna på höften 
som ska opereras. 
 
 
På uppvakningsavdelningen 
De första timmarna efter operationen 
ligger du på uppvakningsavdelningen. 
Där kontrolleras du noga och 
övervakas med puls och blodtrycks 
mätning. Du får något att dricka men 
först uppe på vårdavdelningen får du 
börja med en lättare fika. Du ska stiga 
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upp första gången redan här på 
uppvaksavdelningen. Det räcker med 
att ha stått upp bredvid sängen så har 
du redan kommit långt i din 
mobilisering. 
 
 
Åter på vårdavdelningen 
Du kommer att få regelbunden 
smärtlindring, men vi vill åter betona 
vikten av att du säger till om du har ont 
eller om något inte känns bra. Här 
fortsätter mobiliseringen och du 
kommer att få stiga upp för att gå på 
toaletten till en början, första gången 
tillsammans med personal.  Det är 
naturligt att känna sig lite yr och man 
kan känna sig illamående efter narkos.  
 
Det rekommenderas att du bär löst 
sittande kläder under din vistelse på 
vårdavdelningen, detta för din egen 
bekvämlighet och för att 
sjuksköterskorna och sjukgymnasten 
kommer inspektera förbandet. 
 
 

 
 
Du kommer att träffa sjukgymnasten 
under vårdtiden. Tillsammans går ni 
igenom ett träningsprogram. 
Sjukgymnasten kommer visa dig vilken 
teknik du ska använda för att ta dig i/ur 
säng och förflytta dig på ett säkert sätt 
med hjälpmedel.  
 
Målet är att du självständigt ska ta dig 
fram med hjälp av ett, för dig utprovat 
gånghjälpmedel, detta inkluderar även 

trappgång. Det är viktigt att du gör 
övningarna du fått av sjukgymnasten. 
Du ska även göra dessa på egen hand 
och inte endast när sjukgymnasten är 
närvarande.  

 
Smärta 
Det är viktigt att du regelbundet tar 
smärtstillande medicin, så att du kan 
göra dina övningar och fortsätta göra 
framsteg. Du kommer ej vara helt 
smärtfri 

 
 
Rehabilitering 
Sjukgymnastiken har en nyckelroll i din 
rehabilitering efter operationen. Det är 
på ditt ansvar att aktivt delta i 
sjukgymnastiken genom att göra de 
övningar som du fått på avdelningen 
samt fortsätta med dessa efter 
hemkomsten.  
 
Efter operationen är det normalt med 
svullnad, blåmärken och viss smärta 
främst efter övningar. Detta ska dock 
inte hindra dig från att fortsätta att göra 
dina övningar. 

 
 
Skötsel av operationssåret 
Innan du åker hem inspekteras ditt 
förband och byts vid behov. Förbandet 
är täckt av en vattenavvisande 
plastfilm, vilket innebär att du kan 
duscha försiktigt. Om vatten tränger in 
under förbandet eller om plastfilmen 
släpper från huden måste förbandet 
bytas hos vårdcentral eller närakut. Det 
bästa vore om det kunde sitta på orört i 
tre veckor, därefter ska agrafferna tas 
bort på din vårdcentral. 
 
När dina agraffer har tagits bort och 
såret har läkt är det rekommenderbart 
att massera huden runt ärret med 
fuktighetskräm. Detta kommer att öka 
rörligheten i ärret och där med att 
underlätta rörligheten i höften. 
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Har du frågor kring ditt förband ska du 
kontakta vårdavdelningen alt 
ortopedmottagningen. 

 
Att leva med en höftprotes 
Denna del är inriktad på att ge dig svar 
på vanligt förekommande frågor och 
tips som kan vara bra att följa. Läs 
igenom innan operation och gå sedan 
tillbaka och använd texten som 
uppslag då frågor uppstår.  
 
 
Viktiga förhållningsregler 
När du fått en ny höftled är det viktigt 
att du vet hur du ska förhålla dig för att 
minimera riskerna för att höften hoppar 
ur led, gäller särskild de närmaste sex 
veckorna.  
Du ska gå med 2 kryckkäppar de 6 
första veckorna.  
Du ska iaktta försiktighet i alla rörelser 
runt opererade höften.  
 
Undvik rörelser i ytterläge.  
 
 

 
Förflyttningsteknik i hemmet 

 
Gå upp ur sängen på den sida 
som du brukar   
 

 Rör dig mot kanten av sängen, 
genom att böja ditt friska ben 
och använd armarna och ditt 
friska ben att flytta sätet till 
sängkanten. 

 Sätt benen över sängkanten; 
var noga med att inte böja mer 
än 90° i höften) lyft dina ben ur 
sängen, ett ben i taget. 

 Placera dina händer på vardera 
sidan av kroppen och glid fram 
så att fötterna kommer i kontakt 
med golvet. 

 Du tar dig tillbaka i sängen på 
samma sätt fast omvänt. 

 I sängen ha gärna kuddar 
mellan benen om du ligger på 
rygg eller din opererade sida. 

 Du ska sova på rygg sex veckor 
efter operationen. 
 
 
Resa sig upp (ex från sängen, 
stol, toalett mm) 
 

 Försäkra dig om att dina fötter 
står stadigt på marken, så att du 
inte halkar. 

 Håll det opererade benet rakt 
och placera dina händer på 
sängen eller stolen. 

 Luta dig lätt framåt och tryck dig 
upp genom att använda det icke 
opererade benet och armarna. 

 Räta gradvis på dig och hitta 
balansen, sträck dig efter ditt 
gånghjälpmedel. 

 Använd aldrig gånghjälpmedel 
till att dra dig upp. De är lätta 
och du kan falla baklänges. 
 

 
 
 
Sätta sig (ex på sängen, stol, toalett 
mm ) 
 

 Backa tills du känner 
sängen/stolen bakom båda 
benen. 

 Håll det opererade benet rakt. 

 Sträck dig efter sängen/stolen, 
en hand i taget. 

 Sätt dig sakta, om det behövs 
sträcker du ut det opererade 
benet. 

 Slutligen sätter du dig långt bak, 
så att hela sätet är understött. 
 

 
Gång 
 
Med hjälp av kryckor går du i 
följande ordning: 
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1. Gånghjälpmedel (kryckor eller 
betastöd) 

2. opererade benet  
3. Friska benet 

 Försök att sträcka på dig och ta 
små jämna steg. 

 Titta inte ned på fötterna 

 När du vänder dig, rör dig runt 
så att fötterna alltid pekar 
framåt. Ta små steg, där du 
lyfter på fötterna, detta för att du 
inte ska vrida den opererade 
höften. 

 
 
Bada/duscha 

 

 Undvik att bada den första 
månaden. Såret ska vara helt 
läkt.  

 Tänk på din säkerhet när du 
duschar. Använd anti-halkmatta.   

 Diskutera gärna med en 
arbetsterapeut, för att få till en 
bra lösning. 

 
 
Sexuellt umgänge 
Man kan ha sexuellt umgänge ca 6-8 
veckor efter operation om höften känns 
bra. Har du funderingar kring detta, 
fråga din operatör.  
 
 
Vardagstips 

 

 Vid förflyttning av varma 
vätskor, bär i behållare med lock 

 Sitt gärna på en hög stol när du 
utför vardagsysslor. 

 Använd en väska som du kan 
hänga över underarmen för att 
bära lättare saker och ryggsäck 
vid tyngre saker eller längre 
sträckor, detta medan du 
fortfarande använder kryckor. 

 
 
Kliva in en bil 

 

 Be den som kör bilen parkera 
en bit från trottoarkanten, så att 
du står i markhöjd när du ska 
kliva in i bilen. 

 Flytta bak sätet och fäll 
ryggstödet bakåt en aning innan 
du kliver in i bilen. 

 Backa in i bilen, håll ditt 
opererade ben framför dig. Sätt 
dig och hasa dig bakåt in i bilen. 

 Ta in benen i bilen ett ben i 
taget. 

 Att kliva ur bil gör du omvänt. 

 Det rekommenderas att du inte 
reser längre sträckor med bil 
direkt efter operation. 

 
 
Att köra bil 
Det rekommenderas att du väntar 
med bilkörning i minst sex veckor 
efter operation. Det kan vara bra 
att simulera en panikbromsning i 
din parkerade bil, innan du kör 
första gången efter operation. Man 
bör ej köra så länge man använder 
starka smärtstillande. 

 
Flyg 
Det är inte rekommenderbart att flyga 
längre än 1 timme de första 12 
veckorna efter operation. Detta pga. att 
risken att utveckla blodproppar är 
fortfarande hög inom de 12 första 
veckorna. 
För eventuella framtida längre resor, 
råder vi dig att hålla igång cirkulationen 
i vaderna (fottramp), möjligen använda 
stödstrumpor, ställa dig upp och 
regelbundet gå i gången på planet 
samt att dricka rikligt med vätska. 
 
 
 
 
 
Realistiska mål 
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 Att gå utan gånghjälpmedel 
efter 6-12 veckor, detta kommer 
att styras av din sjukgymnast 
och sker stegvis. 

 6-veckor efter operationen 
borde du kunna återgå till att 
köra bil, hör dock med din 
läkare innan. 

 Efter 6 veckor ska du kunna 
successivt återvända till dina 
tidigare aktiviteter. 

 Kunna gå normalt i trappor efter 
6-12 veckor. 

 Om höften är den enda orsaken 
till smärta, borde du kunna 
minska smärtstillande 
medicinering vecka 6-12. 

 Beroende på din livskvalitet 
innan operation, borde du kunna 
märka en förbättring från och 
med 6:e veckan och framåt. 

 
 
Komplikationer 
De risker som finns är blodpropp, 
infektion, protesluxation, blödning, 
benlängdsskillnad och nervskada. 
 
De vanligaste symtomen vid blodpropp 
är: smärta/svullnad i vaden och 
feber/allmän sjukdomskänsla. Detta 
kan uppstå ganska långt efter 
operation, upp till ett år. För att 
förhindra uppkomst av blodproppar ges 
ett läkemedel mot proppbildning. Detta 
ges som en injektion som tas dagligen 
enligt ordination. 
 
Tecken på infektion är: rodnad och 
kraftig värmeökning kring 
operationsområdet, feber, trötthet och 
synlig varbildning i såret. 
Plötslig eller stegvis försämring 
gällande funktion eller smärta bör 
undersökas av din kirurg. Infektion 
inträffar vid ca 1 % av alla 
höftplastikoperationer.  I ett fåtal fall 

behöver man ta bort protesen och låta 
infektionen läka innan man kan sätta i 
en ny protes 
 
Protesluxation, att den nya kulan 
hoppar ur led, är också mycket 
ovanligt, omkring 1-2 % av alla 
höftproteser. Störst risk föreligger de 
första sex veckorna. De flesta gånger 
det händer är det godartat och kulan 
läggs tillbaka i narkos. I ett fåtal fall 
behöver man göra en omoperation för 
att stabilisera höften. 
 
 
Om du får problem 
Om det skulle uppstå en värmeökning 
samt rodnad och smärta över 
operationsområdet och/eller om du får 
feber (utan förkylningssymtom eller 
liknande) någon vecka efter 
operationen, kan detta vara tecken på 
infektion. Ta då i första hand kontakt 
med Aleris Specialistvård Nacka enligt 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

 Kontakta biståndsbedömare om du 

har behov av hjälp i hemmet efter 

operation. 

 Duscha dagen före enligt 

instruktion som du fått 

 Ta med svarsformuläret till 

höftregistret 
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Att göra inför operation 
 

 Duscha dagen före operation 

 Kontakta oss om du har en infektion eller sår 

 Kontakta biståndsbedömare om du har behov av hjälp i hemmet efter operation. 

 

 
Att ta med till sjukhuset 

 Legitimation 

 Aktuell medicinlista ev Warankort 

 Dina dagliga mediciner 

 Bankkort/ pengar till att hämta ut recept med 

 Toalettartiklar 

 Stadiga skor 

 Privata kläder, mjuka kläder är bra 

 Mobiltelefon 

 Ta  svarsformuläret till ryggregistret 
 

Våra kontaktuppgifter 

 

Ortopedmottagningen Aleris Nacka   
Vardagar 06:00 – 15:00, Telefon: 08-601 53 30 

 

Operationskoordinator Aleris Nacka 

Vardagar 08-12:00, Telefon 08-601 53 75 

 

Vårdavdelning 21 Aleris Nacka 
Måndag till torsdag dygnet runt, fredagar till kl 14:00  

Telefonsvarare kan förekomma  

Telefon: 08-601 53 77 

  

Sjukgymnast 08-601 52 25 

 

Närakuten Aleris Nacka 

Alla dagar 08:00 – 22:00 bokas via 1177 

 

Annan akut inrättning om ej svar från ovan 
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Lycka till 


