
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikofaktorer og 
forebygging 

Fakta om lårhalsbrudd Fysioterapeutens rolle Sykepleierens rolle Legens rolle 

Treningsprogram 
Treningsprogram 2 

 
Regelverk Samhandlingsreformen Oppslagsverk Pasientinformasjon 

Dokumentasjon og informasjon 

Rehabilitering etter brudd i øvre del av lårbeinet 

Sykehus 

Kommunal 
Tildeling og 

koordinering 

Hjem 
Fysio. / ergo. 

Fastlege / 
tilsynslege 

Kontroll 
Kirurgisk 

poliklinikk 

Korttidsavdeling 
Fysio. / ergo. 

Langtidsavdeling 
Fysio. / ergo. 

Hjem 
Fysio. / ergo. 
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Om pasientforløpet 
 

 
Beskrivelse av brudd:  

     
 

      

Operasjonsmetode:  

    
 

 
 

Pasientforløpet gjelder pasienter som har behov for kommunale tjenester etter å ha blitt operert for brudd i øvre del 

av lårbeinet. 

 

Pasientforløpet beskriver ulike behandlingsnivå som kommunen tilbyr. 

 

Kommunen mottar melding fra sykehuset om pasient tilhørende i kommunen. 

Pasienten har behov for kommunale tjenester etter utskrivelse fra sykehuset. 

Det blir umiddelbart vurdert på hvilket omsorgsnivå rehabiliteringen skal iverksettes. 

 

Pasientforløpet må kontinuerlig kvalitetsforbedres gjennom evaluering og oppfølging. 

Eksempel på metodeverktøy finnes hos Kunnskapssenteret 

  

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy


 
 

 

Ved forberedelse til utskrivelse fra sykehuset 
 

 
Beskrivelse av brudd:  

     
 

      

Operasjonsmetode:  

    
 

 
 

 

• Melding til kommunen innen 24 timer 

• Melding om utskrivningsklar pasient 

• Forside habiliteringsplan fylles ut av operatør 

• Resepter 

• Epikrise lege 

• Sykepleiesammenfatning 

• Epikrise fysioterapeut 

• Henvisning til fysioterapeut 

• Pasientinformasjon 

• Kontrolltime ved kirurgisk poliklinikk 

• Hjelpemidler 

 

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 



 
 

 

Sjekkliste for tildeling og koordinering av tjenester i kommunen 

(Pasientforløp: Brudd i øvre del av lårbeinet) 

Rutiner 
Før bruker reiser hjem etter opphold ved sykehus, skal koordinerende enhet i sykehus og 
kommune ha dialog for å planlegge hjemreisen.  
I henhold til Samhandlingsavtale skal kontakt skje i tidspunkt mandag – fredag mellom kl. 
08.00 – 15.00  
 

Kommunikasjon skal dokumenteres og registreres i pasientjournal. Noter navn på 
kontaktperson. 
 

Sjekkliste (kommunens tildelingstjeneste skal etterspørre/se til følgende): 
Det foreligger nødvendig informasjon om pasientens hjelpebehov for vurdering av 
videre oppfølging/tjenestebehov for pasienten. 
Fastlege/tilsynslege informeres og skal om mulig tas med i vurdering av behovet for 
tjenester. 
 

Dato og tidspunkt for hjemkomst skal være avtalt. 
 

Videre kartlegging/observasjoner/tiltak som skal gjennomføres i kommunen, skal 
framkomme i sykepleiesammenfatning/epikrise, som sendes elektronisk til 
kommunens tilelingstjeneste via postmottak. 
 

Sykehuset sender med nødvendige resepter, evt. medisiner for 1 døgn/helg. 
 

Hvilke hjelpemidler er nødvendige? 
Er noe bestilt/omsøkt fra sykehuset?  
 

Har sykehuset informert pårørende om tidspunkt for utskrivelse? 
 

Hjemkomsten tilrettelegges (nøkkel, mat, varme, brøyting o.s.v.) 
 

Hvilke kommunale tjenesteytere skal ha videre beskjed? (Fastlege, hjemmetjeneste, 
sykehjem, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, kjøkken, 
vaktmester…..) 
I hvilken form skal beskjed gis – journalføres av tjenesteyter som formidler 
 

 Nødvendige vedtak fattes etter det lovverket som til enhver tid gjelder. 
Helse- og omsorgslov 
Pasientrettighetslov 

 

  

http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html


 
 

 

Sjekkliste for fastlege/tilsynslege 

Rutiner 
Kontroll av pasienter behandlet for FCF 2 uker postoperativt. 

Det forutsettes at hjemmetjenesten og/eller fysioterapitjenesten rapporterer til fastlegen 

tidligere enn 2 uker postoperativt, om det er mistanke om unormale pasientforløp. Dette kan 

være infeksjonstegn, anemi, sterke smerter, unormale hevelser eller kritisk 

ernæringstilstand. 

Sjekkliste (for fastleger): 

 
EPIKRISE 

 Type brudd: Intrakapsulære disloserte frakturer øker risikoen for senere 

caputnekrose betraktelig. 

  Type osteosyntese og anbefalt belastning. 

 Anbefalinger i forhold til tromboseprofylakse. Vanligvis lavmolekylært heparin; 

Klexane 40mg x 1 i 35 dager postoperativt. 

 Bruk av elastisk strømpe etter sykehusets anbefaling. 

 Medisiner: Samstemme medisinlister og ajourføring av endringer 

STATUS  

 Generelt status 

  Ernæringstilstand 

  Infeksjonstegn 

 Emboli/trombose 

 Eventuell suturfjerning.  

 Bivirkninger og/eller terapisvikt på tidligere og eventuell ny medikasjon. 

 Blodprøver og urinprøve.  

 Endrede forutsetninger i forhold til boforhold og hjelp til dette. 

 
ÅRSAKSANALYSE 

”Falt og brakk benet” eller ”brakk benet og falt”. 

To hovedrisikofaktorer:  

 Økt risiko for å falle: Kardiovaskulære årsaker som hypotensjon, arytmi og vasovagal 
synkopering. Infeksjon. Svimmelhet og ustødighet.  

 Lav bentetthet: Nær halvparten har osteoporose. Østrogenmangel hos kvinner og 
testosteronmangel hos menn. Metastaser. Fysisk inaktivitet. Røyking. Visse 
medikamenter f.eks protonpumpe - hemmere 



 
 

 

 
Vurdere utredning og tiltak.  

OPPFØLGING  

Komplikasjoner: 

 FCF hos eldre medfører 5-8 ganger økt dødelighet i løpet av de første 3 måneder 

etter bruddet sammenlignet med kontrollgrupper uten brudd. 

 Ha fokus på infeksjon, embolier og tromboser. 

 Avaskulær kaputnekrose ses oftest ved cervikale brudd behandlet med osteosyntese. 

15% ved usdisloserte og klart høyere innsidens ved disloserte. 

 Sekundær artrose.  

 Kontroller gjøres ut i fra klinisk tilstand og videre utredning/behandling.  

TVERRFAGLIG SAMARBEID 

 Kopi av journalnotat til samarbeidende instanser; hjemmetjeneste, sykehjem, 

fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier når det er behov for dette.  

 Delta i rehabiliteringsteam. 

 Gi god og samstemt informasjon om tilstand og rehabiliteringsmål til pasient og 

eventuelt pårørende. 

 Hver tjeneste avtaler kontroller og oppfølging av pasienten i samråd med denne og i 

forhold til egne prosedyrer.  

 

  



 
 

 

Sjekkliste for fysioterapeut i kommunen 

Rutiner 
Pasienten utskrives fra sykehus 4-7 dager etter operasjonen dersom det ikke har oppstått 
komplikasjoner som forsinker pasientforløpet. 
 

Rehabiliterings-/oppfølgingsplan skal være påbegynt i sykehus. 
 

 

Sjekkliste: 

 Kopi av epikrise fra utskrivende lege. 
 

 Henvisning fra lege før behandlingsstart. 
 

 Tverrfaglig kontakt vedrørende behov for videre oppfølging. 
 

 Rehabilitering/oppfølging: 
o rehabiliterings-/oppfølgingsplan 
o ADL-funksjon 
o Forflytning 
o gangtrening 
o trappetrening  
 

 Sette opp en tiltaksliste i samråd med pasienten:  
o Følge informasjonshefte og øvelsesark fra sykehuset 
o Oppfølging av tiltak fra sykehuset 
o Øvelser 
o Daglige gjøremål 
o Krykketrening (3-punkts, 4-punkts) 
o Fallforebyggende tiltak 
 

 Avtale om fysioterapi i hjemkommune. Oppfølging tilpasses individuelt. 
 

 Tverrfaglig evaluering av rehabiliterings-/oppfølgingsplan. 
 

 

  



 
 

 

Sjekkliste ved mottak av pasient: 

(hjem, kortidsavdeling, langtidsavdeling) 

Rutiner 

 Første samtale: Sett av god tid til besøk og dokumentasjon. 
 

 Besøket skal ha funksjons- og mestringsfokus, samt medisinsk- og forebyggende 
fokus for å sikre overgangen til hjemmet etter opphold i sykehus, eller i 
korttidsavdeling. 

 

 Vurdere pasientens samtykkekompetanse, jfr. Pasientrettighetsloven kap.4a 
 

 IPLOS-registrering 
 

 

Sjekkliste: 
 

Lese dokumentasjon/kommunikasjon fra sykehuset før samtale med bruker. 
Oppdatere pasientopplysninger i dokumentasjonssystemet. 

 

Kontroll og kvalitetssikring av medikamentlister. 
 

Nødvendige hjelpemidler/utstyr på plass? 
Blir utstyret brukt riktig? 
 

Funksjonsvurdering, psykisk: 
- Forvirringstilstand? 
- Hukommelsesproblemer? 
- Angstlignende reaksjoner, nedstemthet, irritasjon og mistenksomhet? 
- Søvnmønster natt/dag 

 

Funksjonsvurdering, fysisk: 
- Matlyst og næringsinntak (kvalme? Behov for kostveiledning?) 
- Eliminasjon 
- Utholdenhet/trettbarhet/muskelstyrke 

- Forflytningsevne, ute og inne. Balanse. 
- Smerter/tilstrekkelig smertelindret? 

- Symptomer på infeksjon? 
- BT (sittende/stående) puls 
- Respirasjon 

 

Oppstart rehabiliterings/oppfølgingsplan 
 

Behov for endrede tjenester? 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-005.html
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/iplos-registeret/Sider/default.aspx


 
 

 

Pasientsikkerhet 
- Brannrisiko 
- Fallrisiko/Snublefeller 
- Har bruker trygghetsalarm? Er bruker i stand til å forstå bruken? Test alarmen. 
 

Legetime/tilsyn to uker postoperativt 
 

 

  



 
 

 

Hjem/kortidsavd./langtidsav. 

Beskrivelse av brudd:  

      

      

Operasjonsmetode:  

    
 

 

 

 Sjekkliste ved mottak av pasient/bruker 

 Nødvendig hjelp til personlig hygiene 

 Hjelp til sårbehandling for de som ikke kan komme seg til egen lege 

 Medisinadministrering 

 Blodprøver og injeksjoner for de som ikke kan komme til egen lege 

 Hjelp til å smøre mat/ varme ferdiglaget middag 

 Tilrettelegge hjemmet med hjelpemidler 

 Henvisning/samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten 

 Henvisning til tannhelsetjeneste for brukere innskrevet i  
hjemmesykepleien mer en 3 mnd. Denne tjenesten er gratis 

 Tildeling av trygghetsalarm ved behov 

 

 Fysioterapi sjekkliste: 

- rehabiliteringsplan 

- treningsprogram 

 Ergoterapi 

- Hjelpemiddelsentralen NAV 

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 

http://www.netf.no/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-kompetanse
http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral;jsessionid=932B5D0180B59E0DE8CF20BF0681C66F.navnode04


 
 

 

Fysio-/ ergoterapi 

Beskrivelse av brudd:  

      

      

Operasjonsmetode:  

    
 

 
 

 

 Fysioterapi sjekkliste: 

- rehabiliteringsplan 

- treningsprogram 

 Ergoterapi 

- Hjelpemiddelsentralen NAV 

  

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 

http://www.netf.no/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuters-kompetanse
http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral;jsessionid=932B5D0180B59E0DE8CF20BF0681C66F.navnode04


 
 

 

Risikofaktorer og forebygging 
 

Beskrivelse av brudd:  

      

      

Operasjonsmetode:  

    

 

 

 

Risikofaktorer: 

 

Hoftebrudd rammer først og fremst eldre mennesker. Gjennomsnittsalderen ved bruddtidspunkt er 80 år. Det som gjør 

at eldre er ekstra utsatte for å få hoftebrudd er at de har lettere for å falle og at de har beinskjørhet (osteoporose) som 

gjør at bein brekker lettere. (1) 

 

En undersøkelse fra Helse Møre og Romsdal viste at 61 % av pasientene som er innlagt med brudd i proksimale femur 

er over 80 år gamle, 19 % er over 90 år.  

Fokus på legemiddelbruk, diagnostisering, behandling av delirium og pasientens ernæringsstatus er en viktig del av 

behandlingen. (2) 

 

Vanligvis skyldes et lårhalsbrudd fall fra egen høyde.  

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 



 
 

 

Pasienten får smerter i hoften og kan ikke belaste det aktuelle beinet etterpå. Beinet er ofte opprykket og er rotert 

utover, og ved bevegelse vil pasienten oppleve smerte i hofteregionen. (1) 

 

Fallforebyggende tiltak:   

* Informasjon til eldre over 70 år om fallforebyggende tiltak. (3) 

* Forskning viser at fysisk trening er effektivt for å bedre balanseevnen hos eldre. (3) 

 * Regelmessig mosjon fremme dannelsen av nytt benvev og bedrer muskelmassen. All mosjon er nyttig. Optimale er 

30 min daglig 5 ganger i uka. (1) 

* Ta i bruk hoftebeskytter.  

* Særlig kvinner vil ha nytte av daglig inntak av kalsium (ca 1200 mg) og vitamin D (600-800 IU) etter overgangsalderen. 

Det bremser utviklingen av beinskjørhet (osteoporose). (1) 

*Unngå røyking og større alkoholinntak. (1) 

 

 

Kildehenvisning: 

1 Nhi.no : Norsk helseinformatikk, fakta om lårhalsbrudd 

2 Dokument 14045 ”Brudd i øvre del av lårbeinet. Standardisert pasientforløp – Molde” ver.1.1 EQS 2011 

3 Forskning.no artikler/helse/lårhalsbrudd:  

- Kvinner like sprø som før, Synnøve Ressem 2010 

- Forebygging av fall lønner seg, Asle Rønning 2009 

- Best effekt av hard lårtrening, H. Sylliaas 2011 

 

Referanse:  

- Liv F. Hektoen, Eline Aas og Hilde Lurås: ”Cost-effectiveness in fall prevention for older women” Scandinavian 
Journal of Public Health, nr. 37 2009 

-  Bergland, Thorsen og Kåresen: Effect of exercise on mobility, balance, and health-related quality of life in 
osteoporotic women wirh a history of vertebral fracture: a randomized, controlledtrial, Osteoprotic 
Internasjonal.  

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,3302:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:65907::1:5569:8:::0:0


 
 

 

Fakta om lårhalsbrudd 
 

Beskrivelse av brudd:  

      

      

Operasjonsmetode:  

    
 

 

 

En undersøkelse fra Helse Møre og Romsdal viste at 61 % av pasientene som er innlagt med brudd i 

proksimale femur er over 80 år gamle, 19 % er over 90 år. Fokus på legemiddelbruk, diagnostisering, 

behandling av delir og pasientens ernæringsstatus.(2) 

 

Deler bruddene i 6 grupper: (1) 

1: Caput fraktur: PIPKIN (ytterst sjelden). Oppstår som oftest ifm en (sub)luksasjon i hofteleddet.  

2: Medial collumfraktur (FCF) 

3: Lateral collumfraktur (FCF) 

4: Pertrochantær femurfraktur 

5: Intertrochantær femurfraktur 

6: Subtrochantær femurfraktur 

 

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 



 
 

 

Fractura colli femoris (FCF) er brudd i området som strekker seg fra kanten av det bruskkledde caput 

femoris og ned til linea intertrochanteria. (1) 

Mediale brudd i lårhalsen er intrakapsulære. Pga caput femoris spesielle blodforsyning, er det ved 

mediale lårhalsbrudd stor risiko for caputnekrose. (1) 

Laterale  brudd er ekstrakapsulære, og kan være vanskelig å skille fra en pertrochantær femurfraktur pga 

glidende overganger.  

Ved brudd i lårhalsen skiller vi mellom dislokerte og ikke-dislokerte brudd. (1) 

Ikke-dislokerte brudd:  

Usikker eller ikke gjennomgående bruddlinje. «Innkilte» frakturer tilhører denne gruppen. Pasienten kan i 

enkelte tilfeller bevege og belaste beinet uten sterke smerter. Ved brudd uten feilstilling er det enighet 

om at behandlingen skal være skruer eller nagler.  (1) 

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt osteosyntese av bruddet med skruer eller nagler eller med protese 

er beste behandling for brudd med feilstilling. Mest brukt i Norge har vært osteosyntese, men de siste 

årene har det skjedd en endring i mer bruk av primær protese. (1) 

Dislokerte brudd:    

Klassifiseres etter grad av dislokasjon mellom fragmentene og varierende kommunikasjon. (1) 

ETIOLOGI (Årsaksforhold) 

Frakturen kommer oftest etter et fall med direkte slag mot trochanter major. Den er oftest patologisk, og 

er et typisk lavenergi brudd. Disponerende årsaker er osteoporose, bensykdommer (metastaser mm). 

Tretthetsbrudd kan oppstå hos osteoporotiske pasienter. 25 % av pasientene har ikke hatt et 

forutgående traume. (1) 

SYMPTOMER 

Smerte ved bevegelse/belastning av hofte. (1) 

FUNN 

Feilstilling med utadrotasjon og opprykking av ekstremiteten. Lokal hevelse eller hematom. Udislokerte 

brudd har ofte ingen feilstilling, og pasienten kan stå på benet uten for store smerter. (1) 

BEHANDLING 

Pasienten opereres vanligvis. Innkilte FCF hos dårlige pasienter kan eventuelt behandles konservativt. De 

fleste opereres i spinalanestesi, unntaket er udislokerte FCF som opereres i lokal-/ketalaranestesi. (1) 



 
 

 

VALG AV OSTEOSYNTESEMATERIALEMedial FCF 

Ikke dislokert: Ingen reposisjon. 2 kannulerte skruer eller hemiprotese 

Dislokert: Hemiprotese er første valg. Alternativt er reposisjon på strekkbord og innsettelse av 2 

kannulerte skruer. Ved artrose vurderes totalprotese. (1) 

 Lateral FCF/pertrochantær femurfractur 

             Margnagle(gammanagle): Bedre stabilitet, mindre tilgang(mindre operasjonssår). 

             Glideskrueplate: Billigere, stabilt nok ved enkle brudd. (1) 

 Subtrochantær femurfraktur 

Margnagle med lang nagle (lang gammanagle). RECON nagle brukes ved kombinasjon av FCF  med 

subtrochantær femurfractur eller femurskaftfraktur. (1) 

KOMPLIKASJONER  

*Infeksjon    * Pseudoartose  * Screw out/ havarert osteosyntesemateriale  * Caputnekrose    *Tilheling i 

feilstilling: Medialisering av skaftet, rotasonsfeil. (1) 

 

Kildehenvisning: 

(2) Dokument 14045 ”Brudd i øvre del av lårbeinet. Standardisert pasientforløp- Molde” ver. 1.1. EQS  

2011 

(1) Dokument 14971 ”Fysioterapi ved proksimale femurfrakturer” ver. 1.0. EQS 2011 

 

 

  



 
 

 

Fysioterapeutens rolle og ansvar/delansvar i oppfølging 
 

Viktig å komme raskt i gang med behandling / opptrening 
Taper seg tidlig i forløpet. 
 

 Sikre trygghet i behandling.  
Gjennomgang øvelser med pasient. 
Enkle funksjonelle øvelser som kan utføres hjemme, og som oppleves 
betydningsfulle i dagliglivet.  
 

 Opptrening etter lårhalsbrudd i vektbærende stilling. 
Hoftefleksjon i ryggliggende stilling gir dobbel så stor leddkompresjon som i 
stående avspent stilling på gulvet. Tåler man et slikt beinløft, tåler man å gå med 
krykker.  (3) 
Det er vanlig å avlaste aktuell hofte med krykker eller annet ganghjelpemiddel 
opptil 6 uker etter operasjon. 
 

 Best effekt av hard trening 
Det vanlige har vært å gi denne pasientgruppen lettere trening etter 
lårhalsbruddet. Studie tyder på at hard trening gir bedre effekt. Tåler mer. 
Treningsteknikken er den samme for yngre som for eldre. Men treningen må 
tilpasses hver enkelt når det gjelder antall repetisjoner og styrke. 
Forslag til trening  (7) 
 

 Sikre tilpasset trening / behandling med fokus på: 
- Primært øvelser i vektbærende stilling 
- Tyngdeoverføring 
- Funksjonelle øvelser 
- Gange 
- Balanse 
- Hjelpemidler 
- Styrke og stabilitet 
Balanse og styrketrening   forebyggende for fallrisiko (5) 
 

 Informasjon om hensikt og viktighet av trening og egeninnsats 
Bli trygg på affisert bein. 
Stor risiko for nytt fall - forebygge. (6) 
 

 Sikre forløp 
- Pasientgruppe krever ofte lite. 
- Evaluere / tilpasse og avvikle hjelpemidler. 
- Være pådriver og gi tro på at pasienten kommer seg. 
- Pasienten og hele hjelpeapparatet bør tenke 24 timers rehabilitering. 
- Delta på tverrfaglige møter (evt. invitere til)   



 
 

 

 
 Måle framgang  - tips til test 

Timed up and go (TUG)  - 3 meter gange med vending NHI.no 
Ganghastighet     

 Pasientgruppe med belastningsrestriksjoner ; 
Presisere viktigheten av trening viktig til tross for at de ikke får fullbelaste. 
Gjøre utvalg av øvelser. 
 

 Pasientgruppe uten restriksjoner ; 
Smertegrense retningsgivende. 
 

 Avvik  
Nye symptomer: infeksjoner, tegn til blodpropp etter avsluttet profylakse. 
Komplikasjoner i forløp: caputnekrose, proteseløsning, beinlengdeforskjell, mer 
smerte enn forventet / økende smerte.  
Aktivitetsbegrensning: Belastbarhet, angst for å belaste, og redd for smerte.  
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http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/skjema/timed-up-and-go-tug-3258.html
http://www.innomed.no/media/uploads/moteplass_fall_og_larhalsbrudd/Hilde_Sylliaas.pdf


 
 

 

Sykepleierens rolle og ansvar/delansvar i oppfølging 
 

Sykepleierens særegne kompetanse: 
Sykepleierprofesjonens særegne kompetanse er rettet mot pasientens sykdom, 
hjelp til å gjennomføre behandling, og til å leve med konsekvensene av sykdom og 
behandling. Sykepleiere har ansvar for å imøtekomme pasienters behov for 
helsehjelp i situasjoner der de på grunn av sykdommen og behandlingen ikke 
klarer å ivareta sine grunnleggende behov. Sykepleiere skaper verdier ved å sette i 
verk riktige tiltak som gir best mulig helse og livskvalitet for pasienter og 
pårørende. For å oppnå gode pasientresultater må sykepleiere være tett på 
samfunnets skiftende behov for helsetjenester, og i front i å utvikle og anvende 
forskningsbasert kunnskap.  
 
 
Virginia Henderson def. av sykepleie: (en av mange) 
«å hjelpe mennesket sykt eller friskt, når vi utfører de gjøremål som bidrar til god 
helse eller helbredelse (eller en fredfull død), noe han eller hun kunne gjort uten 
hjelp dersom han eller hun hadde tilstrekkelig krefter eller vilje og kunnskaper, og 
å gjøre dette på en slik måte at han eller hun gjenvinner selvstendighet så fort som 
mulig». 
 
Pasienten blir overført/utskrevet fra sykehus 4 – 8 dager etter operasjonen. 
Dette vil si at pasienten fremdeles er i en postoperativ fase. 
Sykepleieren skal bidra til at pasienten får dekkes sine grunnleggende behov. 
 
 
Viktige observasjonsområder: 

 Respirasjon 
 Sirkulasjon 
 Eliminasjon 
 Ernæring 
 Fysiske funksjon (ADL) 
 Hud/sår 
 Smerter 
 Tidligere sykdommer 
 Psykisk tilstand 

 
Sikre forløp 
- Pasientgruppe krever ofte lite. 
- Være pådriver og gi tro på at pasienten kommer seg. 
- Pasienten og hele hjelpeapparatet bør tenke 24 timers rehabilitering. 
- Delta på tverrfaglige møter (evt. invitere til)   
 
 



 
 

 

 
 Avvik  

Nye symptomer: infeksjoner, tegn til blodpropp etter avsluttet profylakse. 
Komplikasjoner i forløp: caputnekrose, proteseløsning, beinlengdeforskjell, mer 
smerte enn forventet / økende smerte.  
Aktivitetsbegrensning: Belastbarhet, angst for å belaste, og redd for smerte.  
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1. Tidsskr Nor Legeforen nr. 16, 2010; 130.  
2. Helsedirektortet, Borgen-Sungot Jorunn 2009 
3. NOU 1999: 13 
4. Biomekanikk for fysioterapeuter Type: Notat ISBN: 9788257946951    
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Fastlegens/tilsynslegens rolle/ansvar ved oppfølging av pasienter etter 

lårhalsbrudd 
 

Fastlege/tilsynslege skal gjennomføre kontroll av sine pasienter innen 2 uker postoperativt 
 

De fleste fastleger har en tilnærmet lik metodikk ved konsultasjoner av denne typen.  
I en pasientforløpstanke er det ment at vi skal kunne gi en likeverdig og god oppfølging/behandling 
av en pasientgruppe med økt risiko for komplikasjoner og mortalitet.  
 
Det forutsettes at hjemmetjenesten og/eller fysioterapitjenesten rapporterer til fastlegen tidligere 
enn 2 uker postoperativt, om det er mistanke om unormale pasientforløp.  
Dette kan være infeksjonstegn, anemi, sterke smerter, unormale hevelser eller kritisk 
ernæringstilstand. 
Det ville derfor være en fordel å få analysert CRP og Hemoglobin dag 5 og dag 7-8 rutinemessig. 
 
 

 

  



 
 

 

 

 Her finnes en oversikt over treningsprogram for hofteopererte: 
  

 Treningsprogram for deg som kan belaste operert ben. Exor-Live Workout1 

 Treningsproblem for den som IKKE kan belaste operert ben fullt. Exor-Live Workout2   



 
 

 

Kristiansund sykehus, fysikalsk avdeling 
For:  ORTOPEDI POSTOPERATIVT 

Av:  Fysikalsk Avdeling 

Treningsprogram Øvelser ved hofteprotese 
Øvelser etter innsatt primær hofteprotese. Gjøres tre ganger daglig. 

 
 

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Kommentar 
 

1 - 

Bøy i kne 

og hofte 

 
 
 
 
 
 

  
 

Ligg flatt på ryggen. Bøy i kne og hofte 
og trekk hælen langs underlaget og 
opp mot setet. 

 

2 - 

Knebøy 

m/støtte 

 
 

 
 

Støtt deg med begge hendene. Stå 
med føttene litt fra hverandre. Bøy rolig 
i knærne, og tenk at du setter deg på 
en stol. Pass på at du holder like mye 
vekt over hvert ben. 

 

3 - 

Stående 

hoftebøy 

 
 

 
 

Stå med støtte. Løft opp det opererte 
benet fra gulvet, før kneet frem og opp. 

 

4 - 

Stående 

benhev ut 

 
 

 
 

Stå med støtte i armer. Før benet ut til 
siden og tilbake. Forsøk å holde 
bekkenet stabilt. 

 

5 - 

Stående 

tåhev 

 
 

 
 

Stå med støtte bak f.eks. en stol. Gå 
opp på tærne så høyt du kommer. 
Senk rolig ned igjen. Gjenta. 

 

6 - 

Stående 

bakoverfø 

ring 

 
 

 
 

Stå rett og støtt hendene på en 
stolrygg. Stram setemusklaturen og før 
benet bakover. Pass på å stå rett med 
overkroppen. 
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Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Kommentar 
 

7 - 

Krykkega 

nge 

 
 

 
 

Sett begge krykkene ca en skrittlengde 
frem. Fordel vekten over på armene og 
operert ben dersom du har tilatelse til 
fullbelastning. Sett operert  ben mellom 
krykkene, deretter det friske benet fobi 
det vonde. 

 

8 - 

Krykkega 

nge i 

trapp 

 
 

 
 

OPP TRAPP: Det "friske" benet først, 
deretter krykkene og det opererte 
benet. 
NED TRAPP: Det opererte benet og 
krykkene ned først, deretter det 
"friske". 
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Kristiansund sykehus, fysikalsk avdeling 
Av:  Fysikalsk Avdeling 

 

Treningsprogram Øvelser for hofteopererte som ikke skal belaste 
 
 
 
 
 

Øvelse Illustrasjon Treningsfokus Øvelsesdata Kommentar 
 

1 - 

Knestrekk 

liggende 

 
 
 
 
 
  

 

 Ligg på ryggen. 
 
Trekk anklene mot kroppen og press 
knehasene ned mot underlaget. Kjenn at det 
strammer på fremsiden av lår og i setet. Hold 
i 5 sekunder - slapp av. 

 

10 repetisjoner 

 

2 - 

Hoftebøy 

liggende 
 

 
 
 
 
 

  
 

 Ligg på ryggen. 
 
Trekk kneet på operert side rolig mot 
kroppen med hælen i underlaget. Pass på at 
kneet peker rett fram hele tiden. 

 

10 repetisjoner 

 

3 - 

Hoftebøy stående 

 
 

 
 

 Støtt deg mot en stol, bord eller lignende. 
 
Løft kneet opp mot kroppen og senk rolig 
ned igjen. 

 

10 Repetisjoner 

 

4 - 

Hoftebøy ut til 

siden stående 

 
 

 
 

 Stå med støtte mot vegg, en stol eller 
lignende. 

 
Før strakt bein ut til siden og tilbake igjen på 
operert side. Unngå at du bøyer kroppen til 
motsatt side. 

 

10 repetisjoner 

 

5 - 

Hoftestrekk 

stående 

 
 

 
 

 

 Hold deg fast i en stol, benk eller lignende. 
 
Før beinet på operert side bakover med 
strakt kne. Unngå at du bøyer kroppen 
framover. 

 

10 Repetisjoner 
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Her finnes en oversikt over gjeldende lovverk 
 

Helsepersonellov 
 

Helse- og omsorgstjenestelov 
 
Pasientskadelov 
 
Pasientrettighetslov 
 
Personopplysningslov 
 
Forvaltningslov 
 
Spesialisthelsetjenestelov 
 
Forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 
 

 

 

  

http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=HELSEPERSONELLOV*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-20110624-030.html
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-20010615-053-001.html&emne=kommunehelsetjeneste*&&
http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html
http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/ho/ho-20111216-1256.html&emne=forskrift*%20%2b%20om*%20%2b%20rehabilitering*&&


 
 

 

 
 
 
 

 
Leselyst? Her kan du lese mer om 
lårhalsbrudd: 
 

 forskning.no 

 helsebiblioteket.no 

 legeforeningen 

 Vi over 60 (magasin) 

 folkehelseinstituttet 

 Statens helsetilsyn 

 helsedirektoratet 

 Kompetansesenter for fall 
  

http://www.forskning.no/index_search_html?start=0&amp;searchString=l%C3%A5rhalsbrudd
http://sok.helsebiblioteket.no/search?query=l%C3%A5rhalsbrudd&amp;v%3Asources=nokc-patient-bundle
http://tidsskriftet.no/articlesearch/?q=l%C3%A5rhalsbrudd&amp;search_what=mosez
http://www.viover60.no/search/newest-first.html?searchphrase=all&amp;searchword=l%C3%A5rhalsbrudd
http://www.fhi.no/
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglige-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-osteoporose-og-osteoporotiske-brudd/Sider/default.aspx
http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinsk%20klinikk/Fallforebygging_kunnskapsgrunnlaget_Helbostad%20febr2012.pdf
http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinsk%20klinikk/Fallforebygging_kunnskapsgrunnlaget_Helbostad%20febr2012.pdf
http://www.stolav.no/StOlav/Avdelinger/Medisinsk%20klinikk/Fallforebygging_kunnskapsgrunnlaget_Helbostad%20febr2012.pdf


 
 

 

Informasjon til pasient med 
 

 
 

lårhalsbrudd 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kristiansund sjukehus 

Molde sjukehus 

Volda sjukehus 

Ålesund sjukehus 



 
 

 

Kva er eit lårhalsbrudd? 
 

Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av lårbeinet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lårhalsbrudd rammar først og fremst eldre menneske, men kan også finnast hos 
andre. Brotet kjem oftast av eit fall. Det som gjer at eldre er ekstra utsette for å få 
lårhalsbrudd er at dei har lettare for å falle og at dei har beinskjørheit 
(osteoporose) som gjer at bein brekker lettare. 

 
 
 
 
 
 

Korleis stille diagnose: 
 
 

Røntgen er naudsynt for å stille ei sikker diagnose. Røntgen er også avgjerande 
for å finne ut kva for ein type brot det er og dermed korleis brotet best kan bli 
behandla. Av og til er brotet så lite at det ikkje kan oppdagast på røntgenbilete. 
Dersom legen likevel har mistanke om brot i hofta, vil det vanlegvis bli bestilt nye 
røntgenbilete eller alternativt MR av hofta. 



 

 

 

 
 
 

 Du får på deg sjukehus tøy. 

 Du får smertestillande etter behov. 

 Du får innlagt eit urinkateter, med mindre du blir kjørt 
direkte til operasjonsavdelingen og det blir lagt inn der. 

 Smykke, neglelakk og sminke blir fjerna før operasjon. 

 Sjukehuset tek ikkje ansvar for verdisaker under opphaldet. 

 
Faste: 

 Du skal ikkje ete, drikke, tygge tyggegummi eller suge pastiller, røyke 
eller snuse etter at du har kome på sjukehuset, dersom du ikkje får 
melding om 

anna. 

 Medan du fastar vil du få væske gjennom ei kanyle 
rett i blodet. 

 Du vil også ha høve til å skylle munnen. 
 
 
 
 
 
 

Behandling: 
 
Alle lårhalsbrudd må opererast. 
Operasjonen blir utført vanlegvis med ryggbedøvelse (spinalanestesi), 
sjeldnare i narkose (generell anestesi). Operasjonen består vanlegvis i å 
setje brotet på plass med ei metallplate og/eller skruar. 

 
 

    
 

 
 
 
 
 

Kva skjer etter operasjon og ved utskriving frå sjukehus: 
 
 

Du vil bli verande på overvåkningsavdelinga i nokre timar etter operasjonen. 
Kor lenge er avhengig av operasjonen og elles tilstanden din. 

 
Etter operasjonen vil dei fleste oppleve eindel smerter i det opererte området. 
Det er viktig at du seier frå til personalet når du opplever smerter. 

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 



 
 

 

 

 

 
 
Etter alle operasjonar for lårhalsbrudd er det vanlig at pasienten må avlaste 
den aktuelle hofta med krykker eller andre ganghjelpemiddel dei fyrste 6 
vekene. 

 
Etter operasjonen kan ein ha noko nedsett evne til å puste godt nok. Dette 
kan skulde at ein ligg mykje, og ikkje klarer å trekkje pusten like djupt som 
vanleg. Smerter kan og gjere det vanskelig å hoste opp slimet. Du kan sjølv 
hjelpe til med å drikke rikelig slik at slim blir lettare å hoste opp. Sei frå om du 
treng meir smertestillande. Personalet vil vise deg teknikkar for 
hoste/pustetrening som du kan bruke etterpå. 

 
 
 

Du bør byrje å ete og drikke så fort som mogleg etter operasjonen (same 
dag). Er du plaga av kvalme, får du kvalmestillande medisin. 

 

 

Blærekateter og eventuelle dren i operasjonssåret vil bli fjerna så snart 
som mogleg etter operasjonen. 

Du vil dagleg få ei sprøyte i mageskinnet med blodfortynnande medisin 
for å førebyggje blodpropp. (Klexane®) 
Det er også viktig at du kjem deg raskast mogleg i 
aktivitet. Det er viktig å kome snart i gang med trening for 
å førebyggje lungebetennelse og blodpropp, og oppnå 
god balanse 

 
Nytte av elastiske strømper avtalast med den som opererte deg. 

 

 

Du er innlagt på sjukehuset i 1 til tre dagar etter operasjonen dersom 
tilstanden din elles er stabil. 
Har du fast plass på sjukeheim frå før, kjem du tilbake dit. 
Om du har behov for kommunale teneste etter utskriving frå sjukehuset 
vil vi melde dette til kommunen din som vil legge tilrette for eit kommunalt 
tilbod for 
deg. Hjelpeapparatet i kommunen vil samarbeide tverrfaglig. Det betyr at 
fleire 
yrkesgrupper vil hjelpe deg, slik at du får den opptrening og hjelp du treng. 
Målet er at du kjem tilbake til den funksjonen du hadde før du vart operert. 

 
Stinga i huda /stiftane skal fjernast ca 14 dagar etter operasjonen. Dette 
får du hjelp til hos eigen lege eller av dei i kommunen som hjelper deg. 

 
Du skal ikkje køyre bil før etter 3 månader, men kan vere passasjer. 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
Dersom du treng nye medisinar etter opphaldet på sjukehuset vil du få med 
deg resept på dette. 

Dersom du ikkje kan bli henta av pårørande, vil transport bli ordna av 

sjukehuset. Det er vanleg med kontroll hos operatør ca. 3 månader etter 

operasjonen, der det også vert teke røntgenbilete. Om du ikkje fikk med deg 

brev om denne timen frå sjukehuset, vil du få brev om dette i posten. 

 



 
 

 

 

24 -timers MELDING   
( Helseopplysning ved søknad ) 

 
Avsendar Pasient  

( navnelapp ) 

Fødselsnr.  
Telefon 

Telefon 

Mottakar kommune  
Pasient innlagt  
Dato 

Klokkeslett 

 

Medisinskfaglige opplysninger 

Hoved-/bidiagnose 

 
 
 
 

Funksjonshemming/ kronisk sykdom 
 
 

Aktuell problemstilling 
 

 
 
 
 

Antatt 

utskrivingstidspunkt 

 
 

Pasient/ pårørende som er informert om at melding til kommunene sendes  ( kommunale behov) 

Person som er informert   Form  Dato  Informert av  Beskrivelse 

 
 
 
 

Beskrive antatt behov for kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt sykehuset 

Enhet  telefon  seksjon 

 
Ansvarlig lege sykehuset 

Lege  Dato utfylt 

 

 
Dokumentinformasjon 

Melding sendt  Manglende dokumentasjon ved innleggelse 

Dato  Henvisning 

Klokkeslett  Medisinkort 

Sendt av  Sykepleiedokumentasjon 

Forsendelsesmåte  Funksjonsvurdering 

 

Skal scannes inn i pasientens jour nal 



 
 

 

 

Hendelse Tidspunkt Sted Merknad 

Pasient innlagt 

Pasient utskrivingsklar  
  

Hendelse Utført Merknad 

Problemstilling ved innleggelse avklart   
Øvrige problemstillinger som har fremkommet avklart   
Redegjort for spørsmål som ikke er avklart   
Standpunkt til diagnoser/ videre plan for oppfølging   
Pasientens funksjonsnivå og forventet utvikling vurdert   

 

Dokumentinformasjon 

Melding sendt Dato: Postgang: Bud/faks: 
Muntlig varsel til kommunen Dato: 

  

 

 

MELDING OM UTSKRIVINGSKLAR 
PASIENT 

 

 

Avsender Pasient 

(avd/ enhet ) Fødselsnr. 

Hjemmeadresse 

Mottaker Kopimottaker Regnskap 

(adr./enhet) 
 
 

MELDING OM UTSKRIVINGSKLAR PASIENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon - kommunen 
Kontaktperson, enhet 

 

Kontaktpersoner helsepersonell i sykehuset 
Primærkontakt/ansvarlig for 
melding: 

 
 

Fastlege/ kommunelege for pasienten 

Lege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskaps- 
kontoret: 

Dato 24-Timers 
melding 

Tidsrom for krav Liggedøgn Pris per døgn   Total for 
perioden 

Kundenr. 

 
 
 

Den ovennevnte pasient er vurdert I henhold til §§ 9 & 10 i Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter, fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet 
18.november 2011 med hjemmel Ii lov av 24.juni 2011 nr.30 om kommunale helse– og omsorgstjenester mm. §§ 11-3 og 11-4 tredje ledd Vurderinga konkluderer med 

at ovennevnte paient er utskrivingsklar, og dermed nå oppholder seg i sykehuset i påvente av et kommunalt tilbud. Iht. § 12 avventer sykehuset en bekreftelse fra 
kommunen på at et kommunalt tilbud er klart. Betalingsplikt for opphold i sykehus inntrer iht. bestemmelsene i § 13.  

  



 
 

 

 

 

Rehabiliterings-/oppfølgingsplan etter brudd i øvre del av 

lårbeinet 
 

(Første side fylles ut på sykehuset) 
 

Navn : Sett inn navn Født: Sett inn f.dato Telefon: Skriv telefonnr. 

 Adresse e-post: Skriv e-postadresse 

 Postnr Poststed   
 

Nærmeste pårørende: Navn Adresse: Adresse Telefon: Telefon 
 
 
 
 
 

Beskrivelse av brudd: Som avkrysset på figur. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operasjonsmetode: Som avkrysset på figur. Evt. annet: Skriv inn  

☐ ☐ ☐ ☐ 
 
 
 
 
 
 

 
2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 

 
 
 

Dette medfører følgende restriksjoner/begrensninger: (belastninger/bevegelser/stillinger …) 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Tilleggsdiagnoser/andre forhold som har betydning for rehabiliteringa/oppfølginga: 
Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
 
 
 

Dato: Underskrift av operatør/sykehuslege:  



 
 

 

Forslag til trening etter lårhalsbrudd (v/Hilde Sylliaas) 
 
  

Øvelsesutvalg 
 
Dosering/progresjon 

 

 
 
 
 

Frekvens 
Styrke Antigravitasjonsmusk. 

 
Eksentrisk trening 

 
Power/kraftutviklings 
hastighet (f.eks rask 
konsentrisk fase) 

Moderat til høydose 
 
10-12 rep /3 serier for 
submaks styrke 

≥ 2 g pr 
uke 

Balansetrening Vektoverføring i ulike 
stående stillinger 

 
Gange 

Red. understøttelse, 
Tempo, underlag, 
rom/retning, 
hodeposisjon, plan 

2-3 g pr 
uke 

Utholdenhetstrening Stepkasse med og uten 
balansestøtte 

 
Trappegang 

Ergometersykkel 

Tredemølle 

Moderat til høydosert 
(70-80 % av HF max) 

Intervalltrening 

2-3 g pr 
uke 

Funksjonell 
ferdighetstrening 

Trappegang 
 

Reise og sette seg fra 
stol, opp fra gulvet. 

 
Gange, ren endring, snu 

Endre tempo, ytre støtte, 
understøttelsesflate 

2-3 g pr 
uke 

 

 
  



 
 

 

 

 
Rehabiliterings-/oppfølgingsplan etter brudd i øvre del av lårbeinet 

 (Første side fylles ut på sykehuset)  

Navn 
:  

Sett inn navn Født: Sett inn f.dato Telefon: Skriv telefonnr. 

 Adresse e-post: Skriv e-postadresse 

 Postnr  Poststed   

   

Nærmeste pårørende: Navn Adresse: Adresse Telefon: Telefon 

   

   

 

Beskrivelse av brudd: Som avkrysset på figur. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

   
   

      

Operasjonsmetode:      Som avkrysset på figur. Evt. annet: Skriv inn 

☐ ☐ ☐ ☐ 

    
 

 

 

Dette medfører følgende restriksjoner/begrensninger: (belastninger/bevegelser/stillinger …) 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

Tilleggsdiagnoser/andre forhold som har betydning for rehabiliteringa/oppfølginga: 

Klikk her for å skrive inn tekst. 

 

 

Dato:                                           Underskrift av operatør/sykehuslege: 

 

 Fylles ut av fysioterapeut/sykepleier sammen med pasient 

2 skruer Plate og glideskrue Nagle (kort eller lang) Halvprotese 



 
 

 

Du er nå ferdigbehandlet på sykehus og skal få hjelp til videre opptrening/rehabilitering i 
hjemkommunen din.  

Din(e) kontaktperson(er) er:                                                                   

 

 

Navn: Ved spørsmål ang. tjenestene: 

 

Fysioterapeut   Tlf:  

Ergoterapeut   Tlf: 

Hjemmesykepleie, vakttelefon  Tlf: 

Tildelingstjenesten  Tlf: 

Hovedkjøkken  Tlf: 

Hjemmehjelp 

Fastlege 

 Tlf: 

Tlf: 

 

Evt. andre: 

  

 

 

Planen gjelder fra:  dato. 

 

til:  dato. 

 

 

Eksisterende vedtak, planer og avtaler:                                 Ansvar/kommentarer: 

Korttidsplass ☐ Fra dato: 

Til dato: 

Skriv inn 

Hjemmetjenester ☐ Fra dato: Skriv inn 

Kontroll hos fastlege ☐ Dato: Skriv inn 

Avtale med 
fysioterapeut 

☐ Dato: Skriv inn 

Avtale med 
ergoterapeut 

☐ Dato: Skriv inn 

Fjerning av 
suturer/agraffer 

☐ Dato: Skriv inn 

Blodprøver ☐ Dato: Skriv inn 

Annet Skriv inn ☐  Skriv inn 

 

Hva er ditt overordnede mål for rehabiliteringa: Skriv inn 

 

Delmål 1 (forslag) 

Aktivitet 

Mål: Samme aktivitetsnivå som før brudd 

         God gangfunksjon er gjerne en forutsetning for dette. 

         Av og til må man kompensere for sviktende funksjon ved å ta i bruk tekniske hjelpemidler eller  

         sørge for tilrettelegginger i hjemmet eller der man ellers ferdes/skal delta. 

 

Tiltak:                                                    Dato:                           Ansvar/kommentar: 

 Opptrening 

 

 Hjelpemidler 

 

 Tilrettelegginger 

 

 

 Aktivitet/bevegelse for å 
hindre blodpropp, 
lungebetennelse 

Skriv inn 

 

 

 

 

 

 

Treningsprogram 
fra fysioterapeut. 

Egentrening 

 

 

 

 

 

 

 

Pasienten  

Hjelpeapparatet (fysioterapeut, ergoterapeut, 
hjemmetjeneste) 



 
 

 

 

 

Evaluering av 
rehabiliteringspl
anen dato(er): 
Skriv inn 

             

 

 

 Viktig med god 
smertelindring – spesielt 
under trening                      

 

 

 

 

 

Obs. 
restriksjoner på 
belastning. 

Pasienten/hjemmesykepleien 

 

 

Pasienten 

Hjelpeapparatet 

 

Delmål 2 (forslag) 

Helsetilstand 

Mål: Unngå komplikasjoner etter bruddet og operasjonen. 

         Du skal få nødvendige medisiner og helsehjelp ut fra din helhetlige sykdomstilstand.  

         (Fullstendig og oppdatert medisinliste er vedlagt.)  

Tiltak:                                                    Kommentar:                Ansvar:                                                          

 Blodfortynnende etter forordning 4-5 uker 

 

 

 Observasjoner ift sår   

 

 

 

 

 

Igangsatt på sykehuset 

 

Rødhet, smerte, varme, hevelse. 
Bandasjeskift kun ved siving. 

 

Pasienten 
/hjemmesykepleie 

 

 

 

Pasienten 
/hjemmesykepleie 

 

 

 

 

Delmål 3: (forslag) 

Ernæring og naturlige funksjoner 

For sårtilhelingen og rehabiliteringsprosessen er det viktig at du får i deg næringsrik mat og rikelig med drikke.  

Mål: Tilstrekkelig med sunn god mat og drikke. Du skal ha avføring og vannlatning slik som det er normalt for deg.  

 

Tiltak:                                                            Kommentar:                           Ansvar: 

•    Tilbud om ernæringsscreening. (Dvs vekt og 
høydemåling for å tilpasse kaloriinntak for den enkelte 
pasient – BMI) 

 

•    Matombringing.     

 

 

 

 

• Hjelp til å foreslå god og næringsrik mat            

 

Dette er frivillig, men anbefales. 

 

 

 

 

 

 

Ut fra resultat av screening kan det 
bestilles spesialtilpasset mat fra 
hovedkjøkkenet. 

 

 

 

 

Hjelpeapparatet. 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpeapparatet 

 

 

 

 

 

Hjelpeapparatet 

Pårørende 

 

 

Delmål 4: 

 

Tiltak:                                                           Kommentar:                           Ansvar: 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 (Ved utreise fra korttidsavdeling, 2 mnd. etter operasjon og etter 3-mnd.kontroll på sykehuset.) 

 

Sted og dato:……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………..                      
…….………………………………………………………………. 

(Underskrift av bruker)     (Underskrift av kontaktperson i kommunen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringsplanen er utviklet gjennom prosjektet “Helhetlig pasientforløp – en breddestrategi” 
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