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Arbetsterapeutiska åtgärder 
postoperativt vid halvplastik bakre snitt 

 
 

Dislocerade cervikala höftfrakturer – brott på lårbenshalsen med felställning, 

garden III- IV opereras vanligtvis med bipolär plastik (halvplastik) enligt 

huvudrutin och ”Rekommendationer för höftfrakturer inom Region Norrbot-

ten”. 

 

Restriktioner enligt länsdokument: 

 Ej flexion över 90°. 

 Ej inåtrotation.  

 Ej adduktion förbi kroppens mittlinje. 

Berörda enheter 
Arbetsterapeuter vid Ortopedklinikens vårdavdelningar på Gällivare, Piteå 

och Sunderby sjukhus samt vid rehabavdelningar på alla sjukhus inom Reg-

ion Norrbotten som träffar patienter opererade med halvplastik. 

 

Syfte 
Syftet med de arbetsterapeutiska åtgärderna är att anpassa och/eller förändra 

aktivitetsutförandet samt minska oro och rädsla hos patienten och dennes 

anhörig. Vidare är syftet att möjliggöra för patienten att själv kunna klara det 

de vill och behöver utföra utifrån gällande restriktioner. Full belastning till-

låts om operatören inte anger annat.  

   

Utredning 
Aktivitetsanamnes samt bedömning av patientens tidigare och nuvarande 

aktivitetsförmåga sker med stöd av ADL- taxonomin och/eller Sunnaas 

ADL- index som vid behov kan kompletteras med AMPS.  

I bedömningen beaktas även tidigare sjukdomar.  

Arbetsterapeuten intervjuar även patienten om:  

Fysiska miljön: Var patienten utför sina vardagsaktiviteter och hur den fy-

siska miljön ser ut avseende framkomlighet och utformning i bostaden. Ex 

kan vara nivåskillnader, höjd på säng/toalettstol/andra sittmöbler, om det 

finns trösklar och/eller trappor. 

Sociala miljön: Om patienten är ensamboende, har nära anhöriga, har hem-

tjänstinsatser och ett socialt nätverk. 

Fritidsaktiviteter: Genomgång av regim i de fritidsaktiviteter som upplevs 

som särskilt viktiga att klara. 

Hjälpmedel: Inventering om patienten har hjälpmedel sedan tidigare. En 

utförligare individuell bedömning av vilka kompensatoriska åtgärder som 
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patienten är i behov av görs vid behov av kommunens arbetsterapeut i pati-

entens bostad. 

Mål: Tillsammans med patienten identifieras vilka vardagsaktivteter som 

patienten behöver utföra. 

 

Intervention 
Åtgärderna är individuella och påverkas av vad som är viktigt för patienten. 

Hänsyn tas till allmäntillstånd, kapacitet och andra sjukdomar.  

 

Arbetsterapeutiska åtgärderna påbörjas vanligtvis med bedömning i person-

lig vård (p-ADL). Bedömningen görs med ADL- taxonomin och/eller Sun-

naas ADL- index som kan kompletteras med AMPS.  Träning och kompen-

sering med hjälpmedel påbörjas redan vid bedömningstillfället beroende på 

utfallet av bedömningen.  

Arbetsterapeutiska träningen sker vid vardagliga situationer som personlig 

vård på morgonen, vid måltider, toalettbesök och vid behov genom-

gång/träning i boendeaktivteter.   

Träning i p-ADL är inriktad mot:  

 Överflyttningar i/ur säng, toalettstol, duschpall och andra sittmöbler 

med olika kompensatoriska åtgärder. 

 Att klara toalettbesök självständigt där kompensering med toalett-

förhöjning med armstöd kan vara aktuellt. 

 Att klara på/avklädning nedre del utan att bryta mot restriktionerna. 

Kompensering med griptång, strumppådragare och långt skohorn 

kan behövas. 

 Råd och träning i personlig hygien och duschsituation samt vid be-

hov kompensering med hjälpmedel. 

 Utifrån patientens behov och målsättning kan genomgång av olika 

situationer i boendeaktivteter vara aktuellt.  

 

Kontakt tas tidigt i vårdkedjan med berörd kommun arbetsterapeut i syfte att 

påbörja/initiera eventuella åtgärder i den fysiska miljön i bostaden.  

  

Utvärdering och krav inför hemgång 
Utifrån de mål som tidigare angivits utvärderas behandlingsperioden genom 

observation i p-ADL och patientens upplevelse av uppnådda mål. Patienten 

skall vara medveten om lämpligt tillvägagångssätt vid aktivitetsutförande 

utifrån restriktionerna. 

Kraven inför hemgång är individuella och påverkas av patientens behov 

och/eller målsättning. Hänsyn tas till allmäntillstånd, förmåga och andra 

sjukdomar. 
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Dokumentation 
De arbetsterapeutiska åtgärderna dokumenteras löpande i aktuell journal 

under vårdtiden.  

 

Överrapportering 
Vid behov av fortsatta åtgärder i vårdkedjan ska samverkan ske för att åstad-

komma kontinuitet för patienten. Överrapportering i vårdkedjan om det finns 

behov av åtgärder i den fysiska miljön och/eller aktivitetsuppföljning i boen-

det.  

 

Evidens 
I syfte att få bästa möjliga bevis för åtgärderna beskrivna i dokumentet har 

det sökts evidens i vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt skriftlig och 

beprövad erfarenhet nationellt inom arbetsterapi ortopedi. 

 

 

Dokumentet baseras på SOSFS 2011:9. 

 

 

 


