
 

 

 

Rutin vid delegering arbetsterapeut/fysioterapeut insatser 
 

 

 

 

 

 

 

Delegering till rehab- 

undersköterska 
 

Höftpaket 

Knäpaket 

  

 



2 

 

Kristianstads kommun | 2020-06-29 rev 2023-01-30  

 

 

 

Innehållsförteckning 

Delegeringsutbildning  ........................................................................................................................... 3 

 

  



3 

 

Kristianstads kommun | 2020-06-29 rev 2023-01-30  

Delegeringsutbildning   

 

Inledning 

För fördjupad information om delegering, se Delegeringsrutinen i Hälso- och 

sjukvårdshandboken.  

Delegering 

Delegeringen görs i delegeringsmodulen i Procapita. Delegeringen kan omfatta antingen 

ett geografiskt område eller hela kommunen. Uppföljning av delegeringen ska ske minst 

en gång per år. Då ska teori och praktisk genomgång genomföras igen.  

Teoretisk genomgång  

Höft: 

Höftprotesen har vissa begränsningar, vissa rörelser måste undvikas en tid efter 

operationen (6-8 v), vissa rörelser måste undvikas livet ut. I annat fall finns risk för 

urledvridning (luxation). Vid luxation är det ambulans till akuten som gäller, går ej att 

häva själv. 

ej böja/flektera mer än 90 gr i höft 

ej inåtrotera benet i höften (tårna får ej peka inåt) 

ej adducera/ korsa/föra benet över mittlinjen 

Dessa rörelserestriktioner gäller de första 6-8 veckorna.  Gäller framförallt vid bakre snitt. 

Livslånga restriktioner är att: undvika huksittande, jogga/hoppa (stötar). 

Knä: 

Det finns egentligen inga restriktioner, men det rekommenderas att undvika extrema 
belastningar. Vissa aktiviteter som springa, hoppa eller liknande, ger en stor 
belastning av protesen och bör undvikas. Du kan stå på knä, men det kan kännas 
obehagligt. Att sitta på huk är inte att rekommendera då knäledsrörligheten inte 
medger detta. Således viktigt att underlätta uppresning sittande- stående, förhindra 
aktivitet såsom knäböjning samt avlasta vid gång. 
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Praktisk genomgång  

Angående hjälpmedel: 

• Se över sitthöjder där patient kan böja mer än 90 grader (höft):  
o Sängkant: eventuellt höja sängen med hjälp av klotsar (Snickarboa, 

Magnum, Lego, Optimal (medar)) 

o Fåtölj: förhöjningsdyna coxit 7,5 el 10 cm 

o Köksstol: förhöjningsdyna coxit 7,5 el 10 cm 

o Toalett: fristående toalettförhöjning, ställd ett steg högre i bakkant. Glöm ej 

stänkskyddet.  

o Duschpall, eventuellt badkarsbräda (om det går att sitta+ göra förflyttning 

till/från brädan utan att överskrida restriktionerna) 

Duschpall är egentligen inget som behövs för restriktionernas skull, utan 

mer då man inte alltid orkar stå upp vid dusch i början efter operationen. 

 

• Gånghjälpmedel: kryckor (ställ i handledshöjd, diagonalgång), eller rollator om 
de redan har detta sedan tidigare. 

• På/avklädning: griptång (oftast röd, eller blå till lång person) och 

strumppådragare (Socky). Om patient har stödstumpor krävs andra hjälpmedel för 

strumporna, ibland svårt att klara detta självständigt efter en höftplastik. 

 

• Se över sitthöjder där patient kan böja mer än 90 grader (knä):  
o Sängkant: eventuellt höja sängen med hjälp av klotsar (Snickarboa, 

Magnum, Lego, Optimal (medar)) 

o Fåtölj: förhöjningsdyna 7,5 el 10 cm 

o Köksstol: förhöjningsdyna 7,5 el 10 cm 

o Toalett: fristående toalettförhöjning, ställd ett steg högre i bakkant. Glöm ej 

stänkskyddet.  

o Duschpall, eventuellt badkarsbräda. Duschpall är egentligen inget som 

behövs för restriktionernas skull, utan mer då man inte alltid orkar stå upp 

vid dusch i början efter operationen. 

 

• Gånghjälpmedel: kryckor (ställ i handledshöjd, diagonalgång), eller rollator om 
de redan har detta sedan tidigare. 

• På/avklädning: griptång (oftast röd, eller blå till lång person) och 

strumppådragare (Socky). Om patient har stödstumpor krävs andra hjälpmedel för 

strumporna, ibland svårt att klara detta självständigt efter en knäplastikoperation. 

OBS! OM man vid någon av ovanstående operationer är i behov av andra hjälpmedel, 

dubbelutrustning alternativt anpassning av miljön så ska kontakt tas med leg 

arbetsterapeut/ fysioterapeut för sedvanlig bedömning/ utprovning. 
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Frågor vid telefonsamtal/bokning av hembesök: 

• Badrum: dusch el badkar? Hur stor duschplats- vilken pall får plats? Hur ser 

toaletten ut (låg, befintlig förhöjning?)? 

• Sovrum: hur ser sängen ut – ben eller medar, enkel- eller dubbelsäng? Säng på hel 
sockel går EJ att höja, eventuellt lägga i extra madrass eller förse sängen med 

sängben, eller annan säng. Vid behov av förhöjningsklotsar där det finns ett 

stödhandtag monterat på sängen- tag kontakt med arbetsterapeut. 

• Sittplatser; Fåtölj, soffa? Oftast höja med hjälp av förhöjningsdyna, i annat fall 

klotsar/förhöjningar underifrån. Köksstol eventuellt förhöjningsdyna.  

• Instruera i användandet av strumppådragare och griptång vid på/avklädning. 
Detta får patient även träna på sjukhusavdelningen.  

• Om patient använder rollator. Trappor/dubbelutrustning? 

• Info om egen återlämning av dessa hjälpmedel när de inte längre har behov av 
dem. Ibland livslångt behov av t ex strumppådragaren och griptången. 

 

Dokumentation 

Dokumenteras under sökord produkter och teknik händelse. 

 

Arbetsmiljö 

 

 



 

 

 

För mer information 

Staben 

Förnamn Efternamn 

Tel: Ange telefonnummer 
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