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Operationen foregår på Kirurgisk Sengeafsnit, Sydvestjysk Sygehus Grindsted.
 

Vælg farveTil patienter og pårørende

Generne i din hofte skyldes, at senen, hen over knoglefremspringet på ydersiden af hoften, er stram.
Det kan give smerter, undertiden med udstråling mod knæet.
Smerterne kan være tilstede både dag og nat, og senen kan i nogle tilfælde "smutte", når den bevæger
sig over knoglen.
Du skal have lavet en operation, som forlænger senen, og du skal eventuelt have fjernet slimsækken.
Dette skulle afhjælpe dine symptomer.
 
Hvis du får sår, rifter, bumser eller myggestik i og omkring operationssåret før operationen skal du
kontakte:
• Kirurgisk Sengeafsnit, Grindsted på tlf.: 7918 9100 (lukket i weekenden).
 
Indlæggelsen
Du bliver indlagt på Kirurgisk Sengeafsnit, Grindsted.
 
Faste
Du skal møde fastende på operationsdagen. Du får information om fasteregler af narkoselægen/
sygeplejersken. Overholdes fastereglerne ikke, kan du ikke bedøves og opereres.
Læs mere om fasteregler på www.svs.dk/fasteregler.
 
Læs den information om narkose, som du har fået udleveret i ambulatoriet.
 
Bedøvelse
Operationen foregår enten i fuld narkose eller i rygbedøvelse.
 
Operationen
• Selve operationen varer cirka 45 minutter.
• Du vil tilbringe lidt tid på opvågningsstuen, og er tilbage på sengeafsnittet efter cirka 3 timer.
 
Efter operationen
• Når du er tilbage i afdelingen, vil personalet hjælpe dig ud af sengen.
• Du må, hvad du kan, efter operationen.
• Du har måske behov for et par krykker til aflastning de første dage efter operationen.
 
Udskrivelse
• Du kan forvente at blive udskrevet senere samme dag.
• Hvis du har været i fuld bedøvelse, må du ikke være alene de først 24 timer. Der skal være nogen hos

dig det første døgn efter.
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Såret
• Du har et plaster på din hofte.
• Dette lader du sidde de første 24 timer, medmindre der er gennemsivning med blod. Herefter er det

kun nødvendigt at have plaster på, hvis såret væsker.
• Trådene skal fjernes efter 12-14 dage ved din egen læge.
 
Kontrol
• Aftales ved udskrivelsen.
• Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 
Spørg, hvis du er i tvivl
Kontakt Ortopædkirurgisk Afdeling.
 
Med venlig hilsen
Sydvestjysk Sygehus
 


