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Vælg farveTil patienter og pårørende

Behandling
Ved lettere tilfælde af slidgigt kan du have glæde af en bandage, der støtter tommelfingerens rodled.
Du kan bruge et smalt elastikbind eller købe en blød færdig bandage for eksempel på apoteket eller hos
bandagisten.
Ved svære tilfælde kan du, i forbindelse med forundersøgelsen på sygehuset, få udleveret en individuel
tilpasset stiv bandage.
 
Hvis du fortsat har mange smerter, trods brug af bandage, kan det være nødvendigt med en operation,
hvor den mangekantede håndrodsknogle (trapezium) fjernes.
 
I forbindelse med operationen får du en gipsskinne på, som går fra spidsen af tommelfingeren op på
underarmen.
 
Sådan forbereder du dig til operation
 
Hvor foregår operationen
Operationen foregår på Ortopædkirurgisk Ambulatorium i Grindsted.
 
Faste
Du skal møde fastende og kan forvente at blive udskrevet sidst på dagen.
Læs mere om fasteregler på www.fasteregler.dk.
 
På operationsdagen
• Må der ikke være sår i og omkring operationsområde.
• Må du ikke have neglelak eller kunstige negle på.
• Skal hænderne skal være rene og neglene nyklippede.
• Må du ikke bruge håndlotion.
• Må du ikke føle dig alment syg.
 
Bedøvelse
Operationen foregår i fuld bedøvelse. Bedøvelsen virker ofte nogle timer.
 
Rygning
For at fremme sårhelingen og minimere risiko for komplikationer anbefaler vi, at du stopper med at
ryge 6 uger før din operation og vedholder rygestoppet efter operationen.
 
Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende rygning på www.sst.dk og søg efter publikationen
"Rygning og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres".
 
Find rygestopstilbud i din kommune på www.stoplinien.dk. SVS tilbyder henvisning til kommunalt
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rygestop.
Vi gør opmærksom på, at Sydvestjysk Sygehus er røgfrit.
 
Alkohol
Hvis du normalt drikker mere end 4 genstande om dagen, råder vi dig til at stoppe helt med at drikke
alkohol mindst 4 uger før din operation.
 
Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende alkohol på www.sst.dk og søg efter publikationen
Alkohol og operationer - forebyg komplikationer, når du skal opereres.
 
Hvordan forholder jeg mig efter operation?
 
Behandling efter operation
• Gipsfjernelse, suturfjernelse og bandageanlæggelse sker hos ergoterapeuterne på Sydvestjysk

Sygehus i Esbjerg.
• Samtidig planlægges det videre genoptræningsforløb.
• Den stive bandage skal du bruge i 3 uger regnet fra operationsdagen.
• Samtidig får du fjernet tråde.
• Herefter vil du blive indkaldt til genoptræning i Ergoterapien på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
• Kontrol hos den opererende læge 8 uger efter operation.
 
Smertestillende medicin
Efter en operation kan du ofte have behov for smertestillende medicin. Vi anbefaler, at du sørger for at
købe håndkøbsmedicin som for eksempel Pinex, Panodil eller Pamol til, når du udskrives. Husk at læse
indlægssedlen.
 
Du får smertestillende tabletter med hjem til de første dage.
 
Komplikationer
• Betændelse (infektion) kan forekomme, men er sjælden.
• Desuden kan der opstå beskadigelse af en følenerve til tommelfingeren.
 
Resultat
Du kan forvente at blive næsten smertefri, samt at bevægeligheden i tommelfingerens rodled bliver
normal. Efter operationen må du forvente nedsat kraft i tommelen.
 
Sygemelding
Sygemelding afhænger af dit arbejde og rådgives individuelt af lægen, som opererede dig.
Sædvanligvis varer det mellem 4-6 måneder, før du bliver smertefri og kan genoptage et arbejde, der
belaster hånden.
Sædvanligvis vil vi ikke anbefale genoptagelse af arbejde, der belaster hånden meget, for eksempel
slagteriarbejde, rengøring m.m.
 
Spørg, hvis du er i tvivl
Kontakt Ortopædkirurgisk Afdeling.
 
Med venlig hilsen
Sydvestjysk Sygehus
 


