Vi håber med denne vejledning at imødekomme almindelige spørgsmål og mindske
bekymringer så meget som muligt. Hvis du har øvrige spørgsmål, som ikke bliver besvaret i
informationen nedenfor, eller har du behov for uddybning, er du velkommen til at kontakte
os på telefon +45 3312 2404.
Hvis du skal have foretaget knogleopbygning med knogle høstet fra hoften
Denne folder er lavet for at give dig viden om din behandling og indeholder svar på de mest
almindelige spørgsmål. Har du spørgsmål, som informationen i folderen ikke besvarer, eller
har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.
Hvad er knoglehøst fra hoften?
Høst af hofteknogle sker fra bækkenet over hofteleddet. Du kan ofte selv mærke området
med knogle, der bruges, da det nemt mærkes foran og over hofteleddet.
Der laves et snit på huden direkte over knoglen, der skal bruges. Skal der kun bruges en lille
mængde knogle, er snittet mindre, end hvis der skal bruges en større mængde knogle.
Hvordan vil området føles, efter knoglen er fjernet?
Ved operationens afslutning vil såret blive syet sammen. Afhængig af mængden af knogle,
der er høstet, vil der eventuelt blive isat et lille plasticrør (dræn) i såret. Drænet er tilsluttet
en beholder og gør det muligt, at vævsvæske og blod kan dræneres fra såret. Placeres et
dræn, fjerner man det typisk efter en dag.
Hvad kan jeg forvente efter operationen?
Hoften vil være øm, også selvom der kun er høstet en lille mængde knogle. Er der høstet et
større stykke knogle, kan der være gener fra hoften i et par uger. Da hoften er øm, kan der
også i en kortere periode være problemer med at gå. Kun sjældent vil der være behov for at
anvende en krykstok efter operationen.
Hvor lang tid skal jeg være indlagt?
Tiden, du skal være indlagt, afhænger ikke kun af knoglehøsten fra din hofte men også af
den øvrige operation, som bliver foretaget samtidigt. Men man skal påregne at være indlagt
i typisk et par dage.
Er der særlige forhold, jeg skal være opmærksom på, når jeg kommer hjem?
En forbinding lægges på såret på hoften efter operationen. Det er nødvendigt at holde såret
tørt, indtil stingene er blevet fjernet. Hvis der fortsat er smerter, når du kommer hjem, vil der
også være en periode, hvor du ikke selv kan køre bil, da det først er sikkert, når du selv kan
foretage en nødopbremsning med et hårdt tryk på bremsen.
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