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ASD (=dekompression) - AC-resektion  Klavikelfraktur, operation  

Bicepstenodese  Olecranon fraktur  

Bicepstenotomi  Proksimal humerusfraktur, konservativ   behandling  

Caput radii  Proksimal humerusfraktur, operation 

Corpus humeri fraktur  Rotator cuff sutur 

Distal bicepssene suturering  Scapulafraktur, konservativ behandling  

Distal humerusfraktur  Scapulafraktur, operation  

Fjernelse af klavikelskinne  Skulderalloplastik  

Frossen skulder med Kinetec  Skulderluksation, konservativ behandling  

Frossen skulder uden Kinetec  Skulderluksation, restrikt regime 

Klavikelfraktur, konservativ behandling  Skulderluksation, vanligt regime 

  

Patientforløbsbeskrivelse for skulder-/albueopererede patienter på Aalborg Universitetshospital, Farsø Sygehus 

 

Standardordinationsoversigt - smertepakker 

Skulder/albue 

Diagnose 

Lægefaglige 

PRI-instrukser 

Forundersøgelse 

Blodprøver 
Pjecer Regimer Smertepakke Kontrol 

Hvornår kontaktes 

hjemmeplejen / visitator ? 

Få overblikket her… 

Få overblikket her 

https://pri.rn.dk/Sider/34566.aspx
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Hvornår kontaktes 

hjemmeplejen/visitator. 
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Alle operationspatienter skal medbringe: Medicinliste og egen medicin i original emballage. Helst ikke medicin-doseret (kun af nød). Fornuftigt fodtøj/tøj. Ved indlæggelse også toiletartikler. 

Operationspatienter skal evt. pausere AK-behandling, insulin og NSAID ifølge anæstesitilsyn.  

Link: Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation i Farsø 

Klavikelfraktur, 
operation 

 

Klavikelfraktur  

 

Type: ja 

Bac-test: nej 

Se link 

 

Operation af 
brækket kraveben 

 

 

 

Sådan træner du 
efter operation af 
brud på kravebenet 

 

 

Brud på kraveben 
som ikke vil hele 

Dagkirurgi 

De første 6 uger efter operationen 

må pt. bruge armen frit inden for 

smertegrænsen.  

Collar ‘n cuff. til aflastning højst 3 

uger. 

Sygemelding: 0-12 uger afhængig 

af jobfunktion og funktionsniveau. 

(dagkir. + morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage. 

 

Amb 6-8 uger 
med rtg. 

 

GOP-behov 
vurderes ved 
indlæggelsen 
eller ved kontrol. 

Kan være lettere besværet. 

 

Klavikelfraktur, 
konservativ 
behandling 

Klavikelfraktur  

 

Skadestueinstruks 

Patienter, som oftest 
sendes hjem fra 
skadestuen.  

 

Sådan træner du 
skulderen ved brud 
på kravebenet 
behandlet med 
armslynge 

Må bruge armen frit indenfor 

smertegrænsen. Collar ‘n cuff 2-3 

uger.  

Sygemelding: 0-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

Paracetamol, 
morfin / tradolan, 
laksantia 

 

 

Kontrol ved egen 
læge efter 3 uger, 
som vurderer 
genoptræningsbe
hov. 

Skadestuen kontakter hjemmeplejen 
ved behov for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske 

Fjernelse af 
klavikelskinne   

Ingen Type: nej 

Bac-test: nej 

 

 

 Dagkirurgi 

Roligt regime indtil agraf-fjernelse. 

(dagkir. +morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage. 
Ingen kontrol. 

Ingen GOP. 

 

Selvhjulpen. 

ASD 
(=dekompression)  

og/eller  

AC-resektion 

Impingement 
syndrom 

Type: nej 

Bac-test: nej 

 

 

Operation for 
indeklemning i 
skulder 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Sådan træner du 
efter pladsgørende 
operation i 
skulderleddet 

Dagkirurgi 

Må bruge armen frit indenfor 

smertegrænsen.                                  

Får engangsinstruks på afd. – 

selvtræner efter udleverede pjece. 

Collar´n´cuff kun til aflastning de 

første dage.  

Sygemelding: 2-8 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

(dagkir. +morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia  

Suturer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage. 

GOP-behov 
vurderes af 
læge/fysio-
terapeut. 

 

Kontrol efter 
selvbooking ved 
behov. 

Ingen restriktioner (smertegrænsen). 

Kan være lettere besværet. 

 

Bicepstenodese 

 

Ingen Type: nej 

Bac-test: nej 

 

Ingen pjece 

 

Dagkirurgi 

Collar´n´cuff til aflastning. 

(dagkir. + morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage.  

Vurdér om pt. har brug for hjælp  

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/11942.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-160-operation-af-braekket-kraveben/hooa01-160-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-160-operation-af-braekket-kraveben/hooa01-160-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-819-saadan-traener-du-efter-operation-af-brud-paa-kravebenet/akua11-819-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-819-saadan-traener-du-efter-operation-af-brud-paa-kravebenet/akua11-819-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-819-saadan-traener-du-efter-operation-af-brud-paa-kravebenet/akua11-819-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-819-saadan-traener-du-efter-operation-af-brud-paa-kravebenet/akua11-819-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-137-brud-paa-kravebenet-som-ikke-vil-hele/hooa01-137-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-137-brud-paa-kravebenet-som-ikke-vil-hele/hooa01-137-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/11942.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/16641.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-820-saadan-traener-du-skulderen-ved-brud-paa-kravebenet-behandlet-med-armslynge-/akua11-820-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-820-saadan-traener-du-skulderen-ved-brud-paa-kravebenet-behandlet-med-armslynge-/akua11-820-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-820-saadan-traener-du-skulderen-ved-brud-paa-kravebenet-behandlet-med-armslynge-/akua11-820-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-820-saadan-traener-du-skulderen-ved-brud-paa-kravebenet-behandlet-med-armslynge-/akua11-820-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-820-saadan-traener-du-skulderen-ved-brud-paa-kravebenet-behandlet-med-armslynge-/akua11-820-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/6883.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/6883.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-130-operation-for-indeklemning-i-skulderen/hooa01-130-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-130-operation-for-indeklemning-i-skulderen/hooa01-130-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-130-operation-for-indeklemning-i-skulderen/hooa01-130-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-810-saadan-traener-du-efter-pladsgoerende-operation-i-skulderleddet/akua11-810-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-810-saadan-traener-du-efter-pladsgoerende-operation-i-skulderleddet/akua11-810-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-810-saadan-traener-du-efter-pladsgoerende-operation-i-skulderleddet/akua11-810-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-810-saadan-traener-du-efter-pladsgoerende-operation-i-skulderleddet/akua11-810-pdf.ashx
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(Bicepssenen 
løsnes fra cavitas 
og fikseres med 
anker i sulcus). 

 Sådan sætter du en 
armslynge på 

Aktiv ubelastede aktiviteter/øvelser 
i 6 uger. 

pantoprazol, 
laksantia 

Kontrol 6 uger.  evt. medicin-

dosering/udtrapning) 

 Skift af plaster ved behov. Må 

max. sidde 7 døgn 

 evt. agraf-fjernelse   

 evt. toiletbesøg. 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12 

Bicepstenotomi   Ingen Frit regime   selvhjulpen 

Scapulafraktur, 
konservativ 
behandling (90%) 

Scapulafraktur Patienter, som oftest 
sendes hjem fra 
skadestuen.  

Ingen pjece 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

Ved kontrol stillingtagen til opstart 
af ubelastede bevægeøvelser. 

Collar´n´cuff efter behov. 

Paracetamol, 
morfin / tradolan, 
laksantia 

Røntgenkontrol 
7-10 dage 

Almen GOP 

Skadestuen kontakter hjemmeplejen 
ved behov for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske 

Scapulafraktur, 

Operation (10%) 

Scapulafraktur Type: ja 

Bac-test: nej 

Se link 

 

Ingen pjece 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

Aflastning efter behov i  
Collar´n´cuff og bevægeøvelser til 
smertegrænsen. 

Vurderes af 
kirurgen 

Kontrol vurderes 
af kirurgen 

Specialiseret 
GOP  

Vurdér om pt. har brug for hjælp  

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-

dosering/udtrapning) 

 Skift af plaster ved behov. Må 

max. sidde 7 døgn 

 evt. agraf-fjernelse   

 evt. toiletbesøg. 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12 

Rotator cuff sutur 

 

 

Rotator-cuff ruptur Type: nej 

Bac-test: nej 

 

Operation ved 
ødelagte sener 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 
Sådan træner du 
skulderen efter 
syning af 

supraspinatus-
senen 

 

Sådan træner du 
armen efter syning 

Dagkirurgi 

Collar´n´cuff 6 uger eller 

abduktionsbandage 6 uger. 

Instruks fys + ergo.  

0-6 uger venepumpeøvelser og 

passive øvelser. 

Max. 30 grader udad-rotation og 

90 grader elevation(særligt regime 

ved subscapularis). 

>6 uger aktive øvelser, med 

langsomt stigende belastning. 

>12 uger ingen restriktioner. 

(dagkir. + depot 
morfin) 
Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia 

 

Langt 
scalenerblok 

Følges hos fys. i 
specialiseret 
GOP   

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage.  

Lægekontrol efter 
3 mdr. 

Pt. har brug for hjælp efter 
udskrivelse 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-dosering/udtapning 

 skift af plaster ved behov. Må 
max. sidde 7 døgn. 

 evt. agraf-fjernelse 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/5200.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/5200.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/6253.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-401-operation-ved-oedelagte-sener-i-skulderen/hooa01-401-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-401-operation-ved-oedelagte-sener-i-skulderen/hooa01-401-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-812-saadan-traener-du-skulderen-efter-syning-af-supraspinatus-senen/akua11-812-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-812-saadan-traener-du-skulderen-efter-syning-af-supraspinatus-senen/akua11-812-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-812-saadan-traener-du-skulderen-efter-syning-af-supraspinatus-senen/akua11-812-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-812-saadan-traener-du-skulderen-efter-syning-af-supraspinatus-senen/akua11-812-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-812-saadan-traener-du-skulderen-efter-syning-af-supraspinatus-senen/akua11-812-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-821-saadan-traener-du-armen-efter-syning-af-supraspinatus-med-abduktionsbandage/akua11-821-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-821-saadan-traener-du-armen-efter-syning-af-supraspinatus-med-abduktionsbandage/akua11-821-pdf.ashx
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af supraspinatus – 
med 
abduktionsbandage 

 

Sådan klarer du bad 
og påklædning med 
abduktionsbandage 

 

Sygemelding: 2-3 måneder, mere 

ved skulderbelastende arbejde. 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12. 

Skulderluksation 

Bankart operation 

eller 

Bristow-Lartarjet 

 

Restriktivt regime 

 

Instabilitet, 
klassifikation og 
udredning 

 

Akut traumatisk 
anterior 
skulderluksation 

 

 

Type: ja 

Bac-test: nej 

Se link 

 

Sådan træner du 
armen efter 
stabiliserende 
operation af 
skulderen 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Stabilisering af 
skulderleddet 

 

 

Dagkirurgi 

0-3 uger med venepumpeøvelser 

og passive øvelser max 0 grader. 

udadrotation og 90 graders 

elevation. Bandage dag og nat.                

3-6 ugers aktive ubelastede 

øvelser med max. 0 graders 

udadrotation og 90 graders 

elevation. 

Bandage om natten. 

 

> 6 uger ingen restriktioner. 

Styrke/stabilitetstræning vejledt af 

fys. 

Ingen kontaktsport før 6 mdr.  

 

Sygemelding: 6-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

(dagkir. + morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia  

 

Langt 
scalenerblok 

6 uger + rtg. 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage.  

Specialiseret 
GOP 

 

Pt. har brug for hjælp efter 
udskrivelse 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 skift af plaster ved behov. Må 
max. sidde 7 døgn 

 evt. agraf-fjernelse 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12. 

 

Skulderluksation 

Bankart operation 

eller 

Bristow-Lartarjet 

 

Vanligt regime 

Instabilitet, 
klassifikation og 
udredning 

 

Akut traumatisk 
anterior 
skulderluksation 

 

Type: ja 

Bac-test: nej 

Se link 

 

Sådan træner du 
skulderen efter 
stabiliserende 
operation af 
skulderen - vanligt 
regime 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Dagkirurgi 

0-2 uge Collar´n´cuff dag og nat, 

må lave passive øvelser dog max 

120º fleksion og 50% udadrotation 

sammenlignet med rask side. 

2-4 uge Collar´n´cuff kun om 

natten. Der påbegyndes ledet 

aktive øvelser gående mod aktive 

indenfor ovenstående 

bevægerestriktioner. 

Efter 4 uger må patienten bevæge 

frit, men ikke lave overpres i 

abduktion og udadrotions-

bevægelser. Patienten må 

instrueres i stabiliserende øvelser 

for rotatorcuffen. Collar´n´cuff om 

natten indtil 6 uger. 

 

(dagkir. + morfin 
pn.) Paracetamol, 
ibuprofen, morfin, 
pantoprazol, 
laksantia 

 

Langt 
scalenerblok 

6 uger + rtg. 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage.  

 

Specialiseret 
GOP 

Pt. har brug for hjælp efter 
udskrivelse 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 skift af plaster ved behov. Må 
max. sidde 7 døgn 

 evt. agraf-fjernelse 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12. 

 

https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-821-saadan-traener-du-armen-efter-syning-af-supraspinatus-med-abduktionsbandage/akua11-821-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-821-saadan-traener-du-armen-efter-syning-af-supraspinatus-med-abduktionsbandage/akua11-821-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-821-saadan-traener-du-armen-efter-syning-af-supraspinatus-med-abduktionsbandage/akua11-821-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-830-saadan-klarer-du-bad-og-paaklaedning-med-abduktionsbandage/akua11-830-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-830-saadan-klarer-du-bad-og-paaklaedning-med-abduktionsbandage/akua11-830-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-830-saadan-klarer-du-bad-og-paaklaedning-med-abduktionsbandage/akua11-830-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-811-saadan-traener-du-armen-efter-stabiliserende-operation-af-skulderen/akua11-811-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-159-stabilisering-af-skulderleddet/hooa01-159-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-159-stabilisering-af-skulderleddet/hooa01-159-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/15906.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-842-saadan-traener-du-skulderen-efter-stabiliserende-operation-vanligt-regime/akua11-842-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
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Sygemelding: 6-12 uger afhængig 
af funktionsniveau og jobfunktion. 

Skulderluksation 

konservativ  
behandling 

Akut traumatisk 
anterior 
skulderluksation 

 

 

Skadestueinstruks 

Patienter, som oftest 
sendes hjem fra 
skadestuen.  

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Collar´n´cuff max 3 uger.  

0-3 uger aktivitet indenfor 
smertegrænsen. 

Undgå tunge træk, skub og løft i 6 
uger. 

 

Sygemelding: 0-12 uger afhængig 
af funktionsniveau og jobfunktion.  

Paracetamol, 
morfin / tradolan, 
laksantia 

Kontrol 3-4 uger 
efter skaden evt. 
ved fys. 

 

GOP vurderes af 
læge eller 
fysioterapeut til 
kontrol. 

Skadestuen kontakter hjemmeplejen 
ved behov for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske. 

Frossen skulder 

Skulder release   
operation –            
med kinetec 

 

Ingen Type: nej 

Bac-test: nej 

Se link 

 

 

Sådan træner du 
efter skulder-release 
operation 

 

Indlæggelsestid 1-4 dage. 

Ingen restriktioner. Fri bevæge-
lighed – pt. skal forvente nogen 
smerte under og efter træning – 
obs. sm. stillende inden træning. 

Træner i CPM (Kinetec) 2-3 dage 
–  

½ time hver anden time. 

Sygemelding: 2-12 uger afhængig 
af funktionsniveau og jobfunktion 
når bevægeligheden er 
acceptabel. 

 

Vurderes af 
kirurgen 

 

Under 
indlæggelsen 

Smertepumpe m. 
naropin.   

 

Kontrol 3 mdr. 

 

Specialiseret 
GOP til opstart 
senest 1 uge 
postoperativt 

 

Oftest yngre mennesker, som har et 
netværk 

Ingen restriktioner, men kan være 
lettere besværet. 

 

Frossen skulder 

Skulder release 
operation –           
uden kinetec 

Ingen Type: nej 

Bac-test: nej 

 

Sådan træner du 
efter skulder-release 
operation 

Dagkirurgi 

Intensiv selvtræning indtil GOP 
starter. 

 

Sygemelding: 2-12 uger afhængig 
af funktionsniveau og jobfunktion, 
når bevægeligheden er 
acceptabel. 

 

Vurderes af 
kirurgen 

 

Specialiseret 
GOP til opstart 
senest 1 uge 
postoperativt 

 

Skulderalloplastik 

  

Hemialloplastik 

 

TSA - total 
skulderalloplastik 

 

Reverse 
totalprotese 

Skulderleds-
alloplastik  

 

 

Type: ja 

Bac-test: ja 

Se link 

Hgb+væsketal+EKG 

 

Dag 1. Postoperativ 
rtg.  

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Indsættelse af 
skulderprotese ved 
ledsygdom 

 

Sådan træner du 
skulderen, når du 
har fået en 
skulderprotese 

Indlæggelsestid: 1-3 dage 

Collar´n´cuff skal bæres i 6 uger. 

 

0-6 uger venepumpeøvelser og 
passive øvelser. 

max. 0 grader udadrotation og 90 
elevation. 

> 6 uger ubelastede aktive øvelser 
med stigende belastning. 

 

>12 uger ingen restriktioner 

philos-hemiallo 

 

Antibiotika 

Antibiotikapro-
fylakse ved 
skulder- og 
albuekirurgi i 
Ortopædkirurgien 

 

Langt 
scalenerblok 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage. 
Almen GOP 

Uden RSA: 
kontrol efter 6 
uger og 3 mdr. 

Ved RSA  

6 uger+rtg Læge 

3 mdr+rtg Læge 

6 mdr Kun rtg 

Pt. har brug for hjælp efter 
udskrivelse 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtapning) 

 skift af plaster ved behov. Må 
max. sidde 7 døgn. 

 evt. agraf-fjernelse 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/17893.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/16641.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-840-saadan-traener-du-efter-skulder-releaseoperation-/akua11-840-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/13620.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/13620.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-237-indsaettelse-af-skulderprotese-ved-ledsygdom-/hooa01-237-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-237-indsaettelse-af-skulderprotese-ved-ledsygdom-/hooa01-237-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-237-indsaettelse-af-skulderprotese-ved-ledsygdom-/hooa01-237-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-237-indsaettelse-af-skulderprotese-ved-ledsygdom-/hooa01-237-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
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Sygemelding: 6-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

1 år Fys 

2 år Kun rtg 
 

 rengøring og tøjvask 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12. 

Proksimal 
humerus-fraktur 

Operation 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proksimal  
humerus-fraktur 

Type: ja 

Bac-test: ja 

Se link 

Hgb+væsketal+EKG 

Medicinpause: 

-AK-behandling: 
 (udfyld skema) 

-Insulin, NSAID  

 

Dag 1. Postoperativ 
rtg.  

Indsættelse af 
skulderprotese efter 
brud på skulder 

eller 

Indsættelse af 
skinne ved brud på 
skulderen 

 

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

 

Sådan træner du 
efter operation af 
skulderbrud sat 
sammen med 
skinne 

(tilrettes ved liberalt 
regime) 

Sådan træner du 
skulderen, når du 
har fået en 
skulderprotese 

 

 

Indlæggelsestid: 1-2 dage 

Liberalt regime: 

Indlæggelsestid 1-2 dage.  

Collar´n´cuff efter behov, max 6 
uger.  

Instruks fys. + ergo. 

 

0-6 uger venepumpeøvelser, 
ubelastede aktive øvelser. 

 

>6 uger ingen restriktioner 

Sygemelding: 2-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

 

Restriktivt regime: 

Collar´n´cuff skal bæres i 6 uger. 

Sådan sætter du armslynge på 

 

Instruks fys. + ergo. 

 

0-6 uger venepumpeøvelser og 
passive øvelser, max. 0 
udadrotation og 90 elevation. 

 

>6 uger ubelastede aktive øvelser 

med stigende belastning. 

>12 uger ingen restriktioner. 

 

Sygemelding: 6-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion. 

philos-hemiallo 

 

Antibiotika 

Antibiotikapro-
fylakse ved 
skulder- og 
albuekirurgi i 
Ortopædkirurgien 

  

Langt 
scalenerblok 

 

 

 

6 uger + rtg. 

Agraffer fjernes 
hos egen læge 
efter 12 dage.  

 

Almen GOP 

 

Pt. har brug for hjælp efter 
udskrivelse 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtapning) 

 skift af plaster ved behov. Må 
max. sidde 7 døgn 

 evt. agraf-fjernelse 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

Ved behov for hjemmehjælp varsles 
kommunen dag 0 inden kl. 12. 

Proksimal 
humerus-fraktur, 
konservativ   
behandling 

Proksimal 
humerus-fraktur 

Patienter, som oftest 
sendes hjem fra 
skadestuen.  

Sådan sætter du en 
armslynge på 

 

Sådan skal du 
træne, når du har et 
brud på skulderen 

 

Collar´n´cuff 3 uger. 

0-3 uger venepumpeøvelser og 

passive øvelser. 

max. 0 grader udadrotation og 

elevation 90 grader. 

Paracetamol, 
morfin/tradolan, 
laksantia 

 

7-10 dage + rtg.  
ved fys 

Almen GOP  

 

Skadestuen kontakter hjemmeplejen 
ved behov for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske 

Vurdér om pt. har brug for hjælp  

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

https://pri.rn.dk/Sider/19553.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19553.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-238-indsaettelse-af-skulderprotese-efter-brud/hooa01-238-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-238-indsaettelse-af-skulderprotese-efter-brud/hooa01-238-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-238-indsaettelse-af-skulderprotese-efter-brud/hooa01-238-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-402-indsaettelse-af-skinne-ved-brud-paa-skulderen/hooa01-402-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-402-indsaettelse-af-skinne-ved-brud-paa-skulderen/hooa01-402-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-402-indsaettelse-af-skinne-ved-brud-paa-skulderen/hooa01-402-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-818-saadan-traener-du-efter-operation-af-skulderbrud-sat-sammen-med-skinne/akua11-818-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-809-saadan-traener-du-skulderen-naar-du-har-faaet-en-skulderprotese/akua11-809-pdf.ashx
http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Ydelsesinformation/HOOA01-156_HOOA01-156.pdf
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/33419.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19553.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/19553.aspx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-156-saadan-saetter-du-en-armslynge-paa/hooa01-156-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-813-saadan-skal-du-traene-naar-du-har-et-brud-paa-skulderen/akua11-813-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-813-saadan-skal-du-traene-naar-du-har-et-brud-paa-skulderen/akua11-813-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/akua11-813-saadan-skal-du-traene-naar-du-har-et-brud-paa-skulderen/akua11-813-pdf.ashx
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 3-6 uger ubelastede aktive 
øvelser. 

>6 uger: ingen restriktioner, men 
med stigende belastning. 

 

Sygemelding: 4-12 uger afhængig 
af funktionsniveau og jobfunktion. 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

Hvis der ikke er pårørende i 
hjemmet har patienten brug for 
hjælp efter udskrivelse.  

 

Corpus humeri 
fraktur, 
konservativ 
behandling 

Ingen Type: nej 

Bac-test: nej 

 

 

 

 

 

 

Sarmiento-bandage 

 

Sjældent indlagt. 

Sarmiento-bandage. 

Instrueres i vene/pumpe øvelser 

(plejepersonale). 

 

Sygemelding ca. 8-12 uger indtil 

tilstrækkelig heling ift. jobfunktion. 

Paracetamol, 
morfin / tradolan, 
laksantia 

 

Indenfor 1 uge + 

til samiento-

bandagering i 

amb. med 

efterfølgende rtg. 

kontrol. 

 

2. uge i 
sygeplejerske-
amb. til stramning 

 

6. uge med rtg. 

8-12. uge + rtg. 

 

GOP vurderes af 
læge el. 
fysioterapeut til 
kontrol. 

 

Skadestuen kontakter hjemmeplejen 
ved behov for hjemmehjælp eller 
hjemmesygeplejerske. 

 

Pt. kan have brug for hjælp til: 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

 

Distal humerus-
fraktur  

 

(Olécranon- 
fraktur) 

Distal humerus-
fraktur (voksne) 

 

 

 

Type: ja 

Bac-test: Nej 

Se link 

  

 

 

 

Ingen Indlæggelsestid: 

0-1 dag. 

 

Vinkelgips eller cubitofix 1-2 uger. 

Ubelastede bevægeøvelser fra 2.-

6. uge. Stigende belastning fra 6. 

uge. 

 

Sygemelding: 2-12 uger afhængig 

af funktionsniveau og jobfunktion, 

når bevægeligheden er 

acceptabel. 

Plejepersonalet instruerer i 

venepumpe-øvelser. 

 

Stor smertepakke Kontrol 2 uger til 

agraf fjernelse og 

evt. bandageskift 

til hængsel-

bandage  

ELLER   

Agraffer og 

bandage fjernes 

hos egen læge 

efter 2 uger.  

 

Kontrol 6 uger + 
rtg. 

Almen GOP 
udarbejdes ved 
indlæggelsen 

 

Pt. kan have brug for hjælp til: 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

 

https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/hooa01-143-sarmiento-bandage-overarm/hooa01-143-pdf.ashx
https://pri.rn.dk/Sider/5933.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/5933.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/10580.aspx


Skulder/albue 

Diagnose 

Lægefaglige 

PRI-instrukser 

Forundersøgelse 

Blodprøver 
Pjecer Regimer Smertepakke Kontrol 

Hvornår kontaktes 

hjemmeplejen/visitator. 
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Distal bicepssene 
suturering 

Distal 
bicepsseneruptur 

Type: nej 

Bac-test: nej 

 

 Dagkirurgi 

Vinkelgips eller cubitofix i 2 uger 

Sygemelding:3 mdr. afhængig af 

jobfunktion. (Fuld belastning 

tillades først efter 3 mdr.) 

 Egen læge 2 uger  

Amb. 6 uger 

Evt. GOP 

Pt. kan have brug for hjælp til: 

 pers. hygiejne morgen og aften 

 anretning af mad til måltider 

 evt. medicin-
dosering/udtrapning) 

 evt. toiletbesøg 

 indkøb + evt. mad udefra 

 rengøring og tøjvask 

 

Caput radii Caput radii fraktur       

https://pri.rn.dk/Sider/22774.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/22774.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/5154.aspx


Skulder/albue 

Diagnose 

Lægefaglige 

PRI-instrukser 

Forundersøgelse 

Blodprøver 
Pjecer Regimer Smertepakke Kontrol 

Hvornår kontaktes 

hjemmeplejen/visitator. 
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Gå til ordinationsoversigt (ordinationsret – kun læger)  
Højreklik et tilfældigt sted i ordinationsoversigten 
Vælg ”Opret ordination” 
Vælg fanen ”Standardordinationspakker” 
Søg: Skulderoperation 
 
Vælg fx smertepakke for dagkir.: 
 

 
 
Vælg fx smertepakke for rotator cuff: 
 

 
 
 
Eller vælg fx smertepakke for philos-hemiallo: 
 

 


