
Høringssvar 
 
Eksempel på behandlingsvejledning for Primære Knæ- og Hoftealloplastik samt Elektive Revisioner 
af Knæ- og Hoftealloplastik har i perioden den 09.10.22 til 06.11.22 været i høring blandt alle 
ortopædkirurgisk afdelinger Danmark samt hos alle medlemmer af DSHK. 
 
På baggrund af indkomne høringssvar har arbejdsgruppen revideret høringsversionerne af 
behandlingsvejledningerne.  
 

Eksempel på behandlingvejledning - Primære Knæ- og Hoftealloplastik 
 

1.  Indledning  
- Titel ændret til ”Eksempel på behandlingsvejledning”. Indledning uddybet med 

præcisering om at behandlingsvejledningen omhandlet peri- og postoperativt forløb og 
ikke præ-hospital patientforløb. 

 
2. Præoperativ biokemi 

- Sproglig ændring. 
- Uddybning af baggrund for blodprøver i forbindelse med anæmi og diabetes. Referencer 
tilføjet.  

 
3. Patientinformation 

- Sproglig ændring. 
 

4. Anæstesi 
-  POVN forklares 
- ”accelereret udskrivelse” ændret til ”mulighed for tidlig udskrivelse” 
  

5. Antibiotikaprofylakse 
- Dosering af antibiotika 30 min operation tilføjet som anbefaling og ikke kun anført i 
baggrundsafsnit. 
 

6. Perioperativ multimodel smertebehandling 
- Ordet ”Intravenøst” fjernet 
 

7. Tornique ved TKA 
- Anbefaling ændret til kun at omhandle TKA og ikke UKA. 
 

8. Protesekoncept – knæalloplastik 
- Omskrivning af baggrundsafsnit inkl. narrativ review af seneste litteratur. Samt ændring af 
”skal” til ”bør” vedr. anbefaling af brugen af medial UKA til AMOA 
- Referencer tilføjet. 
 



9. Postoperativ multimodal smertebehandling 
- Tilføjelse af opmærksomhed på kontraindikationer i forbindelse med ordination af 
NSAID/COX-2 inhibitatorer. 
 

10. Udskrivelseskriterier 
- Anbefaling om tilstedeværelse af pårørende de første 24 timer postoperativt i forbindelse 
med sammedagskirurgi slettet. 
 

Eksempel på behandlingsvejledning - elektive revisioner af Knæ- og Hoftealloplastik 
 

1. Indledning 
- Titel ændret til ”Eksempel på behandlingsvejledning”. Indledning uddybet med 

præcisering om at behandlingsvejledningen omhandlet peri- og postoperativt forløb og 
ikke præ-hospital patientforløb. 
 

2. Ambulant forundersøgelse 
- Sproglig ændring. 

 
3. Præoperativ biokemi 

- Sproglig ændring. 
- Uddybning af baggrund for blodprøver i forbindelse med anæmi og diabetes. Referencer 
tilføjet. 

 
4. Patientinformation 

- Sproglig ændring. 
 

5. Anæstesi 
-  POVN forklares  
- ”accelereret udskrivelse” ændret til ”accelereret indlæggelsesforløb” 
  

6. Antibiotikaprofylakse 
- Sproglig ændring. 
 

7. Postoperativ multimodal smertebehandling 
- Tilføjelse af opmærksomhed på kontraindikationer i forbindelse med ordination af 
NSAID/COX-2 inhibitatorer. 
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