
Symposium DSHK 2017 
Emne: periprostetiske frakturer omkring TKA 
Emnet blev belyst af såvel traumekirurger og alloplastikkirurger. 
Forekomst af periprostetiske frakturer omkring knæet er relativt sjældne. Litteraturen er ligeledes 
behersket og ligeså evidens. 
Det springende punkt er om alloplastikken er fastsiddende eller ej. Ved fastsiddende protese kan man 
som hovedregel anvende osteosyntese, bedst med låseskinner som giver højeste grad af stabilitet. 
Alternativt retrogradt marvsøm. 
Ved mistanke om løsning af protese skal dette udredes med CT-scanning eller andre metoder og der vil 
være behov for revisionsprotese med varierende grad af constrained indbygget. 
Infektion skal ligeledes udelukkes. 
Der kan være behov for operation med deltagelse af kirurger fra begge subspecialer. 
Der opfordres til at man konfererer disse patienter imellem de to subspecialer. 
Patellafrakturer kan som hovedregel behandles konservativt hvis strækkeapparatet er intakt - hvis ikke 
osteosynteres er almindelig gældende principper. 
 
 

SYMPOSIUM fælles for DOT og DSHK  
Onsdag d. 25. oktober 2017  
Lokale: Helsinki og Oslo  
 
PERIPROSTETISK FRAKTUR OMKRING TKA PROGRAM:  
15:00 - 15:10  Velkomst og præsentation af program for symposiet  
 
EPIDEMIOLOGI  
15:10 – 15:20  DSHK – Incidens/  v. Morten Bøgehøj, Odense Universitets Hospital  
15:20 – 15:30  DOT – DFDB med fokus på periprostetisk fraktur v/Peter Toft Tengberg, 
Hvidovre Hospital Spørgsmål  
15:30 – 15:35 Spørgsmål  
 
DISTAL FEMUR  
15:35 – 15:50 DOT – Osteosyntese principper,  
v/Lasse Birkelund, Aabenraa Sygehus  
15:50 – 16:05 DSHK – Alloplastikkirurgens syn på behandling,  
v/Claus Emmelut, Odense Universitets Hospital  
16:05 – 16:10 Spørgsmål 
 
PROXIMAL TIBIA + PATELLA  
16:10 – 16:25 DOT – Osteosyntese principper,  
v/Morten Schultz Larsen, Odense Universitets Hospital  
16:25 – 16:40 DSHK – Alloplastikkirurgens syn på behandling,  
v/Christian Pedersen, Aalborg Sygehus 
16:40 – 16:45  Spørgsmål 
 
PANELDISKUSSION  
16:45 – 17:15 Samarbejde mellem alloplastikkirurg og traumatolog (både for TKA og THA)  
v/Morten Schultz Larsen (OUH), Claus Emmelut (OUH), Morten Bøgehøj (OUH), 
Frank Damborg (SLB, Kolding) og Christian Pedersen (Aalborg).  
Efter symposiet er der 
 


