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Årsaker - symptomer - Hva kan du
gjøre?

Hvordan kan vi hjelpe deg?



  

Hofteartrose

Årsaker

Arvelig: Unormal utvikling av hoftekul og hofteskål
som kan føre til mekanisk inneklemming mellom de
to strukturene og dermed begynnende artrose med
alderen.

Alder: Hofteartrose forekommer vanligvis hos
personer over 45 år. 

Belastning: Jobber som involverer tunge løft eller
lange perioder med stående arbeid.

Overvekt: Overvekt kan også være en faktor, grunnet
økt belastning på leddene.

Skader: Tidligere skader som rammer leddet eller
brusken rundt leddet.

Symptomer

Smerter i lysken, utsiden av låret eller i seteregionen
med utstråling mot lår og kne. 

Stivhet med begrensning i bevegelighet.

Klikkfornemmelse ved spesielle stillinger.



Hva kan jeg gjøre?

Vektreduksjon. 

Fysikalsk behandling for å øke bevegeligheten i leddet.

Unngå langvarig bruk av betennelsesdempende medisiner.

Ta kontakt med en spesialist for å bekrefte diagnosen og konstatere om du har
mild, moderat eller betydelig artrose.

Ved tegn til mild eller moderat artrose kan du være kandidat for
injeksjonsbehandling.

Medisiner 
Legemidler er en effektiv og enkel måte å lindre smerte og stivhet. 

Smertestillende: enkle reseptfrie smertestillende midler som Paracet/Panodil
kan hjelpe. 

Betennelsesdempende medisiner som Ibux/Voltaren/Vimovo: Det er ikke
anbefalt langvarig bruk av disse medisinene.

Glukosamin: Disse har vist moderat effekt ved mild-moderat artrose.

Noen av medisinene du kan prøve er:



Radiologi

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi kan ta røntgen bilder i klinikken eller eventuelt rekvirere MR
bilder for å vurdere artrosegrad og planlegge for behandlingen.
Dersom du har mild til moderat artrose, er det ikke aktuelt med
kirurgi. Behandlingen bør settes i gang så fort som mulig for å
dempe symptomene og redusere risiko for forverring.

Injeksjoner
Injeksjoner er kun anbefalt dersom andre behandlingsalternativer ikke har gitt
ønsket resultat. 

Kortisoninjeksjon

Kortisoninjeksjon er et godt alternativ for dempe betennelse utløst
av artrose, og spesielt slimposebetennelse. Den har en kortvarig
effekt og det vil bli behov for flere injeksjoner.

Stamcellebehandling

Når PRP blandes med fettceller, kaller man det stamcellebehandling.
Denne behandlingen er fortsatt eksperimentell, og det er mye
forskning som går på dette område.

Vi tilbyr artrosebehandling etter Aktiv Artrose prinsippet. En
behandling som har vist veldig gode resultater på pasienter med
artrose.

Fysioterapi



PRP injeksjon

PRP (Blodplate-Rikt Plasma) går ut på å ta ut pasientens eget blod,
behandle det på en spesiell måte for å skille komponentene fra
hverandre, deretter isolere blodvæsken (plasma) som inneholder
konsentrert mengde blodplater. I blodplatene finner man en rekke
vekstfaktorer som har en betennelsesdempende og stimulerende effekt.
Behandlingen er godt tolerert, da virkestoffene kommer fra pasientens
eget blod.
PRP injeksjon er nå vitenskapelig påvist for behandling av artrose.

Hvordan foregår behandlingen?

Vi synes at PRP behandling bør utføres av en lege med medisinsk
utdanning og helst spesialist i ortopedisk kirurgi eller fysikalsk medisin,
og først etter å ha gått gjennom en grundig utredning og vurdering.



Hvordan foregår behandlingen?

Du vil først bli vurdert av en legespesialist for å bekrefte diagnose, samt
finne ut om du egner deg for denne behandlingen. Legen vil så trekke ut
blod fra en vene i armen din. Blodet vil deretter gå gjennom en prosess
for å skille ut de ønskede stoffene. Videre får du lokalbedøvelse under
huden der sprøyten skal settes inn. Sprøyten med PRP settes enten inn i
leddet eller rundt den betente senen (Det kan være behov for bruk av
ultralyd samtidig), og du vil ikke merke noe store smerter og det vil kun
ta noen få sekunder. 

I etterkant av behandlingen må du redusere aktiviteten i to uker. I disse
ukene skal du ikke bruke betennelsesdempende tabletter som Ibux,
Voltaren eller lignende. Det vil ikke være behov for krykker, men du skal
ikke overbelaste leddet eller senen. Etter to uker kan du gradvis trappe
opp med aktivitet. 

Effekten av PRP-behandlingen vil vare i 6-18 måneder. Pasienter som får
en god effekt av denne behandlingen, kommer vanligvis hvert
år/halvannet år for å få en ny behandling.



Kikkhullskirurgi

I noen tilfeller er det løse bein- og bruskbiter i leddet eller en
mekanisk begrensing som fører til utvikling av uttalte plager.
Dersom du fortsatt ikke er en kandidat for protesekirurgi, kan det
være aktuelt i noen få tilfeller med kikkhullsoperasjon for å fjerne
beinavleiringer på leddranden eller noen løse bein- eller
bruskbiter.

Det er et dagkirurgisk inngrep hvor du kan reise hjem den
samme dagen og det er forventet en full belastning av hoften
innen to uker.

Protesekirurgi

Ved tegn til uttalt artrose med betydelig stivhet og behov for
bruk av smertestillende, er du en kandidat for protesekirurgi.

Kirurgi
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