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Fast track-kirurgi er fokuseret på et multidisciplinært
perioperativt samarbejde, hvor fælles indsats reducerer
virkningen af det kirurgiske stressrespons hos patienten og sikrer hurtig mobilisering efter operation med
genskabelse af normale fysiologiske forhold. Gennem
denne indsats arbejdes der koordineret på at reducere
risici for eksempelvis tromboemboliske komplikationer
[1] og opnå effektive patientforløb, der leder til hurtig
udskrivelse til eget hjem [2]. Principperne blev initialt
udviklet i forbindelse med abdominalkirurgi for mere
end 20 år siden, men har gennem de seneste 15-20 år i
stigende grad vundet indpas i ortopædkirurgien, således at det nu er et bredt anvendt princip ved indsættelse af total hoftealloplastik (THA) i Danmark [3].
Selv om man ikke fokuserer alene på indlæggelsestid,
har man i praksis i de senere år brugt en gennemsnitlig
indlæggelsestid på maksimum 1-3 dage som grænse
for, at man kunne tale om fast track-THA-kirurgi.
Implementering af patientforløb med multimodal
intervention er ofte vanskeligt at dokumentere systematisk i randomiserede kontrollerede studier. Enkelte
delelementer som f.eks. analgetikabehandling er velegnet til test i et randomiseret design, mens organisatoriske ændringer og multimodale interventioner er vanskelige at gennemføre som randomiserede studier. I
praksis foregår det derfor ofte som implementeringsstudier med enten historiske kontrolgrupper eller kontrolgrupper i form af publicerede resultater fra lig-

HOVEDBUDSKABER
▶▶ I fast track-kirurgi fokuseres der på et
multidisciplinært perioperativt samarbejde, hvor man ved fælles indsats
gennem optimeret smertebehandling
og hurtig mobilisering efter operation
reducerer virkningen af det kirurgiske
stressrespons hos patienten. Principperne er nu overført på total hoftealloplastikkirurgi med effektive patientforløb og hurtig udskrivelse til eget
hjem samt mulig reduceret risiko for
komplikationer.
▶▶ Stort set alle patienter kan gennemføre fast track-hoftealloplastikkirurgi
uanset alder, men præoperativ opti-
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mering, multimodal smertebehandling, hurtig mobilisering og nøje planlægning af udskrivelseskriterierne er
påkrævet.
▶▶ I fremtidig forskning bør man fokusere
på at udvikle selektionskriterier for
patientsikre forløb med ambulant total hoftealloplastikkirurgi. Desuden
bør man fokusere på muligheden for
at reducere risikoen ved operation
hos patienter med svær komorbiditet
eller psykiatrisk sygdom, hvor der stadig er øget risiko for komplikationer og
forøget mortalitet.

nende patientkohorter uden tilsvarende patientforløbsprogram. Fordelen er muligheden for at inkludere et
meget stort antal patienter i modsætning til i de fleste
randomiserede studier, hvilket især gør det muligt at se
på komplikationsfrekvensen. En lang række af de studier, der både i Danmark og internationalt er lavet om
fast track-kirurgi, er implementeringsstudier, og de har
været med til at danne basis for denne artikel, hvor der
er fokus på at give en opdatering af den nuværende status for fast track-operation med indsættelse af THA
samt at pege på fremtidige udviklingsområder.

PRÆOPERATIV OPTIMERING
Et betydeligt antal patienter har før operationen potentielle optimeringsområder i form af alkohol- eller tobaksforbrug, polyfarmaci, højt BMI eller lavt aktivitetsniveau, som potentielt kan forøge risikoen for
komplikationer og forlænget indlæggelse. Den isolerede betydning af disse enkeltfaktorer i et fast track-patientforløb er dog mere kompleks. Normalt tillægges
rygning og alkoholforbrug en stor betydning i relation
til risiko for komplikationer og forlænget indlæggelse,
men i et dansk kohortestudie med mere end 3.000 patienter, der fik THA i et fast track-forløb, fandt man ingen sammenhæng mellem rygning eller alkoholforbrug
og indlæggelsestid eller komplikationer inden for 90
dage efter operationen, bortset fra en generelt let øget
risiko for genindlæggelse hos rygere [4]. Man kan forestille sig, at den hurtige mobilisering er en mulig medvirkende årsag til, at den negative virkning af rygning
og alkoholindtagelse afbødes. Overvægt har vist sig
kun at medføre øget risiko for forlænget indlæggelse
hos svært overvægtige patienter (BMI > 35 kg/m2) i en
kohorte på knap 14.000 patienter, der fik fast trackhofte- og -knæoperationer [5]. Diabetes type 2 synes
heller ikke at have nogen væsentlig indflydelse på risikoen for komplikationer i form af forlænget indlæggelsestid eller genindlæggelse efter fast track-THA [6],
hvorimod risikovurderingen ved type 1-diabetes i et
fuldt implementeret fast track-forløb endnu er uafklaret. Indtil da bør man hos disse patienter derfor som
ved ikke-fast track-THA have ekstra opmærksomhed på
sikring af optimal regulering før operationen og i det
perioperative forløb. Præoperativ anæmi øger risikoen
for behov for blodtransfusion efter operationen og dermed forlænget indlæggelsestid og genindlæggelse,
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hvorfor anæmi bør korrigeres inden en operation [7,
8]. Patienter med psykiatrisk sygdom har en øget risiko
for komplikationer og genindlæggelse [9, 10], og selv
om de kan gennemføre et standardiseret fast track-behandlingsforløb, kan de behøve specielle forholdsregler
ved udskrivelsen. Høj alder som enkeltfaktor er derimod ingen hindring i sig selv for hurtig mobilisering og
udskrivelse [11-14], idet den øgede risiko for forlænget
indlæggelsestid og genindlæggelse, der er fundet, er relateret til medfølgende komorbiditet. Over 75% af de
danske patienter, der var over 80 år og fik THA, har
gennemført et fast track-forløb med kort indlæggelsesvarighed [13, 14], men speciel opmærksomhed bør rettes mod patienter med øget komorbiditet, da der er
øget risiko for komplikationer hos specielt denne
gruppe [12].
En oversigt over anbefalinger med præoperativ optimering ses i Tabel 1.

PERIOPERATIV OPTIMERING
Det har været debatteret, om den kirurgiske adgang
(anterior, lateral, posterolateral eller minimalt invasiv)
har nogen betydning for hurtig rehabilitering, men p.t.
savnes der evidens for, at en specifik operativ adgang
ved indsættelse af THA i et fast track-forløb er bedre
end andre. Oftest foretrækkes spinalanæstesi frem for
generel anæstesi ved THA pga. tidligere rapporteret reduceret morbiditet og mortalitet med regional anæstesiteknik, herunder færre tromboemboliske komplikationer [15]. Imidlertid har man i de fleste studier nok
ikke benyttet moderne intravenøse anæstesiteknikker i
et fast track-setup. Præliminære studieresultater tyder
på, at disse data burde genovervejes, og at generel anæstesi måske er at foretrække i et fast track-setup [15].
Til forebyggelse af trombose har man traditionelt
anvendt langtidsprofylakse, men evidensen er skabt ud
fra studier uden tidlig mobilisering af patienterne. I et
fast track-setup begynder mobiliseringen på operationsdagen, og meget tyder nu på, at korttidsprofylakse
med lavmolekylært heparin eller et tilsvarende peroralt
præparat givet indtil udskrivelsen er tilstrækkelig profylakse hos patienter, der har fået udført THA i et fast
track-setup og ikke tidligere har haft tromboemboliske
events [16]. Hos patienter, der er i præoperativ antikoagulansbehandling, har det traditionelt været brugt
at bridge med lavmolekylært heparin samtidig med
pausering af den faste perorale antikoagulerende behandling, men resultaterne af en mere differentieret tilgang savnes stadig.
Som smertebehandling er forsøgt brug af lokalanæstesi i såret i kombination med nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID) og vasokonstringens, men
der er ikke evidens for, at dette reducerer smerter mere
end multimodal peroral smertebehandling alene [17].
Det samme gælder for perifere nerveblokader, der kan

Fast track totalhoftealloplastik indebærer ud over
selve operationen
et optimeret patientforløb med
hurtig mobilisering, lav komplikationsratebi og udskrivelse til eget
hjem.

medføre muskelsvækkelse, vanskeliggøre mobilisering
og give øget risiko for fald. Set i lyset af at perioperative
smerter er et langt mindre problem ved THA end ved
TKA, anvender de fleste derfor udelukkende multimodal systemisk smertebehandling ved THA i form af peroral paracetamol og NSAID kombineret med perorale
morfika ved gennembrudssmerter. En samlet evidens
for smertebehandling ved THA er fortsat til diskussion
[18]. En enkelt dosis metylprednisolon 125 mg givet
intravenøst peroperativt har dog vist additiv analgesi i
de første 24 timer postoperativt efter THA [19] og bør
overvejes som supplement i multimodal systemisk
smertebehandling. Gabapentin synes derimod ikke at
have nogen rutinemæssig funktion i smertebehandlingen efter THA.
Operation i spinalanalgesi øger risikoen for blæreretention, men blærekateter bør undgås, og intermitterende blærekateterisation anbefales kun ved blærevolumen ≥ 800 ml, hvis der ikke skal være risiko for at
inducere efterfølgende vandladningsproblemer [20].
Postoperativ delirium ses ikke efter hurtig mobilisering af patienter, der har fået THA i et fast track-setup,
og incidensen af sen kognitiv dysfunktion reduceres li-

Tabel 1
Præoperativ optimering inden indsættelse af total hoftealloplastik.

Sørg for at patienten er forberedt på hvad indlæggelsen indebærer og
den forventede indlæggelsestid
Sørg for at patienten har et netværk at trække på efter udskrivelsen
Sørg om muligt for at sygdommen er velreguleret ved type 1-diabetes
Korriger evt. anæmi
Forsøg om muligt vægttab hos svært overvægtige patienter: BMI >
35 kg/m2
Vær opmærksom på forøget risiko for komplikationer hos psykiatriske
patienter
Tilskynd patienten til at reducere indtaget af alkohol og tobak
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geledes [21]. Kvalme og svimmelhed er dog stadig et
problem og er sandsynligvis udløst af flere konkurrerende årsager som f.eks. anæmi, morfikaindgift, påvirket væskebalance og ortostatisk hypotension. Sidstnævnte ses hos 42% af patienterne seks timer efter
operationen. Behandling med en oral alfa-1-agonist
(midodrine hydrochloride) for at øge den perifere vaskulære modstand har en mulig effekt, men der savnes
yderligere afklaring [22, 23].

REHABILITERING
Postoperative restriktioner af hoftebevægeligheden og
ergoterapeutiske hjælpemidler har traditionelt været
anvendt for at forebygge dislokation. Restriktionerne
kan dog i teorien forsinke mobilisering og rehabilitering, og resultaterne af nyere studier indikerer, at mindre restriktive anbefalinger kan anvendes uden øget risiko for dislokation [24, 25]. Yderligere studier anbefales dog til at afdække, i hvilket omfang restriktionerne kan ophæves.
Der er et veldefineret tab af muskelstyrke i den første tid efter en operation med indsættelse af THA [26],
og genoptræning med fysioterapi efter THA har traditionelt været anvendt i rehabiliteringen. Overraskende
er det derfor, at man i en kohorteundersøgelse med patienter, der havde fået fast track-THA og var blevet behandlet med instruktion i øvelser og selvtræning alene,
fandt hurtig forbedring i selvrapporteret funktion uden
brug af fysioterapi og ingen indikation på et generelt
behov for formaliseret genoptræning [27]. Meget tyder
derfor på, at formaliseret genoptræning ved en fysioterapeut efter THA bør reserveres til udvalgte patienter
med specielle behov.
FREMTIDSPERSPEKTIVER
Med indlæggelsestider, hvor en væsentlig del af patienterne kan tage hjem den første postoperative dag efter
THA, er det oplagt at tænke på at foretage THA-operationer som ambulant kirurgi [28]. Indtil videre er der således interessante perspektiver i en fremtidig udvikling
af ambulant THA-operation, men der mangler studier,
hvor man ser på selektionskriterier og risikovurdering,
og hvor det afklares, hvor stor en del af patienterne, det
vil være relevant for [29, 30].
Problemet ved ambulant THA (og TKA) er således
ikke udelukkende, om det kan lade sig gøre. Den primære diskussion handler også om behovet for større
prospektive, uselekterede patientgrupper med henblik
på bedre afklaring af indikation, feasibility, omkostninger og specielt sikkerhed [29, 30], især hos patienter
med komorbiditet.
Psykiatriske patienter udgør også en speciel gruppe
ved behandling med THA, idet de har større risiko for
reoperation og genindlæggelse end ikkepsykiatriske patienter. Årsagerne er uklare, men de er formentlig mul4

tifaktorielle, og der savnes undersøgelser af betydningen af individuelle patientfaktorer såvel som farmakologiske årsager til denne forøgede risiko.
Endelig er yderligere undersøgelser af de patofysiologiske mekanismer ved forsinket rekonvalescens nødvendige. Præliminære resultater fra THA viser, at en
forsinket rekonvalescensperiode er relateret til graden
af postoperativ inflammatorisk og immunologisk respons, hvad angår smerter, hoftefunktion og træthed.
Yderligere optimering af fast track-THA afhænger derfor af, hvor meget reduktion af stressresponset, der er
nødvendigt for optimering, kombineret med bevaret
sikkerhed.

KONKLUSION
Fast track-THA er et veludviklet koncept med hurtige
patientforløb og lav komplikationsrisiko. Det bør være
et standardtilbud til alle patienter, der skal have foretaget THA i Danmark og på alle behandlende afdelinger.
Individuelle vurderinger og tilpasning af patientforløb
hos patienter med svær komorbiditet eller psykiatrisk
sygdom er dog stadig påkrævet for at reducere risikoen
for komplikationer.
Summary
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Fast-track hip arthroplasty
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Fast-track surgery implies a coordinated perioperative
approach aimed at reducing surgical stress and facilitating
post-operative recovery. The fast-track programme has
reduced post-operative length of stay and has led to shorter
convalescence with more rapid functional recovery and
decreased morbidity and mortality in total hip arthroplasty. It
should now be a standard total hip arthroplasty patient
pathway, but fine tuning of the multiple factors in the fasttrack pathway is still needed in patients with special needs
or high comorbidity burden.
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