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Målsætning

 At sikre en velfungerende smertefri hofte hos alle børn med CP

 Hoften er i led – ingen dysplasi eller luksation

 Kontrakturer forhindrer ikke ADL

 Reducere smerter til et minimum

 UDFORDRING

 Nedsat styrke

 Nedsat koordination

 Kontrakturer

 Spasticitet

 Smerter



Problem

Disloceret hofte

Smertefuld

Asymmetri

Dislocerede hofter giver kontrakte muskler

Ubalance i siddende stilling





Ultimativt undgå



Hvorfor går det galt

 Både hypo- og hypertone børn lukserer hofterne

 Teorier om skævt muskeltræk

Manglende vægtbelastning

Grundlæggende ved vi det ikke



Muskelpåvirkning 

af hofteleddet

• Psoas

• Adduktorer

• Rectus

• Hasemuskler

• Tensor fascia latae

• Glut max, med et min

• External rotators



Muskelfunktion over hoften

 Hoftefleksorer: - Psoas, Rectus og sartorius

 Hofteekstensorer. Gluteus maximus

 Adduktorer: Adduktor longus, brevis maximus, mediale haser (på 

extenderet hofte)

 Abduktion: tensor fascia latae, gluteus medius/minimus

 Intern rotation: Gluteus medius, mediale haser

 Extern rotation: korte eksterne rotatorer, gluteus maximus



Hvordan opstår 

dysplasi og luksation

 Adduktor og fleksorstramning

 Coxa valga og anteversion

 Acetabulær dysplasia

 Dårligt lateral dække

 Subluxation



 Fleksorstramning

 Hyperlordorsering

 Bækkentiltning

 Dårligt posteriort dække af caput

 Posterior luksation





Monitorering - CPOP

Formål

At opdage dysplasi på et tidligt tidspunkt, så 

forebyggende tiltag kan opstartes

Bevidstgøre familien om problemet, så der er 

”klar” når/hvis det bliver nødvendigt med kirurgi



Monitorering – hvad og hvordan

CPOP

 Årlige objektive mål for bevægeomfang i fysioterapi protokollen

 Samtale med forældre/plejegivere om udfordringer – ændringer

 Røntgenbilleder af bækken

 GMFCS 1 ved 2-års alderen eller inklusion

 GMFCS 2 ved 2- og 6-års alderen eller ved inklusion og 6-års alderen

 GMFCS 3-5 Røntgen ved inklusion i CPOP, derefter røntgen årligt indtil 8 års alderen. 
Røntgen som viser MI > 33 % bedømmes individuelt og skal evt. røntgenkontrolleres 
oftere.



Migrations procent 

MP eller RI

Acetabuluar index

AI

 MP = 
𝑎

𝑏

 MP > 30 ⇒ bløddelskirurgi

 MP > 40 ⇒ overvej ossøs

kirurgi⇒



Hvornår opstår 

problemet

Antal børn fordelt på alder i 

forhold til første måling med

MP > 33 (gul) og 

MP > 50 (rød) 



Betydning af 

undertype af CP

Andel af børn (%) med MP < 

33% (grøn), 

MP < 33–39% (gul) 

MP > 40% (rød) 

I forhold til subdiagnose



GMFCS 

klassifikation

Andel af børn (%) med 

MP < 33% (grøn), 

MP = 33–39% (gul) 

MP > 40% (rød) 

I forhold til GMFCS niveau



Naturhistorien

Udvikling af dysplasia 

og luksation uden

behandling



Muligheder for intervention

Sund 
hofte

Fysioterapi
Vægt-

bæring

Botulinum

toxin

Tenotomier

Osteotomier
femur -

bækken

Baclofen
pumpe?



Tenotomier

Adduktortenotomi

Psoastenotomi

Hasetenotomi





Psoas tenotomi



Hasemuskelforlængelse

 Åben

 Perkutan



Adduktortenotomi
a 3-år gammel pige med spastisc diplegi, 

GMFCS IV 





Ossøs kirurgi

Femur

Bækken



 Variserende femur

osteotomi

 Varisering

 Forkortning

 Derotation





Bækkenosteotomi



Bækken-

osteotomi

 Periacetabulær type

 Dega



Bandagering

 At sikre sene/knogle får ro til at vokse sammen eller fast i ny stilling 

 Smertelindring i postoperative periode

 Sikre at evt. seneforlængelser vokser sammen i rette længde 





Formål med genoptræning

Under immobilisering:

 TRÆNING: Forflytning, 

ødemprofylakse, 

tryksa ̊rsforebyggelse

Al operation reducerer muskelstyrke 

 TRÆNING med forma ̊l at 

genopbygge og om muligt øge 

muskelstyrke 

Ændret funktion af muskler og/eller led

 TRÆNING med forma ̊l at lære ”sin nye 

krop” at kende

 ADL-træning 

Hvis der er forlænget sener efter operation 

 TRÆNING med forma ̊l at vedligeholde 

længden på senen 



CP Hofte kirurgi - en tværfaglig behandling 

 Ortopædkirurgiskintervention. 

 Pædiatriskrehabilitering(lægeligtorveholder,antispatiskeog smertelindrende 

behandling). 

 Fysioterapeutiskgenoptræning. 

 Gipsetekniker. 

 Bandagist. 



Præoperativ optimering på Hvidovre 

Hospital

Førforløb

 Før operationen indkaldes barnet/familien til førforløb, hvor de på samme 

dag taler med pædiater, sygeplejerske, anæstesi, fys, socialrådgiver og 

evt. ort.kir læge og diætist. 

 Sygeplejerske på  dagafsnittet er tovholder for dagen. 



Førforløb

 Fys og socialrådgiver afholder samtaler med familien i fællesskab. 

 Socialrådgiver er behjælpelig med information om orlovsmuligheder og 

evt. udgifter i forbindelse med aktuelle operation. 

 Fysioterapeuten informerer om, hvilke udfordringer der kan være ift. den 

bandagering/regi lægen har planlagt. Der tages stilling til hjælpemidler -

udlån eller ændring af eget hjælpemiddel. 

 Vurdering af om der er behov for udlån af hospitalsseng. Er der behov for lift 

i bandageringsperioden, er det hjemkommune der står for dette.



Cases







Loui  2 år

GMFCS 4



Operation?

 Tilbydes adductor tenotomi



Vent og se



Nu går den 

ikke længere

 Et år efter tilbud om 

adduktor tenotomi



Bilateral hofte-

rekonstruktion



Albert 6 år

GMFCS 5



Postoperativt



6 uger 

Hofte nr. 2



3 års postop



Skal vi lave disse store operationer?

 Ja?

 Nej?





Christian









Anna 4 år, CP GMFCS IV

Migrations

procent

Højre 45

Venstre 36



Guided growth

Minimal invasiv teknik

 Eksperimentiel

 Potentiel meget mindre 

morbiditet



Behandling
Højresidig rekonstruktion

Venstresidig guided growth



Migrations

procent

Højre 0

Venstre 25



2 år postop

Migrations

procent

Højre 10

Venstre 30



4 år postop

Migrations

procent

Højre 10

Venstre 38



Tak for 

opmærksomheden


