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Afhandlingens fokus har været på primære THA patienter, deres luksationsri-
siko, livskvalitet og hoftefunktion i årene efter. Hvert år indsættes ca. 10.000 
nye totale hofteproteser i Danmark. Hos de fleste patienter går det godt, men 
hos nogle opstår der til stadighed komplikationer. En af disse komplikationer er 
luksation af hofteprotesen. I den internationale litteratur svinger forekomsten 
af hofteluksationer mellem 0,5% og 10% af den samlede patientgruppe. I Dan-
mark havde vi ikke en større og samlet opgørelse af omfanget.    
 
I løbet af projektet er det via samarbejde med alle landets ortopædkirurgiske 
afdelinger og et større studenterhold lykkedes at fastslå den sande luksations-
risiko til 3,5% indenfor de første 2 postoperative år. Dette blev fundet via en 
omfattende, landsdækkende gennemgang af over 6.000 journaler. Samtidig 
blev flere risikofaktorer for luksation bekræftet. Baseret på resultatet af jour-
nalgennemgangen kunne det også fastslås, at kun 2/3 af patienterne var blevet 
identificeret via korrekt kodning i Landspatientregistret alene. Af samme grund 
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blev en algoritme udviklet, der fremadrettet kan identificere luksationer i Lands-
patientregistret på kode-niveau med høj sensitivitet mhp. fremtidig inkorpore-
ring i DHR som kvalitetsindikator. Derudover indeholder afhandlingen også det 
største PROM-studie til dato med THA patienter og luksation, hvor man fandt 
at patienterne vedvarende er påvirket af selv få luksationer i mange år, hvilket 
ikke er dokumenteret tidligere internationalt.
 
Alle 5 studier har været antaget til enten foredrag eller poster fremvisning på 
DOS-kongressen, samt internationalt til AAOS, ISAR, EHS og EFORT-kongres-
serne, hvor studie 2 vandt priser til både DOS og ISAR-mødet.
 
Med udgangspunkt i projektet kan vi nu tage skridtet videre mhp. fremtidig 
forebyggelse. Vi skal monitorere luksationer på regions- og hospitalsniveau, så-
ledes at vi kan lære af de bedste steder og sætte fokus på de mere udfordrede, 
til gavn for fremtidige hoftepatienter.
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