
 

Denne pjece er udarbejdet af fysioterapeut Behnam Liaghat for ortopædkirurgisk afdeling til forskningsbrug. 

Patientinformation efter skulderbrud 

Forskudte skulderbrud er en ret hyppig skade. Vanlig praksis på Sjællands Universitetshospital 

er behandling uden kirurgi. Denne pjece giver dig råd og vejledning, der kan hjælpe dig til at 

genvinde mest muligt af din skulderfunktion. Det går typisk 3-6 måneder, før situationen er 

stationær.  

Råd omkring smertehåndtering 

Hvis du oplever smerter i skulderen og ned langs armen i forbindelse med dit skulderbrud, er 

det er helt normalt og vil typisk bedres over de kommende uger. Her er vores vejledning til at 

håndtere smerterne: 

- Brug smertestillende medicin efter behov Tag gerne smertestillende før træning. 

- Du må gerne bevæge armen og skulderen selvom det gør lidt ondt.  

- Mærk efter hvad du kan og ikke kan med din skulder i hverdagen og under øvelser. Hvis 

det gør meget ondt under en bestemt aktivitet, kan du vente 1-2 dage og prøve igen.  

- Skulle du opleve vedvarende forværring eller kraftige smerter, skal du kontakte 

Ortopædkirurgisk Ambulatorium.  

De første 4 uger efter skaden 

I den periode hvor du har slynge på, anbefaler vi at du minimum 3 gange om dagen tager 

armen fri af slyngen og bruger armen efter evne. Det er også vigtigt at bevæge og bruge 

hånden, selvom du har slyngen på. Det kan være med til at reducere smerter og hævelse i 

armen. Slyngen kan i øvrigt frit aftages og er kun til komfort. Brug armen mest muligt når du for 

eksempel vasker dig under den raske arm, går på toilettet, reder hår, tager sko på, og smører 

din mad, samt lignende dagligdagsaktiviteter. Du skal med andre ord undgå at gøre skulderen 

stiv ved at være bange for at bruge armen.  

5-12 uger efter skaden 

Du kan nu begynde at bruge armen mere aktivt i dagligdagen. Mærk efter dine begrænsninger 

og undgå tunge løft. Hvis armen føles tung i bestemte aktiviteter, så prøv at hjælpe med den 

raske arm. Hvis der er bestemte bevægelser eller funktioner du har svært ved, så øv dig i disse i 

stedet for at undgå dem. Jo tidligere du tør at bruge armen, jo hurtigere vil du få det bedre i din 

skulder.  
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