med penicillin.
3. Ved sår med blottede sener, knogle og større bløddelsskade startes
antibiotika: 1 MIE penicillin x 3. Ved meget forurenede sår gives antibiotika 57 dage peroralt, evt. indlæggelse og sårrevision.
4. Åbne læsioner involverede knogle/sener/nerver der afventer operation: 1 MIO
penicillin x 3 indtil indtil operation.
12. GIPS
Generelle forhold ved anlæggelse af gips
1. kontrol af neurovaskulære forhold før og efter reponering
2. det er lægens ansvar at gipsen sidder korrekt
3. gipsen må ikke trykke
4. vigtigt at hånd og fingre bandageres i korrekt stilling, ellers vil fingrenes led blive stive
5. der er udarbejdet en vejledning med billeder af forskellige gips. Alle læger bedes være bekendt med
denne.
6. Ved udtalt hævelse af hånden skal man overveje at skifte gipsen ved kontrollerne, hvis løshed.
13. GENOPTRÆNING/ERGOTERAPI
Vigtigheden af genoptræning efter håndskader kan ikke understreges nok.
Ergoterapeuterne er uddannet til at håndtere og genoptræne efter såvel frakturer, ligament-, sene- og
nerveskader.
Få ugers bandagering ved frakturer forårsager stivhed af leddene, seneskader kræver ergoterapi for at
minimere adhærencedannelse og nerveskade kan have gavn af desensibilisering.
Sidder I med en patient, særligt til frakturkontrollerne, så overvej om patienten kan have gavn af instruktion i
bevægetræning. Ikke alle behøver det, men nogle gør, og blot en til få gange kan gøre en forskel for
slutresultatet.
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