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Bakgrund
Axelleden består av en stor axelkula 
och en liten ledpanna. Förhållandet 
mellan dessa kan jämföras med golf-
boll på en peg. Kulan hålls på plats 
genom:

•	 En liten broskkrage på  
ledpannan (labrum)

•	 Ligament/ledband (3 st)
•	 Muskulatur

Dessa strukturer bildar tillsammans 
ledkapseln. När axeln går ur led 
hamnar ledhuvudet vanligtvis framför 
och nedanför ledpannan. Broskkragen 
lossnar från ledpannan, oftast i det 
främre partiet.  Operationen syftar till 
att sy tillbaka den avlösta broskkragen 
till ledpannan.

Inför operation
Det är mycket viktigt att du läser hela 
kallelsen och att du följer de hygien-
instruktioner samt övriga anvisningar 

tion och recept på de smärtlindrande 
tabletter vi rekommenderar. Du bör 
den första tiden ta smärtstillande 
medel regelbundet enligt ordination, 
snarare än vid behov, eftersom det är 
svårare att behandla smärtan när den 
fått ”fäste”. Du får även ett kylförband 
som är ett bra komplement till övrig 
smärtlindring. Förbandet fungerar som 
bäst om det får sitta på de första 3-4 
dagarna. Byt de löstagbara kylklam-
parna med ca 1,5 timmas intervall 
under den vakna tiden på dygnet. 

Förband/stygn
Stygnen avlägsnas av distrikts-
sjuksköterska efter 10-14 dagar. Låt 
förbandet sitta på tills stygnen tagits. 
Vid behov av förbandsbyte – gå till 
distriktssjuksköterska för hjälp. Byt ej 
förband själv i hemmet.

Hygien
Du får duscha över förbandet men 
rikta inte strålen direkt mot förbandet. 
Bada/basta/bassängträna inte förrän 
såren är helt läkta och torra eller tidi-
gast 3 veckor efter operation. 

Komplikationer
Vanligt att såret vätskar något. Detta 
är ofarligt och brukar försvinna efter 
några dagar. Fortsätter det vätska 
eller läcker igenom bandaget vill vi 
att du kontaktar oss. Första kvällen 
efter operation får man ibland en lätt 
och övergående temperaturstegring. 
Vid kvarvarande temperaturstegring, 
rodnad, värmeökning eller förvärrad 
smärta kan det röra sig om infektion. 
Skulle något av ovan hända ber vi dig 
direkt ta kontakt med oss. Du ringer 

antingen till det journummer som din  
läkare finns att nå på de två första dygnen 
efter operation eller till Orthocenter 
IFK- kliniken tel 031-818250 alt. 
031-818252. Om vi inte är tillgängliga 
hänvisar vi till närmaste akutmottagning

Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar beroende på 
arbete. Oftast cirka 6 veckor. Återgång 
till idrott varierar individuellt samt till 
vilken idrott man skall tillbaka till. 

Operationsresultat
Som regel goda. De flesta kan återgå 
till önskad aktivitet.

Bilkörning
Du skall inte köra bil så länge armen 
är fixerad i bandage. Sedan avgör du 
själv  när du är redo att köra bil. Dina 
muskler skall emellertid ha styrka och 
reaktionsförmåga så att du kan klara 
situationer såsom hastiga vändningar 
eller att snabbt kunna ta sig ur bilen.  
För din egen och andra trafikanters 
säkerhet: Kör inte bil om du äter starka 
smärtstillande medel!

Sjukgymnastik 
Sjukgymnastik är en bidragande faktor 
till ett gott resultat. I samband med att 
du sätts upp för operation, rekommen-
derar vi att du tar kontakt med sjuk-
gymnast. Du kan då prova ut axellåset 
före operationen och träna på att sätta 
på och ta av detta inför operationen. 
Du kan även få råd om vilka övriga 
hjälpmedel du behöver efter opera-
tionen. 

som finns i denna. Vid oklarheter är du 
välkommen att ringa oss på tel 031- 
818250 eller 031-818252. 

Operation
Operationen utförs med artroskopisk 
teknik (titthålsteknik). En eller flera små 
skruvar (s.k. ankare) med tillhörande 
trådar sätts fast i benet, nära leden. 
Broskkragen fångas upp och med hjälp 
av trådarna fästs/knyts den mot led-
pannan. Skruvarna (ankarna) består av 
ett material som successivt försvinner 
(resorberas) medan trådarna däremot 
finns kvar. Operationen avslutas med 
att såren sys och tejpas samt att lokal-
bedövningsmedel ges i axeln. Detta 
ger smärtlindring i 6- 12 timmar efter 
operation. 

Efter operation
Du får tillbringa några timmar på upp-
vakningsavdelningen. Där bjuder vi på 
kaffe/te och smörgås samt kontrollerar 
att din smärtlindring fungerar.  Du får 
ett speciellt stabiliserande bandage, 
ett s.k axellås, efter operationen. Detta 
skall du ha dag och natt i 3 veckor och 
därefter bara nattetid ytterligare 3 
veckor. Ingen utåtrotation mer än noll 
grader tillåts första 6 veckorna. Det 
innebär att du endast får pendla armen 
framåt och inåt (se sjukgymnastens in-
struktioner). Olika grader av skada gör 
att operationen anpassas efter varje 
fynd. Ordinationer efter operationen 
kan  därför variera.

Smärtlindring
Ofta kan smärtan vara besvärande 
första dygnen efter operation. I sam-
band med utskrivning får du informa-
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Ortho Center IFK Kliniken 
Arvid Wallgrens Backe 4a 

413 46 Göteborg

Telefon: 031 - 81 82 50 
Fax: 031 - 81 82 51

E-post: info.annedal@orthocenter.se

ortHo Center iFK-KliniKen
Ortho Center IFK-Kliniken erbjuder alla den högspecialiserade och 
lättillgängliga ortopedin som tidigare bara har varit en självklarhet 
för elitidrottaren. Hos oss kan du känna dig trygg i att du utan om-
vägar kommer att få träffa en expert på just ditt problem vare sig du 
behöver råd, rehabilitering eller operation.

IFK-Kliniken grundades av Leif Swärd 1997, då han var läkare för IFK Göteborg 
och insåg hur mycket man kunde förbättra vården för svenska elitidrottare 
om man hade ett specialiserat center med omsorgsfullt utvalda läkare, hög 
tillgänglighet och noggrann eftervård. Detta erbjuder vi idag inte bara till 
elitidrottaren utan till alla som ställer höga krav på sin vård. Sedan 2007 finns 
vi i helt nybyggda lokaler i Annedalskliniken med våra egna operationssalar 
där vi kan garantera kvalitet i absoluta världsklass. 


