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smärtlindring fungerar.  Du får även träffa din 
läkare innan du skrivs ut.

Smärtlindring
I samband med utskrivning får du information 
och recept på de smärtlindrande tabletter vi 
rekommenderar. Följ din läkares ordinationer.

Förband/Tejp 
Det tättslutande förbandet och tejpen skall 
sitta på orört i 2 veckor. Vid behov av nytt för-
band de två första veckorna – gå till distrikts-
sjusköterska för hjälp med omläggning.  
Efter operationen kan svullnad föreligga 3-6 
veckor, inte ovanligen till och med längre, 
efter operationen. Om knäleden inte är svul-
let kan den elastiska bindan tas bort efter 
3-4 dagar. Om knät är svullet, använd binda 
ytterligare så länge knäet svullnar, därefter 
kan du avlägsna förband och tejp. 

Hygien
Skydda den elastiska bindan mot väta så 
länge den är på. Vid duschning – tejpa över 
en plastpåse eller plasta in med plastfo-
lie. Efter att du avlägsnat bindan kan du 
duscha utan att täcka över förbandet, 
men undvik att rikta strålen direkt mot 
förbandet. Bada/basta bassängträna först 
när såren ser helt läkta ut dock tidigast 3 
veckor efter operation.  

Komplikationer
Risken för infektion är liten. Vid 
kvarvarande temperaturstegring, svullnad, 
rodnad, värmeökning eller förvärrad smärta 
kan det dock röra sig om infektion. Skulle 
något av ovan hända ber vi dig ta kontakt 
med oss direkt. 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 och vad som åtgärdats vid ingrep-
pet. Vid lättare arbete, t.ex. kontorsarbete, 
kan man ofta återgå till arbetet inom första 
veckan men du skall ha möjlighet att göra 
dina hemövningar samt kunna sitta med 
benet i horisontalläge. 

Operationsresultat
I de flesta fall goda. De flesta kan återgå till 
önskad aktivitet inom de närmsta månaderna.

Bilkörning
Av trafiksäkerhetsskäl skall du inte köra 
bil de första 3-4 veckorna efter operation 
eller så länge knät smärtar när du trampar 
ner pedalerna. Du skall heller inte köra bil 
om du äter starka smärtstillande tabletter. 
Likaså är det klokt att avstå från bilkörning 
så länge du ev. har behov av kryckor. Ytterst 
avgör du själv när du är redo att köra bil. 

Sjukgymnastik
Sjukgymnastik är en bidragande faktor till 
ett gott resultat. I samband med att du 
sätts upp för operation, rekommenderar vi 
att du snarast tar kontakt med din sjuk-
gymnast, då får du mer information om 
operationen och vad du kan förvänta dig 
om tiden efter operationen. Du får även 
råd om vilka hjälpmedel som behövs, t ex 
kryckor. Mycket viktigt är att du tränar på 
hur man använder sina hjälpmedel, när det 
gäller kryckor även hur man går i trappor.

Bakgrund
Knäleden är en biomekaniskt komplex led 
med både böj- och sträckrörelser samt 
vridrörelser mellan lårben oh underben. 
För att klara detta har knäleden ett flertal 
ledband (yttre- och inre sidoledband, främre- 
och bakre korsband samt de halvmåne- 
formade yttre- och inre meniskerna).  
Meniskerna består till största delen av brosk-
liknande vävnad. Dess huvudsakliga funktion 
är att vara tryckutjämnare och stötdämpare i 
knäleden. De bidrar även till knäledens stabil-
itet. Normala menisker är därför viktiga för en 
normal knäfunktion. En menisk kan skadas i 
samband med våld mot knäleden, men även 
av överbelastning och ålder. Menisker har 
mycket dålig läkningsförmåga. En skadad 
menisk kan orsaka låsningar, upphakningar, 
smärta och svullnad. Vid sådana symtom är 
operation indicerat och ska i det flesta fall 
övervägas. Vid skada strävar man efter att 
spara så mycket som möjligt av den skadade 
menisken, dvs endast avlägsna det som är 
skadat. Efter ett avlägsnande av menisk (helt 
eller delvis) är återhämtningstiden oftast 
relativt kort. Dock kan det variera från några 
veckor upp till flera månader. Den längre 
återhämtningstiden är sannolikt betingad av 
att det samtidigt finns en ledyteskada eller 
begynnande förslitning i knäleden. 

Inför operation
Det är mycket viktigt att du läser hela kall-
elsen och att du följer de hygieninstruktioner 
samt övriga anvisningar som finns i denna. 
Vid oklarheter är du välkommen att ringa oss 
på telefon 031- 818250 eller 031-818252. 

Operation
Operationen utförs i narkos, men kan även 
göras i lokalbedövning. Operationen utförs 
med titthålsteknik, (artroskopi). Via titthåls-
teknik tas trasiga bitar av menisken bort. 
Oftast utförs operationen via 2- eller 3 ca 5 
mm hål. Via ett av hålen införs artroskopet 
(smalt rör som  innehåller en kameraoptik).  
Genom de andra hålet införs instrument 
som vi utför operationen med. Operationen 
avslutas med att lokalbedövning sprutas in 
i knäleden. Detta ger smärtlindring upp till 
6 timmar efter operation. Operationshålen 
tejpas hålen och täcks med ett tättslutande 
förband. Slutligen lindas knäleden med en 
elastisk binda.

Efter operationen
Du får tillbringa någon timma på upp-
vakningsavdelningen. Där bjuder vi på kaffe/
te och smörgås samt kontrollerar att din 
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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. 

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.


