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Operation

Knäleden är en biomekaniskt komplex led
med både böj- och sträckrörelser samt vridrörelser mellan lårben och underben. För att
klara detta har knäleden ett flertal ledband
(yttre och inre sidoledband, främre och bakre korsband samt de halvmåneformade
meniskerna (yttre respektive inre). Meniskerna består till största delen av broskliknande vävnad. Deras huvudsakliga funktion
är att vara tryckutjämnare och stötdämpare
i knäleden. De bidrar även till knäledens
stabilitet. Normala menisker är därför viktigt för en god knäfunktion. En menisk kan
skadas i samband med våld mot knäleden,
men även av överbelastning och ålder.
Menisker har oftast dålig läkningsförmåga.
En skadad menisk kan orsaka låsningar, upphakningar, smärta och svullnad. Vid sådana
symtom är operation indicerat. Vid åtgärd
av meniskskada strävar man efter att spara så mycket som möjligt av den skadade
menisken, d.v.s. endast avlägsna det som är
skadat. Ibland kan det vara aktuellt med reparation där menisken sys, s.k. menisksutur.
Efter ett avlägsnande av menisk (helt eller
delvis) är återhämtningstiden oftast relativt
kort. Dock kan den variera från några veckor upp till flera månader. Vid menisksutur
är återhämtningstiden betydligt längre.
Längre återhämtningstid kan också bero på
att det samtidigt finns en ledyteskada eller
begynnande ledsvikt, s.k. artros, i knäleden.

Operationen sker i narkos och utförs med
hjälp av titthålsteknik (artroskopi). Via titthålsteknik tas trasiga bitar av menisken
bort. Oftast utförs operationen via två eller
tre stycken centimeterlånga snitt. Via det
ena snittet införs artroskopet (ett smalt rör
som innehåller en kameraoptik). Genom det
andra snittet införs instrument, för t.ex. meniskresektion. Operationen avslutas med att lokalbedövningsmedel sprutas in i knäleden. Detta
ger en smärtlindring efter operation i upp
till ca sex timmar. Snitten tejpas när operationen är klar och täcks med ett tättslutande
förband. Slutligen lindas knäleden med en
elastisk binda.

Inför operation
Det är mycket viktigt att du läser hela kallelsen
och att du följer de hygieninstruktioner och
övriga anvisningar som finns i denna. Vid sår
eller annan hudpåverkan, t.ex. hudinfektioner,
i eller nära operationsområdet bör du kontakta oss. Vid oklarheter är du välkommen att
ringa oss på telefon: 031 81 82 50 eller
031 81 82 52.

Efter operation
Du får tillbringa någon timma på uppvakningsavdelningen. Där bjuder vi på kaffe/
te och smörgås samt kontrollerar att din
smärtlindring fungerar. Du får även träffa
din läkare innan du skrivs ut. Du får belasta fullt från början, kryckor behövs i regel
inte. Du får i samband med operationen ett
anpassat rehabiliteringsprogram att utföra
första tiden hemma efter operationen.
Förband/tejp
Det tättslutande förbandet och tejpen skall
sitta på orört i två veckor. Vi behov av ett
nytt förband de två första veckorna, gå till
distriktssjuksköterska för hjälp med omläggning. Byt inte förbandet själv i hemmet.
Efter operation kan svullnad föreligga under tre till sex veckor, ibland t.o.m. längre.
Om knäleden inte är svullen kan den elastiska bindan tas bort efter tre till fyra dagar.
Om knäleden är svullen, använd bindan så
länge knäet svullnar och avlägsna därefter
förband och tejp.

Smärtlindring

Operationsresultat

I samband med utskrivning får du information Operationsresultaten är i de flesta fall goda.
och recept på de smärtstillande tabletter vi De flesta kan återgå till önskad aktivitet
rekommenderar. Följ din läkares ordinationer. inom de närmaste månaderna. Som en del
av utvärderingen av din operation kommer
Hygien
du att få besvara en webbaserad enkät ca
ett år efter din operation. Din åsikt är viktig
Skydda den elastiska bindan mot väta så för oss i vårt kvalitetsarbete.
länge den är på. Tejpa över med en plastpåse eller plasta in med plastfolie när du Bilkörning
duschar. Efter att du har avlägsnat bindan
kan du duscha utan att täcka över förban- Enligt lagen kan du köra bil när du anser att
det, men undvik att rikta strålen direkt mot du kan framföra ditt fordon på ett trafiksäförbandet. Undvik också att bada i badkar kert sätt. Dina muskler skall ha styrka och
och att basta innan såren är läkta, vilket
reaktionsförmåga att klara plötsliga händelvanligtvis är tre veckor efter operationen.
ser samt att ta sig snabbt ur bilen. Du skall
heller inte köra bil om du äter starka smärtKomplikationer
stillande tabletter. Ytterst avgör du själv när
du är redo att köra bil.
Risken för infektion är liten. Första dygnet
efter operation kan man få en lätt och över- Fysioterapi
gående temperaturstegring. Vid kvarvarande temperaturstegring, rodnad, värmeök- Fysioterapi är en starkt bidragande faktor
ning, svullnad eller ökande smärta kan det till ett gott resultat av operation. I samband
röra sig om en infektion eller blodpropp med att du sätts upp för operation rekom(venös trombos). Skulle något av ovanstå- menderar vi att du tar kontakt med en fysioende inträffa ber vi dig att direkt ta kontakt terapeut. Det är viktigt att planera detta så
med oss. Du ringer antingen det journum- snart du har möjlighet. På fysioterapin kan
mer som din läkare finns att nå på (det för- du få råd och genomgång om hur du skall
sta dygnet efter operation) eller Ortho Cen- träna både inför och efter operationen för
ter IFK-Kliniken på tel: 031 81 82 50. Om vi att få ett så bra resultat som möjligt. Du är
inte är tillgängliga hänvisar vi till närmaste välkommen att höra av dig till Ortho Center
akutmottagning.
Rehab på telefon: 031 81 70 60.
Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar beroende på
arbete och vad som åtgärdats vid ingreppet. Vid lättare arbete, t.ex. kontorsarbete,
kan man ofta återgå till arbetet inom en till
två veckor men du måste ha möjlighet att
göra dina hemövningar samt kunna sitta
med benet i horisontalläge.

GHP Ortho Center Göteborg
Ortho Center Göteborg erbjuder alla den högspecialiserade och lättillgängliga
ortopedi som tidigare bara har varit en självklarhet för elitidrottaren. Hos oss
kan du känna dig trygg i att du utan omvägar 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 heter vi
Ortho Center Göteborg och finns i Annedalskliniken med våra egna operationssalar där vi kan garantera kvalitet i absolut världsklass.
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