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Bakgrund

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)). Främre korsbandet kan skadas i samband 
med ett våld mot knäleden, vanligtvis en vrid-
ning som överstiger knäledens rörelseomfång. 
När främre korsbandet är skadat kan man besvä-
ras av instabilitet i knäleden. I de fall där träning 
(fysioterapi) inte leder till acceptabel funktion är 
operation ett alternativ. Tidig operation kan vara 
aktuellt speciellt för patienter som har stora krav 
på sitt knä, t.ex. kontaktidrott med mycket vrid-
rörelser. 

Inför operation

Undvik aktivitet där det krävs god knästabilitet, 
eftersom det vid nytt våld mot knäleden finns risk 
för ytterligare skada på menisker och/eller brosk. 
Träna hos en fysioterapeut – balans och styrka 
– för att vara maximalt förberedd inför operatio-
nen. Ju bättre förberedelsen före operation är, 
desto lättare blir rehabiliteringen efter operatio-
nen. Om rehabiliteringen före operation hindras 
av smärta och svullnad bör du diskutera detta 
med din läkare och fysioterapeut. Det kan finnas 
andra skador i knäleden som bör identifieras före 
operation. Om du inte redan har kryckor så vill vi 
att du ordnar detta via din vårdcentral. Ta med 
kryckorna till Ortho Center på operationsdagen. 
Det är mycket viktigt att du läser hela kallelsen 
och att du följer de hygieninstruktioner och öv-
riga anvisningar som finns i denna, för att bl.a. 
minimera risken för infektion i ditt knä. Dock kan 
risken aldrig elimineras helt. 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 tel: 
031 81 82 50 eller 031 81 82 52. Då vi förbereder 
dig på operationsdagen kommer vi att mäta det 
ben som du skall operera, för att ge dig en 
”figursydd” kompressionsstrumpa efter opera-
tion. Syftet med kompressionsstrumpan är att 
minimera svullnad efter operation och därmed 
minska risken för blodpropp och underlätta 
mobilisering. 

Operation

Det trasiga främre korsbandet kan inte lagas, 
utan måste ersättas. Idag använder vi i de flesta 
fall en eller två senor (semitendinosus och ibland 
även gracilis) från knäledens och lårets insida/
baksida som ersättning. Ibland används istället 
den mellersta tredjedelen av knäskålssenan till 
det nya korsbandet. Som obehag för detta ”lån” 
kan du efter operationen ha en känsla av svaghet 
och muskelbristning från lårets baksida alterna-
tivt främre knäsmärta om knäskålssenan använts. 
Operationen sker i narkos och utförs med hjälp 
av titthålsteknik (artroskopi). Normal operations-
tid är en till en och en halv timma. Operationen 
avslutas med att lokalbedövningsmedel sprutas 
in i knäleden. Detta ger en smärtlindring efter 
operation i upp till ca sex timmar. Snitten sys och 
tejpas och täcks med ett tättslutande förband när 
operationen är klar. Slutligen sätts en kompres-
sionsstrumpa på ditt opererade ben.

Efter operation

Du får tillbringa någon timma på uppvakningsav-
delningen. Där bjuder vi på kaffe/te och smörgås 
samt kontrollerar att din smärtlindring fungerar. 
Du får även träffa din läkare innan du skrivs ut.
Ett visst känselbortfall i anslutning till opera-
tionssåret är vanligt och kan i enstaka fall bli be-
stående efter operation. Den första tiden efter 
operationen behövs kryckor som stöd vid gång, 
på grund av smärta vid belastning och svaghet i 
musklerna runt knäleden. Därför är det viktigt att 
du har tränat gång med kryckor före operationen 
så att du känner dig trygg. Du får i samband med 
operationen ett anpassat rehabiliteringsprogram 
att utföra första tiden hemma efter operationen.

Förband/stygn

Det tättslutande förbandet och tejpen skall sitta 
på orört i två veckor. Vi behov av ett nytt förband 
de två första veckorna, gå till distriktssjuksköter-
ska för hjälp med omläggning. Byt inte förbandet 
själv i hemmet.

Smärtlindring

Ofta kan smärtan vara besvärande de första dyg-
nen efter operation, för att därefter klinga av. 
Recept på de smärtstillande tabletter vi rekom-
menderar skickas i samband med utskrivningen 
via e-recept och hämtas på valfritt apotek. Den 
första tiden bör du ta smärtstillande läkemedel 



regelbundet enligt ordination, snarare än vid be-
hov, eftersom det är svårare att behandla smärtan 
när den väl fått ”fäste”. Du får även ett kylför-
band som är ett bra komplement till övrig smärt-
lindring. Byt ut kylklamparna med en timmas 
intervall under den vakna tiden på dygnet. Kyl-
förbandet kan även vara bra efter din rehabilite-
ringsträning under de närmaste veckorna. För att 
minimera svullnad får du en kompressionsstrum-
pa som skall sitta på dygnet runt de två första 
veckorna. Tvätta kompressionsstrumpan vid be-
hov. Strumpan kan med fördel användas längre 
än två veckor om det föreligger svullnad eller vid 
andra tillfällen, t.ex. vid flygresa i framtiden. Du 
kan även minska risken för svullnad genom att 
sitta med benet i horisontalläge (t ex på en stol) 
och pumpa bort svullnad genom att vinkla fotle-
den kraftigt upp och ner. Undvik att lägga kuddar 
under knävecket. Sträva efter att hålla benet rakt. 
Om du har lång bilfärd hem efter operation är 
det bra om du sitter i baksätet och lägger upp 
benet på sätet.

Hygien

Du får duscha över förbandet men rikta inte 
strålen direkt mot förbandet. Undvik att bada i 
badkar och att basta innan såren är läkta, vilket 
vanligtvis är tre veckor efter operationen. Var 
noggrann med att ta på dig din kompressions-
strumpa direkt efter duschen de två första veck-
orna.

Komplikationer

Det är vanligt att såret vätskar något. Detta är 
ofarligt och brukar upphöra efter några dagar. 
Om det fortsätter vätska eller läcker igenom för-
bandet vill vi att du kontaktar oss. Första dygnet 
efter operation kan man få en lätt och övergå-
ende temperatur-stegring. Vid kvarvarande tem-
peraturstegring, rodnad, värmeökning, svullnad 
eller ökande smärta kan det röra sig om en infek-
tion eller blodpropp (venös trombos). 
Skulle något av ovanstående inträffa ber vi dig att 
direkt ta kontakt med oss. Du ringer i första hand 
det journummer som din opererande läkare finns 
att nå på (det första dygnet efter operation) eller 
Ortho Center IFK-Kliniken på tel: 031 81 82 50. 
Om vi inte är tillgängliga hänvisar vi till närmaste 
akutmottagning. 

Sjukskrivning

Sjukskrivningstiden varierar från två till tolv veck-
or beroende på vilket arbete du har.

Operationsresultat

Alla som opereras blir inte helt bra. Cirka åtta av 
tio patienter är helt nöjda ett år efter operation. 
Som en del av utvärderingen av din operation 
kommer du att få besvara en webbaserad enkät 
ca ett år efter din operation. Din åsikt är viktig för 
oss i vårt kvalitetsarbete.

Bilkörning

Av trafiksäkerhetsskäl skall du inte köra bil de 
första tre till fyra veckorna efter operation eller 
så länge knät smärtar när du trampar ner pe-
dalerna. Du skall heller inte köra bil om du äter 
starka smärtstillande tabletter. Dina muskler skall 
ha styrka och reaktionsförmåga att klara plötsliga 
händelser samt att ta sig snabbt ur bilen. Ytterst 
avgör du själv när du är redo att köra bil.

Fysioterapi

Fysioterapi är en starkt bidragande faktor till ett 
gott resultat av operation. I samband med att du 
sätts upp för operation rekommenderar vi att du 
tar kontakt med en fysioterapeut. Det är viktigt 
att planera detta så snart du har möjlighet. 
På fysioterapin kan du få råd och genomgång om 
hur du skall träna både inför och efter operatio-
nen för att få ett så bra resultat som möjligt. Du 
har då också möjlighet att träna på gång med 
kryckor, exempelvis i trappor. Du är välkommen 
att höra av dig till Ortho Center Rehab på tele-
fon: 031 81 70 60. Boll- och racketsport kan man 
som tidigast återgå till ca nio till tolv månader ef-
ter operation. De flesta patienter är inte färdiga 
efter nio månader. Återgång till idrott är kriteri-
ebaserad där funktionella förmågor testas hos 
fysioterapeut.



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 elit-
idrottaren utan till alla som ställer höga krav på sin vård. Sedan 2007 heter vi 
Ortho Center Göteborg och finns i Annedalskliniken med våra egna operations-
salar där vi kan garantera kvalitet i absolut världsklass.
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