Hallux Valgus
Patientinformation

Bakgrund

Detta ger en smärtlindring efter operation i upp till ca sex timmar. Snitten
sys och tejpas när operationen är klar
och ett förband anläggs om framfoten.
Förbandets utformning kan variera beroende på vilken operationsteknik som
använts och i vissa fall får man ett mindre gips på foten.

Det finns många olika orsaker till sned
stortå, s.k. hallux valgus. Tillståndet är
mycket vanligare i vuxen ålder och beror då framförallt på åldersförändringar
i foten som startar en ”ond cirkel” av
förändringar i foten. Mjukdelar töjs ut
på insidan av stortån och senorna får
en ändrad dragriktning som ytterligare Efter operation
bidrar till felställningen. Ofta är de närliggande tårna också engagerade med Du får tillbringa någon timma på uppen tilltagande felställning i form av s.k. vakningsavdelningen. Där bjuder vi på
hammartå.
kaffe/te och smörgås samt kontrollerar
att din smärtlindring fungerar. Du får
även träffa din läkare innan du skrivs ut.
Inför operation
Du får en rymlig specialsko för att kunDet är mycket viktigt att du läser hela na belasta på foten via hälen och ibland
behövs kryckor i två till tre veckor för
kallelsen och att du följer de hygieninstruktioner och övriga anvisningar att man skall känna sig mer stadig och
som finns i denna. Vid sår eller annan säker när man går utomhus. Då förbanhudpåverkan, t.ex. hudinfektioner, i det avlägsnats kan en nattskena i plast
eller nära operationsområdet bör du alternativt tejpning av tån behövas i
kontakta oss. Vid oklarheter är du väl- ytterligare fyra till sex veckor. Detta för
att hålla tån i rätt läge. Du får i samkommen att ringa oss på telefon:
band med operationen ett anpassat
031 81 82 50 eller 031 81 82 52.
Om du inte redan har kryckor, så vill vi rehabiliteringsprogram att utföra första
att du ordnar detta via din vårdcentral. tiden hemma efter operationen.
Ta med kryckorna till Ortho Center på
operationsdagen.
Förband/tejp

Operation

Förbandet skall hållas torrt fram tills
stygnen är borttagna, vilket sker ca två
Den vanligaste operationsmetoden till tre veckor efter operationen. Styginnebär en avmejsling av ”knölen” nen tar vi oftast bort i samband med ett
samt upprätning av stortån. Operatio- återbesök på kliniken.
nen kan utföras i narkos eller med lokalbedövning och tar ca 20–30 minuter. Smärtlindring
Operationen utförs genom s.k. osteotomi, vilket innebär att en benkil sågas Det är viktigt att vila med foten i högut från första mellanfotsbenet varefter läge de första två till tre veckorna efter
benytorna läggs ihop och fixeras.
operationen för att minska smärta och
Operationen avslutas med att lokal- svullnad. Förväntad svullnad efter opebedövningsmedel sprutas in i foten. rationen förekommer under minst tre

till sex veckor efter operationen, men
det är inte ovanligt att den varar längre
tid än så. I samband med utskrivning får
du information och recept på de smärtstillande tabletter vi rekommenderar.
Följ din läkares ordinationer.

Operationsresultat

Operationsresultaten är i de flesta fall
goda. De flesta kan återgå till önskad
aktivitet. Ofta känner man sig dock inte
helt återställd förrän efter tre till sex
månader. Som en del av utvärderingen av din operation kommer du att få
Hygien
besvara en webbaserad enkät, ca ett år
Skydda förbandet mot väta. Tejpa över efter din operation. Din åsikt är viktig
med en plastpåse eller plasta in med för oss i vårt kvalitetsarbete.
plastfolie när du duschar. Det finns
även duschstrumpa att köpa på apote- Bilkörning
ket. Undvik att bada i badkar, bassängträna och basta innan såren är läkta, Av trafiksäkerhetsskäl skall du inte köra
vilket vanligtvis är tre veckor efter ope- bil under de första tre till fyra veckorna
rationen.
efter operationen eller så länge foten
smärtar när du trampar ner pedalerna.
Enligt lagen kan du köra bil när du anKomplikationer
ser att du kan framföra ditt fordon på
Risken för infektion är liten. Första dyg- ett trafiksäkert sätt. Dina muskler skall
net efter operation kan man få en lätt ha styrka och reaktionsförmåga att
och övergående temperaturstegring. klara plötsliga händelser samt att ta
Vid kvarvarande temperaturstegring, sig snabbt ur bilen. Du skall heller inte
rodnad, värmeökning, svullnad eller köra bil om du äter starka smärtstillande
ökande smärta i foten kan det röra sig tabletter. Ytterst avgör du själv när du är
om en infektion. Skulle något av ovan- redo att köra bil.
stående inträffa ber vi dig att direkt ta
kontakt med oss. Du ringer antingen Fysioterapi
det journummer som din läkare finns
att nå på (det första dygnet efter ope- Fysioterapi är en starkt bidragande
ration) eller Ortho Center IFK-Kliniken faktor till ett gott resultat av operapå telefon: 031 81 82 50. Om vi inte tion. I samband med att du sätts upp
är tillgängliga hänvisar vi till närmaste för operation rekommenderar vi att du
akutmottagning.
tar kontakt med en fysioterapeut. Det
är viktigt att planera detta så snart du
har möjlighet. På fysioterapin kan du
Sjukskrivning
få råd och genomgång om hur du skall
Normal sjukskrivningstid är två till fyra träna både inför och efter operationen
för att få ett så bra resultat som möjligt.
veckor vid kontorsarbete.
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 telefon:
031 81 70 60.

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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