Stabilitetsoperation Axel

Patientinformation

Bakgrund
Axelleden består av en stor ledkula och
en liten ledpanna. Förhållandet mellan
dessa kan jämföras med en golfboll på
en peg. Axelleden är den mest flexibla
av kroppens alla leder och den stabiliseras främst av fyra muskler (som utgör
den s.k. rotatorkuffen), ledband och
ledkapsel. När axeln går ur led hamnar
ledkulan vanligtvis framför och nedanför ledpannan. Broskkragen (labrum)
lossnar från ledpannan, oftast i det
främre partiet. Operationen syftar till
att sy tillbaka den avlösta broskkragen
till ledpannan.

tar vanligen ca en och en halv timma.
Operationen avslutas med att lokalbedövningsmedel sprutas in i axeln. Detta ger en smärtlindring efter operation
i upp till ca sex timmar. Snitten sys, tejpas och täcks med ett tättslutande förband när operationen är klar.

Efter 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.

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 en typ av mitella efter operationen som du skall ha på dig dygnet runt
i tre veckor och därefter bara under
nattetid i ytterligare tre veckor. Ingen
utåtrotation mer än noll grader tillåts i
axelleden under de första sex veckorna
efter operationen. Olika grader av skada gör att operationen anpassas efter
varje fynd och ordinationer efter operationen kan därför variera. Du får i samband med operationen ett anpassat
rehabiliteringsprogram att utföra första
tiden hemma efter operationen.

Operation

Förband/stygn

Operationen sker i narkos och ofta med
titthålsteknik (artroskopi). Det finns flera olika stabiliserande axeloperationer:
- Om broskkragen är skadad eller rivits
loss så kan broskkragen återfästas igen,
en s.k. Bankartoperation.
- Om ledkapseln är för stor och rymlig
framtill så kan ledkapseln stramas åt, en
s.k. plikeringsoperation.
- Om axeln tidigare opererats med axelstabiliserande operation men fortsatt
att gå ur led så kan en del av framkanten av ledpannan behöva byggas på,
en s.k. Latarjetoperation. Operationen

Stygnen skall avlägsnas hos distriktssjuksköterska ca två veckor efter din
operation. Låt förbandet sitta på tills
stygnen tagits. Vid behov av förbandsbyte, gå till distriktssjuksköterskan för
hjälp. Byt inte förband själv i hemmet.

Inför operation

Smärtlindring
Smärtan kan ibland vara besvärande (vanligtvis lätt) första dygnen efter
operation, för att därefter klinga av.
Recept på de smärtstillande tabletter
vi rekommenderar 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 behov, eftersom det är svårare
att behandla smärtan när den väl fått
”fäste”. Du får även ett kylförband som
är ett bra komplement till övrig smärtlindring. Byt ut kylklamparna med en
timmas intervall under den vakna tiden
på dygnet.

Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar beroende
på vilket arbete du har men är oftast ca
sex veckor.

Operationsresultat

Operationsresultaten är i regel goda.
De flesta kan återgå till önskad aktivitet
efter genomgången fysioterapi efter
operationen. Som en del av utvärdeHygien
ringen av din operation kommer du att
få besvara en webbaserad enkät ca ett
Du får duscha över förbandet men rik- år efter din operation. Din åsikt är viktig
ta inte strålen direkt mot förbandet. för oss i vårt kvalitetsarbete.
Undvik att bada i badkar och att basta
innan såren är läkta, vilket vanligtvis är Bilkörning
två till tre veckor efter operationen.

Komplikationer
Det är vanligt att såret vätskar något.
Detta är ofarligt och brukar upphöra
efter några dagar. Om det fortsätter
vätska eller läcker igenom förbandet
vill vi att du kontaktar oss. Första dygnet
efter operation kan man få en lätt
och övergående temperaturstegring.
Vid kvarvarande temperaturstegring,
rodnad, värmeökning eller ökande
smärta kan det röra sig om en infektion.
Skulle något av ovanstående inträffa
ber vi dig att direkt ta kontakt med oss.
Du ringer antingen det journummer
som din läkare finns att nå på
(det första dygnet efter operation) eller
Ortho Center IFK-Kliniken på telefon:
031 81 82 50. Om vi inte är tillgängliga
hänvisar vi till närmaste akutmottagning.

Du skall inte köra bil så länge som armen vilar i en mitella eller så länge som
du äter starka smärtstillande tabletter.
Dina muskler skall ha styrka och reaktionsförmåga att klara plötsliga händelser eller vändningar 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. Då kan du
få råd om hur du skall träna både inför
och efter operationen för att få ett så
bra resultat som möjligt. Det är viktigt
att planera detta så snart du har möjlighet. Du är välkommen att höra av dig
till Ortho Center Rehab på telefon:
031 81 70 60. Återgång till idrott varierar individuellt samt beror på vilken
idrott du skall tillbaka till.

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.

arvid wallgrens backe 4a
413 46 Göteborg

+46 (0)31-81 82 50

info.annedal@orthocenter.com

www.goteborg.orthocenter.se

