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Information inför planerad knäprotesoperation.
Informationen vänder sig främst till dig som står på väntelista för att en
läkare skall bedöma om du behöver en knäprotesoperation
För att förbereda dig vill vi att du läser igenom detta häfte, gärna
tillsammans med anhörig. Syftet är att dina förväntningar ska vara
rimliga och realistiska.
Att operera in en knäprotes är ett omfattande ingrepp. Målet är att du i
första hand ska få en smärtfri led, men också att leden ska fungera
bättre.

Knäledsartros
I knäleden möts lårben underben och knäskål. Benändarna är klädda med ett lager
brosk som är mellan 5 mm och 8 mm tjockt. Det friska brosket är glatt och elastiskt
och fungerar som stötdämpare samt underlättar rörligheten i knäet.
Brosket kan efterhand bli mjukt och skört för att så småningom försvinna så att ben
ledar mot ben. Detta kallas artros.
Artros ger symptom som värk och smärta, ledstelhet och svullnad. Efterhand
deformeras knäet och man blir hjulbent eller kobent. Artros är vanligen ärftlig, men
även skador i menisk och korsband, reumatisk sjukdom eller övervikt kan bidra.
Vissa slags arbeten kan också leda till artros.

Operation av knäledsartros
När vi opererar artros ersätter man det försvunna ledbrosket med nya ledytor
av metall och plast. Det är ungefär som att sätta en ny sula på en sliten sko.
De nya ledytorna har samma form och tjocklek som det brosk de ersätter.
Ledytan på lårbenet är av metall och den på underbenet av plast.
Om allt brosk i knäet är drabbat opererar vi in en så kallad helprotes, vilket innebär
att alla ledytor i knäet ersätts med konstgjorda. Om bara en del av knät – vanligen
insidan – är drabbad sätter vi in en så kallad halvprotes. Om också ledbrosket på
knäskålen är skadat ersätts detta med en ledyta av plast. Detta är dock ganska
ovanligt.
Vid operationen, som tar ca en och en halv timme, skär vi ett ca 20 centimeter långt
snitt över framsidan på knät. Sedan sys såret igen med stygn i 3-4 lager.
Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen några timmar innan du
kommer till vårdavdelningen. De första dygnen efter operation får du smärtlindring
bland annat via en slang direkt in i knät.

Operationsresultat
Resultaten är generellt goda men komplikationer förekommer. Vi är väl medvetna om
dem och gör allt för att minimera dem. Rapporter från Nationella knäregistret i
Sverige visar att 90–95 procent av proteserna fortfarande fungerar efter 10 år.
När de inte gör det har knät ofta drabbats av infektion eller så har en del av protesen
lossnat. Då kan det behövas en ny operation.
Du kan göra det mesta med din nya knäled, t ex gå långa
promenader, simma, cykla och åka längdskidor. Du ska vara försiktig och undvika att
hoppa, springa eller slå i det opererade knät. Upp till ett år efter operationen kan du
ibland känna av den nya knäleden i form av diffusa smärtor och svullnad.
Att ersätta en sliten knäled med en protes kräver alltså en hel del av dig för att
ingreppet ska bli lyckat. När väl beslutet är fattat händer följande:

I väntan på operation
I väntan på operation bör du som är överviktig försöka gå ner i vikt. Övervikt
förlänger rehabiliteringen och ökar dessutom risken för att protesen ska lossna.
Du bör träna kondition, knärörlighet och styrka före operationen.
Rökning ökar risken för komplikationer och därför har vi på ortopedkliniken ett krav
på rökstopp 8 veckor före och 8 veckor efter operation.
Några veckor innan du ska opereras kallas du till en så kallad ”förundersökning”.
Före besöket ska du lämna blodprover på din hälsocentral eller på laboratoriemedicin
vid Norrlands universitetssjukhus. Vid besöket gör vi en kompletterande röntgen och
tar EKG. Du får också träffa en narkosläkare som bedömer ditt hälsotillstånd och i
samråd med dig avgör vilken narkosmetod som är mest lämplig.

Ta med dig till sjukhuset
• Aktuell medicinlista och eventuellt Warankort
• Pengar så att du kan hämta ut recept
• Fullmakt om anhörig ska hämta ut recept
• Legitimation
• Telefonnummer till anhöriga
• Toalettartiklar
• Stadiga inneskor
• Privat kläder som är lätta att röra sig i
• Aktuellt gånghjälpmedel om sådant finns
• Något att läsa, mp3 spelare, handarbete, korsord eller annat
• Mobiltelefon
Dagen före operation
Nu är du välkommen till vårdavdelningen för att ta prover och skrivas in av en
sjuksköterska. Du kommer också att träffa en läkare.
På kvällen ska du operationsduscha med en särskild antibakteriell tvål och tvätta
håret med vanligt schampo. Detta är extremt viktigt för att undvika infektioner och
därför kommer personal att hjälpa dig. Efter att du tvättat dig ska du inte använda
smink, krämer eller hårspray.
Du får inte äta eller dricka från kl. 24.00 om inte narkosläkaren gett särskilda
instruktioner

På operationsdagen
Nu ska du operationsduscha igen, men denna gång behöver du inte tvätta håret.
Därefter får du operationskläder och får vänta tills det blir dags för operation.
Efter operationen
Då kommer du till uppvakningsavdelningen, där ligger du kvar ett par timmar
innan du åker tillbaka till vårdavdelningen.
Under operationen har vi satt en urinkateter. Du har också fått smärtlindring via en
tunn slang direkt in i knäleden. Att ha ont efter operationen är fullt normalt.
Du ska med jämna mellanrum utifrån en så kallad VAS-skala tala om hur intensiv
smärtan är så att den inte blir ett hinder för din träning.
Det är också vanligt att man känner ett lätt illamående och får feber de första
dagarna efter operationen.
Rehabiliteringsmål och träning
Vårdtiden för dig som opererats med helprotes är beräknad till 4-5 dagar.
Under dessa dagar tränar du med stöd av sjukgymnast rörlighet, styrka och
gångförmåga. Det är viktigt att du följer träningsplanen så att du når målen innan du
går hem.
Att vara aktiv minskar också risken för blodproppar och lungkomplikationer.
Hemskrivning
Efter vårdtiden skrivs du ut. Tillsammans med sjukgymnasten på avdelningen
planerar du för din fortsatta träning. Den är avgörande för slutresultatet. Det är viktigt
att du börjar träna så fort du kommer hem, och sedan varje dag följer ditt
träningsprogram. Planera gärna din träning före operation.
Tre veckor efter operationen kontaktar du distriktssköterskan som tar bort stygnen i
operationssåret. Efter 6-8 veckor ska du på återbesök till sjukgymnasten
Efter sjukhusvistelsen ska du vara uppmärksam på eventuella komplikationer.
Att benet svullnar är normalt, men skulle svullnaden öka och vaden bli öm och hård
bör du kontakta Ortopedavdelningen eller mottagningen. Samma gäller om du
drabbas av en infektion med symtom som ökad rodnad, svullnad, smärta, sår som
vätskar eller feber.

Allmän information och tänkvärt
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•

Du behöver använda gånghjälpmedel under ca 6 veckor efter operationen.
Tag ej med för mycket kontanter och lämna värdesaker och smycken hemma
Sjukhuset ansvarar inte för förlorade pengar och värdesaker
Du får börja köra bil tidigast 6 veckor efter operationen om du känner att du på ett
trafiksäkert sätt kan framföra fordonet med hänsyn till styrka och kontroll i ditt
knä. Detta gäller speciellt vid operation av höger knä (bromsbenet)
Ta med bekväma lågskor
Tänk på att ta bort nagellack och eventuell piercing inför operationen
Ta gärna med mediciner, astmaspray och ögondroppar.
Mp3 spelare får användas under operationen
På avdelningen ligger du vanligtvis i fyrbäddsrum.
Alla sängplatser har tillgång till egen telefon, hyra och samtalskostnader debiteras
din privata telefonräkning. Mobiltelefoner får användas på avdelningen.
På sjukhuset finns: apotek, cafeteria, dam och herrfrisering, bankomat, kiosk,
blomsteraffär och presentshop.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
•

Ortopedens Operationsplanerare, 090-785 91 82

•

Ortopedens Vårdavdelning E 43, 090-785 17 42
Vårdavdelningen har telefontid för patientförfrågningar dagligen 10:30-11:30
och 14:30-15:30

Dessa telefonnummer gäller endast dig som redan står på väntelista för knäprotes
operation.

TRÄNINGS PLAN
Vårddag 1: Operationsdagen
Vårddag 2:
Förmiddagspass:
• Sjukgymnasten har genomgång av träningsprogram
• Komma upp att stå vid sängkanten med gåbord
• Fottramp i liggande - 30 kraftiga tag/ halvtimme för att minska risken för
blodpropp.
Eftermiddagspass:
• Gå med gåbord 1-2 gånger
• Fottramp-30 kraftiga tag varje halvtimme
• Träna knäträningsprogrammet utan aktiv böjning.
• Sitta upp i stol eller på sängkant 10-20 minuter
Vårddag 3
Förmiddagspass:
• Klara egen personlig hygien
• Fottramp-30 kraftiga tag varje halvtimme
• Gå med gåbord/rollator/kryckkäppar
• Träna knäträningsprogrammet utan aktiv böjning
• Sitta uppe under måltider och fika
Eftermiddagspass:
• Gå med gåbord 1-2 gånger.
• Fottramp-30 kraftiga tag varje halvtimme
• Träna knäträningsprogrammet utan aktiv böjning.
• Sitta upp i stol eller på sängkant 10-20 minuter
Vårddag 4
Förmiddagspass:
• Klara egen personlig hygien
• Träna hela knäträningsprogrammet
• Gå med rollator/kryckkäppar till matsalen
• Sitta uppe till alla måltider/fika
Eftermiddagspass:
• Träna hela knäträningsprogrammet, med aktiv böjning
• Sitta uppe till alla måltider/fika
• Gå med rollator/kryckkäppar ute i korridoren 2 gånger
• Träna att gå i trappa med kryckkäppar

Vårddag 5: Utskrivningsdag
• Klara egen personlig hygien
• Träna hela knäträningsprogrammet, böj ditt knä 90 grader
• Klara gå i trappor med kryckkäppar
• Gå så mycket du vill med ditt gånghjälpmedel
• Dina träningsinsatser är av största vikt för slutresultatet efter operationen.
• Träna hemma dagligen på ditt hem träningsprogram.
• Det är också av största vikt att du efter utskrivningen från avdelningen påbörjar
träningen fortast möjligt.
• Planera gärna din träning innan operation.

