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Välkommen till Ortopedkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Du kommer snart att genomgå en operation med axelprotes. Den här
broschyren innehåller information om vad som är viktigt för dig inför,
under och efter vårdtiden hos oss.

Varför axelprotes?

Syftet med att operera in en axelprotes är att lindra värk och smärta från leden
då dessa besvär är av en typ som kan förväntas bli bättre med axelprotes.

Varför gör axeln ont?

Liksom i höftleden kan axeln drabbas av artros, där de normalt blanka och släta
broskklädda ledytorna blir förstörda. Dessa förstörda ledytor kan framkalla värk
men också smärta vid rörelser och ger successivt nedsatt rörlighet och styrka i
leden. Det finns flera orsaker till sådan förändringar av ledytorna: ålder, ärftlighet, tidigare skador i skelett eller ledens mjukdelar/senor, reumatisk sjukdom
och infektion i leden.
Axelprotes används också ibland vid fraktur och omfattande muskelskador.

Hur ställer man diagnosen?

Patientens berättelse och en noggrann läkarundersökning brukar leda till rätt
diagnos. För att utvärdera tillståndet och välja lämpligaste behandling utför vi
röntgen och inför en operation också datortomografi.
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Hur behandlas artros?

Sjukdomen går inte att bota, men besvären kan många gånger lindras
av lämplig behandling. En måttlig artros i axeln är oftast inte lika besvärande
som i höften, eftersom leden inte belastas som vid gående och sjukdomsförloppet är många gånger stillsamt, varför det kan vara rimligt att inte
opereras för tidigt.
Viktigt är att stärka de muskler som omger axeln och som bidrar till ledens
rörlighet och stabilitet. Fysioterapi i kombination med milda värktabletter
och/eller inflammationsdämpande mediciner och viss anpassning av sina
aktiviteter, gör att man många gånger kan undvika operation, i alla fall
under en viss tid.
Om besvären blir uttalade och fysioterapi är prövat blir nästa steg
oftast proteskirurgi:

Vad blir det för resultat med den nya protesen?

Man räknar med att den tidigare smärtan och värken skall lindras betydligt eller
försvinna. De flesta patienter får också bättre rörlighet och funktion i axeln än
före operation, men detta kräver naturligtvis rörelseträning och muskelövningar.
Sådan övningar är viktiga under 3-4 månaders tid. För de flesta patienter kommer sedan protesen att fungera väl under resten av livet.
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Vad finns det för axelproteser?

Vi använder idag tre olika typer av axelprotes:
1 – en anatomisk totalprotes ersätter ledytorna med nya i metall och plast.
Denna protes söker till sin utformning att efterlikna kroppens normala anatomi
och förutsätter att axelns småmuskler (rotatorkuffen) är normala.
2 – en anatomisk halvprotes. Denna protes ersätter bara den förstörda ledytan
på överarmen. Operationen är mindre omfattande än en totalprotes och förutsätter att ledskålen i skulderbladet inte är för påverkad.
Denna protes används vid komplicerade frakturer.
3 – omvänd totalprotes. Denna protes liknar inte den normala anatomin utan
ledkomponenterna får byta plats med varandra – ledkulan sätts fast på skulderbladet och ledskålen på överarmen.
Denna protes ger bra resultat också när rotatorkuffen är dålig eller saknas och
är den protestyp vi oftast väljer för att lösa svåra problem.
Den används även vid komplicerade frakturer.
För alla protestyper gäller att komponenterna kan fixeras i skelettet med eller
utan bencement.
Metaller som används i proteser är titan eller rostfritt stål.
Axelförband, rehabilitering och lämpliga aktiviteter anpassas individuellt för
varje person beroende på vilken typ av axelprotes man fått. Se sidan 17.
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Exempel på axelproteser

1. Totalprotes

2. Halvprotes

3. Omvänd protes
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Före operationen
Har du frågor om operationsväntetider eller vårdgaranti är du välkommen att
ringa operationskoordinatorn, telefon 033– 616 1112 knappval 4, vi ringer upp
dig måndag –torsdag mellan 13.00-14.00 fredag 10:30– 11:30

Viktigt!

Om något av dessa tecken/symtom uppstår före operation, ber vi dig
omgående kontakta vår operationskoordinator.
• Infektion
• Sår, rodnad, vätskande eksem/utslag
• Feber

Vi kan inte operera dig om du har en pågående infektion i kroppen
eller på huden. Risken ökar då för sårläkningsproblem och komplikationer.

Har du vistats på sjukhus utanför Sverige?

Om du har vårdats eller varit på någon mottagning utanför Sverige någon
gång under det senaste året, är det viktigt att du talar om detta vid inskrivningsbesöket. Om så är fallet, måste vi ta prover för att utesluta förekomst av
multiresistenta bakterier mot vilka vanliga antibiotika inte har någon effekt.
Dessa kan man vara bärare av utan att ha några symtom, t.ex.
Meticillinresistenta Staphylococcus Aureus (MRSA).

Till dig som är rökare

Södra Älvsborgs Sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus med helt rökfri miljö. Du
ska sluta röka eller göra uppehåll 6 veckor före operation och minst 6 veckor
efter. Att sluta röka minskar risken för komplikationer med sår och benläkning.
Vill du ha hjälp med rökavvänjning, ta kontakt med din vårdcentral eller
SÄS Rökavvänjningsstöd.

8

Dofter

Dofter som parfymer, rakvatten och andra doftande hudvårdsprodukter ska
undvikas på sjukhuset. Tänk på att även blommor med stark doft kan framkalla
besvär, därför har vi blomförbud på vårdavdelningen.

Kurator

Det finns möjlighet till samtal med kurator på telefon 033-616 22 10.
Kurator finns även tillgänglig på avdelningen.

Inskrivningsrutin

Vid inskrivningsbesöket på ortopedmottagningen kommer du att träffa
ortoped, narkosläkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Blodprover, urinprov
och eventuellt EKG kommer att utföras. Formulären som du fått hemsänt per
post med frågor om hur din axel fungerar i vardagen lämnar du in vid besöket
Reservera ca 3-4 timmar för inskrivningsbesöket.

Glöm inte att ta med:

Lista över dina mediciner samt ta med aktuella mediciner vid inläggningen.
Var noga med att ange alla mediciner du tar, även så kallade naturmedel.
OBS! Utsättande av Waranbehandling ordineras av din AK-mottagning

Praktiska förberedelser

För att uppnå ett så bra resultat som möjligt av operationen, är det av stort
värde att redan före operationen ha lärt sig de träningsövningar man skall göra.
Träna dagligen enligt medföljande träningsprogram - se sidan 10.
Om du har möjlighet, ta gärna dagliga promenader för att vara i så
god kondition som möjligt.
Du kommer ha svårt att använda armen ihop med ett gånghjälpmedel under
några veckor efter operationen. Planera för hur du kan klara dina
vardagliga aktiviteter så smidigt som möjligt efter operationen.
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Träningsprogram inför operation
1.
Dra axlarna upp mot
öronen – sänk mjukt
tillbaka till avslappnad
position. 20 gånger

2.
Böj och sträck armbågen.
20 gånger

3.
Stå eller sitt på en stol.
Lätt sidoböjning, snett
framåt mot skadade sidan.
För armen utåt och tillbaka
i lugn jämn takt.
2 x 10 gånger
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4.
Stå eller sitt på en stol med
armarna hängande utmed
kroppen.
Böj dig framåt och låt
armarna avslappnat följa
med i rörelsen. 10 gånger

5.
Sitt vid ett bord. Vila underarmen mot bordet.
Vid behov assistera rörelsen med andra handen vid handleden.

a.
För underarmen framåt och
tillbaka 20 gånger

b.
För hela underarmen snett
utåt-framåt och tillbaka
20 gånger

c.
För handen ut från och in
mot magen 20 gånger
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Inför sjukhusvistelsen
Fasta inför operation

Du får inte äta efter 00:00 kvällen före din operation. Däremot får du dricka
klara drycker d.v.s. vatten, saft, te, kaffe utan mjölk, fram till 2 timmar innan
du ska vara på sjukhuset operationsdagen.

Duschförberedelser

För att förebygga infektioner ska du duscha med en bakteriedödande
tvållösning, tex Hibiscrub eller Descutan. Tvål och svampar köper du på
apoteket. Två duschar ska du göra och fyra svampar går åt.
Tvåla in hår och kropp med tvållösningen och skölj av.
Upprepa med ny svamp och skölj av. Byt sängkläder och ta på rena kläder efter
första duschen. Det ska gå minst två timmar mellan varje dusch. Efter första
duschen och fram till operationen får du INTE ta på hudkräm, smink, nagellack,
parfym, klocka eller smycken.
Följ instruktionerna noga. Mer information får du vid inskrivnings-tillfället

Telefon och Internet

Mobiltelefon är tillåten och rekommenderas att tas med till vårdavdelningen,
men den får inte användas på uppvaknings-avdelningen.
Det finns möjlighet att hyra telefon på avdelningen.
Sjukhuset har Internetuppkoppling och du loggar in på VGR Publikt

Besökstid

Alla dagar klockan 13.00 - 19.00

Värdesaker

Lämna värdesaker och smycken hemma.
Du ansvarar själv för nyckeln till ditt klädskåp.
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Kläder och skor

Du får låna sjukhuskläder på avdelningen. Ta med bekväma och
halkfria skor som är lätta att ta på och som sitter stadigt på foten. Kläder som
är lätta att trä på över huvudet.

Tag med till sjukhuset:
•
		
		
		
		
		
•
•
•
•

Lista över dina mediciner samt ta med aktuella mediciner vid
inläggningen.
Var noga med att ange alla mediciner du tar, även så kallade
naturmedel.
OBS! Utsättande av Waranbehandling ordineras av din
AK-mottagning
Fotolegitimation
Denna broschyr
Kläder och skor
Egna toalettartiklar
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Under sjukhusvistelsen
På operationsdagens morgon får du de läkemedel som narkosläkaren ordinerat.
Efter operationen kommer du till uppvakningsavdelningen där man kontrollerar
att du mår bra under den tid du är påverkad av läkemedel och smärtor. Där får
du också börja dricka.
När personalen bedömer att ditt tillstånd är stabilt, får du komma
tillbaka till avdelningen

Smärta och smärtlindring

För att förebygga och behandla smärta efter operationen ges
smärtstillande läkemedel redan före operationen. För att få en bra smärtlindring
ges tabletter kontinuerligt under dygnet.
Med hjälp av en smärtskala (VAS) som är graderad från 0-10, kommer din
smärta att utvärderas och extra smärtlindring ges vid behov.
En god smärtlindring är grunden för att kunna komma igång och röra sig.

Hur går operationen till?

Vid operationen gör operatören ett snitt vid axelns framsida/utsida,
10-15 cm långt. Muskler och blodkärl hålls åt sidan, senan till den främre
rotatorkuffmuskeln (subskapularis) delas varefter leden är öppen. Med speciella
verktyg avlägsnas de skadade delarna av leden och proteskomponenterna kan
fixeras i överarmen respektive skulder-bladet, varefter den nya leden läggs på
plats. Den delade senan sys åter och huden sluts. Antibiotika ges i samband
med ingreppet för att förebygga sårinfektion.
Under och efter operationen får man räkna med viss blödning och blodtransfusion kan bli nödvändigt. Om du som patient ej önskar blodtransfusion
måste du berätta detta för din läkare i god tid föreoperationen.
Narkosläkaren kommer se till att inte du upplever något obehag under
operationen. Operationen tar ca 60-180 minuter.
Efter operation ligger du några timmar på uppvakningsavdelning där du också
förväntas komma upp och röra på dig.
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Efter operationen har du naturligtvis ont, även om många känner att den
”gamla smärtan” är borta. Under en period behöver du därför smärtlindring.
Du kan även få prova kylförband i lindrande syfte.
Be personalen hjälpa dig. Använd kylförbandet i perioder om 10-20 minuter.

Hur länge är jag på sjukhuset?

Under den första tiden efter operation kommer du få vila armen i en slags
mitella/axelförband för att skydda din axel. Redan på sjukhuset får du träffa
fysioterapeut och börja din rörelseträning och dagen
efter operationen kan du komma hem.

Komplikationer

Komplikationer kan uppstå vid alla operationer, men är relativt
ovanliga. Det är viktigt att du är medveten om de problem som kan uppstå
efter operationen.
Infektion - Den allvarligaste komplikationen utgörs av sårinfektion som sprider
sig djupt till protesen. Uppstår sådan infektion måste i
allmänhet den infekterade protesen avlägsnas och när infektionen
är utläkt, ny protes sättas in. Det är därför av största vikt att
hygienordinationer och sårvårdsrutiner följs. Sårförbandet skyddar såret under
läkningstiden och skall ej lossas förrän suturerna tas bort efter ca 3 veckor.

Symtom att vara uppmärksam på:
• Feber
• Ökad rodnad och värmeökning i operationsområdet
• Ökad smärta
• Läckage av sårvätska
Kontakta:
Ortopedimottagningen		Tel. 033-616 11 12 knappval 3 + 1
Ortopediavdelningen 		Tel. 033-616 15 15. Kvällar helger 		
				svarar de i mån av tid, annars
				ring till 1177.
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Inför hemgång
Före hemgång bör du kunna ta av och på axelförbandet själv.
Du ska kunna klara att utföra övningarna i hemträningsprogrammet.
Du ska uppleva att du får tillräcklig smärtlindring med de läkemedel som du får.
Om du har upplevt god effekt av kylbehandling kan du få med dig ett
kylförband hem.

Förväntad vårdtid på avdelningen är 1 dag.

Före hemfärd ska du:
• Haft ett samtal med läkare.
• Ha fått recept (elektroniskt) på aktuell medicin.
• Ha fått tillbaka din egen medicin som du lämnade vid
Inskrivningen.
• Ha fått remiss till distriktssköterska för att ta bort
		 suturer/agraffer. Du ringer själv och bokar tid hos Närhälsan
		 ungefär tre veckor efter operation.
• Ha fått information om att du kan duscha med sårförbandet på,
		 men inte bada.
• Vid behov, ha blivit sjukskriven.
• Ha fått remiss till fysioterapeut.
• Ha fått alla dina frågor besvarade.

Hemresan sker oftast på eftermiddag/kväll.
Du har möjlighet att få ett sjukreseintyg, vilket medför att din hemresa kostar
150 kr. (Reservation för eventuell prisändring)
Detta betalas kontant till föraren.
Öppettider Apoteket Juwelen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Måndag - fredag 08.00-19.00
Lördag - söndag 10.00-16.00
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Rehabilitering under sjukhusvistelsen
och när du är hemma
På vårdavdelningen kommer du att få hjälp av fysioterapeut,
arbetsterapeut och avdelningspersonal.
Allt du gör kan ses som träning, så att du själv ska klara att sköta din hygien,
klä på/av dig kläder och axelförband samt förflytta dig i och ur sängen så bra
som möjligt. Personal finns till hands, men det är viktigt att du försöker göra så
mycket som möjligt själv. Du kommer få ett personligt träningsprogram.
Fysioterapeuten instruerar övningarna och därefter ska du göra övningarna
2-3 gånger/dag.

Viktig information
•
•
•
•
•

Beroende på typ av axelprotes ska du de första sex veckorna undvika:
Att ta stöd med armen när du reser dig från säng eller stol
Att röra armen på ett sätt så att det gör mer ont i axeln
Att föra handen bakom ryggen
Att lyfta eller bära tungt

Din fysioterapeut informerar dig om lämpliga aktiviteter den närmaste tiden
efter operation. Du får också hjälp att planera för den fortsatta rehabiliteringen.

Axelförband

Efter operationen kommer armen att vila i ett axelförband. Detta har du på dig,
dygnet runt, två till sex veckor beroende på vilken protes du opererats med.
Det finns olika sorters axelförband, vilket som passar dig provas ut på
operationsavdelningen. Ta av axelförbandet dagligen för att sköta hygien,
byta kläder och utföra dina övningar.
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Svullnad

Fingrar, hand och arm kan svullna efter operationen.
För att motverka svullnaden kan du:
• Vila gärna armen i högläge, se nedan.
• Knyta handen kraftigt och sedan sträcka ut fingrarna maximalt i
		 lugnt tempo, 20-30 gånger varje timme
• Utföra lätta strykningar med motsatt hand vid några tillfällen
		 varje dag. Börja från handen och stryk mjukt upp mot axeln in
		mot bröstkorgen

Viloställningar

• Ge stöd för axeln och armen i avslappnade ställningar för att
		 motverka svullnad och smärta från axelpartiet.
• När du ligger på rygg kan du
placera en vikt handduk
under överarmen.
Handduken bör sträcka sig 		
från skuldra till armbåge och
förhindra att axeln glider 		
bakåt.

• På sidan - stöd armen med en
eller flera stora kuddar.
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•		 När du sitter kan du placera en
kudde i knät som stöd för underarmen.

På- och avklädning samt hygien

Ta av axelförbandet dagligen för att sköta hygien, byta kläder och träna.
Luta dig åt sidan och låt armen hänga avslappnat nedåt för att komma åt att
tvätta dig under armen. Denna position underlättar också att ta av och på
skjorta/blus/t-shirt.

• Börja med den skadade armen
när du klär på dig.

• Börja med den friska armen när
du klär av dig.
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Efter sjukhusvistelsen – frågor och svar
När kan jag använda min arm som stöd på ett
gånghjälpmedel?

Olika proteser kräver olika lång läkningstid innan man kan stödja på armen.
Det kan ta upp till sex veckor efter operationen innan du får använda armen
fullt på ett gånghjälpmedel.

När kan jag köra bil?

2-3 månader efter operationen beroende på:
• typ av protes
• vilken arm som opererats
• automatisk eller manuell växellåda
• styrka och rörlighet i axeln
• din egen bedömning att du kan hantera bilen i
		 trafiken på ett säkert sätt.

När ska jag gå till fysioterapeut?

Fortsatt behandling påbörjas cirka en vecka efter operationen. Planera
tillsammans med avdelningens fysioterapeut var fortsatt behandling ska ske.

Hur länge ska jag träna enligt programmet jag fick på
avdelningen?

Varje dag fram tills du träffar fysioterapeut. Hemträningsprogrammet förändras
av fysioterapeuten successivt i takt med att din axel blir bättre.

Hur lång tid tar det innan jag blir bra?

Det tar lång tid att träna upp axeln efter operationen, räkna med
6-12 månader. Ju högre krav på styrka och rörlighet man har i axeln,
desto längre tid tar det.
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Får jag ligga på sidan?

Du kan ligga på sidan på den opererade armen när du själv tycker att
det känns bra.
Du kan ligga på den icke opererade armen direkt efter operationen.

Får jag använda armen när jag lagar mat,
städar och tvättar?

Du får direkt efter operationen använda armen till lättare aktiviteter såsom äta
med bestick, skära ost, tvätta händerna och knäppa knappar om det inte ökar
din smärta. Däremot skall du under sex veckors tid undvika att använda den
opererade armen vid tyngre aktiviteter; såsom att dammsuga, hänga tvätt och
lyfta stekpanna, eventuellt längre om aktiviteterna ger ökad smärta. Rådgör
med din fysioterapeut om lämpliga vardagsaktiviteter.

När kan jag börja cykla?

Tidigast tre månader efter operationen är det lämpligt att du provar att cykla.
Du måste ha full kontroll och det får inte ge ökad smärta i axeln.

När kan jag börja vara i vatten?

Du kan börja träna i vatten 6-8 veckor efter operation. Att simma ställer höga
krav på rörlighet och styrka i axeln. Rådgör med din fysioterapeut.

Får jag promenera?

Du kan promenera så mycket du vill om det känns bra i axeln.
De första månaderna kan du behöva använda axelförband vid längre
promenader. Stavgång kan påbörjas när det har gått några månader.
Rådgör med din fysioterapeut när det är lämpligt att börja.
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Användbara telefonnummer
Ortopediavdelningen

033-616 15 15

Ortopedmottagningen
			

033-616 11 12
knappval 3 + 1

Operationskoordinator
			

033– 616 11 12
knappval 4

Centrala Fysioterapin

033-616 12 79

Kurator

033-616 22 10

Rökavvänjningsstöd

033-616 23 06

Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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Levnadsvanor som rör mat, alkohol, tobak och fysisk aktivitet har stor
betydelse för hur du mår. På 1177.se finns information, tester, råd och
handlingsplaner för dig som vill veta mera om detta.

Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Internetadress

Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås
SÄS Borås, Brämhultsvägen 53
SÄS Skene, Varbergsvägen 50
SÄS Borås, vx 033-616 10 00
SÄS Skene, vx 0320-77 80 00
sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr
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Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

