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Bakgrund
Artros är en långvarig ledsjukdom där förekomsten ökar med men den förekommer
även i yngre åldrar. Totalt har ungefär 700 000 – 800 000 personer i Sverige artros.
Man räknar med att fem procent av befolkningen mellan 35 och 54 år har
artrosförändringar enligt röntgen. Forskningen har identifierat fem faktorer som
påverkar förekomsten av artros; ärftlighet, ålder, övervikt, muskelsvaghet och
ledskador (Reumatikerförbundet 2018).
Smärta, nedsatt rörlighet och funktion och stelhet när man inte rört dig på en stund är
alltså vanliga symtom vid artros i knät. Smärtan kommer från början under eller efter
olika fysiska aktiviteter. I ett senare skede kan man ha ont även i vila (Socialstyrelsen
2018).
Behandlingen är inriktad på att dämpa inflammation och smärta genom avlastning
och medicinsk behandling, samt fysioterapi och information, till exempel genom
artrosskola (Socialstyrelsen 2018).

Fig 1. Behandling av artros sker i 3 steg (Socialstyrelsen, 2018).
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Kirurgisk behandling, genom knäplastik, är indicerad när smärta,
funktionsnedsättningen och eventuell ledinstabilitet har utvecklats i avsevärd grad för
patienten och konservativ behandling inte längre räcker till (Socialstyrelsen 2018).
År 2017 utfördes 16 185 totala knäplastikoperationer i Sverige, varav 14 965 av
dessa var primärplastiker (Svenska knäregistret 2018).
Primära knäplastikoperationer i Sverige åldersfördelning; 69,7 medianåldern, år 2017
(Svenska knäregistret 2018).
År 2017 utfördes i Falun 220 primära knäplastikoperationer, samt 10
revisionsoperationer.
I Mora utfördes 194 knäplastiker under 2017.
Behandlingsmål








Få patienten att känna sig trygg, välinformerad och motiverad att träna.
Undvika komplikationer, till exempel pneumoni, trombos och trycksår.
Uppnå så bra ledrörlighet som möjligt.
Uppnå en så självständig funktionsnivå som möjligt vad gäller förflyttningar
och ADL.
Initialt uppnå godtagbar gångteknik med hjälpmedel samt successivt övergå till
normalt gångmönster.
Få patienten att lära sig utföra sitt träningsprogram självständigt.
Få patienten att förstå och lära sig leva med gällande regim.

Fysioterapeutiska åtgärder
Preoperativa åtgärder
Den preoperativa informationen består av en broschyr (Falun Bilaga 1, Mora Bilaga
2), träningsprogram (Falun Bilaga 3, Mora Bilaga 4) samt ett teoretiskt
informationstillfälle i grupp. Informationsbroschyr skickas av operationskoordinator till
patienten samtidigt med kallelse till förundersökning. Den innehåller information om
målsättning för träning, hemgång och den första tiden postoperativt.
I samband med inskrivningen/förundersökningen träffar patienten
fysioterapeut/sjukgymnast för ett teoretiskt informationstillfälle i grupp. Detta sker 1-2
veckor före knäplastikoperationen och innefattar;
 Information om postoperativ träning, målsättning inför hemgång och regim.
Det är framförallt viktigt att få patienten att förstå hur viktigt det är med egen
träning samt att det är ok att det smärtar under träningen
 Kontroll att patienten fått informationsbroschyr hemskickad, i annat fall lämnas
den ut
 Patienten erhåller träningsprogrammet för att bli bekant med övningarna, samt
skriftligt teknikråd för gång med kryckor
 Praktiska förberedelsetips för snabb hemgång
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Postoperativt på ortopedavdelning
På avdelningen inleds mobilisering av avdelningspersonalen på operationsdagen,
eftersom tidig mobilisering är av stor vikt för tidig hemgång, vilket bl.a. minskar risken
för postoperativa komplikationer som infektion, enligt Meneghini RM 2017 och
Ibrahim MS 2013.
Dagen efter operationen fortsätter mobiliseringen tillsammans med fysioterapeut/
sjukgymnast.
Efter individuell bedömning av varje patient sätts olika fysioterapeutiska åtgärder in i
syfte att nå behandlingsmålen, till exempel genomgång av träningsprogram.
Träningsprogrammet innehåller övningar som dels syftar till att öka blodcirkulationen
för att minska risken för trombos och dels syftar till att öka knäledsrörligheten samt att
aktivera knämuskulaturen igen. Behandlingen individanpassas efter patientens
behov.
Andra fysioterapeutiska åtgärder är förflyttningsträning som inkluderar förflyttning ur
och i säng/stol, stå-och gångträning med adekvat hjälpmedel, förflyttningsträning i
trappa som också utökas successivt efter patientens förmåga samt utprovning och
utskrivning av de gånghjälpmedel patienten är i behov av.
Patienten råds ta det relativt lugnt med aktiviteter som promenader och långvarigt
stående initialt postoperativt. Hög aktivitet tros bidra till högre svullnad och smärta,
vilket i sin tur ger svårigheter att komma igång med rörligheten. Successivt så
trappas aktivitetsnivån upp i takt med att rörligheten ökar och värken i knät minskar.
Fysioterapeutisk målsättning inför hemgång:
 Självständigt ta sig i/ur säng, samt gå med god balans och trappgång, vid
behov.
 Självständigt klara sitt träningsprogram och vara införstådd med gällande
regim.
 Rörligheten skall vid hemgång vara minst 60 graders flexion. Extensionen
skall ej överstiga 20 grader extensionsdefekt. Rörelseintervallet skall vara
minst 50 grader.
Om patienten har behov av längre tids rehabilitering/omvårdnad sker detta på
rehabiliteringsavdelning eller i kommunalt boende. Hemrehabilitering av
fysioterapeut/sjukgymnast i kommunen kan i vissa fall också vara aktuellt.
Postoperativt på avdelningen
Patienten träffar fysioterapeut/ sjukgymnast dagen efter operation och under hela
vårdtiden. Åtgärder innefattar genomgång av träningsprogram, repetition av viktig
information samt gångträning med gånghjälpmedel.
Postoperativt första tiden i hemmet
Träningen sker i form av egenträning utifrån träningsprogrammet från avdelningen.
Vid frågor kontaktas fysioterapeut/sjukgymnast på ortopeden.
Vid behov av mer stöd i rehabiliteringen involveras sjukgymnast/fysioterapeut i ett
tidigare skede, t ex hemrehabteamet, primärvård eller annan lämplig instans.
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Postoperativ uppföljning
Enligt rutin sker en postoperativ kontroll efter 4 veckor inom öppenvården, t ex hos
fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentral. Vid problem kontaktas ortopedkliniken.
Remiss skrivs alltid från ortopedkliniken.
Uppföljning ortoped
Efter ca 4 månader kontaktas patienten via telefon eller ett fysiskt besök av
ortopedkliniken för en avslutande uppföljning.

Utvärdering/Resultatuppföljning
Utvärdering av

Instrument/metod

Gångfunktion

Observation

Aktiv/passiv ledrörlighet

Goniometer

Instabilitet

Instabilitetstest

Felställning

Observation, goniometer

Smärta

VAS skala

Funktionsnivå

Egen skattning

Styrka

Grov kraft

Balans

Balanstest
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Lokala rutiner
Falu lasarett
Patienterna planeras gå hem dagen efter operation.
Fysioterapeutisk målsättning inför hemgång:
 Självständigt ta sig i/ur säng, samt gå med god balans och trappgång, vid
behov
 Självständigt klara sitt träningsprogram och vara införstådd med gällande
regim. Rörligheten skall vid hemgång vara minst 60 graders flexion.
Extensionen skall ej överstiga 20 grader extensionsdefekt. Rörelseintervallet
skall vara minst 50 grader
 Det finns tydliga instruktioner för rehabilitering samt hantering vid icke önskat
resultat (Bilaga 5)
Senaste åren har ortopeden i Falun haft en stadig utveckling åt kortare vårdtider,
vilket påverkar fysioterapeutens/ sjukgymnastens arbete. Orsaken till kortare
vårdtider är bland annat bristen på vårdplatser, vilket också lett till färre operationer i
Falun. Detta leder också till att alltfler väljer att opereras i andra landsting genom
vårdgarantin.
Ytterligare nya rutiner 2018 sänkte vårdtiden avsevärt under första 4 månaderna för
2018 jämfört med 2017. Vårdtiden efter primära plastiker, de första 4 månaderna av
2017, låg på 3,7 dygn. Vårdtiden under samma period 2018, låg på 2,7 dygn.
Utmaningen för fysioterapeut/sjukgymnast på ortopeden i Falun är att på en mycket
kort vårdtid träna med våra patienter, och på kortare tid att hitta de patienter som
behöver mer resurser från fysioterapeut/sjukgymnast.
Under 2018 har arbetet med nätbaserat stöd börjat utvecklats för patienter i Falun.
Vid behov av specialiserad vård t ex där samarbete mellan ortoped och
fysioterapeut/sjukgymnast är nödvändig följs patienten även av
fysioterapeut/sjukgymnast på ortopeden i Falun.

Mora lasarett
Patienterna planeras gå hem dag 2 efter operation.
Fysioterapeutisk målsättning inför hemgång:
 Självständigt ta sig i/ur säng
 Ha en trygg gång med stöd av adekvat gånghjälpmedel
 Vid behov klara trappgång
 Självständigt klara sitt träningsprogram och vara införstådd med gällande
regim
 Rörligheten skall vid hemgång vara minst 70 graders flexion. En eventuell
extensionsdefekt skall ej överstiga 10°
Uppdragsbeskrivning för olika vårdnivåer
Enligt rutin sker en postoperativ kontroll efter 4 veckor inom primärvården, t ex hos
fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentral. Vid problem kontaktas ortopedkliniken de
första 4 veckorna. Remiss skrivs alltid från ortopedkliniken för den postoperativa
uppföljningen, om inte annat planeras vid utskrivningen.
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Bilagor
BILAGA 1 (Informationsbroschyr)

Till dig som ska få
en knäledsprotes
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Syftet med denna information är att du ska vara välinformerad inför operationen så att du
aktivt kan medverka till en framgångsrik rehabilitering och vara väl förberedd inför
hemkomsten från sjukhuset. Så här ser flödet ut.

Beslut om operation på
ortopedmottagningen
Förundersökning
Inskrivning
Operation
Inläggning på avdelning 18 eller på avdelning 12

Hemgång ofta dagen efter eller till
Patienthotellet samt fortsatt
självträning
Stygnborttagning på vårdcentral
3 veckor efter operationen

Återbesök till fysioterapeut

4 veckor efter operationen
Slutkontroll genom telefonsamtal med
fysioterapeut eller ibland återbesök till ortoped
4 månader efter operationen
Förundersökning
1-2 veckor före operationen kallas du till förundersökning på ortopedkliniken. Ta med en lista
på aktuell medicinering till förundersökningen. Vid förundersökningen träffar du
sjuksköterska, narkosläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och eventuellt ortopedläkare.

Det tas blodprover och EKG. En bedömning görs om det finns något hinder mot att utföra
operationen.
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Narkosläkaren diskuterar de olika bedövningsalternativ som finns. Ryggbedövning
används i de flesta fall. Det är en välbeprövad skonsam metod som även ger bra
smärtlindring första timmarna efter operationen. Genom en spruta i ländryggen blir du
bedövad i den nedre kroppshalvan. Bedövningen gör att du inte har ont under
operationen trots att du är vaken. Man kontrollerar alltid att bedövning fungerar som
det ska innan och under operationen.
Ryggbedövning kan kompletteras med sömnmedel för att kunna sova under
operationen. Om narkosläkaren bedömer att du inte är lämplig för ryggbedövning
eller om bedövningen inte fungerar som den ska, sövs du.
Fysioterapeuten informerar om förhållningssätt efter operationen, går igenom
träningsprogram och visar hur du går med gånghjälpmedel.

Arbetsterapeuten visar hur du efter operationen kommer igång i vardagsaktiviteter igen, på
ett för ditt nya knä, skonsamt sätt och informerar om olika hjälpmedel.

Förundersökningen pågår till cirka kl 15.00.

Du blir uppringd av en sjuksköterska dagen innan operation. Ni kollar då om det har
uppkommit något nytt sedan förundersökningen, till exempel medicinändringar, sår eller
liknande.

Hjälpmedel
Hjälpmedelsbehovet kan variera beroende på vilka svårigheter du har i din vardag och hur
din hemmiljö ser ut. Syftet med dem är att hjälpa dig att komma igång i vardagen igen på ett,
för ditt nya knä, skonsamt sätt. Du behöver tänka igenom hur du löser vardagsaktiviteter som
t ex toalettbesök, personlig hygien och påklädning. Sänghöjd och sitthöjder på stolar kan
behöva anpassas. Hjälpmedlen får du själv bekosta.

En del kan behöva toalettstolsförhöjning, griptång, strumppådragare, långt skohorn och
förhöjningskudde.

Exempel på egenvårdsprodukter som finns att köpa








Griptång
Strumppådragare
Långt skohorn
Elastiska skosnören
Duschpall
Förhöjningsdyna
Kildyna
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Kryckkäpp

Exempel på förskrivningshjälpmedel som finns att låna mot
hjälpmedelsavgift efter kontakt med arbetsterapeut
 Toalettstolsförhöjning
 Badbräda
 Förhöjningsklotsar
 Rollator (av fysioterapeut)
Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?
Egenvårdsprodukter kan köpas i Hjälpmedelsshopen i huvudentrén på
Falu Lasarett. Arbetsterapeuten kan förskriva vissa lånehjälpmedel för
uthämtning i Hjälpmedelsshopen.
För öppettider ring 023-49 19 00. Det finns också Hjälpmedelsshop för
köp av egenprodukter i Borlänge 0243-49 78 50 och i Mora 0250-49 30
85.
Vill du istället ordna med hjälpmedel på din hemort kontaktar du
arbetsterapeuten på din vårdcentral om du kan hämta ut hjälpmedel
själv.
Om du behöver få hjälp med bedömning av ditt behov i hemmet
kontaktar du arbetsterapeuten i din kommun.
Hjälpmedlen lämnas tillbaka till närmaste vårdinstans.

En tobaksfri operation
Ett rök/snusuppehåll för dig som patient minskar risken för komplikationer med 50 % efter
operationen. Därför rekommenderar Ortopedkliniken i Falun rök/snusstopp för alla planerade
operationer åtminstone 6 veckor före och efter operationen.

Att tänka på
-

Ta själv kontakt med kommunen i förväg och förbered på att hemtjänst kan behövas efter
operationen.
Ta med bekväma, rymliga och stadiga skor.
Ta med aktuella mediciner.
Lämna värdesaker hemma.
Mobiltelefon får användas på avdelningen men visa hänsyn till andra patienter och
personalen. Du kan få en vanlig telefon inkopplad på egen bekostnad.
Möjlighet till trådlös internetuppkoppling finns.
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-

-

I möjligaste mån ombeds du ordna transport till och från sjukhuset själv.
För transport inom sjukhusområdet finns rullstol att låna vid stora entrén.
Förbered din hemkomst så att du har någon i din närhet den första tiden som kan hjälpa
dig med vardagliga aktiviteter såsom matlagning och handling men också t.ex. hjälpa dig
med rastning av hunden.
Fundera på om något behöver anpassas hemma innan hemkomst.
Ta med kryckkäppar, övriga hjälpmedel finns på avdelningen

Duschinformation
Huden behöver vara ordentligt rengjord innan operationen, då hudbakterier kan orsaka
infektion. Inför operationen ska du duscha på kvällen dagen före operationen samt duscha
ytterligare en gång på operationsdagens morgon.

Vid båda tillfällena tvättas kroppen med ett bakteriedödande medel. Håret behöver du endast
tvätta på kvällen innan operationen. Om du inte kommer åt ordentligt på någon del av
kroppen, t ex på ryggen eller på fötterna, är det viktigt att du ber om hjälp.
Använd inte nagellack, smink, smycken och/eller hudkrämer efter duschen.

Mat & dryck
Dagen innan operationen får du äta, dricka och ta mediciner som vanligt fram till kl 24.00
därefter måste du vara fastande.

Operationsdagens morgon ska du komma till avd 18 eller till avd 12.

På avdelningen förbereds du för operation. Eventuellt tas ett blodprov för att utföra så kallad
Bastest om blodtransfusion skulle behövas under eller efter operationen.

Personalen följer dig till operationsavdelningen. Du tas emot av en narkossköterska i
sänghallen på centraloperation och skjutsas sedan in på operationssalen där bedövning ges.
En intravenösinfart (kanyl) sätts i hand eller arm och du får ett dropp. Infarten används även
till antibiotika och smärtlindring. Under operationen ligger du på rygg. Det ben som skall
opereras tvättas med sprit och kläs in med steril duk.
Knäledsprotesen består av en metalldel av rostfritt stål som sätts på lårbenets ledyta och en
kombination av titan och plast som sätts på skenbenets ledyta. Det finns också en plastdel
att sätta på knäskålens ledyta men denna behöver sällan användas. Protesdelar och cement
väger knappt 1 kg
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Vid operationen sågar man bort de förslitna ledytorna och ersätter dessa med knäledsprotesen. Sågningen görs exakt så att protesen får perfekt passform. Protesdelarna sätts
fast med en härdande plastmassa s k bencement. Till vissa yngre personer väljer man ibland
en protes utan bencement. Om förslitningen endast finns på knäledens insida kan man nöja
sig med att ersätta bara denna. Det vanligaste är dock att hela knäledens ledytor byts ut.
Operationen tar ca 1 ½ timme. Under operationen sprutas lokalbedövning runt knäleden för
att ge smärtlindring efter operationen. När knäprotesen satts på plats sys muskler och
bindväv ihop. Huden sluts med metallclips. Såret läggs om med förband.

Efter operationen
Efter operationen flyttas du från operationssalen till uppvakningsavdelningen, där
eventuell smärta och illamående behandlas. Ryggbedövningen kan sitta i några
timmar efter operationen. Personalen på uppvakningsavdelningen bedömer när det
är lämpligt att du flyttas till vårdavdelningen.
På avdelningen får du börja dricka och äta igen. Smärta, blodtryck och puls
kontrolleras regelbundet. Blodvärdet kan sjunka efter operationen och kontrolleras
därför vid behov.
När du kommit igång med träningen och smärtan är under kontroll kan du skrivas ut. Många
klarar att gå hem dagen efter operationen. Någon kan behöva stanna en extra natt på
Patienthotellet.

Såret läggs om på operation och eventuellt innan hemgång. Förbandet sitter kvar tills
stygnen tas bort. Du kan duscha med förbandet. Stygnen tas bort av distriktssjuksköterska 3
veckor efter operationen. Den tiden bokar du i god tid själv på din vårdcentral.

Smärtlindring
Total smärtfrihet är svårt att uppnå efter en så stor operation.
Lokalbedövningen som ges under operationen ger smärtlindring första halvdygnet efter
operationen och du slipper den värsta smärtan. Smärtlindrande tabletter ger en jämn
underhållsdos som vid behov kompletteras av snabbverkande morfinpreparat.

Vattenkastning
Efter operationen är det viktigt att du kan komma igång med att kissa. Ryggbedövning kan
ibland göra det svårt. På operationssalen och uppvakningsavdelningen kommer man att
använda en scanner för att kontrollera urinblåsan. Rikligt vätskeintag är viktigt för att komma
igång med att kissa.

Träning på ortopedavdelningen
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När du har kommit till avdelningen efter operationen ska du börja röra på dig. Om du mår bra
får du komma upp direkt, sitta på sängkanten och komma upp och stå. Du får träffa en
fysioterapeut eller en assistent som går igenom den träning du klarar av, med rollator eller
kryckkäppar. Därefter stegras träningen successivt tills du klarar de fysioterapeutiska
hemgångskraven.

Hemgångsklar
För att få åka hem eller till Patienthotellet behöver du klara följande






Ta Dig i och ur sängen själv
Träna på ett korrekt sätt och vara införstådd i träningen
Gå säkert med ett gånghjälpmedel
Vid behov klara att gå i trappa
Böja och sträcka tillfredsställande i knäet

Vid behov kommer fysioterapeuten till Patienthotellet för slutträning. Smärtlindringen ska
också fungera bra innan hemgång. För att minska risken för infektion och blodpropp försöker
vi hålla vårdtiden så kort som möjligt.

Har du funderingar inför hemgången om din hemmiljö eller hur du ska klara dina
vardagsaktiviteter? Möjligheten finns för dig att träffa arbetsterapeut på avdelningen. Vid
behov – säg till personalen.

Träning hemma
Du kommer att bli instruerad i träning av en fysioterapeut både på förundersökningen och på
avdelningen. Träningsprogrammet innehåller övningar främst för knäets rörlighet.
Rörlighetsträning är den viktigaste träningen direkt efter operationen och du bör avstå annan
träning tills du har tränat upp en god rörlighet i knäet. Att gå promenader måste anpassas till
hur mycket knäet svullnar upp av detta. Det är viktigt att minnas att rörlighetsträning och inte
gångträning är den viktigaste träningen direkt efter en knäprotesoperation. Styr längden på
promenaderna efter hur långt du kan gå med god teknik samt vad som inte ger dig mer värk
eller svullnad efteråt.

Det normala är att benet och foten svullnar mer ju mer du är uppe. Tänk på att vila med
benet rakt och i högläge.

För bästa resultat efter operationen är det viktigt att träningen utförs dagligen. De första fyra
veckorna tränar du på egen hand, men du är alltid välkommen att höra av dig med frågor och
funderingar. Träningen efter operationen är det du som patient som ansvarar för och det är
den del du kan påverka för att påskynda rehabiliteringen.
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Att lära dig träningsprogrammet innan operationen underlättar träningen väsentligt efter
operationen.

Gånghjälpmedel
Du kommer att behöva två stycken kryckkäppar eller rollator en tid efter operationen. Det är
svårt att uppskatta den exakta tiden, men generellt kan man säga att du ska använda
hjälpmedel tills du inte haltar mer. Det viktigaste är att du inte går och haltar.

Precis som med träningsprogrammet underlättar det om du tränar på att använda
kryckkäpparna innan du opereras. Tror du dig behöva en rollator
efter
operationen kan du mot hjälpmedelsavgift låna en sådan via din
vårdcentral. Har du gått med rollator innan operationen behöver
du
vanligtvis fortsätta använda den en tid efter operationen.
Att gå med kryckkäppar

Diagonalgång
Gå som vanligt, men med kryckor för avlastning. Sätt vänster ben och höger krycka fram
samtidigt, upprepa därefter med höger ben och vänster krycka. Knäet ska böjas och sträckas
på ett naturligt sätt när du går.

Trepunktsgång
Sätt fram båda kryckorna och placera opererade
Fördela vikten på båda armarna samt opererade
friska benet. Försök flytta kryckorna och det
samtidigt. Knäet ska böjas och sträckas på ett

benet mellan kryckorna.
benet. Kliv igenom med
skadade benet framåt
naturligt sätt när du går.

Gång uppför trapp
Stå nära trappsteget. Sätt upp det friska benet på trappsteget.
vikten på det friska benet och skjut ifrån med hjälp av kryckorna.
det opererade benet och ta ett trappsteg i taget. Använd
om det finns!

Lägg
Lyft upp
ledstång

Gång nedför trapp
Sätt ner kryckorna ett trappsteg. Det skadade benet följer med kryckorna först ner. Därefter
flyttar du ner det friska benet till samma trappsteg. Lägg vikten på kryckorna för att avlasta.
Använd ledstång om det finns!
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Efter utskrivningen

Du kommer att bli uppringd av en sjuksköterska 1 - 3 dagar efter utskrivningen.

Under de första månaderna efter operationen är det viktigt att du tränar rörligheten i ditt knä.
Du behöver bra rörlighet i knäet för att kunna promenera utan hälta, gå i trappor, resa dig
från sittande och kunna cykla.

Om knäet känns stelt och svullet mot kvällen kan det bero på att du
har gått för långa sträckor under dagen. Rätta gångsträckan efter
vad ditt knä tål. Du kan motverka svullnad genom att sitta eller ligga
med benet i högläge, använda kompressionsstrumpa och hålla
igång cirkulationen i underbenet genom att röra mycket på foten.
Du kan också kyla ned knäet för att motverka svullnad. Använd t ex
en påse med frusna ärtor, men se till att skydda huden med en
handduk.

Efter fyra veckor kallas du till ett återbesök hos fysioterapeut på din vårdcentral, där din
rörlighet i knäet kontrolleras och träningen stegras.

Efter återbesöket till fysioterapeut kan du börja med andra aktiviteter, t ex allt längre
promenader (även i ojämn terräng), motionscykel, simning, dans, längdskidåkning på plan
mark, trädgårdsarbete, m.m. Du måste alltid styra längden och intensiteten på dina aktiviteter
efter hur mycket knäet svullnar. Har du funderingar kring en specifik aktivitet du vill prova på,
ta upp det till diskussion med fysioterapeut du träffar på återbesöket.

Du avråds från aktiviteter med mycket stötar (t ex löpning eller gympa med hopp), att arbeta i
knästående och aktiviteter med tung belastning (t ex tung styrketräning) för bästa livslängd
på protesen.

Normalt sett kan du räkna med en smärtfri, rak och stabil knäled med god rörlighet och
funktion. Det kan ta upp till ett år innan du når den funktion du kommer att få.

Allmän information
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Du behöver inte något intyg för säkerhetskontroller om du ska ut och resa.
Om du ska göra ett större tandingrepp ska du berätta att du har opererat ditt knä och fått
en knäprotes.
Det är aldrig för sent att sluta röka. Även om du slutar efter din operation ger det positiva
effekter på läkningen.
Du blir vanligtvis sjukskriven under 2-4 månader efter operationen.
Bil kan du börja att köra fyra veckor efter operationen förutsatt att du slutat med
Oxycontintabletter och känner att du har bra kontroll på benet så att du kan framföra bilen
säkert.
Resultaten efter en knäprotesoperation är goda. Efter 10 år fungerar fortfarande 97 av
100 proteser.

Viktiga telefonnummer

Förinskrivningsenhet

023-49 09 85

Ortopedmottagningen

023-49 26 40

Operationskoordinator

023-49 26 40

Fysioterapeut på Ortopeden

023-49 28 73

Arbetsterapeut på Ortopeden

023-49 28 54

Avdelning 18

023-49 20 18

Telefontid kl 13 – 16 och 18 - 19
Besökstid alla dagar kl 12 - 18

Avdelning 12

023-49 20 12

Besökstid alla dagar kl 11.00 -19.00
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Checklista innan hemgång


Vet jag vilka mediciner jag ska ta,
hur jag ska ta dem och varför?



Om jag är i behov av ett sjukintyg,
har jag fått det med mig?



Kan jag ta mig i/ur sängen själv?



Vet jag hur jag ska träna?



Vet jag vilka hjälpmedel jag behöver
och har jag ordnat med dem?



Vet jag hur jag ska använda dem?



Har jag begärt den hjälp jag behöver
hemma?

Ja

Nej

Ta kontakt med personalen om du har svarat nej på någon av ovanstående frågor.

Egna anteckningar

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________

Bilder: Angela Elf Boberg ©
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Bilaga 2 Informationsbroschyr Mora
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Bilaga 3 Träningsprogram, Falun
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Bilaga 4 Träningsprogram, Mora
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Bilaga 5 (Remissmall, ortopeden Falun)
Knäprotes
Diagnos/fråga:
(Skriv den aktuella diagnosen/operationen här, tex ”total knäprotes”, ”revision knäprotes”,
”sekundäroperation knäprotes”, ”unikondylär knäprotes”, ”patellofemoral protes” eller
liknande)
Önskad undersökning:
Tacksam för 4 veckors postoperativ kontroll och vid behov stöd i fortsatt rehabilitering.
Anamnes/Status/Uppföljning:
Op datum.
Mål: Efter 4 veckor: flexion 90°, max 10° extensionsdefekt. Om målet inte är uppfyllt
rekommenderas mer intensiv träning/uppföljning.
Efter 10 veckor: Om kvarstående besvärande rörelseinskränkning eller andra problem (tex
instabilitet) kontakta operatören.

Med vänlig hälsning (operatören)
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