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INFORMATION OM OPERATION AV MENISK 

 
ANATOMI 
Knäleden har en relativt komplicerad anatomi där dess funktion bygger på stabilitet 
och rörlighet där den utför både böj- och sträckrörelser samt vridrörelser mellan 
lårben och underben. För att klara detta har knäleden ett flertal ledband (yttre- och 
inre sidoledband, främre och bakre korsband samt de halvmåneformade yttre- och 
inre meniskerna). 
 
Meniskerna består till största delen av broskliknande vävnad och dess funktion är att 
vara tryckutjämnare och stötdämpare. Meniskerna är viktiga för en normal 
knäfunktion. 
 
BAKGRUND 
Menisker skadas oftast i samband med våld mot knäleden, men kan även skadas i 
samband med överbelastningar samt stigande ålder. 
 
En skadad menisk kan orsaka låsningar, upphakningar och smärta och svullnad. Vid 
dessa symtom kan operation vara indicerat. Vid högre ålder är det dock svårt att 
avgöra vad som egentligen orsakar smärtan och de flesta kan bli bra med 
sjukgymnastik. 
 
Vid skada så strävar man efter att ta bort endast den del av menisken som är 
skadad, dvs. spara så mycket som möjligt av menisken. 
 
INFÖR OPERATION 
Träna hos sjukgymnast – balans och styrka – för att vara så väl förberedd inför 
operationen. Ju bättre förberedelse, desto lättare blir rehabiliteringen. 
 
Det är mycket viktigt att du läser hela kallelsen och att du följer de hygieninstruktioner 
samt anvisningar som finns i denna. Du får inte ha några sårskador, rivmärken, 
”finnar” eller andra pågående hudåkommor som kan öka infektionsrisken. Vid 
tveksamhet kontakta sköterskan. 
 
OPERATION 
Operationen sker i narkos och utförs med hjälp av titthålsteknik (artroskopi). Detta 
innebär att operatören gör några små (ca 0,5 - 1cm) öppningar i knäleden varefter 
titthålsundersökningen görs. Via ett av hålen införs artroskopet (smalt rör som 
innehåller kameraoptik), genom de andra hålen införs instrument som vi utför 
operationen med. Hela knäleden undersöks och samtidigt åtgärdas även andra 
eventuella skador. 
 
Operationen går som sagt ut på att ta bort den skadade delen och samtidigt spara så 
mycket som möjligt av menisken. 
 
Normal operationstid är 20 - 30 minuter och därefter tejpas de små såren och ett 
täckande förband sätts på. 
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EFTER OPERATION 
Du får tillbringa några timmar på uppvakningsavdelningen. Där bjuder vi på kaffe/te 
och smörgås samt kontrollerar att din smärtlindring och förband fungerar. Du får även 
träffa din läkare innan du skrivs ut. 
 

• SMÄRTLINDRING 
Ofta kan smärtan vara besvärande de första dygnen efter operationen. I 
samband med utskrivning får du information och recept på de smärtstillande 
tabletter som vi rekommenderar. 
 

• SVULLNAD 
Knäleden är ofta svullen efter operationen och kan ibland förbli så i några 
månader. Risken för svullnad minskas även genom att sitta med benet i 
horisontalläge, t.ex. på en stol, och pumpa bort svullnad genom att vinkla 
fotleden kraftigt upp och ned. Undvik kuddar under knävecket och stäva efter 
att hålla benet rakt. 
 

• FÖRBAND/STYGN 
Förbandet skall sitta på orört i 2 veckor, därefter kan det avlägsnas. 
 

• HYGIEN 
Första veckan skall du skydda förbandet när du duschar. Tejpa en plastpåse 
över benet eller täck det på liknande sätt. Bada/basta/bassängträna först då 
såren är helt läkta eller tidigast 3 veckor efter operationen. 
 

• ÅTERBESÖK 
Vanligtvis ca 3 månader efter operationen. 
 

• KOMPLIKATIONER 
Risken för infektion är liten. Vid kvarvarande temperaturstegring, svullnad, 
rodnad eller förvärrad smärta kan det röra sig om en infektion. Skulle något av 
detta hända ber vi dig ta kontakt med oss direkt. 
 

• SJUKSKRIVNING 
Sjukskrivningstiden varierar beroende på arbete. Ofta kan man återgå till sitt 
arbete redan samma vecka om man har ett lättare arbete. 
 

• OPERATIONSRESULTAT 
I de allra flesta fall goda. De flesta kan återgå till önskad aktivitet inom den 
närmsta månaden. 
 

• SJUKGYMNASTIK 
Sjukgymnastik är en bidragande faktor till ett gott resultat. I samband med att 
du sätts upp för operation, rekommenderar vi att du snarast tar kontakt med 
din sjukgymnast, då får du mer information om operationen och vad du kan 
förvänta dig om tiden efter operationen. 
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SJUKGYMNASTISK BEHANDLING EFTER OPERATION 
• De tidsintervall som finns angivet varierar individuellt. Smärta och svullnad styr 

uppgraderingen av programmet. 
• Rehabiliteringstiden kan variera beroende på många olika faktorer, men 

framförallt ifall patienten har andra skador i knäleden (broskskador, artros 
etc.). 

 
Fas 1, vecka 1 

• Full belastning, kryckor används enbart vid behov. 
 
Fas 2, vecka 2 - 3 

• Underhålla styrka och kondition generellt. 
• Återgå till dagliga aktiviteter, återfå ett normalt gångmönster. 
• Full aktiv/passiv knäextension. 
• Exempel på övningar: Motionscykel, rörelseträning i hela rörelseomfånget, 

balansträning. 
 
Fas 3, vecka 4 

• Mål: Ingen svullnad och fullt rörelseomfång, maximal styrka och funktion och 
återgång till aktuell motionsnivå. 

• Jogging och spänsträning tillåtet då knät inte reagerar med smärta eller 
svullnad efter styrketräning. 


