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INFORMATION OM OPERATION AV BICEPSTENOTOMI 
ALTERNATIVT BICEPTENODES 
 
ANATOMI 
Bicepsmuskeln har tre olika fästen, två övre i axelleden och ett nedre fäste i 
armbågsleden. I axelleden fäster den s.k. långa bicepssenan in i broskkragen, vid 
ledpannans övre kant. 
 
BAKGRUND 
Bicepstendinit är kort och gott smärta från biceps långa sena, det kan bero på 
inflammation, mekanisk irritation eller en degenerativ process. 
 
Symtom är smärta över just bicepssenan och eller dess kanal och är ofta förenat 
med andra smärttillstånd i axeln, vilket kan göra det svårt ibland att diagnosticera 
detta kliniskt. 
 
Beroende på ålder och aktivitet finns det olika operationsmetoder, antingen flyttar vi 
fästet för senan eller så klipper vi av bicepssenan. Äldre och inaktiva klarar sig bra 
utan sin långa bicepssena. Man tappar väldigt lite funktion utan biceps långa sena. 
Det är framförallt vridstyrkan som minskas med ca 10 - 20 %. Själva bicepsmuskeln 
drar sig något nedåt på överarmen och man får ibland en s.k. ”Karl-Alfred muskel”. 
Genom att flytta fästet påverkas inte funktion nämnvärt, samtidigt som bevarar 
muskelns estetiska form. 
 
Operationen utförs i det närmaste alltid tillsammans med akromioplastik, dvs. när vi 
ökar utrymmet för senan under skulderbladsutskottet. 
 
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 titthålsteknik (artroskopi). 
 
Bicepstenotomi 
Vid vissa tillfällen är den bästa behandlingen att klippa/bränna av senan. Senan kan 
som sagt undvaras och funktionsnedsättningen brukar inte betydande. Detta är den 
vanligaste operationen då funktionskraven är lite mindre och estetiken inte är 
avgörande. 
 
Bicepstenodes 
Vid andra tillfällen bedömer vi att den bästa behandlingen är att flytta senans fäste. 
Detta kan göras på två olika sätt. 
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Antingen syr man fast senan igen och sätter fast den med hjälp av en skruv i själva 
leden eller så flyttar man fästet för senan till utsidan av överarmen. Då man flyttar 
fästet till överarmen gör man ett litet snitt framtill på axeln, ca 5 cm, och fäster 
bicepssenan med en skruv i överarmen. 
 
Vilken metod beror på senans kvalitet och därmed de förutsättningar för bästa 
resultat som finns vilket bedöms under operationen. Resultatet är oftast likvärdigt. 
 
Normal operationstid är mellan 20 - 60 minuter och därefter sys och tejpas de små 
såren och ett täckande förband sätts på tillsammans med ett kylbandage. 
 
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. Den första tiden bör du ta smärtstillande 
regelbundet enligt ordination snarare än vid behov eftersom det är svårare att 
behandla smärtan när den fått ”fäste”. 
 
Du får även ett kylförband som är ett bra komplement till övrig smärtlindring. 
Förbandet fungerar som bäst om det får sitta på de första 2 - 3 dagarna. Byt 
de löstagbara kylklamparna med ca 1,5 timmas intervall under den vakna 
tiden på dygnet. 
 

• FÖRBAND/STYGN 
Låt förbandet sitta på 2 - 3 dagar. Om operationssåren suturerats kan 
distriktsjuksköterskan ta stygnen efter 10 - 14 dagar. Vid behov av 
förbandsbyte – gå till distriktsjuksköterskan för hjälp. Byt ej förband själv i 
hemmet. Efter att du tagit av förbandet kan du ha vanliga plåster på såren för 
att skydda dessa. 
 

• HYGIEN 
Första dagarna skall du skydda förbandet när du duschar. Tejpa en plastpåse 
över området eller täck det på liknande sätt. Efter 2 - 3 dagar kan du duscha 
utan att täcka över med plast, men rikta ej strålen direkt mot förbandet. 
Bada/basta/bassängträna först då såren är helt läkta eller tidigast 3 veckor 
efter operationen. 
 

• ÅTERBESÖK 
Vanligtvis ca 3 månader efter operationen. 
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• KOMPLIKATIONER 
Vanligt är att såret vätskar något. Detta är ofarligt och brukar försvinna efter 
några dagar. Fortsätter det vätska eller läcka igenom bandaget vill vi att du 
kontaktar oss. 
 
Första kvällen efter operationen får man ibland en lätt övergående 
temperaturstegring. Vid kvarvarande temperaturstegring, rodnad, 
värmeökning, svullnad eller förvärrad smärta kan det röra sig om infektion. 
Skulle något av ovan inträffa ber vi dig direkt ta kontakt med oss. 
 
Ibland kan det uppstå en övergående stelhet i axeln efter kirurgiska ingrepp 
för att motverka denna är det viktigt att direkt efter operation utföra det 
träningsprogram som rekommenderats. I enstaka fall kan din ortopedkirurg 
behöva vidta andra åtgärder. 
 

• SJUKSKRIVNING 
Sjukskrivningstiden är individuell beroende på symptom. 
 

• OPERATIONSRESULTAT 
Operationsresultatet är oftast gott och smärtan försvinner. Vid förflyttning av 
senan kan du få smärta från ärret och du kan även känna att muskeln krampar 
vid tillfällen. Funktionen är i det närmaste helt bevarad. 
 
Vid klippning av senan får du en kosmetisk förändring över bicepssenan enligt 
ovan. Några kan uppleva lätt nedsatt styrka och krampförnimmelse i armen. 
 

• 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 tiden efter operationen. 
 

SJUKGYMNASTISK BEHANDLING EFTER OPERATION AV BICEPSTENODES 
• Fixerande axelbandage ska användas dygnet runt i 3 veckor. 
• Undvik aktiv armbågsflexion till vecka 7. 

 
Fas 1, ca 1 - 3 veckor 

• Reducera smärta. 
• Minska ödem i arm/hand. 
• Underhålla normal rörlighet i omkringliggande leder. 

 
Fas 2, ca 4 - 6 veckor 

• Normalt rörelsemönster. 
• Gradvis återgång till vanliga aktiviteter. 
• Förbättra koordination i stabiliserande muskler. 
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Fas 3, ca 7 - 9 veckor 
• Alla övningar skall kunna utföras utan smärta/obehag från axelleden. 
• Normalt rörelseomfång i samtliga riktningar. 
• Öka muskelstyrka och uthållighet. 
• Aktivt böja och sträcka i armbågsleden, börja utan belastning. 

 
Fas 4, ca 10 veckor - 4 månader 

• Normal axelfunktion. 
• Neuromuskulär kontroll med full stabilitet, även i ledens ytterlägen. 


