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INFORMATION OM OPERATION AV CUFFRUPTUR (AVSLITEN 
SENA) I AXEL 

 
ANATOMI 
Axeln/skuldran är en biomekaniskt komplex kroppsdel. Dess funktion bygger på ett 
samspel mellan rörelser av överarmen (humerus), skulderbladet (scapula), 
nyckelbenet (klavikel) och ryggen, och har det största rörelseomfånget av alla leder i 
kroppen. 
 
I en frisk axel arbetar musklerna i ett komplicerat och välkoordinerat samspel. När 
muskelsamspelet störs uppstår ofta problem, antingen i form av smärta och/eller 
instabilitet. 
 
Axelleden består av överarmens ledhuvud, ledpannan på skulderbladet och 
ledkapseln. Axelleden begränsas upptill av ett utskott från skulderbladet, acromion, 
som tillsammans med ett ledband bildar taket i leden. 
 
Själva leden stabiliseras sedan av muskler och senor runt axeln. Den s.k. 
rotatorcuffen är den viktigaste strukturen för stabilitet och denna håller ledhuvudet på 
plats. Rotatorkuffen består av musklerna supraspinatus, infraspinatus, subskapularis 
och teres minor. Tillsammans stabiliserar rotatorkuffens muskler ledhuvudet i 
ledpannan vid axelns alla rörelser. Tre av dessa fäster högt upp på överarmen 
alldeles under acromion och ovanför dessa strukturer liggen en slemsäck. 
Bicepsmuskelns långa sena bidrar även till axelns stabilitet, liksom den ledkapsel 
som omger hela axelleden. 
 
För att ytterligare öka stabiliteten i leden fördjupas själva ledpannan på skulderbladet 
av en broskring (labrum), som ligger runt hela ledkanten och fungerar som fäste för 
ledkapsel, ledband och senor runt axeln. 
 
Utöver detta finns även deltoideusmuskeln, som fäster på acromions över del och 
omger hela axelleden. 
 
BAKGRUND 
Traditionellt så indelar man skadan i två huvudgrupper. 
1. Akuta skador 
2. Kroniska skador 
 
Akuta skador 
Rotatorcuffen kan skadas efter en mindre olycka eller ett plötsligt ryck i axelleden. 
Dessa skador drabbar sällan patienter under 40 år, men efter vissa fallolyckor eller 
liknande kan även yngre patienter drabbas. Det är inte ovanligt att dessa skador 
förbises vid ett akut omhändertagande, framförallt då det inte går att se skadan med 
en vanlig röntgenundersökning. 
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Kroniska skador 
Rotatorcuffruptur är ofta en förlängning av impingementsyndrom, det vill säga 
inklämningssyndrom. Det börjar oftast med en partiell bristning av senorna som 
övergår i en total ruptur. 
 
De vanligaste symtomen är smärta och kraftlöshet. Smärtan kan vara av olika typer, 
men framförallt är det huggsmärtor och inklämningssmärtor som dominerar. 
Diagnosen ställs klinisk, men oftast görs även ett ultraljud eller en 
magnetkameraundersökning för att visualisera skadans utbredning. 
 
De flesta rotatorcuffrupturer opereras, har man mycket låg aktivitetsnivå i 
kombination med hög ålder kan man låta bli.  Vid delbristningar rekommenderas 
åtminstone akromoplastik, dvs. öka utrymmet för muskeln eventuellt kompletterat av 
en rekonstruktion av senorna. 
 
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), ibland blir det 
dock nödvändigt att göra en öppen operation. Operationens mål är att återställa 
ursprungsanatomin dvs. fästa tillbaka de skadade senorna mot deras infästning på 
själva överarmen. För att få senan på plats skruvas en liten skruv in i benet och 
senan fästs med starka trådar tillbaka på sin plats. Samtidigt utförs en s.k. 
acromioplastik. 
 
Operationen går ut på att skapa ett större utrymme för senorna mellan 
skulderbladsutskottet (acromion) och ledhuvuet genom att ta bort slemsäcken och 
trimma ned undersidan av acromion. 
 
Normal operationstid är mellan 40 - 90 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 
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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 3 - 4 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 - 6 månader efter operationen. 
 

• 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 hända 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, beroende på arbete, två till tolv veckor. 
 

• OPERATIONSRESULTAT 
Beroende på hur lång tid det har gått sedan skadetillfället kan det vara svårt 
att sy tillbaka senan, ibland har det till och med blivit så stora förändringar att 
senan inte ens går att sy tillbaka. 
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Man ska vara medveten om att det inte är säkert att man får tillbaka full 
muskelstyrka i axelleden.  Det finns även viss risk att senan någon gång i 
framtiden lossnar igen (20 - 40 %). 
 

• 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. 

 
SJUKGYMNASTISK BEHANDLING EFTER OPERATION 

• Rehabiliteringstiden beräknas till cirka 6 - 12 månader. 
• De faktorer som påverkar fasindelningen och även det slutgiltiga resultatet är 

skadans art, styrkan i plastiken, kvalitet i vävnader. 
• Axelbandaget skall bäras dygnet runt i 4 - 6 veckor eller som ansvarig läkare 

ordinerat. 
 
Fas 1, ca 4 – 6 veckor under axelbandagetiden 

• Minska smärta, eftersträva normal kroppshållning och underhålla normal 
rörlighet i omkringliggande leder. 

• Under de tre första veckorna får armen inte hänga utan behöver alltid stöd, 
även vid hygiensskötsel. 

• Passivt rörelseuttag till smärtgräns med hjälp av andra armen eller 
sjukgymnast, undvik töjning av den lagade senan/muskeln. 

 
Fas 2, ca 6 – 11 veckor 

• Normalisering av passiv rörlighet. 
• Förbättra aktiv rörlighet, undvik töjning av den lagade senan/muskeln. 
• Rörelseträning från aktivt avlastande till aktiv rörlighet. Lätt styrketräning med 

gummiband. 
 
Fas 3, ca 3 – 4 månader 

• Normal aktiv rörlighet. Normalt rörelsemönster. 
• Påbörja töjning vid inskränkt rörlighet. 

 
Fas 4, ca 5 – 12 månader 

• Normal axelfunktion. 
• Successiv återgång till idrott. 
• Cuffträning i samtliga vinklar och hastigheter. 


