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INFORMATION OM OPERATION AV INSTABIL AXEL (BANKART) 
 
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 fästa för 
ledkapsel, ledband och senor runt axeln. 
 
Utöver detta finns även deltoideusmuskeln, som fäster på acromions över del och 
omger hela axelleden. 
 
BAKGRUND 
Axelleden består av en stor axelkula och en liten ledpanna, ungefär som en golfboll 
på en peg. Kulan hålls på plats av en liten broskkrage (labrum), ligament och 
muskulatur. Detta är vad vi kallar för ledkapseln. Om man får en skada i axelns 
ledkapsel eller broskkrage, kan ledkulan glida i förhållande till ledpannan. Axeln går 
då ur led - luxerar. Ledkapsel och ledband läker inte alltid fast och man får då en 
kvarstående instabilitet i axeln. Detta generar besvär som smärta och känsla av att 
axeln ska gå ur led. 
 
Om skadan är stor eller om behandling med sjukgymnastik inte ger tillfredsställande 
förbättring av besvären kan det bli aktuellt med operation. 
 
INFÖR OPERATION 
Träna hos sjukgymnast – balans och styrka – för att vara så väl förberedd inför 
operationen. Ju bättre förberedelse, desto lättare blir rehabiliteringen. 
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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). Operationens 
mål är att fästa tillbaka den avlästa broskkragen till ledpannan. En eller flera små 
skruvar, sk ankare, med tillhörande trådar sätts fast i benet nära leden. Broskkragen 
fångas upp och med hjälp av trådarna fästs den mot ledpannan. 
 
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. Du får ett speciellt stabiliserande bandage, ett s.k. 
axellås, efter operationen. Detta skall du ha dag och natt i 4 veckor och därefter bara 
nattetid ytterligare 1 vecka. Ingen utåtrotation mer än noll grader tillåts första 6 
veckorna. Det innebär att du endast får pendla armen framåt och inåt (se 
sjukgymnastens instruktioner). Olika grader av skada gör att operationen anpassas 
efter varje fynd. Ordinationer efter operationen kan därför variera. 
 

• 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. 
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• ÅTERBESÖK 
Vanligtvis ca 4 månader efter operationen. 
 

• KOMPLIKAITONER 
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, ca 6 veckor. Återgång till idrott 
varierar beroende på vilken idrott man skall tillbaka till. 
 

• OPERATIONSRESULTAT 
Som regel goda, man brukar kunna återgå till önskad aktivitet. Risken att 
axeln inte blir helt stabil och att den går ur led igen är liten ca 10 - 15 %. 
 

• 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 

• Passivt = Armen/axeln rörs av sjukgymnast eller med den andra armen. 
• Aktivt = Armen/axeln rörs med armens egna muskler. 
• När armen hänger rakt ned mot golvet = 0. 
• När armen lyfts rakt framåt så den är parallell med golvet = 90º. 
• När armen lyfts rakt upp hela vägen mot taket = 180º. 

 
Direkt efter operationen 

• Armen vilas i slynga, antingen i mitella (s.k. collar and cuff) eller s.k. CAMP-
förband. Förbandet avtages dock flera gånger dagligen för rörelseträning. 

• Passivt: Armen/axeln rörs rakt fram (flexion) till 90º och rakt ut från sidan 
(abduktion) till 90º. 

• Aktivt: Pendelrörelser och rör armen rakt framåt (flexion) 45º. 
• Aktivt: Rotera ut armen till neutralläge, dvs. med överarmen intill kroppen och 

med armbågen i rät vinkel rotera ut armen så att underarmen och handen 
pekar rakt fram. 

• Armen får inte roteras ut längre än så. 
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• Fixerande axellås ska användas dygnet runt i 4 veckor. 
 
Fas 1, ca 4 veckor 

• Axellås används dygnet runt, tas av under träning. 
• Minska smärta, underhålla normal rörlighet i omkringliggande leder. 

 
Fas 2, ca 4 – 6 veckor 

• Axellås avvecklas och normal rörelse i tillåtet rörelseomfång. 
Övningsexempel: Initialt aktivt avlastad rörelseträning. Statisk aktivering av 
muskulaturen för att succesivt gå över till gummibandsövningar inom tillåtet ROM.  
 
Fas 3, ca 7 – 12 veckor 

• Armen får nu roteras fritt och normalt rörelseomfång i alla riktningar.  
• Alla övningar skall kunna utföras utan att det känns ostadigt i axeln. 

 
Fas 4, ca 3 – 6 månader 

• Normal axelfunktion. Får börja belasta med tyngder. Gradvis återgång till 
aktivitet. 

 
Fas 5, ca + 6 månader 

• Belasta fritt 
   

 
 
 


