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Knäleden 
Det finns en mängd anledningar till att 
man behöver knäplastik. Den 
vanligaste är artros, som ibland 
beskrivs som en förslitning av brosket i 
knäleden. Artros kan utvecklas utan att 
det finns en tidigare skada i knäleden, 
leden slits helt enkelt ut. 
När detta inträffar slits brosket i leden 
ut med resultat att ben gnids mot ben 
och det kan orsaka smärta, stelhet och 
svullnad. 
 

 
 
De huvudsakliga målen med en 
knäplastik är att 
 

 Minska smärta 

 Att återfå funktion i knäet 

 Öka livskvalitet 
 
Knäplastikkirurgi innebär att man sätter 
fast en ny yta på femur (lårbenet), 
Tibia (underbenet) och ibland 
undersidan av patella (knäskålen) med 
komponenter som kallas proteser. 
Proteserna är gjorda för att i möjligaste 
mån efterlikna den mänskliga 
anatomin. 
 
 
 

Knäproteser 
Din knäprotes kommer att se ut som 
de härunder, om det handlar om en 
totalplastik så kommer den att se ut 
som på bild nummer 1.  
 

 
Bild nr 1  

 
Om det görs en halvprotes så kommer 
den se ut som bild nummer 2. 
 

 
Bild nr 2
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Att ordna hemma inför operation 
Följande information är till för att du 
ska kunna förbereda ditt hem, så att du 
ska klara av tiden efter operationen på 
ett säkrare och enklare sätt. En del av 
denna information är inte relevant om 
du är yngre och har god rörlighet eller 
har hjälp i hemmet.  
 
 

 Ta bort mattor och kablar från 
golvet som kan orsaka fall. 

 Försök att möblera rummen så 
att det är lätt att ta sig fram och 
nå de saker du behöver, med 
tanke på att du kommer ha två 
kryckor vid hemkomsten. 

 Se till att ha mat hemma. 

 En bra ide är att sitta på en hög 
pall när du utför hushållssysslor, 
detta för att minska trötthet som 
ökat stående kan medföra. 

 
 
Det ingår ingen inneliggande 
rehabilitering efter operation. Om du 
tror att du kommer att behöva hjälp i 
hemmet efter din operation ska du 
själv kontakta biståndshandläggare/ 
arbetsterapeut i din kommun så det är 
ordnat innan du opereras.  
 
Transport 
Sjukresor till och från oss beviljas 
enbart efter en medicinsk bedömning. 
För övrigt gäller kommunala 
transportmedel alt. egen ordnad bil. 
 
 
Sjukgymnastik 
Kontakta en sjukgymnast innan 
operation, så du har en tid inbokad 
senast två veckor efter utskrivning från 
vårdavdelningen. 
 
Om det är så att du inte klarar att ta dig 
till sjukgymnasten på egen hand efter 
operationen och inte har någon som 
kan hjälpa dig, tala då med din 

sjukgymnast, som kan hjälpa dig med 
eventuella sjukresor. 
Det är av mycket stor vikt att du tränar 
tillsammans med en sjukgymnast efter 
utskrivningen.  
 
Personlig hygien 
Du ska duscha tre gånger totalt med 
en desinficerande tvål, två gånger 
kvällen före och en gång operations 
dags morgon på vårdavdelningen. 
Tvålen du ska använda heter 
Descutan/Hibiscrub och köps på 
apoteket.  
 
Vidare information om duschningen 
finns i förpackningen/ 
duschinstruktioner.  Använd inget 
smink och ta bort eventuellt nagellack. 
Lämna smycken hemma! 
 
Du ska vara fastande 
operationsdagen.  
 
Fasta efter kl 24 natten innan 
operationen. Därefter får du endast 
dricka 2 dl vatten fram till du ska vara 
på vårdavdelningen. Du får inte äta 
någonting.  
 
Faktorer som kan påverka din 
planerade operation 
 

 Om du har sår på kroppen 

 Om du får en infektion före 
operationen så som förkylning, 
maginfluensa, tandinfektion eller 
oklar feber  

Om du får en annan betydande 
förändring av ditt hälsotillstånd.  

Om någon av dessa ovanstående 

faktorer händer, kontakta då 

operationskoordinator 

 

Ann-Britt Bjersten 

08-601 53 75 

Vardagar 08:00-12:00 

 

 



 
 

 4 

På sjukhuset 
 

 
 
 
Vårdavdelning 21 
På Vårdavdelning 21 vårdas patienter 
som genomgått diverse kirurgiska och 
ortopediska operationer.  
 
Män och kvinnor vårdas på samma sal.  
Vårdtiden är ett dygn.   
 
På avdelningen arbetar sjuksköterskor, 
undersköterskor och vår sjukgymnast. 
Läkare kommer du träffa under 
vårdtiden innan hemgång. 
 
Ta med hygienartiklar, egna kläder och 
skor som sitter bra och säkert.  
 
Pga. allergi ber vi dig att inte använda 
starka parfymer.  
 
Det går bra att använda egen mobil. 
Men tänkt då på att nattetid ha 
mobilen avstängd alternativt ha 
ljudet avstängt för att inte störa dina 
rumsgrannar.  
 
 
Inga besök på vårdavdelningen. 
Detta på grund av de korta vårdtider 
samt för att minimera infektionsrisken 
när besökare kommer utifrån. Det är 
bättre att ta emot besök i hemmet efter 
operationen.  
 
 
 
 
 

Operationsdagen 
Du kommer fastande till avdelningen 
anmäl dig på expedition. Ta med 
legitimation. En sjuksköterska kommer 
att ha ett kort ankomstsamtal med dig. 
Därefter ska du duscha och tvätta dig 
med desinficerande tvål igen. Efter 
duschen byter du om till sjukhusets 
kläder. Sedan får du lägga dig på din 
säng och vänta på att få komma till 
operationsavdelningen. Väntetiden kan 
variera beroende på hur 
operationsprogrammet fortlöper.  
 
På operationsavdelningen/ 
uppvakningsavdelningen 
 

 
 
När du kommer till operations-
avdelningen tas du om hand av 
anestesipersonalen. Du får träffa 
narkosläkaren och operatören som ska 
operera dig. Operatören gör en 
markering med tuschpenna på höften 
som ska opereras. 
 
På uppvakningsavdelningen 
De första timmarna efter operationen 
ligger du på uppvakningsavdelningen. 
Där kontrolleras du noga och 
övervakas med puls och blodtrycks 
mätning. Du får något att dricka men 
först uppe på vårdavdelningen får du 
börja med en lättare fika. Du ska stiga 
upp första gången redan här på 
uppvaksavdelningen. Det räcker med 
att ha stått upp bredvid sängen så har 
du redan kommit långt i din 
mobilisering. 
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Åter på vårdavdelningen 
Du kommer att få regelbunden 
smärtlindring, men vi vill åter betona 
vikten av att du säger till om du har ont 
eller om något inte känns bra. Här 
fortsätter mobiliseringen och du 
kommer att få stiga upp för att gå på 
toaletten till en början, första gången 
tillsammans med personal.  Det är 
naturligt att känna sig lite yr och man 
kan känna sig illamående efter narkos.  
 
Det rekommenderas att du bär löst 
sittande kläder under din vistelse på 
vårdavdelningen, detta för din egen 
bekvämlighet och för att 
sjuksköterskorna och sjukgymnasten 
kommer inspektera förbandet. 
 
Du kommer att träffa sjukgymnasten 
under vårdtiden. Tillsammans går ni 
igenom ett träningsprogram. 
Sjukgymnasten kommer visa dig vilken 
teknik du ska använda för att ta dig i/ur 
säng och förflytta dig på ett säkert sätt 
med hjälpmedel.  
 
Målet är att du självständigt ska ta dig 
fram med hjälp av ett, för dig utprovat 
gånghjälpmedel, detta inkluderar även 
trappgång. Det är viktigt att du gör 
övningarna du fått av sjukgymnasten. 
Du ska även göra dessa på egen hand 
och inte endast när sjukgymnasten är 
närvarande.  
 
 
Nästa dag kommer du att få en 
stödstrumpa utmätt som du ska ha 
dygnet runt i två veckor och bara 
dagtid i ytterligare två veckor.  
 
Smärta 
Det är viktigt att du regelbundet tar 
smärtstillande medicin, så att du kan 
göra dina övningar och fortsätta göra 
framsteg. Du kommer ej vara helt 
smärtfri. 
 
 

Att leva med en knäprotes 
Denna del är inriktad på att ge dig svar 
på vanligt förekommande frågor och 
tips som kan vara bra att följa. Läs 
igenom innan operation och gå sedan 
tillbaka och använd texten som 
uppslag då frågor uppstår.  
 
 
Förflyttningsteknik i hemmet 
 
Resa sig upp (ex från sängen, stol, 
toalett mm) 

 Försäkra dig om att dina fötter 
står stadigt på marken, så att du 
inte halkar. 

 Böj det opererade benet som 
mycket som möjligt och sätt 
händerna på sängen eller på en 
stol. 

 Luta dig lätt framåt och tryck dig 
upp genom att använda det icke 
opererade benet och armarna. 

 Räta gradvis på dig och hitta 
balansen, sträck dig efter ditt 
gånghjälpmedel. 

 Använd aldrig ditt 
gånghjälpmedel till att dra dig 
upp. De är lätta och du kan falla 
baklänges. 

 
Gång 
 
Med hjälp av kryckor går du i följande 
ordning: 

1. Gånghjälpmedel (kryckor eller 
betastöd) 

2. Opererade benet  
3. Friska benet 

 Försök att sträcka på dig och ta 
små jämna steg. 

 Titta inte ned på fötterna 

 Sjukgymnasten informerar hur 
mycket vikt du får lägga på ditt 
opererade ben eller om du får 
belasta benet fullt. 

 När du vänder dig, rör dig runt 
så att fötterna alltid pekar 
framåt. Ta små steg, där du 



 
 

 6 

lyfter på fötterna, detta för att du 
inte ska vrida det opererade 
knäet. 

 
 

Bada/duscha 
 

 Undvik att bada den första 
månaden. Såret ska vara helt 
läkt.  

 Tänk på din säkerhet när du 
duschar. Använd anti-halkmatta.   

 
 
Vardagstips 
 

 Använd en ryggsäck, medan du 
fortfarande använder kryckor. 
 

Kliva in i en bil 

 Flytta bak sätet innan du kliver 
in i bilen. 

 Backa in i bilen, håll ditt 
opererade ben framför dig. Sätt 
dig och hasa dig bakåt in i bilen. 

 Ta in benen i bilen ett ben i 
taget. 

 Att kliva ur bil gör du omvänt. 

 Det rekommenderas att du inte 
reser längre sträckor med bil 
direkt efter operation. 

 
 
Att köra bil 
 
Det rekommenderas att du väntar med 
bilkörning i minst åtta veckor efter 
operationen. Det kan vara bra att 
simulera en panikbromsning i din 
parkerade bil, innan du kör första 
gången efter operation. Man bör ej 
köra så länge man använder starka 
smärtstillande. 
 
Påminnelser 
 
Att göra 

 

 Gå ofta på korta promenader  

 Gör dina övningar 3-5 gånger 
om dagen eller så ofta som du 
rekommenderats av din 
sjukgymnast. 

 Håll det opererade benet i 
högläge när du sitter för att 
minska/undvika svullnad. 

 Lägg is eller använd kylförband.    
 

Gör inte 
 

 Sov inte med något under 
knäet. 

 Vrid inte på ditt opererade ben. 

 Börja inte med för långa 
promenader för tidigt, gången 
ska ökas successivt. 

 Åk inte på längre utflykter med 
bil, undvik att åka bil om du inte 
absolut måste. 

 
 
Realistiska mål 

 

 Att gå utan gånghjälpmedel 
efter 6-12 veckor, detta kommer 
att styras av din sjukgymnast 
och sker stegvis. 

 2 månader post-operativt borde 
du kunna återgå till att köra bil 

 Efter 6 veckor ska du kunna 
sträcka fullt och böja ca 100-
110° 

 Kunna gå normalt i trappor efter 
6-12 veckor. 

 Om knäet är den enda orsaken 
till smärta, borde du kunna 
minska smärtstillande 
medicinering vecka 6-12. 

 Beroende på din pre-operativa 
livskvalitet, borde du kunna 
märka en förbättring från och 
med 6:e veckan och framåt 
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Några ord från kirurgen  
Ett konstgjort knä kan aldrig vara lika 
bra som ett vanligt knä. Ju mer 
begränsad ur smärt- och rörlighets 
avseende du har varit, pga. artrosen, 
desto nöjdare kommer du dock att vara 
med resultatet. Knäplastikoperationer 
är generellt bra för att minska smärta 
och öka gångsträcka. Under första 
månaden kan många patienter redan 
märka skillnaden att den ”gamla” 
smärtan är borta och den nya smärtan 
är mer uthärdlig.  
 
Resultatet av en knäplastik har med 
dina egna förväntningar att göra, vad 
du förväntar dig av denna stora 
operation. Svaren skiljer sig åt 
beroende på om du är 
heltidsarbetande 55-årig rörmokare 
eller om du är 75 år och vill promenera 
med hunden några kilometer.  
Ur kirurgens synvinkel är det lättare att 
lova framgång i det senare fallet, 
särskilt om det rör sig om grav 
bekräftad artros/ledförslitning. Om 
målet är att öka gångsträckan från 500 
meter till ett par kilometer är detta en 
fantastisk operation. Men om du 
behöver stå på knä, böja mer än 110 
grader, sitta på huk, springa eller 
hoppa kan det hända att du blir 
besviken. Dessa mål är inte 
nödvändigtvis omöjliga nå, men är 
mycket svårare att nå efter en 
knäplastik. 
 
Det kan gå upp till ett år innan du når 
slutresultatet av din operation. Det är 
traumatiskt för kroppen att genomgå 
en knäplastikoperation och 
reaktionerna börjar redan dagen efter 
operationen. Feber, svullnad och 
värmeökning är vanligt förekommande 
första dygnen. Svullnaden når oftast  
sitt max dag  3-4 efter operation. Då är 
det viktigt att fortsätta med övningarna. 
Ansvaret att vidmakthålla en god 
rörlighet efter utskrivningen från 
sjukhuset kommer att falla på dig, med 

stöd/hjälp från sjukgymnast på 
hemorten. 
 
 

 
Med detta sagt, så är 
knäplastikoperationer vanligtvis 
mycket lyckade. Det bästa 
resultatet uppnås vid grav artros 
och relativt låga funktionella krav. 
 

Komplikationer 
De risker som finns är blodproppar och 
infektion i leden. De vanligaste 

 

 Det är vanligt förekommande med 

smärta tre – fem månader efter 

operation 

 Svullnad och värmeökning kan 

hålla i sig lika länge och ibland 

längre 

 Störd sömn är vanligt 

förekommande 

 Att känna sig nedstämd är vanligt, 

missuppfattas ofta smärta eller 

störd sömn. En del patienter kan 

utveckla en depression. Det är 

viktigt att du talar med din 

husläkare om du är orolig över 

detta. 

 Efter sittande är stelhet och smärta 

vanligt förekommande 

 Känselbortfall på utsidan av knät 

förekommer alltid; efter ca 1 år 

är det oftast inte ett kvarstående 

problem. 

 Smärta från andra leder, vrist och 

motsatt höft kan förekomma pga av 

benets anatomiska position 

 Att kunna böja 100-105 grader 

anses som ett godkänt resultat efter 

en knäplastik 

 Efter operation minskar ibland 

rörligheten i knät 

 Efter operationen anses smärtfri 

gång i en halvtimme som ett bra 

resultat  
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symtomen vid blodpropp är: 
smärta/svullnad i vaden och 
feber/allmän sjukdomskänsla. Detta 
kan uppstå ganska långt efter 
operation, upp till ett år. 
 
För att förhindra uppkomst av 
blodproppar ges ett läkemedel mot 
proppbildning.  
 
Tecken på infektion är: rodnad och 
kraftig värmeökning kring 
operationsområdet, feber, trötthet och 
synlig varbildning i såret. 
Plötslig eller stegvis försämring 
gällande funktion eller smärta bör 
undersökas av din kirurg.  
Infektion inträffar vid ca 1 % av alla 
knäplastik operationer.  
 
 
Vanliga frågor 
 
Hur länge håller protesen? 
Mer än 95 % av alla proteser håller i 
mer än tio år. Ju yngre du är och ju 
mer du försöker göra med protesen, 
desto mer finns en sannolikhet att du 
kommer att uppleva symptom i 
samband med aktivitet. Det kan leda till 
att du kommer att behöva genomgå 
ytterligare en protesoperation pga. 
slitage eller att komponenter lossnar 
efter ca 10-15 år. 
 
Är det normalt med svullnad? 
Normalt svullnar knäet och benet efter 
en knäplastik operation. Det finns vissa 
saker som du kan göra för att minimera 
detta problem. Använd regelbundet is 
på knäet de första 6 veckorna efter 
operation. Det är särskilt bra att göra 
det efter du har gjort dina övningar 
eller varit stående en längre tid. Att 
hela benet svullnar är också helt 
normalt. Detta blir successivt bättre 
men det kan ta upp till 4-6 månader. 
För att minimera svullnaden, vänligen 
följ dessa rekommendationer: Ta en 
paus på sena förmiddagen och sen 

eftermiddagen/kvällen och lägg dig och 
vila. För att effektivt minska svullnaden 
ska foten vara ovan hjärthöjd. Detta 
kräver att du ligger ner. Att sitta med 
foten i högläge kommer inte att hjälpa. 
Tåhävningar/fot tramp hjälper också till 
att minska svullnaden.  
 
 
Är det vanligt med blåmärken? 
Det kan uppstå blåmärken på det 
opererade benet, särskilt runt knäet. 
Vissa patienter får även blåmärken och 
svullnad ovan och nedanför knäet. 
Detta är väntat och anses normalt, du 
behöver inte vara oroad över detta. 
Blåmärkena kommer gradvis försvinna 
av sig själva. 
 
 
När kan jag flyga? 
Det är inte rekommenderbart att flyg 
längre än 1 timme de första 12 
veckorna efter operation. Detta pga. att 
risken att utveckla blodproppar är 
fortfarande hög inom de 12 första 
veckorna. 
För eventuella framtida längre resor 
råder vi dig att hålla igång cirkulationen 
i vaderna (fottramp), möjligen använda 
stödstrumpor, ställa dig upp och 
regelbundet gå i gången på planet 
samt att dricka rikligt med vätska. 
 
Kan jag återgå till idrottande? 
Du kommer att kunna återvända till 
lågintensiva sporter, så som: simning, 
cykling och golf. Särskilda idrotter får 
du diskutera med din kirurg. 
 
Kommer jag att larma i flygets 
säkerhetskontroll? 
Det är troligt men aldrig ett problem. 
Du undersöks med metalldetektor och 
kan förklara samt peka på ditt ärr. 
 
Kommer jag känna av min protes? 
Att gå ner på knä brukar upplevas som 
smärtsamt och svårt och går oftast 
inte. Protesen är byggd för att öka 
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funktion och minska smärta. Att gå ner 
på knä är utöver det protesen är 
designad för. 
 
 
Är det normalt att knäet klickar? 
Ett visst klickljud är normalt, detta 
beror på instabilitet i muskulatur och 
brukar försvinna under första året. 
 
 
Kommer jag att bli helt smärtfri? 
Om ditt knä är din enda smärtande led, 
då kan majoriteten av patienterna bli 
smärtfria och slippa smärtstillande 
mediciner. Cirka en tredje del av 
patienterna kommer att ha kvarstående 
smärta, men den borde vara mycket 
mindre än den artrossmärta som fanns 
innan operation.  

 
 

Kommer jag att behöva fler 
operationer? 
Ibland, upplever patienter att deras knä 
har begränsad rörlighet och att det har 
blivit stelt. Detta kan uppkomma om 
patienten inte tränat regelbundet eller 
utan att patienten gjort något fel. Om 
detta sker kommer du bli ombedd att 
återvända till operationssalen för att 
manipuleras.  Under tiden du är sövd 
så kommer ditt knä rätas ut och böjas 
så att du återfår rörligheten i knät. 
Sjukgymnasten kommer att instruera 
dig hur du behåller rörligheten. 
Ibland används en maskin initialt för att 
underlätta böjningen i knäet, men 
aktiva övningar är också viktiga. 
Operationen kräver hårt arbete för att 

behålla rörligheten. Längre fram kan 
det bli aktuellt med ytterliggare en 
protes pga. slitage av protesen. 

 
 
Är det normalt att få känselbortfall 
runt knäet? 
Det är normalt med visst känselbortfall 
runt knäet efter operationen. 
Nervändslut kommer att förflyttas och 
ibland skäras igenom, detta orsakar 
känselbortfall. Det kan ta upp till 12 
månader att återfå känseln, om du inte 
återfått känseln efter 1 år kommer den 
troligen inte tillbaka. 
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Kom ihåg lista 

 Kontakta biståndsbedömare om du 

har behov av hjälp i hemmet efter 

operation. 

 Duscha dagen före enligt 

instruktion som du fått 

 Ta med svarsformuläret till 

knätregistret 

 

 

Ortopedmottagningen Aleris Nacka   
Vardagar 06:00 – 15:00, Telefon: 08-601 53 30 

 

Operationskoordinator Aleris Nacka 

Vardagar 08-12:00, Telefon 08-601 53 75 

 

Vårdavdelning 21 Aleris Nacka 
Måndag till torsdag dygnet runt, fredagar till kl 14:00  

Telefonsvarare kan förekomma  

Telefon: 08-601 53 77 

  

Sjukgymnast 08-601 52 25 

 

Närakuten Aleris Nacka 

Alla dagar 08:00 – 22:00 bokas via 1177 

 

Annan akut inrättning om ej svar från ovan 
 


