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Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 

 
Bakgrund 
 
Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena 
och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den 
fäster i hälbenet. Senan överför vadmuskelns kraft till foten och möjliggör bland annat 
tåhävning och stötdämpning vid isättning av framfoten. Hälsenan är cirka 10 centimeter lång. 

Hälsenebesvär (också kallat för akilles tendinopati) är benämningen för 
överbelastningsskada antingen i själva hälsenefästet eller i hälsenan. Skadan medför 
svullnad, smärta, morgonstelhet i hälsenan och besvär med fysisk aktivitet. Det finns flera 
olika faktorer som kan härledas till hälsenebesvär, till exempel; ålder, kön, 
rörelseinskränkning, fotfelställning, muskelsvaghet och muskelobalans. Träningsunderlag, 
överbelastning och dålig utrustning i samband med träning är andra faktorer som kan bidra 
till hälsenebesvär.  

De symtom som ligger till grund för din operation är orsakade av besvär med smärta vid 
infästningen i hälsenan (förekommer hos cirka 25 % av patienter med hälsenebesvär). Det 
finns tre olika faktorer som inkluderas i begreppet; senskada, slemsäcksinflammation och 
benutväxt av övre kanten av hälbenet (s.k. Haglundshäl). Benutväxten kan orsaka tryck mot 
hälsenan samt slemsäckar och medföra en inklämning (impingement). Benutväxten orsakar, 
förutom ovannämnda symtom, ofta problem med tryck från skor. 

Diagnosen ställs utifrån dina beskrivna symtom, läkarundersökning samt röntgen. 

                         

                           

  

                                                 Benutväxt kan orsaka tryck mot hälsenan med smärta som följd 
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Behandling 
 
Icke kirurgisk behandling 
Behandlingen av hälsenebesvär i första hand är specifik och långvarig träning hos 
fysioterapeut/sjukgymnast, vila från smärtutlösande aktiviteter, anpassade skor, inlägg och 
kilklack. Om detta inte gett resultat kan en operation bli aktuell. 

Operation 
Vid operation lossar man hela hälsenan från fästet på hälbenet. För att komma åt detta 
klyver man också senan på längden. Man kommer då åt att ta bort benutväxten, som sitter 
under senan. Ibland finns även lösa benbitar inne i senan som man kan behöva ta bort. 
Senan återfästes därefter med så kallade benankare, som gör att man kan sy senan mot 
själva benet. Operationen tar ungefär en timme. 

Operationen sker dagkirurgiskt vilket innebär att du får åka hem samma dag efter din 
operation.  

 

Innan operation 
 
När du och din läkare beslutat om operation, får fysioterapeuten/sjukgymnasten information 
om detta och du får en kallelse för utprovning av Walker-ortos. Den provas ut på 
ortopedmottagningen innan operationen och är en speciell behandlingsstövel i plast och skall 
bäras dygnet runt i totalt åtta veckor. Du kommer att få belasta det opererade benet i 
ortosen, i den läggs tre stycken kilar under hälen så att foten vilar i spetsfotsställning- detta 
för att hälsenan skall avlastas. Kilarna tas successivt bort enligt ett specifikt schema under 
läkningsförloppet så att foten hamnar i normalläge. 

              

                                

En Walker-ortos är en speciell behandlingsstövel i plast som förses med inlägg i hälpartiet för att undvika töjning på den läkande 
hälsenan 
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I vissa fall provas ortosen ut cirka en vecka efter operationen, foten är då i stället gipsad den 
första veckan. 

Du kommer även behöva två kryckkäppar som stöd efter operationen. Detta för att undvika 
hälta samt för avlastning om det smärtar kring hälen efter operationen. Kryckor kan köpas på 
ortopedmottagningen eller i en hjälpmedelsbutik. 

Du får även fylla i ett frågeformulär angående dina besvär samt utföra några enkla tester för 
att bedöma dina symtom och din funktion innan din planerade operation. Detta besök sker på 
ortopedmottagningen på Aleris. 

Kom ihåg att ta med din ortos och dina kryckor till operation! 

 

Efter operation 
 
Rehabilitering 
Efter operationen är rehabiliteringen viktig, senan bör till att börja med skyddas för belastning 
därefter ökad belastning och rörelseträning enligt särskilt program. 

Rehabiliteringen efter operationen tar lång tid, mellan 6-12 månader. Det är av största vikt att 
du följer de regim och instruktioner du får av oss då bristande rehabilitering kan ge 
kvarstående nedsatt hållfasthet och risk för att dina besvär inte förbättras. Hur lång tid du 
behöver vara sjukskriven beror på vilken typ av arbete du har. 

Walker-ortos och gånghjälpmedel 
Ortosen skall vara på dygnet runt. Du får ta av den för att lufta och tvätta foten men försök att 
inte röra så mycket på fotleden. När du duschar får du ta av ortosen om du använder en pall 
att sitta på. Du bör alltid använda en strumpa i ortosen för att förhindra skavsår. 

Ortosen är försedd med uppblåsbara luftkanaler för att minska svullnad i foten och för att 
ortosen inte ska skava. Under hela behandlingstiden är det dock viktigt att hålla foten högt 
när du sitter, detta för att hålla svullnaden nere. Vila med benet i högläge flera gånger under 
dagen.  

 

 

 

Bilkörning 
Bilkörning med gips/ ortos är inte tillåtet. När du avvecklat ortosen och har god kontroll i ditt 
opererade ben får du köra bil, cirka 10-12 veckor efter operation. 

Tips! 
Använd ett örngott som skydd runt 
ortosen nattetid för att undvika 
nedsmutsning i sängen 
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Möjliga komplikationer 
En komplikation som kan uppstå är att hälsenan släpper från sitt infäste i hälbenet, detta kan 
ske om du går och belastar på ditt opererade ben utan din ortos. Detta kan även ske om du 
forcerar träningen med för hög belastning och för snabbt efter avveckling av ortosen. Det är 
därför viktigt att du följer de rekommendationer som du får av din läkare och 
fysioterapeut/sjukgymnast. 

En annan möjlig komplikation är blodpropp i benet. Blodpropp i benet är ovanligt efter en 
denna operation.  
 
Såret läker vanligtvis utan komplikationer men det är viktigt att hålla såret rent och täckt med 
förband så länge som sjuksköterskan rekommenderar vid din stygntagning.  

Om såret blir rött, ömt, svullet eller vid ökad smärta, feber eller frossa bör du kontakta 
ortopedmottagningen i första hand (detta gäller vardagar) tel. 010 - 105 9900. På kvällar och 
helger kontaktas 1177. Detta gäller även om du misstänker att du drabbats av blodpropp.  
Vid akuta problem kontaktas akutmottagningen. 

 
Uppföljningsbesök, Aleris Motala 

Borttagande av stygn hos sjuksköterska/undersköterska 
Två veckor efter operation tas stygnen på ortopedmottagningen. Du kallas till detta besök. I 
möjligaste mån sambokas besöket två veckor efter operation med fysioterapeuten. 

Vecka 2 - 4 hos fysioterapeut/ sjukgymnast 
Två veckor efter operation är det återbesök hos fysioterapeuten. Fortsätt att använda kryckor 
om du haltar. Du får inte lägga någon tyngd på foten när du inte har ortosen på. 

Du får börja rörelseträna foten enligt träningsprogram. Du skall träna 3 - 4 gånger dagligen. 
Tidig försiktig mobilisering av hälsenan kan påskynda såväl läkning som styrkeökning 
samtidigt som negativa effekter som ledstelhet, förtvining av muskulatur samt risk för propp i 
benet minskar.  

Vecka 4 hos fysioterapeut/ sjukgymnast 
Efter fyra veckor är det dags för nästa återbesök hos fysioterapeuten på 
ortopedmottagningen. Nu tas den första av tre kilar bort i ortosen. Kilarna ska sedan 
successivt avlägsnas under tre veckor. Ta bort en kil varje vecka, det vill säga-den första vid 
besöket hos fysioterapeuten efter fyra veckor och sedan hemma efter fem veckor och sex 
veckor. Detta för att man vill åstadkomma en successiv töjning av hälsenan under läkningen. 
Du skall hela tiden kunna bottna med hälen i ortosen. Ortosen skall användas fram till nästa 
besök på ortopedmottagningen. 

Fortsätt att träna efter träningsprogrammet 3 - 4 gånger dagligen. 
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Vecka 8 hos läkare och fysioterapeut/sjukgymnast 
Efter åtta veckor träffar du läkare och fysioterapeut på ortopedmottagningen (i möjligaste 
mån sambokas detta). Ortosen tas nu bort och läkaren gör en bedömning av din häl och 
hälsena samt att den läkt tillfredsställande. Fysioterapeuten går igenom ett nytt 
träningsprogram samt instruerar gångteknik då det kan vara ovant att gå med ett normalt 
gångmönster. Det är viktigt att få rätt gångmönster och att ta ut steget ordentligt utan att 
halta. Oftast behövs kryckor de första veckorna efter att ortosen avvecklas. Foten kan 
svullna och bli öm när du börjar belasta den mer, därför är det viktigt att ha benet i högläge 
om foten svullnar.  

Kom ihåg att ta med dig vanliga skor till återbesöket! 

 
Fortsatt rehabilitering hos fysioterapeut/ sjukgymnast efter sista återbesöket på Aleris 
Kontakta en fysioterapeut/ sjukgymnast (i primärvård eller privat) för hjälp med den fortsatta 
träningen(efter sista återbesöket hos fysioterapeut och läkare på Aleris). Läkaren skriver en 
remiss till den fysioterapeuten/ sjukgymnasten som du önskar träna hos. För att uppnå bästa 
slutresultat efter din operation bör träningen ske under en längre tid (upp till 6 månader) och 
riktas för att uppnå full rörlighet i fotleden, styrka, balans/ koordination och funktion för att 
klara av aktiviteter och idrott/träning. Dosering av övningar sker successivt alltefter din 
förmåga och läkning. 

Lämpliga aktiviteter 
Promenader: Efter avvecklingen av ortosen kan du promenera men börja med kortare 
sträckor och öka successivt. Använd kryckor så länge som du har en tendens att halta. Var 
försiktig när du går i ojämn terräng, vid trottoarkanter och i trappor. 

Cykling: Motionscykling kan påbörjas när rörligheten i fotleden tillåter det. Cykla med pedalen 
under hålfoten eller hälen i början för att undvika överbelastning på hälsenan. Cykla med 
ingen eller mycket lätt motstånd den första tiden. Cykel utomhus är tillåtet efter cirka 12 
veckor men helst inte i uppförsbackar. Var försiktig med alltför kraftiga tramptag. 

Simning: Vattenträning och simning är lämplig träningsform som kan påbörjas efter 
avveckling av ortosen, var dock försiktig då det ofta är halt i våtutrymmen. Operationssåret 
måste vara helt läkt innan du får bada i bassäng. 
  

Specifik idrottsaktivitet/aktivitet med hög belastning: 
Du får räkna med att full återgång till idrott och andra aktiviteter med hög belastning (löpning, 
hopp, snabba starter/ stopp/ riktningsförändringar) tar 6 - 12 månader. Lyssna på de signaler 
som din kropp ger och tänk på att successivt öka belastningen i din träning.  

       

 

Viktiga telefonnummer 

Ortopedmottagning, Aleris Lasarettet i Motala 010 105 99 00  
(knappval 1, ortopedi) 

Fysioterapeut Aleris   010 104 78 95 
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