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Till dig som ska opereras för 
inklämningssymptom i axel 
 
 

Inklämningssymptom i axel orsakas till stor del av mekanisk 

trängsel subacromiellt (=under ”taket”) i axeln. Smärtorna är 

relativt vanliga från ca 45 års ålder och upp. De sitter som regel i 

axeln men strålar ofta ut i överarmen. De ökar då armen hålls i 

eller ovan axelhöjd, eller om man ligger på sidan. Nattsömnen är 

ofta störd. 

Smärtor från slitage i yttre nyckelbensleden 

(acromioclavicularledsartros) ses från 40-50 års ålder, men kan 

starta tidigare i livet om leden skadats, t ex efter fallolycka direkt 

mot skuldran.  

Dessa smärtor sitter i axeln men strålar inte sällan ut i arm och 

fingrar, någon gång också smärtutstrålning upp mot halsen. 

Smärtorna förvärras av att ligga direkt på axeln, liksom när 

axel/arm belastas i axelhöjd.  

 

Förberedelse 

Det är viktigt att du kommer till operationen i så gott friskt och 

mentalt skick som möjligt med hänsyn till din axelproblematik. 

 

Operation 

Vid operationen avlägsnas en kroniskt förtjockad och inklämd 

slemsäck, och ca 6 mm av ”takets” skelettala undersida tages 

bort för att skapa tillräcklig plats för de muskler och senor som 

lyfter och roterar axeln. Smärtsamt slitage från yttre 

nyckelbensled åtgärdas genom att yttre nyckelbensändan och 

intilliggande inflammationsvävnad avlägsnas.  

Artroskopiskt ingrepp (”titthålskirurgi”) ca 30 min, som regel 

dagkirurgiskt (ej övernattning på sjukhus).  

Operationen görs nästan alltid i narkos, ibland kompletterad med 

lokal bedövning. 

 

Axelförband=ortos                                                                                       

Du får en enkel ortos för att avlasta axeln. Användes i 5-10 dagar 

i smärtstillande syfte  

Ta med en rymlig t-shirt att använda under det axelbandage du 

får. 
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Innan hemgång 

Innan du lämnar sjukhuset får du muntlig och ofta skriftlig 

information av doktor och sjukgymnast.  

Recept (”e-recept”) på smärtstillande och 

inflammationsdämpande läkemedel utfärdas.  

Du får också ett smärtlindrande kylförband. 

 

 

Operationssåret 

Läkningstid för operationssår är 2-3 veckor. Under denna tid är 

det mycket viktigt att du är rädd om sårförbandet, för att 

förebygga att hudbakterier når in i operationssåret och orsakar 

infektion. 

 

 

Rehabilitering/Arbete 

Rehabiliteringsträning påbörjas i princip omgående i samråd med 

sjukgymnast. Total rehabiliteringstid spänner som regel över 6 

månader. Återgång i icke axelbelastande arbetsuppgifter inom 1-

2 veckor. Vid arbeten med stor axelbelastning och 

återkommande arbete i/ovan axelhöjd fordras ofta 3 månaders 

sjukskrivning. 

 

 

Bilkörning 

Bilkörning avrådes från under ca 3 veckor efter operationen. 

 

 

Återbesök 

Tidpunkt för återbesök på mottagningen bestämmes individuellt 

(som regel 2 mån efter op). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


