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Till dig som ska opereras för instabilitet i axel 
 
 
Instabilitet i axel är i de flesta fall orsakad av olycksfall där axeln 

gått ur led (=luxerat) och där leden trots adekvat 

rehabiliteringsträning efter luxationen upplevs glappig, med eller 

utan samtidig smärta. Ledkapsel och ledband har som regel tänjts 

ut, och delvis lossnat från sina infästningar. Återkommande 

luxationer leder ofta till en ohållbar situation och operation måste 

tillgripas.  

Ett fåtal individer är till sin ”konstruktion” lite glappiga i axlarna 

och ibland i flera andra leder i kroppen. Stabiliserande ledkapsel 

och ledband i axeln är längre och mer elastiska än normalt vilket 

kan ge instabilitetssymptom. Ambitiös muskulär stabilitetsträning 

är oftast framgångsrik men i enstaka fall otillräcklig; stabiliserande 

kirurgi kan då krävas. 

 

Förberedelse  
Det finns en instruktionsfilm ”Till dig som ska opereras med 

stabiliserande axelkirurgi” på vår hemsida www.vgregion.se/FSS  

Finns under Mottagningar/Ortopedimottagning. Scrolla ner på 

sidan, filmen finns längst ner. 

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

mentalt skick som möjligt med hänsyn tagen till din axelskada. God 

muskulär funktion före operationen underlättar rehabiliteringen 

avsevärt.  

Ta med en rymlig t-shirt att använda under den axelortos du får.  

Operationen sker som regel dagkirurgiskt, dvs utan övernattning på 

sjukhus. Räkna med att hela dagen kan behövas tas i anspråk. 

 

 

Operation  
Operationen utförs i narkos och tar 45-90 minuter beroende på 

ingreppets omfattning. Som regel artroskopisk(titthål) men någon 

gång öppen kirurgi. Ledkapsel och ledband förkortas till lagom 

längd och återfastsättes på ”rätt” plats. Utöver ledkapsel- 

/ledbandsskador skadas ibland också ledytor på ledkula och/eller 

ledskål (broskskador). Broskskador i axel behöver inte vara 

symptomgivande men ger av och till uttalade besvär. 

Behandlingsmöjligheterna vid uttalade broskskador är ibland 

begränsade. 
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Axelförband=ortos  
Efter operationen får du någon slags axelortos som håller armen 

intill kroppen. Övre bilden visar en Sling-shot och undre visar ett 

Axellås. Axelortosen skall vara på under större delen av dygnet 

under 4-6 veckors tid.  

 
 

Smärtlindring  
För att lindra ev. smärta får du smärtstillande läkemedel samt ett 

kylbandage. Kylbandaget får du ta med hem.  

 

Innan hemgång  
Före hemgång får du muntlig (och ofta skriftlig) information av 

doktor och sjukgymnast. Recept (”e-recept”) på smärtstillande och 

inflammationsdämpande läkemedel utfärdas.  

 

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

mycket viktigt att du är rädd om förbandet, för att motverka att 

bakterier når operationssåren och orsakar infektion.  

 

Rehabilitering/Arbete  
Rehabiliteringsträningen är mycket viktig för ett gott slutresultat, 

och spänner över 6 till 9 månader totalt. Sjukgymnast instruerar och 

stöttar dig kontinuerligt. Du bör lägga en timme om dagen på din 

axelträning.  

Återgång i icke axelbelastande arbetsuppgifter kan ofta ske inom 1-

2 veckor. I yrken där man inte kan undvika stor axelpåfrestning 

fordras ofta 3 månaders sjukskrivning.  

 

Bilkörning  

Bilkörning avrådes från under ca 6 veckor efter operationen.  

 

Återbesök  
Återbesök till mottagningen bestäms individuellt, första 

läkarkontroll ofta 4-5 veckor efter operationen 
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