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Bakgrund
Höftleden är en kulled som består av
en ledkula och en ledpanna. På yttre
kanten av ledpannan fäster en broskkrage (labrum). Höftleden är en mycket
stabil led. Lårbenshalsen är rund, men
det kan uppstå formförändringar på
grund av tillväxtrubbning eller förslitning. Det vanligaste tillståndet innebär
att lårbenshalsen har en förändrad
form orsakad av en benpåbyggnad,
CAM. Detta resulterar i att kollision
uppstår (impingement) mellan lårbenshals och ledkula. Denna kollission kan
skada labrum och ledytan i ledpannan.
Om det förekommer ojämnheter eller
andra anatomiska varianter, kan även
kollission mellan ledhålans labrum och
lårbenshalsen uppstå. Alla tillstånd
med ”kollission” kallas FAI (femoroacetabulär impingement).

Inför operation
Det är mycket viktigt att du läser hela
kallelsen och att du följer de hygieninstruktioner samt övriga anvisningar
som finns i denna. Vid oklarheter är du
välkommen att ringa oss på tel 031818250 eller 031-818252.

Operation
Operationen utförs med artroskopisk
teknik (titthålsteknik). Ingreppet görs
via två stycken centimeter långa snitt
i anslutning till främre yttre delen i
höften. Syftet med operatioen är att
återskapa normal rörlighet genom att
slipa bort benpålagringarna så att
inklämningsmekanismen upphör. Detta
görs genom att benpåbyggnaden
fräses bort. Operationen tar vanligtvis

mer än 1 timma. Operationen avslutas
med lokalbedövningsmedel i höften.
Detta ger smärtlindign efter operationen i upp till med ca 6 timmar. Hålen sys
och tejpas när operationen är klar.

Efter operation
Du får tillbringa några timmar på uppvakningsavdelningen. Där bjuder vi
på kaffe/te och smörgås samt kontrollerar vi att din smärtlindring fungerar.
Du får belasta fullt från början, men
ska använda kryckor tills du känner dig
stadig vid gång framför allt utomhus.
Du ska göra sjukgymnastiska övningar
enligt instuktioner. Vanligtvis bokas ett
återbesök 2 veckor efter operation, då
tas stygnen och en ny röntgenundersökning görs. Operatören går igenom
operationen samt bilderna tillsammans
med dig för att se resultatet. Återbesöket är en kontroll för att fånga upp
eventuella problem, passa på att ställa
frågor.

Förband/stygn
Stygnen avlägsnas vanligtvis i samband med återbesök 2 veckor efter
operationen, alternativt hos distriktssköterska om man kommer långväga
ifrån. Låt förbandet sitta på tills stygnen tagits. Vid behov av förbandbyte,
gå till distriktssköterskan för hjälp. Byt
ej förband själv i hemmet.

Smärtlindring
Smärtan kan vara lätt besvärande
första dygnen efter operation, för att
därefter snabbt klinga av. Efter ca 3
veckor kan stelheten och värken öka
något fram till ca 6 veckor efter operation, för att sedan gradvis försvinna.

Detta är en helt normal läkningsreaktion. I samband med utskrivningen
får du information om de smärtstillande tabletter vi rekommenderar. De
första 2–4 veckorna ska du dagligen
ta inflammationsdämpande medicin,
ex Diklofenak (50 mg, 1 x 3). Skälet är
att minska risken för förkalkningar i
ledkapseln runt höften. Recept på
medicinerna skickas i samband med
utskrivningen via e-recept, och hämtas
på valfritt apotek.

Hygien
Du får duscha över förbandet men rikta
inte strålen direkt mot förbandet. Bada
inte i badkar eller bastu innan såren har
läkt, vanligtvis 2-3 veckor.

Komplikationer
Det är vanligt att såret vätskar något.
Detta är ofarligt och brukar försvinna
efter några dagar. I enstaka fall fås
ett känselbortfall på utsidan av låret
på grund av nervpåverkan. Detta är
ofarligt och försvinner normalt med
tiden. Första dygnet efter operation,
kan man få en lätt och övergående
feber. Vid kvarvarande feber, rodnad,
värmeökning eller ökande smärta, kan
det röra sig om en infektion. Skulle
något av ovan hända ber vi dig direkt
ta kontakt med oss. Du ringer antingen
det journummer som din läkare finns
att nå på (de första 2 dygnen efter operation) eller OrthoCenter IFK-kliniken
på tel 03-818251 alternativt 031-818252.
Om vi inte är tillgängliga hänvisar vi till
närmaste akutmottagning.

Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar beroende
på ditt arbete och fynd i höften. Vid
kontorsarbete vanligtvis någon vecka.
Vid rörligt/tungt arbete upp mot flera
månader. Återgång till idrott varierar
likaså. Efter 3 månader tillåts man full
belastning. Medeltiden för återgång till
idrott är knappa 4 månader.

Operationsresultat
Resultaten är som regel goda. Vanligtvis kan man direkt efter operation
notera en ökad rörlighet i höften. Detta
är en följd av nedslipning av ben/CAM.
Om ledytorna är slitna kvarstår ofta
smärta vid belastning. Vanligt är att
vilovärken förbättras.

Bilkörning
Enligt lagen kan du köra bil när du anser att du kan framföra ditt fordon på
ett trafiksäkert sätt. Fråga din sjukgymnast om praktiska råd. Dina muskler
skall ha styrka och reaktionsförmåga
att klara plötsliga händelser samt att ta
sig snabbt ur bilen. Kör inte om du äter
starka smärtstillande läkemedel.

Sjukgymnastik
Sjukgymnastik är en bidragande faktor
till ett gott resultat. I samband med
att du sätts upp för operation, rekommenderar vi att du tar kontakt med
sjukgymnast. Då kan du få råd om vilka
hjälpmedel du behöver (t ex kryckor)
efter operationen. Du kan då träna på
kryckgång före operationen.

ORTHO CENTER IFK-KLINIKEN
Ortho Center IFK-Kliniken erbjuder alla den högspecialiserade och
lättillgängliga ortopedin som tidigare bara har varit en självklarhet
för elitidrottaren. Hos oss kan du känna dig trygg i att du utan omvägar kommer att få träffa en expert på just ditt problem vare sig du
behöver råd, rehabilitering eller operation.

IFK-Kliniken grundades av Leif Swärd 1997, då han var läkare för IFK Göteborg
och insåg hur mycket man kunde förbättra vården för svenska elitidrottare
om man hade ett specialiserat center med omsorgsfullt utvalda läkare, hög
tillgänglighet och noggrann eftervård. Detta erbjuder vi idag inte bara till
elitidrottaren utan till alla som ställer höga krav på sin vård. Sedan 2007 finns
vi i helt nybyggda lokaler i Annedalskliniken med våra egna operationssalar
där vi kan garantera kvalitet i absoluta världsklass.
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