
                  
                       

Titthålskirurgi 
i foten 

 

 
Inledning 
Titthålskirurgi innebär att man genom små snitt 
för in optik och instrument i fotled eller 
senskida. Tekniken är skonsam och tillåter 
oftast patienten att åka hem samma dag. 
 
Orsak 
Anledning att göra dessa operationer är oftast 
förändringar i eller runt lederna i form av 
bennabbar, cystbildningar, inflammerad 
slemhinna, lösa benbitar, infektioner, eller oklar 
smärta vid instabilitet. En del leder går också 
att steloperera med hjälp av titthålsteknik. 
 
Förberedelse inför operation, se kallelse 
 
Efter operation 
Förband/Stygn 
Närmast huden har du ett operationsförband 
som gärna får sitta tills stygnen tas.  
Vid titthålsoperationen blir det ibland en kraftig 
svullnad som gör att det tar längre tid för såren 
att sluta sig, så oftast får stygnen sitta i 3 
veckor. 
Kontakta själv distriktssköterskan för att ta 
stygnen. 
Belasta och skor 
Oftast får man gå på foten och belasta direkt. 
Kryckor behövs oftast inte. 
Läkemedel 
Recept på värktabletter skrivs ut vid 
operationen och kan hämtas på apoteket. 
Oftast kan man fortsätta sin vanliga 
medicinering, vid tveksamhet fråga din läkare. 
Svullnad 
Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland 
flera månader. Sitt med foten i högläge och höj 
gärna fotändan i sängen (lägg kudde under 
madrassen) speciellt första veckan. Högläge 
minskar också smärtan efter operationen. 
Använd stödstrumpor så fort du kan eller ha fot 

och underben lindade så länge svullnaden 
kvarstår. 
Sjukskrivning 
Sjukskrivningens längd varierar beroende på 
typ av ingrepp och vilket slags arbete man har 
men ofta behövs minst 2 veckors vila med 
foten i högläge.  
 
Hygien/Dusch 
Håll förbandet torrt och rent, skydda med plast 
vid dusch. Man kan duscha eller bada foten när 
såret är helt läkt. 

Kontroller efter operation 
Oftast kommer man tillbaka till sin läkare efter 
3 månader, ett bra tillfälle att få svar på 
ytterligare frågor. 
 
Risker och komplikationer 
Det finns alltid risk för infektion. Denna kommer 
vanligen vid 3-5 dygnet efter operation och går 
oftast att behandla med antibiotika. 
Mindre nervskador med visst känselbortfall är 
relativt vanligt men ger sällan bestående 
besvär, och oftast återkommer känseln inom 
några månader. 
Blodproppar är ovanliga och motverkas med 
högläge och aktiv rörelsetränig. 
Se info: Drop-in sjuksköterskemottagning 
Om det uppstår besvär efter operationen 
Kontakta i första hand ortopedmottagningen 
Nacka sjukhus tel 08 601 53 22  tisdag och 
torsdag 10.00-12.00eller kom till Drop-in 
sköterskemottaning tisdag och torsdag 13.15-
15.15 
Vid andra tider ring ortopedmottagningen 
Nacka sjukhus tel 08-601 53 33. 
På jourtid kontakta närakuten vid Nacka 
sjukhus tel 08-61 53 53 eller i sista hand din 
vårdcentral eller närmaste akutmottagning.  
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