
 
Allmänt  
 
Så gott som alla operationer av framfoten görs i lokalbedövning, dvs endast foten 
bedövas. Tidigare bedövades foten genom att lokalbedövning sprutades runt tån. 
Detta var ganska smärtsamt och har nog bidragit till att en och annan dragit sig 
för operation. Numera sker bedövningen så att ett nålstick placeras nedanför den 
inre fotknölen och två stick på fotryggen. Eftersom nålarna är mycket tunna känns 
sticken inte så mycket och lokalbedövning är inget man behöver oroa sig.   
                                                                                               
Vid alla operationer används sk blodtomhet, dvs en blodtrycksmanschett sätts 
ovanför fotknö1arna och blåses upp. Därmed hindrar man blodet från att komma 
ned i foten under operationen vilket underlättar själva operationen. Patienten kan 
känna ett visst obehag i början men vänjer sig snabbt. Efter operationen får man 
ligga kvar i c:a en timme, mest för att se att det inte blöder i förbandet. Man får 
räkna med att bli hämtad eller åka taxi. Det går inte att köra hem själv. 

Efter 3-4 dagar sker sårkontroll och omläggning hos distriktssköterska. Förbandet 
minskas nu och det är dags att påbörja rörelseträning. Stygnen tas efter 2 veckor, 
också hos distriktssköterska. Vid en del operationer används metallstift för att 
hålla operationen på plats under läkningen. Stiftet sticker ut genom huden. Det 
ger sällan besvär och tas enkelt och smärtfritt bort vid återbesöket. Sjukskriv-
ningen varierar mellan olika operationer och naturligtvis med vilket arbete man 
har. Med ett gående arbete behövs ofta 4-6 veckors sjukskrivning. Vid alla oper-
ationer på fötterna får man räkna med svullnad efteråt. Oftast lägger sig svullna-
den inom någon månad, men i enstaka fall kan en viss svullnad kvarstå upp till 
ett år efter operationen.  

Innan operationen och ett år efteråt får patienterna fylla i ett formulär för att vi 
ska se hur slutresultatet har blivit. Formuläret skickas hem till patienten. Det är 
viktigt att så många som möjligt skickar tillbaka det ifyllda formuläret annars är 
det svårt att veta hur bra olika operationer är. 

Man måste tänka på att en operation alltid innebär en viss risk. Det kan bli en 
infektion eller annan komplikation som gör att foten inte blir bättre eller till och 
med sämre än innan operationen. Riskerna är små men man bör ha ordentliga 
besvär innan man bestämmer sig för operation. C:a 90% blir nöjda med operat-
ionen. 

    
                             
   
                  

               
Sticket nedanför inre fotknölen bedövar                                
fotsulan  och insidan av foten. 

 

 

 

Sticket över fotleden bedövar området mellan                               
stortån och andra tån. 

 

 

 

 

Sticket tvärs över fotryggen bedövar                         
ovansidan av foten. 

 

 

 

 

Blodtrycksmanschett sätts ovanför fotknölarna. 
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