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VÄLKOMMEN TILL RYGGKIRURGISKT CENTRUM (RKC) 

Inför din operation 
Denna broschyr innehåller viktig information om din operation. När du läst broschyren hoppas 
vi att du känner dig trygg och väl informerad om vad som väntar när du kommer till oss. 

Inför din vistelse på Ryggkirurgiskt Centrum 
Förkylning, feber eller sår i närheten av operationsområdet dagarna före operation kan vara 
anledning till att flytta fram operationstillfället eftersom det kan öka risken för komplikationer. 

Vid osäkerhet, rådgör med operationskoordinatorerna på RKC, tel. 08-124 58 1000, menyval 2. 
Återbud måste lämnas minst 48 timmar före avtalad tid till operationskoordinator på 
mottagningen. 

Vanliga frågor och svar (FAQ) hittar du på vår hemsida www.rkc.se där du även kan se en 
illustrativ film över din typ av operation. 

Bra att tänka på i planeringen 
I vissa fall kan det efter operationen behövas hjälp med vissa saker beroende på din rörlighet. 
Boka hemtjänst i god tid. Du får själv ta kontakt med din stadsdelsnämnd/kommuns bistånds- 
handläggare. Annars är det viktigt att du inför hemgång ordnat med hjälp av anhöriga eller 
vänner, exempelvis med hämtning, handling och sällskap första natten. Du skall inte sova ensam 
första natten om du går hem samma dag som operationen utförts, dvs dagkirurgi. Hjälpmedel 
såsom ett långt skohorn och griptång kan vara bra att ha hemma efter operationen. 

http://www.rkc.se/
http://www.rkc.se/
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FÖRBEREDELSE  INFÖR  DIN OPERATION 

Det är bra om du tränar och är fysiskt aktiv inför din operation, eftersom träningen underlättar 
och hjälper dig att komma igång snabbare efter din ryggoperation. Du kan inte förstöra eller 
förvärra din ryggproblematik genom träning eller fysisk aktivitet – däremot kan du få tillfälligt 
mer ont efter att du har tränat, vilket är helt normalt. 

Förslag på träning eller fysisk aktivitet är promenader, stavgång, motionscykel, simning, vatten- 
gymnastik, crosstrainer, gå-/löpband, Friskis & Svettis-gympa, eller gympass. All träning är bra, 
det viktigaste är att du gör den. 

Du erbjuds även en gruppträff med sjukgymnast innan din operation för att du ska kunna för- 
bereda dig på bästa möjliga sätt. Informationen bidrar till att öka din kunskap om träning innan 
och efter din ryggoperation. Allt för att optimera ditt operationsresultat. 

Du avgör själv om du vill delta beroende på var du bor och hur du mår. 

Rökstopp 
Komplikationsrisken är kraftigt förhöjd hos rökare. För att minimera risken skall du ha varit 
rökfri i minst 4, helst 6 veckor innan operationen. Kontakta din vårdcentral i god tid, de er- 
bjuder ofta rökavvänjning på en mottagning. Som alternativ rekommenderar vi dig att använda 
nikotinsubstitut. 

Medtag till sjukhuset, (även dagkirurgiska patienter) 
• Legitimation. 
• Dina ordinarie mediciner. 
• Något att läsa eller lyssna på. 
• Inneskor eller tofflor. 
• Mobil, Ipad, dator. Wifi finns tillgängligt. Möjlighet att låsa in värdesaker finns. 

Mobil får inte användas på uppvakningsavdelningen. 
• Glasögon och hörapparat medföljer till operation för att underlätta kommunikationen 

efter operation. 
• Tv finns ej på rummet. 
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• Toalettartiklar. 
• Bekväma kläder, inklusive ombyten. 
• Ta med din Cpap om du använder en sådan. 

Mediciner 
Om du tar mediciner är det viktigt att du läser igenom detta avsnitt noggrant. 

Blodförtunnande medicin 
Om du behandlas med blodförtunnande medicin behöver du sluta med den innan din opera- 
tion och du skall ha fått särskilda instruktioner om hur du skall göra. Exempel: 

• Om du tar Waran kommer du i samråd med läkare på RKC få information om när medicin- 
eringen skall pausas inför din operation. Vid vissa tillstånd kan du behöva behandlas med 
blodförtunnande sprutor innan operation och en tid efter. 

• Pradaxa, Xarelto, Lixiana och Eliquis skall du sluta med 72 timmar innan din operation. 

• Plavix (Klopidogrel), Eficient och Brilique skall man vanligtvis sluta med 7 dagar innan 
operationstillfället. 

• Trombyl skall du fortsätta med om du äter mindre än 160 mg per dag. 

Diabetes 
Om du behandlas för diabetes skall du inte ta dina antidiabetestabletter eller insulin på opera- 
tionsdagens morgon. Om du har en insulinpump skall den vara på tills du kommer till RKC. 

Värktabletter 
Under 5 dagar före din operation skall du låta bli att ta följande läkemedel. De ökar risken för 
större blödning under operationen, då de påverkar blodets levringsförmåga: 

• Acetylsalicylsyra, Bamyl, Albyl, Magnecyl, Dispril, Treo, Diklofenak, Voltaren, Naprocyn, 
Naproxen, Arthrotec, Brufen, Ibumetin, Indomee, Ipren, Relifex. 

http://www.rkc.se/
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Övriga mediciner 
Grundregeln är att du inte skall ta några egna mediciner hemma på operationsdagens morgon. 
Ta med dig dessa till RKC så berättar en sjuksköterska på avdelningen vilka mediciner du skall 
ta. Använder du följande läkemedel kommer du att få ta dessa på avdelningen innan operation: 

• Betablockerare, som Seloken, Atenolol, Bisoprolol, Kredex mfl. 
• Kalciumantagonister, som Felodipin, Plendil, Amlodipin, Norvasc Verapamil mfl. 
• Nitrater, som Imdur, Monoket, Sorbangil mfl. 
• Astma- och KOL-mediciner, som Bricanyl, Symbicort, Ventolin mfl. Har du astma eller KOL 

och har andningsbekymmer skall du ta inhalationer hemma innan du åker till RKC. 

Fasta inför operation 
Ät ingenting efter midnatt på operationsdagen. Om du har diabetes med ett känsligt blodsocker 
är det OK att äta fram till 6 timmar innan planerad operation. Fram till två timmar före din 
planerade inskrivning kan du dricka klara drycker, t ex te, kaffe (utan mjölk), saft och vatten. 
Drick maximalt ett par glas, och gärna innehållande socker. 

Dusch och hygien 
Kvällen före din operation samt på operationsdagens morgon skall du duscha med Descutan. 
Syftet med att duscha med bakteriedödande tvål är att minska antalet hudbakterier och på så 
sätt minska risken för infektion. Avlägsna eventuellt nagellack eller konstnaglar. Descutan kan 
du köpa på apoteket, och förpackningen innehåller även en bruksanvisning. 

• När du duschar före operationen skall du tvåla in kroppen två gånger vid varje dusch- 
tillfälle, så kallad dubbeldusch. Detta för att medlet skall verka ordentligt. 

• Tvätta håret med medföljande schampo 1 gång på kvällen innan operation. 
Använd inte balsam efter schamponeringen. Du behöver inte tvätta håret på morgonen.  

• Endast Descutan skall användas. Ej vanlig tvål, schampo eller balsam. 
• Smycken, piercing och nagellack avlägsnas före duschning. 
• Handduk, kläder och sängkläder som används efter duschningen skall vara rena. 
• Efter duschning får inte deodorant, hudlotion, parfym eller smink användas. 
• Kontaktlinser bör inte användas utan använd glasögon. 
• På avdelningen skall du använda handsprit före och efter måltider samt före och efter 

toalettbesök, detta för att minska risken för postoperativa infektioner. 
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Sövning 
• Narkos kan liknas vid kontrollerad sömn. Du kommer att övervakas med EKG samt blod- 

tryck- och syresättningsmätare. 
• Innan narkosen får du en droppnål och du sövs via droppnålen. Under narkosen övervakas 

du noggrant av en narkosläkare och en narkossjuksköterska. 

 

VÅRDAVDELNINGEN/OPERATION 

Inläggning sker på operationsdagen. Se kallelse vilken inställelsetid du fått och vart du skall gå. 

Antingen ska du gå direkt till Operationsavdelningen eller till Vårdavdelningen.  

 

ÖPPETTIDER 

• Entrédörrarna till Lill-Janshuset öppnas först kl. 06.00 

• Operationsavdelningen öppnar kl. 07.15  alla dagar, undvik därför att komma för tidigt. 
Om du måste komma tidigare finns det stolar att slå sig ner på och vänta i entrén till Lill-
Jans- huset i markplan. 

• Vårdavdelningen öppnar på måndagar kl. 07.15,  tisdag – fredag kl. 07.00 
• Besökstiden på Vårdavdelningen är fram till kl. 21:00, detta med hänsyn till övriga 

patienter som behöver vila. 
• Besök på Operations- eller Uppvakningsavdelningen är inte tillåtet. Vi ser gärna att an- 

höriga kommer tillbaka när du är redo att gå hem efter dagkirurgi eller kommer till vård- 
avdelningen då du kommit tillbaka ner till ditt rum. 

• Som dagkirurgisk patient tar det ca 4 timmar från operationsstart innan det är dags för 
hemgång. 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

• Blommor är inte tillåtet pga allergi. 
• På hela sjukhuset råder film- och fotograferingsförbud. 

http://www.rkc.se/
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INFÖR HEMGÅNG FRÅN VÅRDAVDELNINGEN 

• Ett schema för gradvis sänkning av din smärtlindring får du vid hemgång. 
• Hemresa kan ske i vanlig bil, men du får inte köra själv. 
• Du skall inte sova ensam första natten om du går hem samma dag som 

operationen utförts, dvs dagkirurgi. 
• Ring avdelningen för smärtrådgivning, om möjligt helst dagtid. 

 

AKTUELLA  TELEFONNUMMER 

• Växel: 08-124 58 100. Övriga kontaktuppgifter och aktuella telefonnummer får du i tryckt broschyr i 

samband bokning av operation. 

 

EFTER HEMGÅNG 

För tidsbokning, återbesök till läkare, journalkopior och sjukskrivning 
• Ring  vår mottagning  på telefon 08-124 58 100, menyval 1 

 

All övrig information och aktuella telefonnummer får du i samband med bokning av operationstid 
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Vill du beställa journalkopior eller förnya ett recept och har e-legitimation kan du göra detta på 
www.1177.se 

Ditt operationssår 
Operationssåret läker på ett par veckor. Stygnen löser upp sig av sig själv. Dvs självabsorberande 
suturer. Undvik att klia på såret. 

Om förbandet skulle lossna för tidigt eller om du behöver hjälp att ta bort det kan du gå till 
distriktssköterskan på din vårdcentral. Omläggningen skall vara steril.  

Vid eventuella komplikationer 
Även om det är mycket ovanligt, så kan det vid all kirurgi uppstå komplikationer efter utskrivning. 
Om du råkar ut för detta skall du alltid i första hand kontakta oss på RKC, vi tar hand om dig! 

Exempel på komplikation är, tilltagande smärta i operationsområdet, nytillkommen feber 
eller vätskande sår, kontakta oss på mottagningen enligt information du får i broschyr i 
samband med din vistelse på avdelningen eller vid bokning av operationstid. 

 

KVALITETSUPPFÖLJNING 

I det nationella kvalitetsregistret SweSpine dokumenteras resultaten av ryggkirurgi Sverige 
sedan 1998. Det drivs med stöd från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Svaren behandlas helt konfidentiellt. Det är viktigt att du fyller i alla frågeformulär som du får 
från kvalitetsregistret. 

Nationella ryggregistret – information till dig som är patient 
www.4s.nu 

Du tillfrågas om medverkan och får ett formulär att fylla i efter operation (det första efter 1 år, 
det andra efter 2 år, det tredje efter 5 år och ett fjärde efter 10 år). Du får ett nytt formulär varje 
gång för att utvärdera resultatet av din operation. 

Uppgifterna du lämnar skyddas av sekretess. 

http://www.rkc.se/
http://www.1177.se/
http://www.4s.nu/
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OM RKC & GRUNDARNA 

Grundarna till Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm AB är fyra välrenommerade ryggkirurger 
med mycket stor erfarenhet från ryggkirurgiska bedömningar och operationer av såväl nacke 
som ländrygg. 

Vårt mål är att bedriva högkvalitativ ryggvård som ger fullt nöjda patienter och remittenter.  

Vi uppnår detta genom att ta hand om patienterna på ett professionellt sätt i alla led. Vilket vi 
ofta får höra att vi lyckas förträffligt med. 

Varmt välkommen till Sveriges modernaste klinik för kirurgisk behandling av ryggproblem! 
 

 

     

Thomas 
Henriques 

Anton 
Rasch 

Per 
Svedmark 

Martin 
Skeppholm 

Andreas 
Selander 

 
 
 
 
 

 
 

Ryggkirurgiskt Centrum Stockholm  AB 
Box 5605, 114 86 Stockholm 08-1245 8100 

info@rkc.se  |  www.rkc.se 

mailto:info@rkc.se
http://www.rkc.se/
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HITTA HIT 

Lill-Janshuset (vid Östermalms IP) 

Södra Fiskartorpsvägen 15 H, 114 33 Stockholm 

T  Stadion 

Gångväg -------- 

Bilväg ---------- 

 
Tunnelbana T 

Tekniska Högskolan 
Stadion 

 
Roslagsbanan J 

Östra Station 

BUSSAR 55

 

4 
Mot  Gullmarsplan/Radiohuset 

55 
mot Tanto via Stureplan, 
Slussen, Södra station/ 
mot Hjorthagen 

73 
mot Ropsten, Östra station, 
Odenplan/mot Karolinska 

PARKERING P 

P1 
30 kr /tim, 300 kr /dygn 
2 st handikapp 

P2 
15 kr /tim, max 3 tim 
Blandad parkering 
besök/personal 

http://www.rkc.se/


 

 

 




