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Åreknuter

Informasjon om åreknuter
Åreknuter er utvidede vener som ligger rett under huden på beina,
og er mest synlige når du står oppreist. Den vanligste årsaken til
åreknuter er at veneklaffene ikke fungerer som de skal. Veneklaffene
inne i venene i beina har som oppgave å regulere blodstrømmen
slik at blodet bare kan pumpes i én retning tilbake til hjertet for å
bli oksygenert. Når veneklaffene er ødelagte og ikke klarer å regulere blodstrømmen, kan det oppstå tilbakeløp. Dette kan føre til økt
trykk i venene og blodet kan samle seg – det er det som forårsaker
åreknuter. I forbindelse med det økte trykket i venen, kan de små
overfladiske blodkarene i huden også bli større. Det kan oppstå
røde- og blåfargede hudområder på beina.
Åreknuter

Normal vene
Svake vegger.

Ødelagte klaffer som
ikke lukker seg helt.

Blodström.

Blodstrøm. Veneklaff
som lukker seg helt.

Symptomer på åreknuter
Smerter, tyngde, kløe eller hevelse i ankelen er vanlige symptomer
på åreknuter. Noen mennesker med åreknuter lider av kramper,
spesielt om natten. Enkelte opplever også en følelse av tretthet og
uro i beina.
Undersøkelse
Åreknuteklinikkene tilbyr en klinisk vurdering og en ultralydundersøkelse med en av våre spesialister innen karkirurgi. Med hjelp
av ultralyd kan legen vurdere hvor godt veneklaffene fungerer. Veneklaffene finnes både på fremsiden og baksiden av lårene. Legen
vil deretter gi deg forslag til hvordan symptomene dine kan behandles, om de er forårsaket av åreknuter og i så fall hvilken behandlingsmetode som er best for deg.
Hvorfor behandle åreknuter
Åreknuter forsvinner ikke av seg selv. Oftest er de ikke farlige, men
symptomene kan være svært plagsomme og er for noen forbundet
med dårligere livskvalitet. Den moderne behandlingen av åreknuter
har vist seg å være svært effektiv når det gjelder å bedre symptomene og dermed også livskvaliteten. For den lille andelen som har
misfarging eller leggsår, er det viktig å behandle åreknutene raskt
for å bedre tilhelingen og redusere risikoen for at leggsår oppstår
på nytt.

Hvilke behandlinger finnes det
Ved Åreknuteklinikkene kan åreknuter behandles med en kombinasjon av laser, skum og flebektomi basert på den kliniske vurderingen og ultralydundersøkelsen hos karkirurgen. Støttestrømper kan
lindre ubehag ved åreknuter, men kan ikke fjerne symptomene og
regnes ikke som behandling.

Forberedelse før behandlingen
Ta en dusj om morgenen før du ankommer. I noen tilfeller vil beinet
være bundet inn i en tykk kompresjonsbandasje, så ta med eller ta
på deg løse bukser. Ta også med et ekstra sett med undertøy, og
løse sokker og romslige sko er lurt.

Karkirurgen markerer åreknuter og hvor behandlingen eller behandlingene skal utføres, med spritpenn før oppstart av behandlingen. For at merkingen skal virke er det svært viktig at pasienten
ikke bruker hudkrem på beina de siste 48 timene før behandlingen.
Hvis du er gravid, har du ikke lov til å få behandlet åreknuter, og
hvis du ammer må du informere legen din før du starter behandlingen. Dersom du ønsker noe beroligende medisin i forbindelse med
behandlingen, kan du kontakte vår sekretær på telefon, før planlagt
behandling, for å avtale time. Husk i så fall at du ikke skal kjøre bil
i seks timer etter behandling hvis du har fått beroligende medisin.

Behandlinger

Åreknuteklinikkene velger alltid den mest effektive og skånsomme
metoden for å behandle åreknuter. Ofte kombineres behandlingene
for å oppnå best mulig resultat.
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LASERBEHANDLING
Laserbehandling går ut på å brenne innsiden av venen med et laserkateter slik at karet trekker seg sammen. Karet blir deretter absorbert av kroppen, og denne prosessen tar omtrent tre til seks måneder. Laserkateteret settes inn i venen ved hjelp av ultralyd og en
spesiell nål. Laserbehandlingen foregår i lokalbedøvelse og du kan
oppleve svie/spreng av selve bedøvelsesstikket, men laserbehandlingen er smertefri.

SKUMBEHANDLING
Åreknuter og defekte årer kan behandles skånsomt og effektivt med
ultralydveiledet skumbehandling. En skummet løsning av medikament, Aethoxysklerol, injiseres ved hjelp av ultralyd og en liten nål
direkte inn i venen som skal behandles. Den behandlede venen
absorberes av kroppen innen fire til seks måneder. Omtrent en tredjedel av pasientene trenger én eller to injeksjoner til innen fire til
seks måneder.
FLEBEKTOMI – HEKLENÅLTEKNIKK
Flebektomi innebærer at synlige åreknuter fjernes med et lite snitt
ved hjelp av et medisinsk instrument som ligner en heklenål. Snittene
er svært små, gror raskt og trenger ikke å sys eller teipes sammen.
Med heklenålteknikk får pasienten oppholde seg på klinikken i cirka femten minutter slik at pasientens bandasje er tørr og fin før
pasienten reiser hjem.
Generell informasjon om behandlingene
Behandlingene foregår under lokalbedøvelse (Lidokain). Denne påføres gjennom en tynn nål, helt overfladisk i huden. Det er altså kun følelsen lokalt på huden som påvirkes, og ikke funksjonen til selve beinet. Det er ubehag i form av svie og smerter av varierende karakter
når lokalbedøvelsen påføres. Dette går raskt over, fordi bedøvelsen
virker umiddelbart, og selve behandlingene er dermed smertefrie.

Etter behandlingen
En pasient som har fått beroligende midler, skal ikke kjøre bil før
det har gått seks timer etter at åreknutebehandlingen er avsluttet.
Det er ingen fysiske begrensninger etter behandling, og det er vanligvis ikke nødvendig å planlegge sykefravær. Etter behandling vil
det i noen tilfeller være behov for kompresjonsbandasje. I dette
tilfellet vil pasientens bein bli bundet inn i en kompresjonsbandasje
og denne bandasjen må fjernes etter 24 timer. Etter behandlingen
kan pasienten gå rett hjem og leve som vanlig. Hovner beina opp,
eller om det er lette smerter, kan man velge å bruke støttesokk dersom man synes dette gir lindring.
Det er godt å bevege seg som vanlig, og man kan begynne å
jobbe når man er klar. For å ta hensyn til risikoen for infeksjon
bør man unngå bading i badekar, svømmebasseng og lignende før
alle injeksjonssteder er grodd, ca. 10 dager. Noen timer etter behandlingen kan det oppstå blodig lekkasje av bandasjen. Det kan
se voldsomt ut, men det er svært sjeldent. Hvis dette skjer, legger
du ekstra bandasjer rundt stedet og holder beinet oppe i 10–15
minutter. Hvis du ikke har bandasje, trykker du hardt med hånden i
10–15 minutter, og holder beinet oppe. Det er viktig å ikke lette på
trykket eller se på det før de 10–15 minuttene har gått.
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Etterkontroll
Det er vanligvis ikke behov for planlagt etterkontroll. Dersom du
fortsatt opplever symptomer, kan du bestille time for etterkontroll ca.
10–12 måneder etter behandlingen, med mindre annet er avtalt.
Det forventede resultatet
Med de ulike typene behandlinger presentert ovenfor, fjernes
åreknuter hos mer enn 90 prosent av pasientene. Dersom pasienten har uttalt store og mange åreknuter, tidligere har hatt arr rundt
åreknutene og/eller har hatt betennelse i årene, kan det være at
ikke alle åreknuter er borte. Dette kan etterbehandles ved mindre
omfattende behandling og mindre kostnad enn ved den primære
behandlingen. Åreknuteklinikkene gir imidlertid garanti for behandling av venestammen, som er den venen som oftest behandles med
laser og som er årsaken til åreknutene.
Komplikasjoner
Noen mennesker kan oppleve ømhet, hevelse eller at det føles
hardt langs venen som behandles. Symptomene er helt ufarlige og
forsvinner vanligvis etter to til tre uker. Ved behov kan pasienten
ta smertestillende. Noen ganger oppstår det også misfarging av
huden, såkalt hudpigmentering, som kan vare i opptil tolv måneder
etter behandlingen. Det er også vanlig at pasienten kjenner «små
knuter» langs venen, men de er også ufarlige og forsvinner etter

fire til seks måneder. De fleste pasienter vil ha større eller mindre
blåmerker. Hvis pasienten har mindre blåmerker, tar det ofte lengre
tid før de forsvinner helt. Det kan ta opptil seks måneder før de er
helt borte.
Omtrent fem prosent av personer som behandles for åreknuter, vil
få en overfladisk betennelse i venen som gir ømhet, hevelse og
rødhet på leggen. Det kan føles ubehagelig, men er helt ufarlig.
Betennelsen forsvinner i løpet av to til tre uker. Pasienten kan ta
smertestillende for å lindre ubehaget. Dersom pasienten har sterke
vedvarende smerter eller hvis beinet hovner opp og blir varmt, bør
han eller hun oppsøke lege eller kontakte Åreknuteklinikkene.
Under behandlingen kan nerver i huden bli skadet. Mellom fem og
ti prosent av personene som behandles, kan oppleve en redusert
følelse eller en lett nummenhet ved berøring på et bestemt hudområde. Disse problemene går vanligvis over av seg selv etter noen
måneder og påvirker sjelden pasientens livskvalitet. Mindre enn én
prosent av personer som har fått behandling for åreknuter, får infeksjoner i de små stikkene i beina. Disse infeksjonene kan behandles
med antibiotika. Mindre enn en halv prosent av pasientene kan
utvikle dyp venetrombose.
Garanti
Vi tilbyr garanti for behandling av venestammen, som er den venen
som oftest behandles med laser og som er årsaken til åreknutene.

Dersom du som pasient skulle få vist en rekanalisering av den behandlede venestammen ved etterkontrollen, tilbyr vi gratis reoperasjon.

Kontakt oss hvis du føler deg usikker
Hvis du har spørsmål eller bekymringer, er du hjertelig velkommen til
å kontakte oss. En pasient som blir forhindret, bør endre timebestillingen senest 48 timer før avtalt tid for behandling.

Hør hva pasientene våre sier
“Veldig hyggelig og kunnskapsrikt personale. Veldig imøtekommende og vennlig fremtoning for å svare på bekymrede spørsmål.
Katja L”.

Vil du vite mer?
På vår nettside www.areknuteklinikkene.no kan du finne mer
informasjon om åreknuter, sprengte blodkar og de ulike typene behandlinger vi utfører.

“Har vært operert i beinet i dag. Fantastisk hyggelig velkomst og en
meget dyktig karkirurg. Følte total tillit fra start til slutt. Et kompliment
til alle ansatte. Anbefaler denne klinikken på det sterkeste.
Å. Nilsson”.

Betaling
Åreknuteklinikkene tilbyr en rekke betalingsalternativer. Ta kontakt
med resepsjonen hvis du ønsker mer informasjon om betalingsalternativene vi tilbyr.

“Opplevde at legen og andre ansatte var erfarne. Veldig imøtekommende og vennlige sykepleiere. Følte meg trygg under behandlingen
av åreknutene. Fornøyd!
K. Andersson”.
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Om Åreknuteklinikkene
Åreknuteklinikkene er en ledende internasjonal aktør innen
utvikling av skånsomme og effektive behandlingsmetoder med
vitenskapelig dokumenterte, langsiktige og positive resultater.
Vi passer først og fremst på deg som pasient og hjelper deg med
å forbedre livskvaliteten - fri for åreknuter.

Raske fakta om oss:
• Vi holder til i Oslo og Stavanger.
• Alle legene våre er spesialister innen karkirurgi.
• Verdensledende innen forskning på åreknuter.
• Tilbyr alle moderne behandlingsmetoder som gir dokumentert
best resultat.
• Omfattende og kliniske aktiviteter, forskning og vitenskapelig
publisering innen området karsykdommer.

Følg Åreknuteklinikkene på
Facebook og Instagram
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Oslo - Pilestredet Park 7
Stavanger - Luramyrveien 79

Oslo
Stavanger

Velkommen!
Vennlig hilsen Åreknuteklinikkene
Dr. Tomas Ohrlander
Spesialist i karkirurgi

Dr. Torbjørn Bakken
Spesialist i karkirurgi

Dr. Martin Lawaetz
Lege innen karkirurgi

Telefontid fra
mandag til fredag:
kl. 09.00 - 15.00

www.areknuteklinikkene.no
Tel: 21 95 92 24
info@areknuteklinikkene.no
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Dr. Thomas Nyheim
Spesialist i karkirurgi

