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Information om förberedelse och uppföljning i samband med 
behandling av åderbråck på Åderbråcksklinikerna  

 
 
 
Före behandling 
Dusch 
På behandlingsdagen ska du duscha på morgonen.  

Obs! Du får inte applicera kräm/bodylotion på benen då vi ska markera åderbråck med 
en tuschpenna som i så fall inte fastnar. 

Kläder 
Det är en bra idé att ta på dig rymliga byxor för att få plats med eventuella bandage. 

Transport till och från kliniken 
Vi rekommenderar att du inte kör bil själv efter behandlingen. Får du ett bandage över 
hela benet kan du bli mer eller mindre stel ovanför knät, vilket kan hindra förmågan att 
köra säkert. Du kan röra dig fritt i övrigt, det vill säga till fots och med kollektivtrafik.  

Blodförtunnande 
Om du tar blodförtunnande medicin ska du inte göra ett uppehåll från det. Det ska bara 
göras i ytterst sällsynta fall, och i så fall har läkaren informerat dig om det vid 
förundersökningen. 

 
 
Efter behandlingen 
Bandage 
Om det finns risk för blödning, till exempel efter en flebektomi (borttagning av en bit/del 
av venen genom ett litet snitt) läggs benet om med ett kompressionsbandage. Alternativt 
får du ett mindre plåster. Det kan läcka med anestesivätska och till och med blöda genom 
förbandet. Detta är vanligtvis helt ofarligt. Du kan lägga på extra bandage och/eller 
placera benet högt en stund, vilket brukar räcka. 

Bandaget kan tas bort 24 timmar efter behandlingen. Vi tvättar inte rent benet efter 
behandlingen för att minimera risken för att få bakterier i de små såren. Därför är det en 
bra idé att ta en dusch och tvätta benet i samband med att förbandet tas av.  Du behöver 
inte lägga plåster på de små såren om de är torra. 
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Kompressionsbandage  

 
 
 
Kompressionsstrumpor 
Du kan använda en knälång kompressionsstrumpa i 5–6 dagar efter behandlingen om du 
tycker att det hjälper mot svullnad och obehag. Det finns inga belägg för att det hjälper 
på det långsiktiga resultatet eller minskar risken för komplikationer, så du kan ta av dem 
om de är obehagliga. Du måste själv köpa kompressionsstrumpor. 

 
Fysisk aktivitet och arbete 
Det finns inget särskilt förbud mot fysisk träning efter behandling. Du får lyfta, gå och 
springa i den utsträckning du känner att du klarar av det. Normalt krävs ingen 
sjukskrivning. 

 
Smärta 
Några timmar efter behandlingen kommer du att få ont i benet när effekten av 
lokalbedövningen släpper. Efter detta fortsätter de flesta att beskriva smärtor i de 
behandlade områdena på benen, som i de allra flesta fall kan åtgärdas med vanliga 
receptfria smärtstillande medel. Dvs. paracetamol/panodil upp till maximal dos (1 g x 4), 
eventuellt kombinerat med Ipren/Ibumetin (NSAID-preparat) även upp till maxdos (400 
mg x 3). Som beskrivs längre ner i bipacksedeln kan det även vara en fördel att applicera 
Voltaren-gel som även finns receptfritt. 

 
Biverkningar/komplikationer 
Blåmärken 
Alla får större eller mindre blödningar och blåmärken. De försvinner normalt inom några 
veckor. I vissa fall kan det pågå i 4–6 månader. Man kan också uppleva några hårda 
knölar som liknar de tidigare åderbråcken, som också kan ta flera månader på sig att 
försvinna. 
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Blåmärken  

 
 
 
Tromboflebit 
Cirka 10 % får en ytlig inflammation runt de blodkärl som är behandlade (ytlig 
tromboflebit, bild 3). Det ger en något mer ömhet, svullnad och rodnad längs den 
behandlade venen och uppstår vanligtvis efter 7–14 dagar. Vid behov behandlas initialt 
med paracetamol (panodil) och NSAID (ipren) enligt beskrivningen ovan. Hirudoidsalva 
och/eller en antiinflammatorisk gel (t.ex. Voltaren-gel) kan appliceras, vilket kan ge en 
lugnande effekt. Inflammationen brukar också bilda några hårda knölar, som vanligtvis 
kan ta veckor/månader på sig att försvinna. 

 
Tromboflebit 

 
 
 
Nervskador 
Cirka 5–10 % får en mindre nervskada i huden i samband med behandlingen. Det visar 
sig som ett område med nedsatt känsel eller domnande känsla. Oftast försvinner detta av 
sig självt efter några månader och påverkar endast ytterst sällan livskvaliteten. Nerverna 
växer långsamt och man måste därför ha tålamod.  
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Blodpropp i de djupa venerna 
Risken för svåra komplikationer i form av blodproppar i de djupa venerna (DVT) är 0,1 
%. Det visar sig genom plötslig försämring med kraftig svullnad av benet i kombination 
med smärta och rodnad, samt i vissa fall andnöd. Vid misstanke om detta ska man söka 
akut läkarvård. 

 
Infektion 
Risken för infektion är <1 %. Den visar sig som rodnad, svullnad och smärta, vanligtvis 
runt ett sår. I vissa fall kan man få feber. Det kan vara svårt att skilja på tromboflebit som 
nämnts ovan, och en vanlig infektion. Om du misstänker infektion med uttalad smärta med 
mycket lokal svullnad och rodnad, samt eventuell feber, bör du söka läkarvård för 
antibiotikabehandling.  

 
 
Det förväntade resultatet 
De behandlingar som används tar bort den stora majoriteten av synliga åderbråck hos 
mer än 90 % av patienterna. Om du har många åderbråck, ärrvävnad efter tidigare 
behandling eller inflammation runt venerna kan du upptäcka att det finns kvarvarande 
åderbråck efter behandlingen. Man får räkna med att det kan ta upp till ett år efter 
behandlingen innan man kan bedöma det bestående resultatet. 

En brunaktig missfärgning kan uppstå längs de behandlade venerna hos 10–15 % av 
patienterna. Detta är vanligast efter skumbehandling men kan även uppstå efter andra 
behandlingsmetoder. Detta är ett tecken på att venen har behandlats, men att färgämne 
från koagulerat blod läcker ut i huden. Det försvinner oftast eller avtar efter 4–6 
månader. I ett fåtal fall finns de kvar i upp till 12 månader efter behandlingen. Om du 
behöver främja processen och bli av med missfärgningen kan du välja att få den 
ljusbehandlad hos en specialist. 

 

Brunaktig missfärgning  
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Sol 
Så länge du har synliga missfärgningar och/eller ärr rekommenderas det att du använder 
stark solkräm, minst faktor 30, på benen när du är i solen. Direkt solning och solarium 
rekommenderas inte men du kan röra dig fritt ute i solen utan att täcka dig. 

 
Flyg/resor 
Det finns inget fysiska eller medicinska skäl som hindrar dig från att resa direkt efter 
behandlingen. Det rekommenderas dock att du kontaktar leverantören av din 
reseförsäkring, eftersom det är de som sätter kriterierna för när du är försäkrad efter en 
behandling. 

 
Uppföljande kontroll 
Oftast finns det inget behov av kontroll efter behandlingen. Vi erbjuder kontroll om du 
fortfarande har problem, men det tar 10–12 månader att kunna bedöma slutresultatet och 
du måste själv kontakta kliniken för att boka tid. 

 
Garanti 
Vi erbjuder garanti på behandling av stamvenen, som är den ven som vanligtvis orsakar 
åderbråck och som oftast behandlas med laser. Om denna visar sig vara öppen vid 
kontrollen erbjuder vi en tilläggsbehandling. Om det finns ett behov av att ta bort 
ytterligare synliga åderbråck kan dessa vanligtvis tas bort med en mindre omfattande 
behandling och till ett lägre pris än den primära, från 5 000 SEK och uppåt. 

 

Om du måste avboka din tid för behandling ska du meddela detta senast 48 timmar 
innan! Ej avbokad tid debiteras enligt nedan: 
Vid ombokning pga. exempelvis sjukdom debiteras du inte. 
Vid avbokning mindre än 24 timmar innan operationen debiteras 50 % av priset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åderbråcksklinikerna 
Tel: 020 1401990 
E-mail: info@aderbracksklinikerna.se 


