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Åderbråck

Information om åderbråck
Åderbråck är utvidgade vener på benen som ligger precis under
huden. Åderbråck syns tydligast när man står upp. Den vanligaste
orsaken till att åderbråck uppstår är att venklaffarna inte fungerar
som de ska. Venklaffarna i benen har i uppgift att reglera blodflödet
så att blodet bara kan flöda i en riktning till hjärtat för att syresättas.
Om venklaffarna är defekta och inte kan reglera blodflödet kan
återflöde uppstå, vilket kan leda till ökat tryck i venerna och att blod
ansamlas i pooler, vilket är vad som orsakar åderbråck.
Åderbråck syns ofta som slingrande och blåaktiga vener på utsidan
av nedre delen av låren, i knävecken och på underbenen.
Åderbråck syns ofta som slingrande och blåaktiga vener på utsidan
av lägre låren, i knävecken och på underbenen.
Åderbråck
Svaga väggar.

Defekta klaffar som inte
stänger sig korrekt.

Normal ven
Blodström.

Venklaff som stänger
sig korrekt.

Symtom vid åderbråck
Värk, tyngdkänsla, klåda och svullnad vid fotleden är vanliga symtom på åderbråck. En del personer med åderbråck besväras av
kramper, särskilt nattetid. Vissa personer upplever även en trötthetsoch oroskänsla i benen.
Undersökning
Åderbråcksklinikerna erbjuder en klinisk bedömning och en ultraljudsundersökning som utförs av en specialist inom kärlkirurgi. Med
hjälp av ultraljud kan läkaren bedöma blodflödet i venerna och hur
väl venklaffarna fungerar. Läkaren bedömer sedan om symtomen
är orsakade av åderbråck och vilken behandlingsmetod som då
är lämplig.
Varför behandla åderbråck
Åderbråck försvinner aldrig av sig självt, snarare tenderar de att
förvärras med tiden. Oftast är de inte farliga, men symtomen kan
vara väldigt besvärande och för vissa är dem förknippade med
sämre livskvalitet. De behandlingar som Åderbråcksklinikerna utför
är skonsamma, effektiva och har låg risk. Den moderna behandlingen av åderbråck har visat sig vara mycket effektiv när det gäller
att förbättra symtomen och därmed även livskvaliteten. För den lilla
andelen patienter som har missfärgningar eller bensår är det viktigt
att behandla åderbråcken snabbt för att förbättra läkningen och
minska risken för att få bensår igen.

Olika typer av behandlingar
Vid Åderbråcksklinikerna behandlas åderbråck med kombination
av laser, skum samt virknålsteknik, baseret på den kliniske bedömning och undersökning hos specialisten. Stödstrumpor kan lindra
besvären av åderbråck, men kan inte ta bort symtomen och anses
inte vara en behandling.

Förberedelser innan behandling
Som en av förberedelserna inför en behandling av åderbråck bör
patienten duscha. I vissa fall kommer patientens ben att kompressionslindas efter behandlingen, och patienten bör därför ta med
vida byxor, en extra uppsättning underkläder, löst sittande strumpor
och skor som är lite för stora alternativt töjbara.

Kärlkirurgen markerar åderbråcken samt var behandlingen eller behandlingarna ska utföras med en spritpenna innan behandlingen
påbörjas. För att märkningen ska fungera är det mycket viktigt att
patienten inte använder hudkräm på benet eller benen under de
sista 48 timmarna innan behandlingen.
En person som är gravid eller ammar bör inte behandlas för åderbråck. Patienter som är gravida eller ammar måste också informera
läkaren om det.
Om patienten önskar lugnande läkemedel innan behandlingen
måste han eller hon anlända till klinken åtminstone trettio minuter tidigare än den schemalagda tiden. En patient som har fått lugnande
läkemedel får inte köra bil förrän sex timmar passerat från det att
behandlingen för åderbråck avslutats.

Behandlingar
Åderbråcksklinikerna väljer alltid den mest effektiva och skonsamma metoden för att behandla åderbråck. Ofta kombineras behandlingarna för att uppnå maximal effekt.
LASERBEHANDLING
Laserbehandling innebär att man bränner insidan av venen med en
laserkateter så att kärlet drar ihop sig. Kärlet absorberas sedan av
kroppen, och denna process tar cirka tre till sex månader. Laserkatetern förs in i venen med hjälp av ultraljud och en speciell nål. La-

serbehandlingen sker under lokalbedövning och själva bedövningen kan svida och spänna lite, men laserbehandlingen är smärtfri.
SKUMBEHANDLING
Åderbråck och defekta vener kan behandlas skonsamt och effektivt
med ultraljudsvägledd skumbehandling. En skummad upplösning
av läkemedel, Aethoxysklerol, injiceras med hjälp av ultraljud och
en mindre nål direkt i den ven som skal behandlas. Den behandlade venen absorberas av kroppen inom fyra till sex månader. Omkring en tredjedel av patienterna behöver ytterligare en eller två
injektioner inom fyra till sex månader.
VIRKNÅLSTEKNIK - FLEBEKTOMI
Virknålsteknik innebär att man med ett litet snitt tar bort synliga
åderbråck med hjälp av ett medicinskt instrument som påminner
om en virknål. Snitten är mycket små, läker fort och behöver varken
sys eller tejpas ihop. Vid virknålsteknik får patienten stanna kvar på
kliniken i cirka femton minuter så att patientens förband är torrt och
fint innan han eller hon återvänder hem.
Generellt om behandlingarna
Behandlingarna sker under lokalbedövning (Lidokain). Denna appliceras genom en tunn nål, helt ytlig i huden. Det är alltså bara
känseln lokalt på huden som påverkas och inte själva funktionen i
benet. Det blir obehag i form av sveda och smärta av varierande

karaktär när lokalbedövningen appliceras. Detta går snabbt över,
eftersom bedövningen fungerar direkt, och själva behandlingarna
är därmed smärtfria.
Efter behandling
En patient som har fått lugnande läkemedel får inte köra bil förrän
sex timmar passerat från det att behandlingen för åderbråck avslutats. Det finns inga fysiska restriktioner efter behandlingen, och
vanligtvis är det inte nödvändigt att planera sjukskrivning. Efter
behandling kommer det i vissa fall finnas ett behov för kompressionslindning. I så fall kommer patientens ben att kompressionslindas, och denna linda ska tas bort efter 24 timmar. Efter
behandlingen kan patienten åka direkt hem och leva som vanligt. Om benet blir svullet, eller om det uppstår en lindrig smärta,
kan man välja att använda en stödstrumpa om man tycker detta
ger lindring.
Det är bra att röra på sig som vanligt, och man kan börja jobba
när man är klar. För att ta hänsyn till risken för infektion bör man
undvika att bada badkar, simbassäng och liknande innan alla injektionsställen har läkt, ca. 10 dagar.
Så länge där är synliga missfärgningar och/eller ärr rekommenderas det att man använder solkräm med hög solskyddsfaktor, minst
faktor 30, på benen när man är i solen. Vi rekommenderar att
undvika solning och solarium men man kan röra sig fritt ute i solen
utan att täcka sig.

Några timmar efter behandlingen kan blodigt läckage av förbandet
uppstå. Det kan se våldsamt ut, men är det väldigt sällan. Om det
sker, sätt extra bandage runt platsen och håll benet uppe i 10-15
minuter. Om du inte har bandage ska du trycka hårt med handen i
10-15 minuter, och hålla benet uppe. Det är viktigt att inte lätta på
trycket eller titta på det innan de 10-15 minuterna har gått.
Efterkontroll
Det finns oftast inte behov av planlagd efterkontroll. Om man fortfarande upplever symtom kan man boka tid till efterkontroll cirka
10-12 månader efter behandlingen, om inte annat avtalats.
Det förväntade resultatet
Med de olika typer av behandlingar som presenterats ovan tar man
bort åderbråcken hos fler än 90 procent av patienterna. Om patienten har uttalat stora och många åderbråck, tidigare har haft ärr
omkring åderbråcken och/eller har haft inflammation i venerna kan
det hända att inte alla åderbråck är borta. Detta kan efterbehandlas under mindre omfattande ingrepp och mindre kostnad än vid
den primära behandlingen. Dock erbjuder Åderbråcksklinikerna
garanti vid behandling av stamvenen, vilket är den ven som oftast
behandlas med laser och som är orsak till åderbråcken.
Komplikationer
En del personer kan uppleva ömhet, svullnad eller att det känns hårt

längs med venen som är behandlad. Symtomen är helt ofarligt och
försvinner oftast efter två till tre veckor. Vid behov kan patienten
ta smärtstillande läkemedel som till exempel Alvedon. Ibland uppstår även missfärgning av huden, så kallad hudpigmentering, som
kan bestå i upp till tolv månader efter behandlingen. Det är också
vanligt att patienten känner ”små knutor” längs med venen men
även de är ofarliga och försvinner efter fyra till sex månader. De
flesta patienter kommer att få större eller mindre blodansamlingar,
blåmärken. Om patienten får mindre blodansamlingar tar det ofta
längre tid innan de försvinner helt. Det kan ta upp till sex månader
innan de är helt borta.
Ungefär fem procent av de personer som behandlas för åderbråck
kommer få en ytlig inflammation i venen som ger ömhet, svullnad
och rodnad på benet. Det kan kännas obehagligt men är helt ofarligt. Inflammationen försvinner inom två till tre veckor. Patienten kan
ta smärtstillande läkemedel, som till exempel Alvedon, för att lindra
besvären. Om patienten får starka ihållande smärtor eller om benet
svullnar och blir varmt skall han eller hon uppsöka läkare eller kontakta Åderbråcksklinikerna.
Under behandlingen kan nerver i huden skadas. Mellan fem till tio
procent av de personer som behandlats kan vid beröring på ett visst
hudområde uppleva en minskad känsla eller en lätta domningar. Oftast försvinner dessa problem av sig själv efter några månader och
påverkar sällan patientens livskvalitet. Mindre än en procent av de
personer som fått behandling för åderbråck får infektioner i de små

stickhålen i benet. Dessa infektioner kan behandlas med antibiotika.
Mindre än en halv procent av patienterna kan få en djup ventrombos.
Kontakta Åderbråcksklinikerna för frågor
Har patienten frågor eller funderingar så är han eller hon varmt
välkommen att höra av sig till Åderbråcksklinikerna. En patient som
fått förhinder bör ändra den bokade tiden senast 48 timmar innan
avtalad tid för behandling.
Vill du veta mer?
På vår hemsida www.aderbracksklinikerna.se kan du hitta
mer information om åderbråck, ådernät och de olika typerna av
behandlingar som vi utför.

Garanti
Vi erbjuder garanti vid behandling av stamvenen, vilket är den ven
som oftast behandlas med laser och som är orsak till åderbråcken.
Om du som patient skulle få påvisat en rekanalisering av en behandlad stamven vid efterkontrollen, erbjuder vi gratis reoperation.
Betalning
Åderbråcksklinikerna erbjuder en rad olika alternativ för betalning.
Åderbråcksklinikerna samarbetar med Medical Finance. Med Medical Finance kan du dela upp din betalning och få räntefri finansiering. Kontakta gärna Åderbråcksklinikernas reception för mer
information angående betalningsalternativen.

Så säger Åderbråcksklinikernas patienter
”Jättetrevlig och kunnig personal. Bra bemötande och vänlig inställning för besvarande av oroliga frågor.” Katja L.

”Har opereret benen idag. Fantastiskt trevligt bemötande och en
mycket skicklig kärlkirurgen. Kände total tillit från början till slut. En
eloge till samtlig personal. Rekommenderar verkligen denna klinik.”
Å. Nilsson.
”Upplevde att läkaren och övrig personal var erfarna. Trevligt bemötande och vänliga sköterskor. Kände mig trygg under behandlingen av åderbråck. Nöjd!” K. Andersson.
”Mycket trevlig personal. Jag var absolut orolig när op skulle börja
med både läkaren och sjuksyster som va där lugnade ner mig något
otroligt mycket. Rekommenderas verkligen om ni har besvär med
åderbråck eller ådernät.” Jimmy.
”Fint bemötande redan i telefon vid bokning. Jag bad om att få tid
snabbt och fick ett återbud samma vecka. Trevlig och informativ läkare. Kände mig lugn och trygg under själva ingreppet.” Victoria G.

Före

Efter

”Jättetrevligt bemötande och bra och proffsig behandling. Är helnöjd med allt och personalen är lyhörda och ger det där lilla extra.”
Anja H.

Om Åderbråcksklinikerna
Åderbråcksklinikerna är en ledande internationell aktör i utvecklingen av skonsamma och effektiva behandlingsmetoder med
vetenskapligt dokumenterade, långsiktiga och positiva effekter.
Vi sätter omsorgen om dig som patient främst och hjälper dig till
ökad livskvalitet – fri från åderbråck.
På uppdrag av:

Snabbfakta om oss:
• Vi finns i 16 olika städer i Sverige.
• Alla våra läkare är specialister i kärlkirurgi.
• Världsledande inom forskning om åderbråck.
• Erbjuder alla moderna behandlingsmetoder som ger bevisat
bäst resultat.
• Omfattande klinisk verksamhet, forskning och vetenskaplig
publikationsaktivitet inom området kärlsjukdomar.
• Vi har samarbete med alla relevante försäkringsbolag,
inklusive: IF, Länsförsäkringar, Bliwa och Folksam.

Följ Åderbråcksklinikerna på
Facebook och Instagram
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Dr. Johan Tjärnström
Specialist i kärlkirurgi

Dr. Manne Andersson
Specialist i kärlkirurgi

Dr. David Thorsteinson
Specialist i kärlkirurgi

Dr. Jakob Hager
Specialist i kärlkirurgi
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