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INFORMASJONSSKRIV operasjon av åreknuter  
 

Velkommen til operasjon ved Fana Medisinske Senter. Vi ønsker å legge alt til rette for at tiden 
etter operasjonen skal bli så bra som mulig. 
 
Du skal kjøpe en klasse II kompresjonsstrømpe opp til lysken. Husk å bestille kompresjonsstrømper i 
god tid før operasjon da det ofte er bestillingsvare.  Dette er lange kompresjonsstrømper (klasse II) 

– helt til lysken og kan kjøpes på apotek, Fana Mediq eller Rezepten i sentrum. Det kan være lurt å 

kjøpe plaster som du kan bruke etter operasjon (Mepore 6 x 7cm i en pakke). Bruker du 

blodfortynnende skal disse stoppes etter avtale med kirurgen. 
 
Operasjonsdagen:   

● Du kan spise en lett frokost 

● Unngå å bruke krem på bena 
● Ta 2 gram Paracet (dvs 4x500mg) ca. 2 timer før operasjon 

● Du må dusje og ha på rene klær på operasjonsdagen. Viktig at du tar med løse bukser slik at 
det lett kan trekkes over bandasjer og strømpe etter operasjonen. 

● Inngrepet tar ca 1 time, men du må beregne å være her ca 1-2 timer etter endt operasjon 

● Du skal ikke kjøre bil etter operasjonen, avtal henting/hjemtransport. 
 
Kontroll:  

● Denne bestiller du selv etter ca 2 måneder dersom behov tlf: 55 92 22 22   
 
Etter operasjon:  

● Tar vi på kompresjonsstrømper.  
● Kompresjonsstrømpen skal brukes dag og natt de 48 timene.  Dette for å lindre smerter 

samt å hindre hevelse og blødninger. 
 

Etter 48 timer:  
● Kompresjonsstrømpen tas av og du kan dusje etter å ha fjernet silketeip med bomulls-tupfer, 

men lar plasteret (Mepore) være på mens du dusjer. 
● Fjern ytterste lag bandasje, innerste lag med teip skal stå igjen.  
● Teipen må lufttørke. 
● Legg nye plaster utenpå teipen (Mepore). 
● Ta på rene kompresjonsstrømper klasse 2.   
● Strømpene skal brukes på dagtid i 4 uker  

● For å unngå blodpropp anbefaler vi at du er i normal aktivitet.  
 
Smertelindring:  

● Ved smerter kan du bruke Paracet 500 mg – 1 g inntil 4 ganger i døgnet.  
● Ved sterkere smerter som ikke lindres av Paracet kan du bruke Ibux 200mg eller 400mg inntil 

x 3 sammen med Paracet. 
 
Trening: 

● Du kan gå rolige turer.  

http://www.fanamedisinske.no/
mailto:mail@fanamedisinske.no


 

 
        Sykehus og Spesialistklinikk 

 
 
 
 

 

 
 

Dr Thomas Nyheim 
 

Vår erfaring – Din trygghet 

 

Privat Hospitalet AS, Fana Medisinske Senter, Sykehus og Spesialistklinikk 
Tjernveien 30, 5232 Paradis - Bergen – Org.nr. 980 859 754 - www.fanamedisinske.no - mail@fanamedisinske.no  

Tel 55 92 22 22 / Fax 55 92 22 21  - Bankgironr.: 3633.41.62200  

● Vent med hard fysisk trening (løping, aerobic, svømming) til innstikksårene er grodd. Dette 
tar vanligvis ca. 7- 10 dager.  

 
 
Generelt: 
Behandlingen er forbundet med få plager og man er raskt mobilisert og smertefri.  
I de første ukene etter behandling kan du forvente noe hevelse, svie, stivhet og ubehag i det 
behandlede området. Stikkhullene og blålig misfarging kan være synlig i flere måneder.  
 
Noe ganger oppstår det ømme, blå kuler. Det kan ta flere måneder før disse forsvinner. Du kan få 
nedsatt eller helt bortfall av følelse i huden etter behandlingen. Dette kan vare i noen måneder.  I 
noen tilfeller kan det bli varig nedsatt følelse i huden i operasjonsområdet. 
 
Bruk solfaktor (SPF > 35 ) eller dekke til sårene med plaster i 6 mnd etter behandlingen for å få sikre 
pene arr.   
 
Operasjonen medfører vanligvis ikke sykemelding. Ved tungt fysisk arbeid kan sykemelding 
unntaksvis gies.  
 
For pasienter med åreknuter på begge ben, vil det ofte være nødvendig med to separate 
operasjoner. 
 
Komplikasjoner:   
Blødning kan oppstå og vanligvis ufarlig. Du kan komprimere området i 20 minutter og sitte med 
benet høyt i 1 time. Ikke begynn å ta av strømpen før du ser at blødningen er stoppet og du har 
observert i 2 timer.  
Etter 1-3 dager kan det oppstå varme, ømhet og rødhet kan oppstå på det området som er behandlet 
med laser og er oftest ufarlig. Det skyldes at kroppen reagerer på den tette åren og begynner å lage 
arrvev. Det kan lett behandles med Ibux 200mg inntil x 3 i 1 uke. 
Infeksjon er sjelden og vil kunne medføre plutselig hevelse i operasjonsområdet, feber, frostanfall, 
rødhet i huden, puss fra sårene og nedsatt allmenntilstand.  
Blodpropp er en sjelden, men alvorlig komplikasjon. Symptomer på blodpropp er plutselige smerter i 
leggen, samt at leggen føles spent og varm. 
Det kan oppstå en re- kanalisering av den tette åren hos 3% av pasientene dvs at den tette venen har 
åpnet seg igjen. Det vil gi lignende symptomer som du hadde før operasjonen og det anbefales at du 
da bestiller en kontroll med ultralyd hos operatør. 
Ta kontakt med oss omgående dersom du opplever symptomene over. 
 

Vakttelefon Privathospitalet AS 
Fana Medisinske Senter 

Kontortid kl. 08.30 - 16.00  
Telefon: 55 92 22 22 

 
Utenom åpningstid kan du ringe din karkirurg                                                
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