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Bergen Venesenter er den eneste spesialklinikken for åreknutebehandling i Bergen. Vi holder til på Fantoft, kun
noen meter fra bybanen og Fantoft studentby.
Våre kirurger har bred og lang erfaring innen behandling
av åreknuter. Vi behandler og fjerner åreknuter skånsomt
med moderne metoder. Behandlingen er uten operasjonssår og det er sjelden behov for sykmelding.

Alle pasienter undersøkes med ultralyd for kartlegging i
forkant av behandlingen og behandlingsopplegget
skreddersys til hver enkelt pasient.

Vi ønsker deg velkommen til oss for en uforpliktende
undersøkelse.

Forundersøkelsen - Kartlegging og planlegging

Ved forundersøkelsen kommer du til undersøkelse av åreknutene dine. Kirurgen vil da se på områdene du har
problemer med, og i tillegg utøre en grundig ultralydundersøkelse av venene dine.
Venene er de blodårene som skal transportere blod og
væske fra beina og tilbake til hjertet. Når de overfladiske
venene ikke fungerer som de skal, fører dette til synlige,
slyngede blodårer og etterhvert til hevelser og eventuelt
sår. Ved å lukke eller fjerne disse venene, må blodet gå
gjennom de andre venene i dypet av beinet. Dette er
uproblematisk, og åreknutene skal forsvinne.

Kirurgen vil ut fra undersøkelsen fortelle deg hvilke blodårer som trenger behandling. Dere vil da kunne diskutere
hvilken eller hvilke metoder som er mest aktuelle.
Du vil også kunne avtale pris for behandlingen, som inkluderer etterkontroll. Normalt vil forundersøkelsen ta 2030 minutter.

Komplett behandlingstilbud

Vi tilbyr et komplett behandlingstilbud for alle typer åreknuter. Selve behandlingene utføres skånsomt via små
innstikk i huden, og etterlater seg derfor ingen operasjonssår. Hver behandling er forskjellig, og våre karkirurger
vil vurdere hvilken behandlingsmetode som passer for
hver enkelt pasient. Det er vanlig å kombinere to eller
flere behandlingsmetoder for å få et optimalt resultat.
Vi sier derfor at behandlingsopplegget skreddersys til hver
enkelt pasient.
Du finner mer om de ulike behandlingsmetodene på
www.bergenvenesenter.no

Radiofrekvens

Radiofrekvens(RF)-behandling er varmebehandling med
radiobølger innvendig i venene som skal behandles.
Venen vil klebe seg sammen og forbli lukket.

Steam/vanndamp

Dette er også varmebehandling der pulser av vanndamp
får venene til å lukke seg.

Medisinsk lim

I noen utvalgte tilfeller kan vi bruke medisinsk lim til å
lukke vener som forsyner åreknuter.

Skleroterapi

Skleroterapi eller sklerosering er velegnet for fjerning av
spindelvevsårer og mindre åreknuter. Et medikament i
væske- eller skumform og i ulike styrkegrader brukes. Behandlingen får blodåreveggen til å klebe seg sammen.

Heklenålsfjerning

Dette er “minikirurgi” gjennom nålestikk mot åreknuter.
Metoden brukes ved større åreknuter som ligger rett
under huden og kan være tilleggsbehandling ved varmebehandling (radiofrekvens eller steam) eller ved bruk av
medisinsk lim.

Under behandlingen og etterpå

Ved bruk av varmebehandling (radiofrekvens og steam)
samt ved heklenålsfjerning brukes lokalbedøvelse. Man
vil derfor kjenne stikke når lokalbedøvelsen settes. Dessuten kan kortvarig svie forekomme ved skleroterapi.
Etter behandlingen tar vi på kompresjonsbandasje eller
kompresjonsstrømpe. Vi anbefaler at man kjøper en tilpasset kompresjonsstrømpe klasse 1 hos bandasjist eller
apotek. Alternativt kan man bruke kompresjonsstrømpebukse. Man kan være i vanlig aktivitet umiddelbart etter behandlingen, og det er sjelden behov for
sykmelding. Vi fraråder fysisk trening den første uken
etter behandling.

Etterkontroll

Vi er opptatt av å få et godt resultat. Vi tilbyr derfor alle
etterkontroll inkludert i prisen. Dette er for å sikre at
resultatet er optimalt, og slik vi forventet.
Vanligvis vil vi ha etterkontrollen ca 4-6 uker etter behandlingen. Dette er fordi da vil det behandlede
området ha roet seg ned, og man kan bedre se hvordan
det endelige resultatet vil bli. I noen tilfeller utfører vi
supplerende behandling ved den planlagte kontrollen.
Kirurgen kan ved behov ta en ny ultralydundersøkelse,
og sjekke at blodåren ikke lenger er i funksjon.

Garanti

Vi er sikre på at vi gir deg god behandling. Om resultatet
likevel ikke er slik vi har forespeilet deg, vil vi uten kostnad
tilby ny behandling så langt dette er teknisk mulig.

Her finner du oss:

Våre ansatte

Dr. Espen Gubberud

gubberud@bergenvenesenter.no

Dr. Svein Amundsen

amundsen@bergenvenesenter.no

Dr. Gustav Pedersen

pedersen@bergenvenesenter.no

Følg Bergen Venesenter og se
CV til våre ansatte på Linkedin

Her kan du selv bestille time:
www.bergenvenesenter.no
- vår facebookside
- tekstmelding/telefon: 95014795
- epost: post@bergenvenesenter.no

Du kan også kontakte oss dersom du har spørsmål
eller trenger mer informasjon om undersøkelse
eller behandling.
Følg oss på Facebook

