Marianne opererte
vekk åreknutene

– Det er deilig å
I årevis slet sykepleieren
Marianne Sæland (55)
med vonde åreknuter som
gjorde jobben vanskelig.
Nå er hun endelig kvitt dem!
Tekst og foto: Anine G. Byles

BARE ET ØRLITE arr – på 1 millimeter
– er synlig etter Mariannes åreknuteoperasjon. Operasjonssykepleieren
er veldig glad hun har fått fjernet
åreknutene i det høyre beinet.
– Jeg klarte ikke å stå rolig på jobb,
og måtte stadig vekk «pumpe» med
høyrebeinet, som jeg hadde en tyngdefølelse i, forteller Marianne.

«For meg er det
viktigst at de
fysiske plagene
er borte.»

Ikke bare er plagene borte.
Det er også hyggeligere
å gå i skjørt når åreknutene
er borte, sier Marianne.
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For elleve år siden ble hun operert
for første gang ved hjelp av den tradisjonelle metoden, men dessverre ble
verken plagene eller knutene borte.
– Jeg ville aldri gjort det igjen. Jeg
var sykmeldt i en uke, og det var i tillegg mye styr. Denne nye metoden
virket mer troverdig, så jeg er glad jeg
prøvde den. I dag er åreknutene helt
borte, og jeg er symptomfri, sier
Marianne fornøyd.
Nå er det tre måneder siden operasjonen. Tiden etter opplevdes helt
annerledes enn etter den første operasjonen. Hun kunne gå rett på venninneklubb, og dagen etter var hun tilbake
på jobb. Tre dager senere var til og med
i gang med trening igjen.
– Jeg tok av bandasjen og satte på
støttestrømpe. Jeg var i full jobb med
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Åreknutene var svært godt synlige og
hemmet Marianne i jobben.

Her forbereder kirurgen Anders
Holmberg behandlingen, som utføres ved hjelp av blant annet laserteknikk.

en gang og kunne kjøre bil. En klar
fordel, spesielt for meg som driver
delvis selvstendig.
I 30 år har Marianne jobbet som
sykepleier, og nettopp det å stå mye
i jobb er en av grunnene til at åreknuter
oppstår. Det er også arvelig betinget,
men myten om å sitte med beina i kors
stemmer ikke.
– Det finnes ingen bevis for at det kan
gi åreknuter, sier karkirurg Anders
Holmberg ved Scandinavian Venous
Centre i Sverige. Han mener at åreknuter er en både underbehandlet og nedprioritert lidelse i helsevesenet.
Holmberg utfører 1000 operasjoner
årlig ved senterets klinikker i Stockholm
og Malmö. Nå har han introdusert
teknikken ved Oslo Kosmetiske
Lasersenter, dit han regelmessig kommer for å operere norske pasienter.
– I første omgang er det Anders som
opererer, og vi, sykepleierne, har fått
grundig opplæring. Vi får rett og slett

de svenske rutinene rett i fanget, sier
operasjonssykepleier og daglig leder Sissel
Finvold (55) fra Oslo. Det bygges nå opp
et norsk team med kompetanse til å gjøre
operasjoner.
MARIANNE FØLTE ikke noe ubehag under
operasjonen. Hun tok smertestillende
tabletter i forkant, og under selve inngrepet trengte hun kun lokalbedøvelse.
– Det er mindre risikofylt enn for
eksempel spinalbedøvelse, som jeg fikk
sist jeg opererte vekk åreknuter, sier
Marianne.
Selv om barna hennes pleide å spørre
hvorfor hun hadde «tarmer» bak på beina,
var det ikke først og fremst av kosmetiske
årsaker at sykepleieren valgte å fjerne
åreknutene.
– Alderen tatt i betraktning, så må
man regne med at man får ymse skavanker. For meg er det viktigst at de fysiske
plagene er borte, poengterer hun.
Men hun synes selvfølgelig at det nå er
hyggeligere å gå med skjørt og shorts, og
at det er deilig å kunne gå sommeren
i møte med glatte bein.
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Etter to måneder var Mariannes bein blitt
glatt og pent.

Skånsomt inngrep

Åreknuteoperasjonen tar fra en til halvannen
time. Det legges bandasje, som du fjerner selv
etter to dager. Teknikken som benyttes, trenger
ingen skjæring eller stripping – det gjøres kun
et innstikk på 1 millimeter. Utstyret som brukes,
kalles EVL (Endo Venøs Laser) og phlebekhomier.
Åreknutene fjernes via en 1 mm tykk «heklenål».
Behandlingen koster fra 9000–19 000 kroner
per bein. Metoden gir lav risiko for tilbakefall,
rundt 10 prosent.

Kilde: Anders Holmberg
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