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BLI KVITT
ÅREKNUTENE

TING Å TENKE PÅ HVIS
DU HAR ÅREKNUTER

Hvem søker
behandling for
åreknuter?
Det er flest kvinner, selv om
vi ser at stadig flere menn
også kommer til oss for hjelp.
Dessverre er det nok slik at mange
menn vegrer seg for å drive med
kosmetiske korrigeringer. Resultatet blir at de vegrer seg for å gå i
shorts, uansett hvor fint været
måtte være. Men det handler jo
bare om å få tilbake de gamle beina sine.

Hvem rammes av
åreknuter?

ARVELIG TENDENS
Åreknuter får sitt karakteristiske og ”ormeaktige”
utseende av at veggene i
venene strekkes og
fordreies.
FOTOMONTAGE: SHUTTERTSTOCK

Ta kontakt med lege for å bli kvitt åreknutene
■ Spørsmål: Mange menn vil
ikke vise leggene sine på grunn
av stygge åreknuter. Hva kan
de gjøre?
■ Svar: Ta kontakt med
lege. Det er ganske enkelt å
behandle åreknuter.
Når vi beveger oss eller bruker
beinmusklene for å holde oss oppreist, presses blodet oppover gjennom et klaffesystem i venene. Disse klaffene hindrer blodet i å renne
tilbake. Når venene som fører blodet tilbake til hjertet ikke fungerer,
lekker noe av blodet tilbake i det
overfladiske blodsystemet og dan-

ner åreknuter. Til tross for dette er
det liten helserisiko ved åreknuter.
– Overflatesystemet står
bare for en liten del av transporten.
95 prosent av blodet går tilbake
via større kar. Dermed får du ikke
sirkulasjonsproblemer. Men en
del kan bli slitne i beina og opplever at de må ligge med beina høyt
når de kommer hjem fra jobb.
Noen kan også oppleve kribling
eller smertefølelse, særlig hvis de
drar til varmere strøk, sier Thomas Hayes. Han har tidligere vært
avdelingsoverlege for karavdelingen ved Sentralsykehuset i Vestfold.

NY LASERBEHANDLING

Åreknuter?
Nå 12.900,(ett ben)

inkl.

støttestrømpe
verdi kr. 750,-

Venter du på åreknuteoperasjon
med gammel metode (stripping)?
Vi har kun 14 dagers ventetid for
ny behandlingsmetode med laser.
FØR

ETTER

w w w. k l i n i k k o s l o . n o

Ring nå:

22 98 05 38

Pilestredet Park 7 (innkjøring Stensberggata)
www.klinikkoslo.no ﬁrmapost@klinikkoslo.no

Åreknuter får sitt karakteristiske og ”ormeaktige” utseende av at
veggene i venene strekkes og fordreies. Det er særlig mennesker
som tilbringer mye tid stående
på beina som er utsatt for åreknuter. Det er dessuten en arvelig tendens til en slik svakhet i veneveggene.
– Det finnes i dag en rekke ulike
behandlingsmetoder for åreknuter.Problemet er at det innen de offentlige sykehusene er svært lange
køer. Du må fort vente et års tid bare på en vurdering. Mange velger
derfor å søke behandling hos private alternativer, sier Hayes.

Laserbehandling er i dag regnet
som den minst kompliserte behandlingsformen og er den metoden som gir best resultat. Et inngrep er gjort på 1–2 timer, og du vil
kunne gå normalt etter inngrepet.
De aller fleste har full arbeidsdag
etter behandlingen. Det er heller
ingen grunn til å vente med trening.
Med andre ord er det bare å
glede seg til sol og sommer iført
shorts og sandaler. Nyt dine nye
bein i sommer!
SJUR FRIMAND ANDA
redaksjonen@mediaplanet.com

Opp mot 30 prosent av befolkningen har åreknuter,
og det er like vanlig blant menn
som blant kvinner. Vi har pasienter helt ned i 20-årsalderen.
Det er likevel vanligst fra 45 år og
oppover. Arvelighet er den vanligste årsaken til åreknuter, men
høy alder, overvekt, livsstil og
mange svangerskap kan også bidra.

Hvordan behandler
man åreknuter?
Det finnes flere metoder.Ved
kirurgi gjør man et snitt i
lysken og fjerner den åren som
ikke fungerer.Dette gir en lang rekonvalesens. Ofte må man være
sykemeldt i 14 dager. En annen
metode er å bruke laser. Da fører
man en laserfiber inn i åren og
ødelegger åren som ikke fungerer.
Denne åren bryter kroppen ned
på egen hånd. Dette betyr at man
unngår inngrep og kutt i lysken,
og har dermed ikke behov for sykemelding. Laserbehandling har
best resultat på sikt. Ved laserbehandling ser vi ca. 5 prosent tilbakefall, mens det ved åpen kirurgi
er 25 prosent.

