
ÅDERBRÅCK  hos män och kvinnor på äldre dagar. 

 
 

Åderbråck på äldre dagar p.g.a. mycket stående, kanske i arbetet, men också för att 

de 3 klaffar som transporterar upp blodet från fötterna tillbaka till hjärtat, blir slappa 

med ålderns rätt. Även det biologiska arvet spelar roll för kvalitén på våra ådror.                  

Men vi kommer inte ifrån att de blir mindre elastiska med åren och kan orsaka 

åderbråck. 

Undertecknad har under två år funderat på operation men inte haft tid då resor till 

och från arbetet på heltid några mil bort, tagit all min tid i veckorna. Men nu som 

pensionär tog jag tag i mitt irriterande bråck som smärtat under ett par år.                                 

Nu vill jag dela med mig av min upplevelse till de, som precis som jag, funderat ett 

tag på att operera sig.  

Det blev en fin upplevelse och jag imponerades över den teknik de använder idag. 

Trevliga lugna människor tog hand om mig och vi småpratade under operationen 

som utfördes under lokalbedövning. De berättade vad de gjorde och att det kunde 

sticka till ibland. Smärtstillande tog jag på morgonen 1,5 timme före operation och 

sedan blev det lokalbedövning som gavs intravenöst under tiden. Det gick att få 

lugnande också om man ville det. 

Efter operationen kröp jag in i en bomullsmjuk skön morgonrock och slog mig ner i en 

ställbar skinnfåtölj med benstöd för bästa avslappning och vila. Det stod också 

framdukat bredda smörgåsar med ost, tomat, gurka och apelsinskivor. Lite påskägg 

med marsipan fanns med och kaffet smakade ljuvligt. Nu är jag lindad från foten till 

ljumsken och ska vila benet 1,5 dygn. Därefter dusch och fina stödstrumpor från 

foten och upp, fick jag med på köpet. 3 veckor med stödstrumpa på dagen, flera 

kortare promenader de första dagarna och på natten utan strumpa. 

Hjälp finns att få på privata inrättningar där det arbetar kärlkirurger, undersköterskor 

och sjuksköterskor. Sjukhusen är ju hårt belastade sedan länge så för oss som inte 

vill eller kan vänta längre p.g.a. smärta, finns andra alternativ. 

Givetvis kostar det en slant om åderproblemet inte omfattas av Socialstyrelsens 

kriterier för vad staten kan gå in och betala. Själv lever jag ensam och har en liten 

pension. Men en god hälsa och att må bra, prioriterar jag på äldre dagar så här fick 

jag ta lite av mina besparingar. Detta år har vi ju inte kunnat resa utomlands och då 

kan de sparade pengarna, användas till nyttiga saker som var och en prioriterar. 

Med mig hem fick jag extra bandage och tryckbindor i de fall det skulle börja blöda 

samt tydlig information om hur jag skulle sköta mitt ben under 3 veckor. Det var inga 

svåra saker att leva upp till. Dagliga promenader växlat med vila och höjdläge samt 

byte av stödstrumpa varje dag. Därför fick jag två för att kunna tvätta den andra 

under tiden tills nästa dags byte. 

Ni som tvekat, ta mod till er. Det är ingen farlig operation. Lycka till. 
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