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Kärl-Thoraxkliniken 



Kristianstad 
Välkommen till oss på Universitetssjukhuset i Örebro och 

Kärl-thoraxkliniken. 
 
Denna broschyr innehåller information till dig som operativt skall 
erhålla en subkutan venport (subcutan= under huden).  
 

Bakgrund 
 
En subkutan venport får du insatt när du behöver få upprepade 
behandlingar direkt in i blodet, men den kan även 
användas för blodprovstagning. 
 
När du ska få behandling sätts en nål in i venporten. Nålen 
kan sitta i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts den 
eller tas bort. 
 

Vad är en venport? 

 
En venport är en dosa av plast med ett membran som tål att 
stickas i många gånger. En tunn plastslang är kopplad till 
dosan. 
 
Plastslangen opereras in i ett större blodkärl på halsen eller vid 
axeln och leds under huden till bröstkorgen, där dosan 
placeras. Du kan se och känna dosan utanpå huden som en 
liten förhöjning. Venporten kan användas under lång tid, upp till 
flera år, och du kan leva som vanligt med den. 
 
 

             



 
I samband med operationen får du med dig ett informationskort 
om venporten, vilket kan förvaras i plånboken. Detta bör du visa 
när du besöker vården. 
 

Duscha inför operation 

 
För att minska risken för infektion ska du duscha med ett 
bakteriedödande hudrengöringsmedel inför operationen sk.  

Descutan® . Detta kan du köpa på apoteket. Följ 
instruktionerna i förpackningen och duscha både på kvällen före 
och på operationsdagens morgon. Sov i rena sängkläder och ta 
på dig rena kläder på morgonen. 
 

Så går operationen till 

 
Venporten opereras in på operationsavdelningen. Området 
där venporten ska opereras in tvättas med hudsprit, det kan 
kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med 
operationsdukar. 
 
Operationen genomförs oftast med lokalbedövning, eventuellt i 
kombination med lugnande mediciner. 
 
Bedövningssticken kan kännas brännande under någon minut. 
Efter bedövningen gör det inte ont, men det är vanligt att du 
känner beröring. Bedövning och operation tillsammans tar oftast 
inte mer än en timme. 
 

Hur mår du efteråt? 

 
Efter operationen återgår du till din vårdavdelning/ medicinska 
enhet. Efter operationen får du äta och dricka som vanligt. 
 
De första dygnen efter operationen kan det kännas ömt och 
vara svullet omkring såret. Det bör gå över efter några dagar 
och det brukar räcka att ta receptfria värktabletter. 



Hur ser såret ut? 

 
Det blir ett litet sår i huden där venporten har opererats in. 
Du kommer att få besked om såret sytts ihop med 
självupplösande stygn eller sådana som du behöver hjälp med 
att ta bort. Såret täcks med ett genomskinligt plastförband som 
du kan duscha med. 
 
Det kan komma luftbubblor eller lite blodtillblandad 
vätska under förbandet. Detta är inget att oroa sig för. 
Förbandet kan tas bort efter 7 dagar, därefter behöver inte såret 
täckas. 
 

Att ha en venport 

 
Venporten kan användas så fort den är inlagd. När såret har 
läkt behövs inget förband och du kan bada, simma och basta 
om inte en nål är insatt i dosan. Ibland kan bilbältet skava där 
venporten har opererats in, i så fall kan du lägga en hopvikt 
handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet. 
 
För att få ett snyggare och mindre framträdande ärr bör ärret 
skyddas mot solstrålar det närmaste året. Det finns UV-
skyddande tejp att köpa på apoteket som du kan tejpa över 
ärret i samband med solexponering. Du kan med fördel sätta 
flera (2-3) lager på.  
 
När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Nålen kan sitta 
i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts den eller tas bort. 
Tycker du att det är obehagligt med nålsticket kan salva sättas 
på för att bedöva huden. 
 
Varje gång sjuksköterskan sätter eller tar bort ett dropp, eller tar 
ett blodprov, ska du ligga ner så att luft inte kommer in i 
slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att venporten fungerar 
som den ska innan den används. En venport kan sitta kvar och 
användas i flera år, så länge som läkaren anser att det behövs. 



Att ta bort en venport 

 
När venporten inte längre behövs skickar behandlande läkare 
en remiss till kärlmottagningen, där porten tas bort i 
lokalbedövning. 
 

Komplikationer 

 
Det är ovanligt med komplikationer men du ska alltid kontakta 
vården om du: 

 blir svullen eller röd där venporten sitter  
 får var eller vätskebildning runt portnålen 
 får feber/ frossa av oklar genes 
 får ont när venporten används 
 blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan 

venporten är inlagd 

Om du har några frågor eller problem med venporten kan du 
kontakta din distriktssjuksköterska eller den vårdpersonal som 
handhar din venport.  
 
Telefonrådgivningen: 1177 
 
Vid akuta problem: 112 

 Till exempel om du får svårt att andas eller får ont i bröstet 

 
 
 
 
 

http://www.regionorebrolan.se/ 
Post 701 85 Örebro 

Besök S Grev Rosengatan, Örebro, Kärl-thoraxkliniken, 
mottagningen och avd 53, L-huset. 
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