3. BEHANDLING
Infart

Subkutan venport, SVP
En subkutan venport, SVP, är en liten dosa med en tunn slang som opereras in under huden,
oftast på bröstkorgen. I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i
blodet. Även blodprover kan tas från den. En venport kan användas under en lång period, från
några månader till flera år.
Förberedelser
Du får en kallelse med information om hur du
ska förbereda dig för operationen.
Så går det till
Du får lokalbedövning före operationen.
Dosan opereras in under huden på
bröstkorgen. Den är cirka 2–3 centimeter i
diameter. Slangen, även kallad katetern, läggs
oftast in i något av de större blodkärlen.
Efteråt
Bedövningen släpper efter cirka 3–4 timmar.
Subkutan venport.
Då kan det kännas ömt och göra ont i det
opererade området. Du kan ta smärtstillande läkemedel.
Förbandet och eventuella stygn tas bort efter drygt en vecka. Du får hjälp med det av en
sjuksköterska där du får behandling, på en vårdcentral eller i hemsjukvården.
Att ha en venport
Du får ett kort med dosans nummer och operationsdatum som du alltid ska ha med dig.
Du kan duscha som vanligt när du har en venport, men du ska inte bada eller basta innan
operationssåret är läkt eller när du har en nål i venporten.
När venporten inte används behöver den inte skötas om på något särskilt sätt. Skydda ärret mot
solen det första året. Om du åker bil kan bilbältet skava där venporten sitter. Då kan du lägga en
hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet.
När du ska få behandling sätter en sjuksköterska en nål in i dosan. Nålen kan sitta i 5–7 dagar
täckt av ett förband. Därefter byts nålen eller tas bort. Varje gång du ska få ett dropp eller lämna
ett blodprov, kommer du att få ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan
kontrollerar att venporten fungerar som den ska innan den används.
Du och din läkare bestämmer tillsammans hur länge venporten ska sitta kvar. Den tas bort
genom en liknande operation som när den sattes in.
När ska jag kontakta vården?
• Om du har infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid operationsområdet.
• Om det blöder från operationssåret eller platsen för dosan.
• Om du har smärta eller tyngdkänsla i armen på samma sida av kroppen som dosan.
sitter.
 Läs mer på 1177.se. Sök på Subkutan venport.
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