
   

                  
          

                   
                 

                 
              
    

   

             
             

 

            

       

     

               

                
  

             

                

  

                  
 

              

                
        

         

               

                   
 

      

           

  

Patientinformation 

Subkutan venport – SVP 

Cytostatika kan irritera i ytliga blodkärl och området runt om. Därför brukar man inte ge cytostatikan i ett 
blodkärl på handen eller underarmen som vid annan sjukvård. 

En subcutan venport är en liten dosa som opereras in under huden på bröstkorgen. Dosan är cirka två till tre 
centimeter i diameter. Från dosan går en tunn kateter (slang) som läggs in i ett av de större blodkärlen. 

Venporten kan användas under en lång period, från några månader till flera år. Genom dosan får du din 
behandling och även blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp om du behöver och ibland kan även 
blodprover tas direkt från dosan. 

Hur går det till? 

Venporten opereras in på operationsavdelningen. Du får lokalbedövning före operationen. Det betyder att du 
är vaken under operationen men du blir bedövad i området där venporten opereras in. 

Förberedelser 

 Du ska duscha med antibakteriell tvål på kvällen och morgonen före operationen. 

 Tvätta håret med vanligt schampo på morgonen. 

 Använd inte smink, nagellack eller läppstift. 

 Du får äta och dricka som vanligt fram till 6 timmar före ankomst till sjukhuset. 

 Därefter får du dricka genomskinliga vätskor dvs vatten, te eller kaffe utan mjölk fram till 2 timmar innan 
ankomst till sjukhuset. 

 Om du tar läkemedel kan du svälja dem med en liten mängd vatten. 

 Om du tar blodförtunnande medicin behöver du berätta det för läkaren i god tid innan operationen. 

 Efter operationen 

 Bedövningen släpper efter cirka tre till fyra timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade 
området. 

 Du kan ta smärtstillande medicin som du kommer att få information om före operationen. 

 Förbandet och eventuella stygn tas bort efter drygt en vecka. Du får hjälp med det av en sjuksköterska när 
du får behandling eller på vårdcentral eller av hemsjukvården. 

 Du kan duscha som vanligt även innan förbandet tagits bort. 

 Vänta med att bada tills operationssåren är läkta och du inte har någon nål i venporten. 

 Om du har fått en venport får du ett kort med dosans nummer och operationsdatum. Ha alltid med dig det 
kortet. 
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Att ha en venport 

Venporten kan användas så fort den är inopererad. När såret har läkt behövs inget förband och du kan bada, 
simma och basta om inte en nål är insatt i dosan. När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Tycker du 
att det är obehagligt med nålstick kan du be att få salva eller plåster med lokalbedövning på huden. 

När venporten inte används behöver den inte skötas om på något särskilt sätt. En venport kan sitta kvar och 
användas i flera år, så länge som det behövs. När venporten inte längre behövs tas den bort genom en 
liknande operation som gjordes när den opererades in. Du och vårdpersonalen bestämmer tillsammans när 
venporten ska tas bort. 

Kontakta din ansvariga läkare eller kontaktsjuksköterska om något verkar fel där venporten sitter, till exempel 
om du får en eller flera av de här besvären: 

 Infektion i eller kring dosan. Symtom på infektion är svullnad och rodnad vid operationsstället, feber eller 
frossa. 

 Blödning från operationssåret eller på platsen för dosan. 

 Smärta eller tyngdkänsla i armen på samma sida av kroppen som dosan sitter 
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