
Hemorrojder 
– operation



Symtom och diagnos
Hemorrojder är vanligt. Minst hälften av 
alla personer, män som kvinnor, får he-
morrojder någon gång i livet.

I analkanalens nedre del under slem- 
hinnan finns ”kuddar” som består av 
bindväv, muskulatur och blodkärl. Dessa 
kuddar är viktiga för att kunna kontrollera 
läckage av luft och avföring. Ålder, för-
stoppning, kraftig krystning, diarré,  
graviditet/förlossning och övervikt m.m. 
kan leda till att blodkärlen i kuddarna vid-
gas (hemorrojder). Detta gör att kuddarna 
förstoras vilket kan orsaka hemorrojd- 
besvär i form av blödningar, klåda eller 
läckage av slem/avföring.

Hemorrojdbesvär kan gå tillbaka av sig 
själv utan någon behandling. Om he-
morrojderna är stora eller orsakar kraftiga 
blödningar kan man behöva operera bort 
dem.

Operationen 
Inför operationen ska ändtarmen vara 
rengjord med lavemang. Klyx à 120 ml 
finns att köpa på apoteket, du behöver två 
stycken. Ta ett lavemang kvällen före och 
ett lavemang på operationsdagens morgon.

Operationen innebär att man avlägsnar 
hemorrojderna i ändtarmsöppningen. 
Såret sys antingen igen eller lämnas öppet 
och får läka av sig själv.

I de flesta fall kan du gå hem samma dag 
som operationen har utförts.



Efter operationen
Efter toalettbesök, samt ytterligare ett par 
gånger under dagen, ska du skölja ren änd-
tarmsöppningen med handdusch.

Det är vanligt att det blöder från änd-
tarmsöppningen under de första veckorna 
efter operationen, särskilt i samband med 
avföring.

Du får ett recept på smärtstillande och 
tarmreglerande läkemedel. Det är viktigt 
att använda tarmreglerande medel för att 
hålla avföringen mjuk.

Det tar ofta 4–6 veckor innan de ytliga 
såren helt har läkt. Under denna period 
kan du ha en binda i trosan/kalsongen för 
att skydda kläderna.

Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar men är i all-
mänhet 1–3 veckor beroende på ditt arbete 
och operationens omfattning.

Återbesök
Du kommer på återbesök till kirurg- 
mottagningen cirka fyra veckor efter  
operationen.
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