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Hva er venøs insuffisiens (V.I)?

Definisjon: 
Dysfunksjonelle vener i underekstremiteter

• Inkompetente veneklaffer

• Vener blir overfylte

• Forhøyet venøst trykk

• Venestase

Livslang kompresjonsbehandling 
- det blir ikke bra av seg selv!



Patofysiologi ved venøs insuffisiens

Lindholm. (2012). Sår.

Illustrasjon: Lena Lyons



Venøs insuffisiens
• Faktorer

- Varicer 
- Alderdom 
- Overvekt 
- Røyking
- Tidligere skade i legg  (traume, operasjon, blodpropp)
- Arv 
- Svangerskap

• Mekanisme
- Veneklaffene klarer ikke å frakte alt venøst blod tilbake til    
hjertet 
- Venene utvides
- Lekkasje ut i vevet 
- Økt trykk 



Relaterte hudproblemer/symptomer på 

venøs insufficiens
• Stasedermatitt

• Deklive ødemer 

• Hemosiderinavleiring 

• Atrophie blanche

• Lipodermatosklerose

• Sår



Stasedermatitt - årsaker

• Langvarig ødem/venestase

• Irritativt eksem pga sårvæske

• Kontaktallergisk eksem 
- økt risiko ved stasedermatitt pga brutt hudbarriere 
- f.eks. limstoffer i plaster, konserveringsmidler i kremer 
og steroidkremer  
- lappetest hos hudlege 



Stasedermatitt - symptomer

• Erythem (fra svak rødt til hissig høyrødt)

• Væsking (ulike grader av væsking, kan bli infisert og 
ramme hele leggen)

• Skjellende hud

• Kløe

• Ødemer



Stasedermatitt - behandling

• Kompresjon!

• Rengjøring

• Steroidekrem (gruppe 3-4) – ikke smør for lite!

• Fuktighetskrem

• Sekundærinfisert (hissig rødme, væsking, skorper): 
- Kaliumpermanganat. Betnovat med Chinoform. 



Stasedermatitt- behandling

Hyppige feil: 

• For svak steroidekrem 

• For lite steroidekrem

• Huden rengjøres ikke 

• Manglende kompresjon/feillagt kompresjon

• Antibiotika – hjelper ikke!



Andre årsaker til ødem:
Generalisert:

Hjertesvikt

Nefrotisk syndrom

Leversvikt

Lokalisert:

Inflammasjon

Dyp venetrombose (ensidig)

Blokkering av lymfedrenasje

Venøs insuffisiens



Deklive ødemer (pitting)

• Trykk etterlater  en grop i vevet

• Tyngdefornemmelse, bedres av høyt fotleie

• Ødem først i fotblad/ankel

• Forplanter seg oppover legg

Husk: 

- Kjenn alltid på huden og vevets konsistens for å oppdage
ødemer. 

- Ikke alltid det er åpenlyst å se.



Pitting-ødem



Hemosiderinavleiring

• Pga høyt venetrykk sprekker karvegger og røde 
blodlegemer lekker ut i vevet

• Brunlig/rustfarget misfarging i huden

• Kan være spredt eller sammenflytende

• Forsvinner ikke og skal ikke behandles



Atrophie blanche

• Hvite arraktige områder med røde prikker pga nedsatt 
mikrosirkulasjon

• Sees ofte rundt ankelområdet (innsiden er vanligst)

• Svært smertefullt hvis det oppstår sår i dette området

• Gror langsomt (pga dårlig mikrosirkulasjon)



Lipodermatosklerose

• Omdannelse av vev: Underhuden (fettvevet) blir 
omdannet til bindevev som følge av langvarig 
betennelse.

• Kjennes som en hard, avgrenset plate som kan dekke 
store deler av leggen

• Gjør leggen deformert «omvendt champagneflaske»

• Kan føre til kontraksjon av akillessenen

• Kan være smertefullt

• Et tegn på alvorlig venøs insuffisiens

• Kan ikke behandles



Lipodermatosklerose

Alguire, P, & Mathes B, (1997) Journal of General internal  medicin 
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