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Skurðviðgerð fyri taggur við THD 

 

Tú skal viðgerast fyri taggur - vanliga nevndar hæmoridur - 

við viðgerðarháttinum Transanal Hæmoride 

Dearterialisation (THD). THD er ein minni skurðviðgerð, ið 

minkar um blóðrenslið í taggunum. 

 

Taggur standast av, at æðrarnar við baktarmsopið eru 

tambaðar. Í mildum førum hvørki merkjast ella síggjast 

taggurnar, men í summum førum kunnu tær merkjast sum 

skriði, pína, seyran av vætu ella blóði.  

 

Størri taggur kunnu trýstast út úr baktarminum og koma í 

klemmu, sum so kunnu hovna og elva til stóra pínu. Í 

ringum førum er neyðugt at skurðviðgera fyri at sleppa av 

við ampan. 
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Soleiðis fer skurðviðgerðin fram 

 

Skurðviðgerðin fer fram undir fullari doyving. 

 

Áðrenn skurðviðgerðina tosar tú við læknan ið skal gera 

hesa. Síðani fært tú lagt eitt lítið plastrør (dropp) í eina 

æðr á handarbakinum. Tá tú skal doyvast, fært tú heilivág 

gjøgnum plastrørið. Pínustillandi verður eisini givið áðrenn 

skurðviðgerðina. 

 

Aftaná THD viðgerð er ongin skurður at síggja. Læknin nýtir 

eina ultraljóðssondu fyri at finna innvortis æðrarnar, ið 

nøra taggurnar við blóðið og knýtir um hesar, so at 

blóðrenslið í teimum minkar. Tá onki blóð kemur til 

taggurnar, minka tær so líðandi og tíni sjúkueyðkenni 

minka. 

 

Um taggur eru uttanfyri baktarmsopið, togar læknin hesar 

uppá pláss og seymar tær fastar.  

 

Tú fært møguliga lagt eina tvørru upp í baktarmin. Hendan 

sýgur ta bløðing, ið kann koma aftaná skurðviðgerðina. 

Tvørran er ein ”geléklumpur”, ið kemur út fyrstu ferð, tú 

hevur opning aftur. 

 

Skurðviðgerðin tekur umleið 30 minuttir. 
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Soleiðis fyrireikar tú teg  

 

Møt fastandi 

Ein sjúkrarøktarfrøðingur kunnar teg um hetta til 

journalupptøkuna. 

 

Tøm tarmin 

Tarmurin skal tømast áðrenn skurðviðgerðina. Til hetta 

skal nýtast Toilax combipak, ið kann keypast á apotekinum 

ella fáast frá sjúkrarøktarfrøðinginum til 

journalupptøkuna. Leiðreglur eru á pakkanum. 

 

Vaska tær væl áðrenn skurðviðgerðina 

Vaska tær væl við vatn og sápu, serliga um baktarmin, og 

lat teg í rein klæðir, áðrenn tú skal møta til skurðviðgerð. 

Hetta er við til at minka um vandan fyri ígerð.  
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Tá tú kemur heim 

 

Sjúkrameldað teg  

Vanligt er at verða sjúkrameldaður eina viku aftaná 

viðgerðina. Men hvussu leingi tú verður sjúkrameldað/ur 

er treytað av, hvussu tungt títt arbeiði er. Hetta kanst tú 

tosa við læknan um aftaná skurðviðgerðina. 

 

Tak pínustilliandi heilivág sum avtalað 

Tað er ikki óvanligt at hava pínu aftaná tílíka skurðviðgerð. 

Vit viðmæla, at tú tekur pínustillandi sum avtalað við 

læknan. Vanligt er eisini at vera eymur aftanfyri lørini 

fyrstu dagarnar aftaná og kemst hetta av mátanum, tú 

hevur ligið uppá undir skurðviðgerð. 

 

Regluligan opning 

Fyrstu dagarnar kann tað vera pínufult at hava opning. 

Umráðandi er at hava regluligan og bleytan opning. Hetta 

kann gerast við at: 

 Drekka ríkiligt. Umleið tveir litrar um dagin  

 Eta fjølbroytt og fipurríkt, m.a. eplir, grønmeti og 

grovt breyð 
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Brúka bind um tú bløðir 

Vanligt er, at tað bløðir eitt sindur aftaná skurðviðgerðina, 

og tí kann verða neyðugt at nýta eitt lítið bind fyrstu 

dagarnar. 

 

Skola tær aftaná at hava verið á vesi 

Umráðandi er at halda økið kring baktarmin reint fyri at 

sleppa undan ígerð. Hetta gert tú frægast við at skola tær 

við brúsuni í neðra aftaná vesi-vitjan. 

 

Rør teg sum skjótast - men halt teg burtur frá harðari 

venjing 

Týdningarmikið er at byrja at røra seg sum skjótast, serliga 

tí hetta fyribyrgir forstoppilsi. Tó verður mælt frá kropsliga 

harðari venjing fyrstu vikuna eftir skurðviðgerð.  

 

Ring til lækna um tú fær fepur 

Fært tú fepur yvir 38 gradir í meira enn eitt døgn, kann 

hetta verða tekin uppá ígerð.  

 

Set teg endiliga í samband við egna lækna um so er. Aftaná 

vanliga arbeiðstíð og í vikuskiftinum kanst tú seta teg í 

samband við læknavaktina á 1870 
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Møguligar eftirsjúkur 

 

Pína 

Vanligt er við eitt sindur av stikni aftaná skurðviðgerðina. 

Tak pínustillandi fyri at linna pínuna. 

 

Summir sjúklingar fáa tó pínu av ymsari styrki fyrstu 

dagarnar aftaná skurðviðgerðina, og kunnu tí hava tørv á 

sterkari pínustillandi. 

 

Trongd at fara á vesi 

Tað er vanligt at hava eina kenslu av at vilja á vesi beint 

aftaná skurðviðgerðina. 

 

Lættari bløðing frá tarminum 

Umleið 12 % uppliva lættari bløðing frá baktarminum 

fyrstu 1-2 vikurnar aftaná skurðviðgerðina. 

 

Nógv bløðing 

Umleið 1 % av sjúklingunum kunnu uppliva sterka bløðing 

beint aftaná skurðviðgerðina. Tá kann verða neyðugt við 

nýggjari skurðviðgerð fyri at steðga bløðingini.  

 

Kontroll aftaná 3 mðr. 

Vit bjóða tær til kontroll aftaná 3 mðr. 

 

 



Í hesum faldara ber til at lesa eitt sindur um 

skurðviðgerðina fyri taggur. Í faldaranum fært tú henta 

vita um hvussu tú fyrireikar teg til viðgerðina, hvussu 

viðgerðin fer fram og hvat tú kanst vænta aftaná sjálva 

skurðviðgerðina.  

tel 304500, www.lsh.fo 


