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Embolisering av arteriovenös missbildning (AVM) 
 

Du har fått en remiss till embolisering av ar-

teriovenös missbildning. 

Ingreppet tar cirka 1–4 timmar. 

Förberedelse för ingreppet 

Om du är överkänslig för bedövnings-

medel eller jodhaltigt kontrastmedel 

eller om du är/misstänker att du är 

gravid, ska du informera den remitterande 

läkaren eller röntgenskötaren om detta före 

undersökningen. 

 Ät, drick och rök inte efter kl. 24 natten 

före ingreppet. 

 Ta en dusch på morgonen samma dag som 

undersökningen ska genomföras. 

 Ta de läkemedel som läkare ordinerat som 

vanligt. Om du använder blodförtunnande 

läkemedel eller har insulinberoende diabe-

tes, ger den vårdande enheten separata an-

visningar om medicineringen. 

Ingrepp 

Du kommer på morgonen antingen till avdel-

ningen eller till övervakningen på röntgen för 

undersökning. Du byter till sjukhusets kläder 

och vid behov får du premedicinering.  

Medan undersökningen pågår ligger du på 

rygg på undersökningsbordet. Du får inform-

ation om hur undersökningen framskrider. 

Du är nedsövd under undersökningen. 

Undersökningen görs i allmänhet via ljumsk-

veckets artär. En röntgenkateter förs in i 

blodkärlet. Från den sprutas kontrastmedel 

och läkemedel in. 

Efter ingreppet 

När ingreppet är klar sluts hålet i blodådern. 

Vid behov stöds punktionsstället med en 

tyngdpåse. Sedan flyttas du till uppvak-

ningen. 

Efter ingreppet ska man ligga till sängs 1–6 

timmar. Efter sängvilan är det bra att ytterli-

gare vila 1–6 timmar. Efter sängvilan är det 

bra att vila sig till följande morgon. Man kan 

gå på toaletten. Efter ingreppet får du äta och 

dricka som normalt om du mår bra. 

Det är skäl att undvika ansträngning i fyra da-

gar. Bastu och bad bör undvikas i en vecka, 

men man kan ta en dusch dagen efter ingrep-

pet. Röntgenavdelningen ger anvisningar om 

eftervården.  

Om du kommer från bäddavdelningen för in-

greppet får du i allmänhet åka hem dagen ef-

ter undersökningen. 

Läkaren skriver vid behov ett sjukskrivnings-

intyg. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Om inte den reserverade undersökningen an-

nulleras uppbärs en separat straffavgift. 
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