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Behandlingen dækkes af sygesikringen, og er 
derfor uden egenbetaling
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MØN



Kirurgisk Center Møn er en speciallægepraksis, som 
har overenskomst med den offentlige sygesikring. Alle 
henviste patienter udredes og behandles derfor uden 
egenbetaling. 

Din læge kan henvise dig til Kirurgisk Center Møn, 
uanset hvor i landet du bor.  

Vi tilbyder udredning og behandling af:

 Åreknuder

 Karsprængninger

 Fjernelse af modermærker, talg- og 
 fedtknuder etc. 

 Sterilisation af mænd (bopæl i Region Sjælland)

 Hæmorider/Marisker

 Kikkertundersøgelser
         Koloskopi
          Sigmoideoskopi
           Gastroskopi

Når du har fået henvisning fra egen læge, skal du huske 
selv at kontakte Kirurgisk Center Møn mhp. tid til 
forundersøgelse. 

Der er mulighed for online booking på vores hjemmeside 
www.kirurgiskcenter.dk

INFORMATIONER

Vi har udvidet med en satellit i Roskilde, hvor 
patienter med åreknuder også kan komme til 
forundersøgelse

Vores speciallæger udfører årligt mere end 2000 
laserbehandlinger af åreknuder 

Vi har aftale med Region Sjælland om 
specialistbehandling af åreknuder

Som et af de få steder i Danmark har vi 
tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at 
behandle åreknuder, som er kommet igen efter 
tidligere behandling (Regionsfunktion)

Vi har 3 speciallæger tilknyttet klinikken - 
2 karkirurger samt 1 kirurg

Der er mulighed for videokonsultation med 
vores speciallæge 

Der er mulighed for online booking

Kun 5 minutters gang til centrum og 
havn med hyggelige caféer og restauranter

OM KLINIKKEN

 Certificeret iht. Den Danske Kvalitetsmodel



KONTAKT OS 
76 10 40 60 

Tlf. tid mandag - torsdag
8.00 - 15.00

www.kirurgiskcenter.dk

info@kirurgiskcenter.dkTag en tur til smukke Møn og bliv behandlet af 
vores erfarne speciallæger, som udfører mere 

end 2000 behandlinger om året. 
Forundersøgelser foretages enten på Møn eller i 

Roskilde 

NYESTE LASERTEKNOLOGI

KIRURGISK CENTER

MØNVI BEHANDLER 
PATIENTER FRA 
HELE DANMARK

Følg os på Facebook

Møn

Roskilde

Vi fjerner også 
karsprængninger

Møn
Langgade 57E, 4780 Stege

Roskilde
Støden 18, 1. tv. 4000 Roskilde

ÅREKNUDER
SPECIALISTER I BEHANDLING AF

Behandlingen 

dækkes af sygesikringen, 

og er derfor uden 

egenbetaling



Åreknuder
 
Åreknuder er arveligt og kan derfor ikke 
forebygges. Ca. 25% af alle mænd og kvinder i 
Danmark har åreknuder, dog forekommer de 
lidt hyppigere hos kvinder. Dine åreknuder kan ikke 
løbes eller trænes væk, men skal behandles af en 
speciallæge. Din læge kan henvise dig til Kirurgisk 
Center Møn, hvis du har åreknuder, som er 
behandlingskrævende. 

Symptomer på åreknuder
 
Åreknuder giver forhøjet tryk i benene og 
ubehandlede, kan de være årsag til bla. kramper, 
uro, smerter, misfarvning af hud, hudkløe, hævede 
ben og i værste fald bensår. Oplever du nogle af 
disse symptomer, så kontakt din læge med henblik 
på vurdering og henvisning til behandling. 

Forundersøgelse

Inden behandling af åreknuder er det nødvendigt 
med en forundersøgelse på vores klinik på Møn 
eller i Roskilde. Her tager vores speciallæge stilling 
til, hvilken behandlingsmetode der er den bedste for 
dig og giver det flotteste resultat. 
Forundersøgelsen er også med til at gøre dig tryg 
og velinformeret før behandlingen. 

Laserbehandling 
 
Laserbehandling har afløst åben kirurgi og er i dag 
den mest anvendte behandlingsmetode til 
fjernelse af åreknuder. Den syge vene med 
åreknuder varmes op med laser, hvorefter den 
lukker og forsvinder af sig selv. Du kan forlade 
klinikken ca. 20 min. efter behandlingen.
Vores nyeste laserteknologi er sikker, effektiv og 
smertefri efter anlæggelse af lokalbedøvelse. 
Metoden giver et flot resultat helt uden ar. 

Kontakt os for mere information 
Tlf. 76 10 40 60 

Vi  anbefaler at få fjernet 
åreknuder, hvis de er 
generende. 

Hvornår skal man have 
fjernet åreknuder?

Gør det ondt at få 
fjernet åreknuder?

Nej. Du bliver 
lokalbedøvet, så 
behandlingen er 
smertefri.

Er dine åreknuder kommet igen? 

Åreknuder forsvinder i langt de fleste tilfælde efter 
første behandling, men i 10-15% af tilfældene 
kommer de igen. Kirurgisk Center Møn har, som ét 
af de få steder i Danmark, tilladelse fra 
Sundhedsstyrelsen til at behandle åreknuder, der 
er kommet igen. 

Kontakt os for mere information på 
76 10 40 60


