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Central venkateter - Lokal anvisning till Vårdhandboken
Kompletterar Vårdhandboken, avsnitt Central venkateter (CVK)
Läs: Vårdhandboken – Central venkateter.
Läs: Lokala anvisningar och Vårdrutiner på respektive klinik.

*Lokal anvisning är ett styrande dokument och ska vara länsgemensam.*
**Lokal anvisning ska vara ett komplement till Vårdhandboken och hållas kortfattad.**
***Rekommenderas att lokal anvisning hålls till en sida (max två sidor).***

Inläggning av CVK
Förberedelser
 Vid behov av CVK, skriver ansvarig läkare remiss till anestesikliniken.
Anestesiolog bedömer indikationen och fattar ett slutligt beslut om CVK.
 Kontraindikationer för CVK är:
 Patienten vill inte
 Infektion vid planerat insticksställe
 Blödningsbenägenhet
 Anatomiska svårigheter
 Utbredd centralvenös trombotisering
 Vid misstanke om koagulationsrubbningar, ta följande blodprov: B- Hb,
P- PK-INR, P- APTT, B- TPK.
 Patienten behöver inte vara fastande. Kräver ingreppet sedering gäller vanliga
fastetider.
 Preoperativ helkroppsdesinfektion behöver inte utföras enligt SFAI:s ”Riktlinjer
för central venkateterisering”.
 För att minska infektionsrisken, välj en CVK med så få lumen som möjligt.
 Vid användning av injektionsventiler av typen split-septum, använd noggrann
desinfektionsteknik, se handhavande.
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Genomförande
 Fixera CVK:n genom suturering.
 Verifiera kateterläget och funktionen med blodreturkontroll. Detta kan ske
genom aspiration eller att man kopplar ett infusionsaggregat med Ringer-Acetat
till CVK:n och sänker aggregatet under hjärtnivå för att erhålla ett backflöde.
 Märk CVK:n vid inläggning, se Vårdhandbokens avsnitt ”Märkning av in- och
utfartsvägar - Översikt” samt dokumentet ”Märkning av in- och utfartsvägar –
Lokal anvisning till Vårdhandboken”.
 Dokumentera infarten i datajournalen på In/Utfartslistan. Övrig dokumentation
om infarten sker i löpande text samt i anestesijournal.

Eftervård
 Överrapportering efter CVK-inläggning sker till sjuksköterska på vårdavdelning
enligt SBAR och fortsatta observationer sker på vårdavdelning.
 Observationer under de första 4 postoperativa timmarna:
 Blödning
 Svullnad
 Rodnad
 Smärta
 Andningspåverkan (risk för pneumothorax)
 Kateterns fixering
 Dagliga observationer:
 Insticksställe - rodnad, läckage och fixering av förband
 Omläggningsbehov
 Om trevägskranar/injektionsventiler är i behov av byte
 Utvärdera dagligen behovet av en CVK
 Röntgenkontroll på vida indikationer efter 3 - 4 timmar eller om patienten får
andningsbesvär. Vid behov skriver anestesiolog en röntgenremiss. Ansvarig
anestesiolog bevakar röntgensvaret.

Handhavande
 Vid desinfektion av trevägskranar och injektionsventiler, använd
klorhexidinsprit 5 mg/ml som desinfektionsmedel eller 70 % etanol vid
klorhexidinallergi.
 Desinfektera trevägskranar och injektionsventiler genom att gnugga noga med
desinfektionsmedel i minst 5 sekunder, ”scrub the hub”. Låt lufttorka.
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Blodprov och blododling
 Ta slaskrör vid blodprovstagning och blododling.
 För läkemedelskoncentrationsbestämning, ta blodprov ur annan lumen än där
läkemedlet administreras.
 Vid misstanke om CVK-relaterad infektion, dra prov för blododling ur
samtliga kateterskänklar och samtidigt (inom 15 minuter) från perifert blod, så
kallad parad blododling. Börja alltid med aerob flaska (grönt lock).
 Lämna blododlingen till laboratoriet snarast (senast inom 1 - 1,5 timme).
 Byt trevägskranar/injektionsventiler om de inte kan spolas helt rena, gäller efter
både blodprovstagning och blododling.

Injektion, infusion och transfusion
 Varje CVK-lumen ska vara försedd med en injektionsventil direkt efter
avstängningsklämman eller ON/OFF-knappen.
 Använd trevägskranar, utifrån patientens behov. Dessa ska vara försedda med
injektionsventiler i ytterändarna.
 Utför blodreturkontroll inför varje användning av CVK:n. Vid kontinuerlig
användning är det tillräckligt att utföra blodreturkontroll 1 gång/dygn samt vid
behov.
 Vid administration av läkemedel i små volymer kan man använda mindre sprutor
än 10 ml-sprutor. Detta förutsatt att man har säkerställt god blodretur och att
man utför injektionen långsamt och att motståndet inte ökar.
 Utför blodreturkontroll genom att aspirera någon/några ml blod med spruta eller
sänk infusionspåsen under hjärtnivå tills blod backar tillbaka i katetern.
 Om det är nödvändigt att tillfälligt koppla bort en infusion från patienten, förse
infusionsaggregatet med en steril engångskork.
 Administrering av fler infusioner och injektioner, se ”Lathund för
parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK”, bilaga 1.
 Vid infusion av kontrast ska CVK:n klara ett flöde av minst 6 ml/sekund och ett
tryck av 300 psi.
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Omläggning och kranbyte
 Omläggning och kranbyte sker enligt Vårdhandbokens anvisningar.
 Utför inspektion av instickstället dagligen.
 Rekommendationer för att få ett jämnt intervall är:
 Omläggning var 4:e dygn i slutenvård eller vid behov.
 Byte av trevägskranar, injektionsventiler och
infusionsaggregat/slangar var 4:e dygn eller enligt tillverkarens
bruksanvisning.
 Byt infusionsaggregatet direkt efter avslutad transfusion av blodkomponenter.
 Vid infusion av läkemedel med krav på tätare byten av infusionsaggregat/
slangar, ta hänsyn till enskilda läkemedel.
 Dokumentera utförd åtgärd i datajournalen på In/Utfartslistan som kommentar
”omläggning utan anmärkning” eller ”se OVS/OVÅ/OVR”.

Spolning och heparinisering
 Efter avslutad injektion, infusion, transfusion eller blodprovstagning är det
viktigt att spola rent med 20 - 40 ml NaCl 9 mg/ml. Använd 10 ml eller 20 ml
sprutor och en stötvis injektionsteknik.
 Anlägg heparinlås endast i undantagsfall och bara enligt läkarordination.

Avlägsnande av CVK
 Odling på kateterspetsen sker enligt läkarordination. På IVA sker odling
rutinmässigt vid avlägsnande av CVK.
 Komprimera över insticksstället ca 5 minuter (längre tid för patienter med
antikoagulantiabehandling). Observera eventuell blödning.
 Täck instickstället med ett tättslutande förband som bör sitta i 24 - 72 timmar.
 Dokumentera åtgärden i datajournalen på In/Utfartslistan.

Komplikationer
 Vid accidentell inläggning av CVK i artär, kontakta omedelbart
kärlkirurgjouren på Mälarsjukhuset!
 Vid kateterdysfunktion eller byte av katetertyp, överväg byte av CVK med
ledare. Utför byte över ledare under samma sterila förhållanden som
nyinläggning men undvik infekterat insticksställe eller stark misstanke på CVKrelaterad infektion.
 Vid extravasal infusion av cytostatika, se onkologklinikens vårdrutin
”Extravasering av cytostatika”.
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Bilaga 1 till Lokal anvisning Central venkateter – CVK
Lathund för parallellinfusion och injektion av läkemedel i CVK
Dela upp läkemedel så att så lika ämnen om möjligt går i samma lumen och att
läkemedlen inte interagerar med varandra. Administrera vasoaktiva läkemedel i
kort trevägskran.
OBS! Färgkodningen kan skilja sig mellan olika CVK-fabrikat!

Parallellinfusion och injektion i 1-lumen CVK

 Potenta läkemedel längst bort från patienten.
 Nutrition närmast (längst in) mot patienten.
 Man bör ge alla läkemedel via infusionspump eller sprutpump.
 Om man ger vasoaktiva läkemedel i CVK bör man ge intermittenta läkemedel i
PVK, om inga andra aspekter finns.
 Om man ger injektion av andra läkemedel i samma infart där vasoaktiva
läkemedel går, tänk på att hela den mängd läkemedel som slangarna rymmer
flushar in i patienten. Detta är droger som på mikrogramnivå är potenta och ett
par ml kan därför ge upphov till oönskade effekter för patienten.

Parallellinfusion och injektion i 3-lumen CVK
Distal (brun) 16G
 CVP-mätning
 Antibiotika
 Injektioner
 Läkemedel som man inte bör blanda med andra
 Infusioner som man vill ge snabbt
Medial (blå) 18G
 Parenteral nutrition
 Analgetika
 Sedering
 Insulininfusion
Proximal (vit) 18G
 Vasoaktiva läkemedelsinfusioner
 Kaliuminfusioner
 Ge aldrig bolusdoser eller injektioner i denna lumen.
 Ge alla infusioner via infusions- eller sprutpump för att erhålla konstant
hastighet.
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Parallellinfusion och injektion i 4-lumens CVK
Se separat kopplingsschema för hur man kopplar hemodynamiska mätapparaturer
till CVK.
Medial 1 (grå) 14G (den största lumen)
 Infusioner som man vill ge snabbt
 Parenteral nutrition
 Analgetika
 Sedering
 Insulininfusion
 I undantagsfall blod och plasma
Distal (brun) 16G (mynnar vid CVK-spetsen)
 CVP-mätning
 Antibiotika
 Injektioner
 Läkemedel som man inte vill blanda med andra
 Intermittenta infusioner
 Injektioner
Medial 2 (ljusblå) 16G
 Läkemedel som inte är blandbara med andra t.ex. Tribonat, Furix, Bikarbonat.
(OBS! Om Furixinfusion går i denna lumen bör man helst inte ge andra läkemedel
där samtidigt.)
Proximal (vit) 18G (den tunnaste lumen, mynnar längst bort från CVK-spetsen)
 Vasoaktiva läkemedelsinfusioner
 Kaliuminfusioner
 Ge aldrig bolusdoser eller injektioner i denna lumen
 Ge alla infusioner via infusions- eller sprutpump för att få en konstant
infusionshastighet.
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