
6. CENTRALA INFARTER 

PICC-line 

Om du ska få läkemedel som dropp i blodet kommer du troligen att behöva en venkateter. 
Genom den kan du också få blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och ibland kan även 
blodprover tas. Det finns olika typer av venkatetrar. Du och vårdpersonalen bestämmer 
tillsammans vilken venkateter du kommer att behöva.  

Du får en kateter, en slags tunn slang, inlagd i överarmen i ett mindre blodkärl som går till ett av 
kroppens större blodkärl. Den kallas PICC-line, perifert inlagd central venkateter.  

 

Hur går det till? 
Ingreppet tar cirka en timme. Det kan ta ytterligare några timmar innan allt är klart om du 
behöver göra en röntgen för att kontrollera att din PICC-line ligger rätt och kan användas.  

Förberedelser 
Det behövs inga speciella förberedelser för att få en PICC-line. Du kan ta eventuella läkemedel 
och äta som vanligt.  

Efteråt 
Det kan blöda lite första dygnet efter att du har fått din PICC-line. Du behöver ett nytt förband 
om det blöder mycket. Kontakta då en vårdcentral, hemsjukvården eller den som lagt in din 
PICC-line. En gång i veckan behöver förbandet bytas och venkatetern spolas. Vårdpersonal gör 
det åt dig, antingen i samband med annan behandling eller också får du gå till vårdcentralen. 
Det är bra om du gör lätta armrörelser varje dag och fortsätter använda armen som du brukar. 
Det går bra att vara aktiv. Undvik att tvätta fönster eller andra upprepade rörelser ovanför 
huvudet. Undvik också bastubad och simning eftersom det skyddande förbandet kan lossna då. 
Det ökar infektionsrisken.  
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Möjliga problem du ska vara uppmärksam på  
Komplikationer med PICC-line är ovanliga. De komplikationer som eventuellt kan uppstå 
behandlas så långt som möjligt utan att venkatetern tas bort. Kontakta din ansvariga läkare eller 
kontaktsjuksköterka om något verkar fel där PICC-linen sitter, till exempel om du får en eller fler 
av de här besvären: 

• Infektion. Symtom på infektion är svullnad, feber eller frossa.  
• Blödning. 
• Smärta, svullnad eller tyngdkänsla i armen på samma sida kroppen som PICC-linen sitter. 
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