
8. LÄKEMEDEL 

CVK – central venkateter  

Om du ska få läkemedel som dropp i blodet kommer du troligen att behöva en venkateter. En 
central venkateter (CVK), är en mjuk, tunn slang som läggs in i ett blodkärl. Det finns korttids-
CVK och långtids-CVK.  

Genom venkatetern kan du få blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och ibland kan även 
blodprover tas genom den. Det finns olika typer av venkatetrar.  Du och vårdpersonalen 
bestämmer tillsammans vilken venkateter du kommer att behöva.  

 

Förberedelser 
Om du ska få en korttids-CVK räcker det att duscha med tvål och tvätta håret med vanligt 
schampo. 

Om du ska få en långtids-CVK tvättar du dig med vatten och en speciell tvål, eller med ett 
bakteriedödande medel kvällen innan operationen. På kvällen ska du ta på dig rena kläder och 
bädda sängen med rena lakan. På morgonen tvättar du dig med vatten och en speciell tvål, 
eller med ett bakteriedödande medel, och tvättar håret med samma bakteridödande medel. 
Efter sista duschen tar du på dig rena kläder. 

Läkaren informerar om hur länge innan operationen du ska låta bli att äta och dricka. 
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Du får antibiotika före operationen för att ytterligare förebygga infektion kring venkatetern. Före 
operationen får du en smärtstillande tablett för att minska obehagen efteråt. Om du känner dig 
orolig inför operationen kan du få en avslappnande och rogivande tablett. 

Om du tar blodförtunnande läkemedel behöver du tala om det för läkaren i god tid innan 
operation.  

Efter operationen 
Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Personalen på 
uppvakningsavdelningen kontrollerar pulsen, blodtrycket och andningen. Bedövningen släpper 
efter cirka tre till fyra timmar. Då kan det kännas ömt och göra ont i det opererade området. Om 
du har ont kan du få smärtlindring.  

Vårdpersonalen kontrollerar även operationssåret för att se att ingen blödning har uppstått.. 
Innan du kommer till avdelningen eller går hem får du göra en kontrollröntgen.  

Du kan oftast åka hem samma dag. Efter operationen kan du äta och dricka som vanligt. De 
första dagarna efter operationen kan du känna ett visst obehag från CVK:n men det brukar 
försvinna. 

Att ha en CVK 
CVK:n ska läggas om en eller två gånger per vecka. Du får hjälp av en distriktssköterska eller 
personal från sjukhuset. 

Det är bra om du själv kan titta på CVK:n och huden runt omkring. Du kan duscha som vanligt 
med en CVK om den är täckt med förband, men du ska inte bada.  

Varje gång sjuksköterskan sätter eller tar bort ett dropp eller tar ett blodprov, ska du ligga ner så 
att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar som den ska 
innan den används. 

 
 

  

Kontakta din läkare eller kontaktsjuksköterska om du får ett eller flera av de här 
besvären: 

• Infektion. Symtom på infektion är feber, frossa eller svullnad där CVK:n sitter.  
• Blödning från insticksstället. 
• Svullnad i armen eller på halsen på samma sida av kroppen som CVK:n. 


	CVK – central venkateter
	Förberedelser
	Efter operationen
	Att ha en CVK
	PICC-line - perifert inlagd central venkateter
	Hur går det till?
	Förberedelser
	Efteråt
	Möjliga problem du ska vara uppmärksam på
	SVP - Subkutan venport
	Hur går det till?
	Förberedelser
	Efter operationen
	Att ha en venport


