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Centralvenösa infarter  
 

 
Endast läkare eller sjuksköterska som är väl förtrogen med hur en centralvenös infart ska hanteras får 
handha eller avlägsna infarten. En centralvenös infart ska avlägsnas så snart den inte behövs.   
 
 

 
En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vid eller i övergången till hjärtats högra 
förmak. En centralvenös infart kan användas till administrering av läkemedel och vätskor samt till blodprovstagning.  
Omläggning utförs med aseptisk metod med sterila produkter.  
 
Ansvarig verksamhetschef ska säkerställa 
 

 Att det finns förankrade rutiner för handhavande av centralvenösa infarter utifrån vårdhandbokens  
anvisningar eller utifrån MAS riktlinjer  

 Att handhavande av material och dess renhetsgrad i förråd, vid transport och vid omläggning säkras 

 Att det finns en utsedd person med specifikt ansvar att kvalitetssäkra och följa upp 
handhavande av centralvenös infart när en person har en infart i hemmet  

 Att en vårdplan upprättas i Treserva, fördelad till leg sjuksköterska   

 Att omsorgspersonal har kunskap om att det endast är leg sjuksköterska som får hantera en centralvenös 
infart  
 

Utskrivning från slutenvård  
 
En vårdplan ska upprättas innan utskrivning från sjukhus. Vårdplanen dokumenteras i mallen Vårdplan  
i regionens journalsystem Cosmic, och visas i journalen via nätet samt i NPÖ (Nationell Patientöversikt). 
 
Vårdplanen ska innehålla 
 

 Aktuell indikation för CVK 

 Planerad kvarvarande användningstid 

 Planering för långsiktigt hållbar central infart, lämplig för hemsjukvård 

 Handlingsplan om CVK upphör att fungera 

 Kontaktvägar för information och till ansvarig läkare 
 

 
Anvisningar för handhavande av olika typer av centralvenösa infarter i Vårdhandboken  
 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Central-venkateter/Oversikt/  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Central-venkateter/Oversikt/
http://www.linkoping.se/


 
http://www.vardhandboken.se/Texter/PICC-line/Oversikt/  
 
http://www.vardhandboken.se/Texter/Subkutan-venport/Oversikt/  
 
 
Region Östergötlands regionsövergripande riktlinjer  
 

1. Grundläggande kunskap om hantering av centralvenösa infarter  
 
Denna riktlinje lyfter fram fördjupad kunskap som är gemensam för hantering av samtliga centralvenösa infarter 
Länk  

2. Val av centralvenös infart  
 
Denna riktlinje ger kunskap om skillnader mellan olika alternativ för val av centralvenös infart Länk  
 

3. Central venkateter – icke tunnelerad (CVK)  
 
Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Icke- tunnelerad CVK Länk  
 

Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av icke-tunnelerad CVK av märket Altius (Kimal) Länk  
 

4. Tunnelerad central venkateter  
 
Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Tunnelerad CVK Länk  

5. Subcutan venport (SVP)  
 
Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Subcutan venport (SVP) Länk  
 

6. Perifert inlagd central venkateter (PICC-line)  
 
Denna riktlinje ger dig kunskap om handhavande av Perifert inlagd central venkateter (PICC-line) Länk  

 
 

http://www.vardhandboken.se/Texter/PICC-line/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Subkutan-venport/Oversikt/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Gemensamma-riktlinjer-gallande-handhavande-for-centralvenosa-infarter/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Val-av-centralvenos-infart/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Central-venkateter---icke-tunnelerad-CVK/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Anestesi--och-operationskliniken-US-externt/Hantering-av-icke-tunnelerad-CVK-med-fast-injektionsmembran/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Tunnelerad-central-venkateter-/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Subcutan-venport/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Sinnescentrum/Perifert-inlagd-central-venkateter-PICC--line/

