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Central venkateter, CVK   

En central venkateter, CVK, är en plastslang som opereras in i ett stort blodkärl nära hjärtat. En 

bit av slangen hänger utanpå kroppen. I den kan du få medicin, blodtransfusioner, vätska eller 

näring. Även blodprover kan tas från den.  

En CVK kan användas i flera månader. 

Förberedelser 

Slangen sätts in när du är inlagd på sjukhuset. Vårdpersonalen berättar hur du ska förbereda 

dig. 

Så går det till 

Du är sövd när slangen sätts in. Det tar oftast mindre än en timme.  

Efteråt 

Efteråt får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras puls, andning och 

blodtryck. Såret kontrolleras också, eftersom det kan börja blöda där de första timmarna.  

Det kan kännas ömt och göra ont där slangen har satts in. Om du behöver kan du få 

smärtlindrande medicin.  

Innan du kommer tillbaka till vårdavdelningen eller går hem, görs ibland en röntgen för att 

kontrollera att slangen ligger rätt.   

Du kan äta och dricka som vanligt. De första dagarna kan det kännas lite obehagligt vid CVK:n, 

men det brukar försvinna. 

Att ha en CVK 

Om du har ett förband vid CVK:n ska det bytas ungefär 1 gång 

i veckan. Du får hjälp av en sjuksköterska från sjukhuset eller 

så får du eller dina närstående lära sig att byta förbandet.  

Titta regelbundet på din CVK och huden runt omkring. Titta 

efter tecken på infektion, till exempel rodnad hud. Var också 

försiktig så att slangen inte blir smutsig eller fastnar i något. 

När du leker eller rör dig, fäst gärna slangen med en extra tejp 

bit på huden och kläderna. När slangen inte används, kan du 

fästa dem innanför kläderna med en liten väska eller tygpåse. 

Du kan duscha som vanligt med en CVK. Om du har ett 

förband kan det behöva bytas efteråt.  

Om du vill bada måste du fråga vårdpersonalen innan. 

Det är ovanligt att CVK-slangen går av, men det kan hända. Om det händer, lägg dig ner, vik 

slangen dubbel och kläm ihop hårt med fingrarna. Stäng slangen med klämman om den sitter 

ovanför där slangen har gått av. Använd annars till exempel en påsklämma. Kontakta sedan 

vården. 

Om CVK:n åker ut, lägg dig ner och tryck hårt med en kompress eller papper över stället där 

den suttit. Kontakta sedan vården. 

Barn med central venkateter. 
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 Läs mer på 1177.se. Sök på Central venkateter.  

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om CVK-slangen åker ut eller går av. 

• Om du har symtom på infektion, som feber, frossa eller svullnad vid CVK:n. 

• Om det blöder från såret eller platsen för CVK:n. 


