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Vad är en central venkateter? 
En central venkateter kallas också CVK. Det är en tunn plastslang som 

förs in i ett blodkärl under nyckelbenet eller på halsen. Genom din CVK 

kan du få läkemedel, dropp, blod- och trombocyttransfusioner och lämna 

blodprover utan att behöva bli stucken i armarna eller på händerna. När 

venkatetern inte behövs längre tas den bort. 

 

Hur går det till att få en central venkateter? 
En CVK läggs in under lokalbedövning av en läkare på operation eller 

röntgen. Den fixeras i huden med 2 stygn, så att den inte kan glida ut av 

sig själv, och täcks med ett genomskinligt förband. 

 

Efter att du fått din CVK görs en kontrollröntgen för att undersöka att den 

ligger rätt i blodkärlet. Därefter kommer du tillbaka till avdelningen eller 

mottagningen. 

 

Förberedelser 
Förberedelser kan se olika ut beroende på vilket sjukhus du behandlas 

vid. Din kontaktsjuksköterska kommer att informera dig mer angående 

vad som gäller för dig. 

Hur mår man efteråt? 
När bedövningen släpper kan det kännas lite ömt och stelt men det går 

över på ett par dagar. Tveka inte att be din sjuksköterska om en 

värktablett. Är du hemma kan du ta en T. Alvedon, du ska inte ha ont i 

onödan. 

Att ha en CVK 
Över stället där din CVK går in i huden läggs ett förband som skydd och 

för att förhindra att bakterier kommer in i blodet via insticksstället. 

Förbandet byts av en sjuksköterska en gång i veckan eller vid behov.  

Du ska inte bada med CVK. När du duschar ska du undvika att duscha 

direkt på din CVK, eftersom förbandet då kan lossna. Du kan eventuellt 

täcka över din CVK med plast för att skydda den. 
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Du kan vistas hemma med din CVK. Byte av förband och genomspolning 

sker då på öppenvårdsmottagningen. Vi kan även kontakta din 

vårdcentral och/eller hemsjukvård som kan hjälpa till med detta. 

Komplikationer  

Det är ovanligt, men om man har en CVK kan man få komplikationer, till 

exempel infektioner eller en blodpropp. Inspektera CVK-förband och 

insticksställe dagligen när du är hemma t.ex. genom att titta dig i en 

spegel och kontakta sjuksköterska eller läkare på din 

avdelning/öppenvårdsmottagning om du: 

 får feber eller känner dig sjuk 

 blir svullen eller röd där din CVK sitter 

 får svårt att andas eller får ont i bröstet 

 får ont när din CVK används 

 blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan din CVK 

är inlagd. 
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