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Perifer inlagd central venkateter (PICC-line)  
Om du ska få läkemedel via dropp kommer du troligen att behöva en central infart till ditt blodomlopp. 
I den kan du få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näringsdropp och blodprover kan också tas 
från den.  

PICC betyder perifert inlagd central venkateter. Det är en kateter, en tunn slang, inlagd i överarmen i 
ett mindre blodkärl som går till ett av kroppens större blodkärl. Slangen läggs in i armen genom ett 
mindre kirurgiskt ingrepp. 

 

 

 

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

Så går det till 
Ingreppet tar cirka en timme och utförs av en sjuksköterska. Katetern sätts in i ett blodkärl i 
överarmen, ibland med hjälp av ultraljud. Du får lokalbedövning. Det kan ta ytterligare några timmar 
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innan allt är klart om en röntgen behövs för att kontrollera att din PICC-line ligger rätt och kan 
användas.  

Efteråt 
Det kan blöda lite från instickstället 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, och det görs 
antingen i samband med annan behandling eller på din vårdcentral.  

Du kan använda armen som vanligt och det går bra att vara fysiskt aktiv och träna som du brukar. 
Vid dusch och bastubad behöver du skydda förbandet så att det inte lossnar från huden.  
Om förbandet lossnar ökar risken för infektion. Duschskydd finns att köpa på apotek. 

 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på PICC-line. 

När ska jag kontakta vården? 

• Vid infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid insticksstället.  
• Vid blödning från insticksstället. 
• Vid smärta, svullnad eller tyngdkänsla i den arm som PICC-linen sitter i. 
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