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Central venkateter, CVK   

En central venkateter, CVK, är en mjuk, tunn slang som opereras in i ett blodkärl. I den kan du 

få läkemedel, blodtransfusioner, vätska eller näring direkt i blodet. Även blodprover kan tas från 

den. En CVK kan användas under en lång period, upp till flera månader. 

Förberedelser 

Du får en kallelse med information om hur 

du ska förbereda dig för operationen. 

Så går det till 

Innan slangen förs in får du lokalbedövning 

i huden, vilket kan göra att det svider i 

huden en stund. När huden är bedövad gör 

det inte ont att lägga in slangen, men det är 

vanligt att du ändå känner när någon rör det 

bedövade området. Operationen tar oftast 

mindre än en timme. 

Efteråt 

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen. Där kontrolleras din puls, 

andning och ditt blodtryck regelbundet. Bedövningen släpper efter cirka 3–4 timmar. Då kan det 

kännas ömt och göra ont i det opererade området. Om du har ont kan du få smärtlindring.  

Ditt operationssår kontrolleras också, eftersom det kan uppstå en blödning där de första 

timmarna efter operationen. Innan du kommer till vårdavdelningen 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 

Förbandet vid CVK:n ska bytas 1–2 gånger per vecka. Du får hjälp av en distriktssköterska eller 

sjuksköterska från sjukhuset. 

Det är bra om du regelbundet tittar på din CVK och huden runt omkring och är observant på 

tecken på infektion, till exempel rodnad hud. Du kan duscha som vanligt med en CVK om den är 

täckt med förband, men du ska inte bada.  

Varje gång sjuksköterskan kopplar på eller ifrån ett dropp eller tar ett blodprov kommer du få 

ligga ner så att luft inte kommer in i slangen. Sjuksköterskan kontrollerar att CVK:n fungerar 

som den ska innan den används.  

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Central venkateter.  

Figur 1 Central venkateter 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du har infektionssymtom som feber, frossa eller svullnad vid operationsområdet. 

 Om det blöder från operationssåret eller platsen för CVK:n. 


