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PVK insättning 

PVK med backflödesventil ska/ om möjligt helst användas 

. Undvika sätt PVK i armveck och över handled pga mer mekanisk påverkan och ökar risken för 

tromboflebit och infektion. 

Använd inte grövre PVK än nödvändigt- kärlen spricker lättare vid grövre PVK och det ger större 

mekanisk retning 

Använd basala hygienrutiner-sprita insticksområdet noga, använd rikligt med I<Jorhexidinsprit och 

gnugga i minst 5 sekunder - det ska ta cirka 30 sekunder för det att lufttorka 

Förbandet på PVK:n ska märkas med signatur, datum och klockslag för appliceringen av PVK 

Registrera i In/utfarter - storlek, var sitter och vänster/ höger sida 

Registrera i arbetslista PVK kontroll 2 gånger /dag kl 8 och 20 

Sätt diagnoskod SP021 i omvårdnads anteckning 

Har PVK blivit satt i en akut situation där man inte kunna göra det rätt aseptiskt - PVK ska då bytas 

snarast 

PVK kontroll 

Inspektion av PVK instickställe minst 2 gånger per dygn 

Kvittera av i arbetslista att inspektion är gjord 

Vid tecken på rodnad, smärta, ömhet blödning, tromboflebit (rodnaden ska mätas och markeras 

runt) dokumentera detta i omvårdnadsanteckning. 

Har plastfilmen på PVK lossnat eller att det är blodigt/ vått vid instickstället - ta bort förbandet, 

sprita rikligt med klorhexidinsprit och sätt på ny plastfilm. 

PVK som sitter> 72 timmar - dokumentera orsak ex svårstucken i omvårdnadsanteckning, PVK ska 

då kontrolleras var 8:e timme - ändra då i arbetslistan till x 3 

Vid borttagning av PVK ska man kontrollera att instickställe ser bra ut och att PVK:n är hel - om allt 

inte ser bra ut ska detta dokumenteras i omvårdnadsanteckning 

Handhavande av PVK 

Är en 3 vägskran med 10 cm slang kopplad till PVK - måste slangen märkas enligt instruktioner i 

Vårdhandboken 

PVK ska alltid ha ett förband över plastfilmen, linda alt tubigrip för att minska den mekaniska 

retningen och fixera ev slangar 
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Vid infusioner/ injektioner: Desinficera alltid öppningen med klorhexidinsprit innan man ger 

injektion alt kopplar infusionen. 

PVK med port: Porten får endast användas 1 gång när man satt PVK för att kontrollera PVK läget, 

porten får aldrig användas för att ge läkemedel 

Utvärdera behov av PVK dagligen 

Vid misstanke om PVK relaterade infektioner 

Avlägsna PVK och desinficera noggrant 

Odla PVK spets - klipp av spetsen på PVK med steril sax 

Viktigt att fortsätta kontrollera området och dokumentera status under hela vårdtillfallet 

PVK Ombud 

Det ska finnas minst 1 PVK ombud på varje avdelning 

Ombudet genomför granskning av PVK.:er 1 gång i månaden 
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