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• Medikamentadminstrasjon med fokus på PVK

• Pasientens følgeskjema



Forbetringsarbeid

Inneleggelse av perifert venekateter



Ei undersøking av 55 sjukepleiarar sin praksis viser at berre 7% av dei alltid følger anbefalte 

retningslinjer og prosedyrar for innlegging, stell og seponering av PVK. Avvika som var 

registrert gikk på handvask, huddesinfeksjon, steril tildekking av kanyle og trevegskran samt 

dokumentasjon (Marit Hegg Reime & June Aksnes, 2009). 

38% som kjente til gjeldande prosedyre

42% utførte handvask i forkant

51% utførte alltid huddesinfeksjon før innlegging

100% dekka til innstikkstaden med sterilt fikseringsplaster

13% dekka til koplingar og kanylar med sterile kompressar

80% dokumenterte tiltaket

66% inspiserte innstikksstad etter prosedyre

53% fjerna venekateteret etter 72 timar









Sjølve prosedyren 
-henta frå VAR healthcare



Kontroller pasientens identitet og vurder egnet punksjonssted

• Spør pasienten om navn og fødselsdato, og sjekk pasientens 
identitetsarmbånd.

• Utfør håndhygiene.
• Vurder egnet punksjonssted samt alternativt stikksted.
• Klipp bort ev. hår på innstikkstedet. Barberhøvel bør ikke brukes.
• Legg på og stram staseslangen, vurder og velg egnet vene. Se at venen 

fylles godt og at den ikke er hard (trombosert).
• Slipp opp stasen.
• Kontroller at hudområdet som skal bedøves, er rent og tørt og at huden er 

hel.
• Velg egnet PVK tilpasset venen og hva som skal gis intravenøst.









Legg ev. på lokalbedøvelseskrem

• Legg ev. på plaster med lokalbedøvelseskrem på to aktuelle steder og 
la den virke i minimum 1 time dersom tiden og forholdene tillater det. 
Følg retningslinjer i pakningsvedlegg.

• Noter på plasteret tidspunktet det ble festet til huden.





Klargjør utstyret

• Utfør håndhygiene.

• Etabler et arbeidsområde og desinfiser med desinfeksjonssprit 70 %.

• Åpne pakninger med sterilt utstyr på arbeidsområdet.

• Fukt tupfere/kompresser med klorheksidinsprit 5 mg/ml.

• Åpne opp pakken med ferdigfylt sprøyte med NaCl 9 mg/ml.

• Fyll ev. treveiskran m/forlengelsesslange med NaCl 9 mg/ml. Sørg for at 
det ikke er luftbobler i forlengelsesslangen.

• Ta med NaCl 9 mg/ml opptrukket i sprøyte med det dobbelte volumet av det 
volumet som kanyle og ev. tilleggsutstyr utgjør.

• Sørg for at pasienten har en komfortabel sittestilling eller et komfortabelt 
leie, helst så flatt som mulig.

• Legg et plastunderlag eller cellestoff under armen til pasienten.

• Utfør håndhygiene.



Desinfiser hud

• Utfør håndhygiene.

• Ta på hansker.

• Desinfiser injeksjonsområdet med steril tupfer/kompress med 
klorheksidinsprit 5 mg/ml. La huden lufttørke. Eventuell gjenta 
desinfiseringen.















IV komplikasjoner

• Luftemboli

• Infiltrasjon/ekstravasasjon

• Allergiske reaksjoner

• Infeksjon

• Flebitt/tromboflebitt



Vanskelig….. ? 

• Porøs årevegg 

• Lite synleg

• Sprøytenarkoman

• Hjelpemiddel
• Ul lyd

• Infrarødt lys



Sentralvenøse tilganger

• Sentrale
• Tunnelerte/ikkje tunnelerte

• Veneport



Piccline og Hickmannkateter



Video innlegging

• https://www.youtube.com/watch?v=atdjv-UvWMU

https://www.youtube.com/watch?v=atdjv-UvWMU


Veneflon

• Filterstrå /Opptrekkskanyler med filter

• Safety-mekanisme

• Ulike leverandører – ulik kvalitet-brukervennlighet



Intranasal/Bukkal



Intranasal/Bukkal

• MAD nasal video You tube

http://www.bing.com/videos/search?q=mad+nasal&view=detail&mid=CFBAA6D4D2BEFBE08120CFBAA6D4D2BEFBE08120&FORM=VIRE


Intraossøs tilgang



Pasienten sitt følgeskjema


