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Perifer långtidskateter (Midline) 

Förändringar sedan föregående version 
Förlängd giltighetstid. 

Bakgrund, syfte och mål 
De flesta patienter som vårdas inneliggande behöver under delar av vårdtiden 

venös infart. För många patienter är vanlig perifer venkateter (PVK) tillräckligt 

men en stor grupp behöver andra typer av venaccess beroende på 

behandlingstidens längd, infusion av kärlretande läkemedel eller dålig tillgång till 

perifera vener. För långtidsaccess finns ett utbud av olika infarter som subkutan 

venport, olika centrala venkatetrar (CVK) och PICC-line.  

Det finns ett alternativ till venaccess, för en behandlingstid upp till 30 dagar, s.k. 

perifer långtidskateter (midline).  Det är perifer venkateter som kan användas 

under längre tid, en ca 10 cm lång kateter som förs in med hjälp av ultraljud, 

vanligen i ett kärl på överarmen. Den är ej lämplig för hyperosmolära lösningar 

som total parenteral nutrition (TPN) och cytostatika. 

Midline kan erbjudas till patienter som ett alternativ till CVK när perifer 

venaccess är svår. 

Förutsättningar 

Ansvar 

Ansvarig läkare skriver remiss till anestesiavdelningen för hjälp till venaccess 

med midline.  Remissen bedöms av anestesiläkare som avgör om midline är ett 

lämpligt alternativ till venaccess. För den enskilda patienten kan en annan typ av 

access vara bättre. 

Avgränsningar 

 Inneliggande patienter som vårdas på Skaraborgs Sjukhus i behov av 

medellång intravenös behandling.  

 Patienter som ska göra datortomografi med kontrastinjektion med höga tryck 

och där PVK inte går att sätta. 

 Midline är inte lämpligt till TPN och cytostatika. 
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Förberedelser 

Inga förberedelser behövs inför inläggning. 

Lokaler 

Inläggning utförs normalt i förberedelserummet på operation. Vid behov kan 

inläggning ske på vårdavdelning. 

Utrustning 

Katetrar och övrig utrustning tillhandahålls via anestesiavdelningen. 

Ultraljudstillgång krävs. 

Det finns olika typer av Midlinekatetrar och i nuläget kan alla användas till 

övertrycksinjektion med motorspruta vid DT-undersökning. I Meliormallen för 

Midline anges om den går att använda till högtrycksinjektion. 

Arbetsbeskrivning 
Inläggning i lämpligt blodkärl, med aseptisk/steril teknik görs av anestesiläkare 

eller utbildad sjuksköterska Fixeras med Statlock och täcks med genomskinligt 

ocklusivt förband. Katetern skyddas av en ”strumpa” av tubgas. Inläggningen 

dokumenteras i Melior i mallen ”midline”. Ingen röntgenkontroll behövs utan 

katetern kan användas direkt. Om inga problem uppstår kan katetern sitta kvar i 

upp till 30 dagar. 

Skötselanvisning: 

 Omläggning görs var 7:e dag eller vid behov. Samma omläggningsteknik som 

vid PICC-line. Katetern fixeras med Statlock, en speciell fixeringstejp. 

 Genomspolning efter användning och provtagning med NaCl 9 mg/ml med en 

10 ml spruta, använd sk start/stoppteknik. Vilande kateter genomspolas 

dagligen. 

 Blodprover får tas ur katetern vid behov. 

 Katetern tas bort som en vanlig perifer venkateter. 

Relaterad information 
Vårddokumentation – hemsida på Skaraborgs sjukhus 

http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-

Sjukhus/Stodfunktioner/Varddokumentation/ 

Käll- och litteraturförteckning 
Vårdhandbokens avsnitt för omläggning av PICCline kan användas som riktlinje 

http://www.vardhandboken.se/Texter/PICC-line/Oversikt/ 

SFS 2008:355.  Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet. (SFS 2014:829 

Tillägg till Patientdatalag Stockholm: Socialdepartementet). 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SOSFS 2008:14. Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård. 

Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2011:8, SOSFS 2013:7). 
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