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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er et hæmodialysekateter?
 
• Det er et blødt, tyndt plastikrør, som indeni er opdelt i to rør. Det lægges i en af de store blodårer på

halsen eller lige under kravebenet.
• Kateteret anlægges under lokalbedøvelse af narkoselæge eller karkirurg. Det syes fast til huden med

to sting, så det ikke glider ud.
• Efter anlæggelse af kateteret skal du på radiologisk afdeling og have taget et røntgenbillede for at

sikre, at kateteret er korrekt placeret inden ibrugtagning.
• Kateteret anvendes til hæmodialyse, men som oftest er det en midlertidig løsning, indtil der besluttes,

hvilken blodkaradgang, der er den bedste på sigt.
• Et akut kateter vil oftest være placeret ved halsen, hvor imod et permanent dialysekateter placeres

under kravebenet.
• Kateterbenene er udstyret med klemmer, der altid skal være lukkede og propperne for enderne skruet

på, så der er lukket ind til blodbanen.
 
 
Hvad skal du holde øje med?
 
• Forbindingen over kateteret skal holdes ren, tæt og tør, ellers er det nødvendigt at skifte den. Du skal

have hjælp af hjemmesygeplejerske til at skifte forbindingen. Materiale og vejledning udleveres i
Hæmodialyseafdelingen.

• I tilfælde af feber, kulderystelser eller varme, rødme og hævelse ved kateteret kontaktes
hæmodialysen.

• Ved brusebad beskyttes forbindingen med en badeforbinding. Sættes på af personalet. Karbad og
svømning er ikke tilladt af hensyn til infektionsrisikoen.

• Skulle kateteret ved et uheld glide ud, hvilket meget sjældent sker, skal du holde på indstiksstedet,
helst med en steril kompres. Du skal herefter lægge dig ned, mens du fortsat trykker på stedet. Efter
15 min. skulle blødningen være stoppet, så du kan ringe til os på Hæmodialysen.

• I tvivlstilfælde eller ved problemer kontaktes Hæmodialysen. Fra lørdag kl. 15 til søndag kl. 15
kontaktes Nefrologisk Sengeafsnit. Hvis der er problemer med vedvarende blødning kontaktes
nærmeste skadestue.


