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Landsgruppe Access 
Utarbeidet: 10.10.10 Benschop P. 

 
Nasjonal access-retningslinje: Preservere vener 
 

Hensikt og omfang 

Når en pasient har terminal nyresvikt og trenger dialysebehandling i framtida er 
det viktig å skape en god blodtilgang. Hos eldre pasienter kan dette være 
vanskelig p.g.a. dårlig karforhold. Det er derfor viktig å preservere vener hos 
pasienter når anleggelse av AV-fistel er aktuelt. 
Mellom diagnose terminal nyresvikt og anleggelse av AV-fistel legges stor vekt på 
å forebygge skade på blodkarene som er aktuelle for anleggelsen av en AV-fistel. 
Når diagnose terminal nyresvikt er kjent skal man starte med å preservere vener 
til begge overekstremiteter uansett hvilke arm som er dominant. AV-fistler 
anlegges ikke på pasienter som skal ha PD eller skal transplanteres i nær 
framtid. Venepreservering gjelder for alle pasienter med terminal nyresvikt 
uansett behandlingsform, da det kan være aktuelt med hemodialyse på et senere 
tidspunkt.   
 

Ansvar/målgruppe 

 Sykepleiere på dialyseavdeling, sengepost og poliklinikk 

 Leger på dialyseavdeling, medisinsk poliklinikk og sengepost  

 Pasient selv, når pasientens tilstand gjør det mulig 

 Pårørende 
 

Handling 

 Før henvisning til karkirurgen tas det en ULDoppler Mapping, se prosedyren 
”AVF: ULDoppler”, for å vite hvilken arm kan være egnet til anleggelse av AV-
fistel. Vener på denne armen preserveres. Den andre armen kan nå brukes til 
infusjon og blodprøver.  

 Pasienter med kronisk nyresvikt bør henvises til karkirurgen for anleggelse av 
en primær AV-fistel når GFR <30 ml/min/1.73m² (CKD trinn 4) eller når man 
forventer at oppstart av dialysebehandling er nødvendig innen 1 år. 
Modningsperioden til en AV-fistel er på minst 6 uker. Ekstra tid trengs 
eventuelt til en PTA eller kirurgisk intervensjon. KDOQI guidelines anbefaler 
forberedelse av en AV-fistel minst 6 måneder før forventet oppstart av HD-
behandling (KDOQI 2006). 

 Etter anleggelse bør en AV-fistel kontrolleres hver dag, av pasient og/eller 
(dialyse)sykepleier og/eller nyrelege og funn må dokumenteres i DIPS. Gi 
pasienten et stetoskop (på utlån) og gi informasjon og instrukser om bruk av 
det.  

 Hvis modning er utilstrekkelig i løpet av modningsperioden skal det tas en ny 
ULDoppler.  

http://domino.sykepleierforbundet.no/nettside/brukere/MedlReg.nsf/frmFaggruppeMedlem?OpenForm&groupId=8847546&login
http://domino.sykepleierforbundet.no/nettside/brukere/MedlReg.nsf/frmFaggruppeMedlem?OpenForm&groupId=8847546&login
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 Et AV-graft bør anlegges minst 3-6 uker før start av dialysebehandling, hos 
pasienter som ikke er egnet til primær AV-fistel.  

 

Infusjon/venepunktering 

 Unngå infusjon eller venepunktering på begge armer. Når venepunktering er 
uungåelig så bruk forskjellige stikksteder.  

 Når det gjelder en inneliggende pasient så skal armen(e) merkes for å unngå 
punktering/skade. 

 Når det gjelder venepunktering (blodprøver) foretrekkes i rekkefølge: 
a. Albue (om mulig vene basilica) 
b. Hendenes dorsale side 
c. Føttene 

 Når det gjelder infusjon foretrekkes i rekkefølge: 
a. Hendenes dorsale side 
b. Føttene 
c. Albue 

Obs: rekkefølge gjelder ikke medikamenter som det er kjent for å kunne 
forårsake tromboflebitt. Da foretrekkes albuen p.g.a. blodkarets større 
diameter og følgelig høyere blodflow som minker fare for tromboflebitt.  

 
Hemodialysekateter 

 Hvis et sentralt venøst kateter er indisert så skal innleggelse av subclavia 
kateter unngås. Hvis mulig skal dialysekateter legges på kontralateral side til 
planlagt AV-fistel. Her foretrekkes: 
a. Vena jugularis (interna) kateter 
b. Vena femoralis kateter 

 
Venetrening 
Venetrening for å optimalisere potensielle blodkar (Leaf 2003, Oder 2003, Rus 2003, 
Shemesh 2004). Start venetreningen helst 6-8 uker før anleggelse av AVF. Gi 
treningsball (se bilde) som man kan hente på dialyseavdelingen.  
 

 
 
Øvelse: å klemme en treningsball 3-5 ganger hver dag, 5 minutter for hver gang.  
Fortsett med venetrening til førstegangs bruk av AV-fistelen.  
Pasienten får informasjon om bevaring av vener og et varselkort (se bilde) som skal 
vises til helsepersonell ved blodprøver/innleggelse på sykehus. Pasient kan 
oppbevare det i lommeboka.  
Man kan få tak i varselkortet på medisinsk poliklinikk, sengepost og 
dialyseavdelingen. 
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