
A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling 
Hospitalsenhed Midt, Viborg. Operation og Intensiv 

A2. Forsøgets titel Den rette IV-adgang på det rette tidspunkt. 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål Nedbringe antallet af perifere venekateter-anlæggelser (PVK) for 
patienter med behov for intravenøs (IV) administration af medicin 
mere end 5 døgn. Herigennem nedbringe behovet for akutte 
ultralyds-vejledte (UL) genanlæggelser af PVK’er i vagten, hvilket 
ofte udsætter patienternes IV-behandling samt udgør en ikke 
uvæsentlig del af vagtbelastning for afdelingens yngre læger. 

B2. Beskrivelse På Operation og Intensiv kan man aktuelt få anlagt følgende kateter 
til IV administration.  

1. Et almindelig PVK, udføres af både sygeplejesker og læger.
2. Et centralt vene kateter (CVK), udføres altid af en læge
3. En Introcan Extended Length i stor vene i overarm, aktuelt

udføres altid af en læge. Introcan fra Bbraun er med sine 6,6
cm anlagt UL-vejledt i en stor vene i overarmen en
mellemting mellem et almindeligt PVK og et CVK.

Herudover er der udviklet nye generationer af Midlines, som vi 
endnu ikke bruger på OPIN. Disse er som Introcan en mellemting 
mellem almindelige PVKer og et CVK. Disse indsættes UL-vejledt på 
overarmen, kan være 8-20 cm lange men stopper før vena axilaris. 
Disse kan lægge op mod 30 dage. 

Projekt ”Den rette IV-adgang på det rette tidspunkt” har 3 grene. 

1. Yderligere træning af sygeplejerskerne i blokrummet med
sigte på, at 3-5 opnår et højt niveau i UL-vejledte
anlæggelser af almindelig pvk’er og Introcan. Herudover vil
vi afprøve den nye generation af midline- og picc-line-
kateter på relevante patientgrupper og vurdere om det for
vores enheds størrelse, giver mening at oplære
sygeplejerskerne i dette.

2. Vi vil gennem information og undervisning til de rekvirerende 
afdelinger øge kendskabet til de forskellige iv-
adgangsmuligheder, hvor varighed og type af medicin er
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afgørende for vores katetervalg. De skal således altid oplyse, 
til hvad og hvor længe de ønsker en iv-adgang. Herudover 
informere om vigtigheden af registrering, når de seponerer 
iv-adgange, da vi har behov for denne viden til
kvalitetssikring.

3. Kvalitetssikring – så vidt muligt vil vi følge op på de
forskellige typer af iv-adgange, herigennem undersøge hvor
længe de forskellige typer holder og registrere evt.
komplikationer. Slutteligt skulle vi gerne ud fra et
betragteligt kliniknært datasæt kunne vurdere, om de noget
omkostningsfulde nye generationer af midline-kateter kan
svare sig i forhold til gentagne anlæggelse af almindelige
pvk’er og Introcan dels for patienterne men også for vores
organisering.

B3. Aftalens indhold 
- Hvad har I konkret aftalt?Ð
Der er aftalt et tillæg på X
kr,Ð Vi fraviger
overenskomstens arbejds-
Ðidsregler (§ X) på følgende
måde:Ð Evt. vedlæg
dokumentation som bilag

Oplæring af sygeplejerskerne foregår i dagstider i blokrummet. 
 Opfølgningen af de forskellige typer af iv-adgange uddelegeres til 
dels til blok-sygeplejerskerne og på ca. ugentlig basis gøres 
status. I høj grad forventes projektet gennemført i arbejdstid. 

• En dag om måneden i blokrummet/dagkir., lidt mere i
opstarten

• Sparring med overlæge-kollegaer som har sin daglige gang i
blok-rummet

• Undervisning på afdelingerne i arbejdstid
• Eftermiddagstider efter ECT til udarbejdelse af instruks mm.

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

  

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

01.04.22 – 31.12.23 

B5. Organisering 



B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 – 
35.000 eller 50.000 kr.) – 
tildeles den ansvarlige 
afd.læge 

Med projektets omfang forventes det honoreret med 50.000 kr. 
årligt. 

Uddybende bemærkninger: 



C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 01.04.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

31.12.2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato: 31.03.2022 

Leder Afdelingslæge 

For YL For Region Midtjylland 

Dato 

D. Aftalen er godkendt




