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märkning av in- 
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Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala 
riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. 
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Förord  
Region Skånes riktlinje följer i huvudsak Vårdhandbokens 
rekommendationer för märkning av in- och utfarter, det vill säga svart text 
på vit botten och inga förkortningar. Region Skåne har beslutat att göra två 
avsteg från Vårdhandbokens rekommendationer; avstegen gäller röd 
färgkodning för artärkateter och förkortning till PICC-kateter.  

 

Malmö 2023-03-17 

 

  

Pia Lundbom  

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Dokumentinformation 
 Namn Position E-postadress 
Huvudansvarig Ann Svensson Regional 

chefsjuksköterska 
ann.svensson@skane.se  

Fastställt av Pia Lundbom Hälso- och 
sjukvårdsdirektör 

Pia.Lundbom@skane.se  

Sakkunniggrupp  Regional 
chefsjuksköterskegrupp 

  

Kontaktperson 
Koncernkontoret 

Ann Svensson Regional 
chefsjuksköterska 

ann.svensson@skane.se  

Administrativ 
kontaktperson 

Monica Olsson Chefssekreterare Monica.E.Olsson@skane.se  

 

Giltighet 

 Giltig från och med Giltig till och med Ansvarig/huvudförfattare 
Ursprunglig version        2018-04-18 Agnetha Perlkvist 
Revidering 2018-04-27  2020-04-27 Agnetha Perlkvist 
Revidering 2020-04-27 2022-04-27 Denize Djurfeldt 
Revidering 2023-03-17 Tills vidare Ann Svensson 

 

Förankring 
Regional chefsjuksköterskegrupp. 
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Bakgrund  
Genom att märka patientens in- och utfarter minskar risken för förväxling. I 
Region Skåne finns beslut1 om standardiserad märkning av in- och utfarter. 
Region Skånes riktlinje följer i huvudsak Vårdhandbokens 
rekommendationer för märkning av in- och utfarter, men av 
patientsäkerhetsskäl utformas etiketterna för artärkateter och för perifert 
insatt central kateter på ett särskilt sätt. 

Märkning av artärkateter och 
perifert insatt central kateter 
I Region Skåne gäller följande märkning: 

• ”PICC-kateter” istället för ”perifert inlagd central venkateter” (bild 
1). 

• Etikett för artärkateter färgkodas med röd ram (bild 2). 

Bild 1 

 

Bild 2 

 

Beställning av etiketter 
Logga in i Raindance - Marknadsplats 

Efter inloggning går det att söka på artikelnumret för inköpsuppdrag (finns 
att hitta i Excel-dokumentet med beställningsinformation längre ner i texten. 
Alternativt går det att använda sökord som exempelvis "central" eller 
"subkutan" för att få fram de standardiserade etiketterna för in- och utfarter 
på första sidan. 

 
1 Beslut taget av koncernråd Patientsäkerhet 2015. 

https://marknadsplatsen.i.skane.se/regskane/faces/portal/login/login.xhtml?windowId=950
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Beställningsinformation om etiketter för in- och utfarter (xls) 

Privata vårdgivare beställer etiketter enligt fastställda rutiner 

Relevanta länkar 
Märkning - Vårdhandboken (vardhandboken.se) 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvardgivare.skane.se%2Fsiteassets%2F1.-vardriktlinjer%2Fpatientsakerhet%2Fbestallningsinformation-om-standardiserade-etiketter-for-markning-av-in--och-utfarter.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/markning-av-in--och-utfartsvagar/markning/
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