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Introduktion: I sjuksköterskans dagliga arbete ingår omvårdnad av patienter med perifera 
och centrala venkatetrar. Majoriteten av alla patienter har någon form av venkateter under sin 
vårdtid. Det är upp till sjuksköterskan att ha kunskap om omvårdnaden och förebygga 
eventuella komplikationer. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kompetens relaterat till 
omvårdnaden av perifera och centrala venkatetrar. Metod: Litteraturstudiens metod baserades 
på Polit och Beck (2016) nio-steg. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Totalt 
kvalitetsgranskades 11 artiklar vilka presenterades i resultatet i kategorier utefter de sex 
kärnkompetenserna. Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier; Informatik, 
Evidensbaserad vård och Säker vård. Slutsats: Resultatet pekar på att följsamheten till 
nationella riktlinjer kring hantering av PVK och CVK är låg beroende på okunskap eller att 
sjuksköterskan aktivt väljer att avvika från dem. Detta i sin tur leder till onödiga 
komplikationer och lidande för patienten. För att upprätthålla en patientsäker vård behöver 
kunskapen öka kring omvårdnaden av patienter med PVK och CVK.  
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Introduktion 
Perifera och centrala venkatetrar används allt mer inom modern sjukvård. Upp till 85 procent 
av alla patienter som söker vård på sjukhus behöver någon form av venkateter (Koegh et al. 
2015). Patienter med centrala venkatetrar blir allt mer vanligt förekommande inom 
vårdavdelningar och hemsjukvård (Climo et al. 2003; Hammarsköld et al. 2006). 
Användningen av perifera och centrala venkatetrar är dock inte riskfritt och eventuell 
kateterrelaterad infektion kan uppstå (Climo et al. 2003; Hammarsköld et al. 2006; Zingg & 
Pittet 2009).  
 

Perifer venkateter 
En perifer venkateter [PVK] är ett böjbart och ihåligt plaströr som förs in i patientens ven 
(Marsh et al. 2015). De vanligaste indikationerna för PVK är att intravenöst ge tillförsel av 
läkemedel, vätska, blod eller näringsämnen och vid behov även för blodprovstagning (Koegh 
et al. 2015) och används främst för korttidsbruk (Vårdhandboken 2017a). PVK läggs främst in 
i vener på underarmen eller handen, men kan även användas i nedre extremiteter. Om patienten 
har svåråtkomliga kärl, kan ultraljudsledd katetersättning användas som hjälpmedel för att 
underlätta inläggningen. Det är även rekommenderat att använda sig av ultraljud vid 
kateterisering om en PVK med bred lumen ska föras in. Ultraljudstekniken ökar 
sjuksköterskans möjlighet till en lyckad insättning (Moureau & Chopra 2016). 
 

Centrala venkatetrar  
Centrala venkatetrar [CVK] är ett samlingsnamn för; Central venkateter, perifert insatt central 
venkateter [PICC-line] och subkutan venport [SVP]. Det är vanligast att CVK används på 
onkologiska avdelningar eller intensivavdelningar (Moureau & Chopra 2014). En CVK är 
inlagd i en central ven till skillnad från en PVK, där vanliga vener för inläggning är vena 
jugularis interna, vena subclavia och vena femoralis, för att sedan leda kateterspetsen till vena 
cava superior (Björkman & Karlsson 2014). Val av CVK framför PVK görs när behandlingen 
av patienten överskrider 14 dagar, när man vill minimera antalet punktioner av kärl, vid 
tillfällen när patientenen är svårstucken och även vid administration av läkemedel som inte är 
kompatibla för perifera kärl (Moureau & Chopra 2016). 

 
Riktlinjer för och handhavande av perifera och centrala venkatetrar 
Sjuksköterskan är den som lägger in PVK och ska tillämpa basala hygienrutiner och ett aseptiskt 
arbetssätt vi inläggning. Sjuksköterskan ska dokumentera datum, klockslag, kateterstorlek, val 
av arm, inläggningsställe och antalet misslyckade försök i patientens journal. Förbandet ska 
märkas med datum, klockslag och signatur. Inspektion och palpation av insticksstället ska ske 
dagligen för att upptäcka eventuella komplikationer i det tidigaste stadiet. Om komplikationer 
uppstår ska det dokumenteras och PVK ska avlägsnas omedelbart. Komplikationer relaterat till 
PVK kan leda till obehag för patienten men är sällan livshotande. Katetern ska inte vara insatt 
längre än nödvändigt och tiden bör inte överskrida 72 timmar. PVK används ofta inom 
slutenvården men mycket sällan i öppen- och hemsjukvården. Sjuksköterskan ansvarar för att 
inspektion sker dagligen för att upptäcka symtom och tecken på komplikationer samt ansvarar 
för att PVK avlägsnas i tid (Björkman & Karlsson 2014; Vårdhandboken 2017a). 

Centrala venkatetrar läggs vanligtvis in av en läkare, men kan också läggas in av en 
specialistutbildad sjuksköterska. Inläggningen av katetern ska tydligt dokumenteras i patientens 
journal och förbandet ska märkas med datum samt signatur. Sjuksköterskan ska efter 
inläggningen av respektive kateter observera inläggningsstället för att upptäcka tecken på 
infektion eller luftemboli, vilka kan vara livshotande tillstånd. Inläggningsstället och förbandet 



 

5 
 

ska observeras dagligen, visuellt och genom palpation inom slutenvården. I hemsjukvården och 
i öppenvården inspekteras inläggningsstället i samband med omläggning och patienten själv 
eller anhörig kan inspektera mellan omläggningarna. Patienten eller anhörig får då veta vilka 
symtom som bör uppmärksammas och vem som ska kontaktas om något symtom uppstår. Vid 
hantering/manipulation av de centrala venkatetrarna ska basala hygienrutiner och ett aseptiskt 
arbetssätt tillämpas. Arbetet ska ske metodiskt och genomtänkt för att minska antalet 
manipulationer då risken för infektion ökar varje gång kateterns system manipuleras. Katetrarna 
och trevägskranarna ska vara stängda och patienten bör ligga plant vid hantering av katetern för 
att undvika att luft kommer in i katetersystemet. För att kontrollera att katetern är funktionell 
innan användning ska sjuksköterskan spola katetern med natriumklorid och kontrollera 
backflöde, för att försäkra sig om att katetern ligger intravasalt. Sjuksköterskan ska även alltid 
kontrollera att kateterslangarna är märkta med rätt etikett för att minimera förväxlingsrisk. All 
hantering av de centrala venkatetrarna ska dokumenteras i patientjournalen. Sjuksköterskan 
behöver vara väl förtrogen med hur hanteringen av venkatetrarna ska utföras och ansvarar för 
att det utförs korrekt. Vid misstanke om komplikation ska ansvarig läkare genast kontaktas 
(Björkman & Karlsson 2014; Vårdhandboken 2016a; Vårdhandboken 2016b; Vårdhandboken 
2017b). 
 

Sjuksköterskans kompetens  
Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens. Omvårdnad omfattar 
vetenskapligt kunskapsområde och patientnära arbete utifrån en humanistisk människosyn. 
Sjuksköterskan har ett eget yrkesansvar som innebär att kontinuerligt kritisera och analysera 
styrkor och svagheter i den egna kompetensen samt utveckla och fördjupa sina kunskaper 
utifrån aktuell forskning. Sjuksköterskans ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och all 
omvårdnad utgår från respekt för integritet, självbestämmande och mänskliga rättigheter. 
Sjuksköterskan är ledaren i omvårdnadsarbetet och ska arbeta utifrån omvårdnadsprocessen. 
Kompetensen omfattar en helhetsbild över patientens sjukdom och hälsa (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017).  
 
Sjuksköterskan bör förhålla sig till och arbeta utifrån de sex kärnkompetenser; Personcentrerad 
vård, Samverkan i team, Evidensbaserad omvårdnad, Säker vård, Informatik, 
Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
Personcentrerad vård innebär att patienten ska känna sig sedd för den unika individ patienten 
är, samt att sjuksköterskan har förståelse för de individuella behoven. Vården utgår ifrån 
patientens berättelser för att ömsesidigt ta del av varandras kunskap för att sedan kunna gå in i 
partnerskap. Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetens för att uppnå en 
god och säker hälso- och sjukvård. Evidensbaserad omvårdnad innebär att arbeta utifrån bästa 
möjliga evidens som noggrant är vetenskapligt beprövat eller beprövad erfarenhet. Säker vård 
innebär att arbeta förebyggande för att patienten inte ska drabbas eller riskerar att drabbas av 
vårdskada. Informatik innebär att arbeta med elektroniska verktyg och tjänster för att 
dokumentera om patientens behov och situation samt kunna genomföra en säker 
informationsöverföring genom hela vårdprocessen. Förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling innebär att arbeta för att utveckla patientens omvårdnad utifrån behov och 
resurser för en god och säker vård. Sjuksköterskan måste också förstå vikten av att mäta och 
följa upp vårdens kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
 
Den legitimerade sjuksköterskan har enligt kompetensbeskrivningen (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017) ansvar för att arbeta utifrån aktuella lagar, författningar, 
styrdokument och lokala riktlinjer. I sjuksköterskans kompetens ingår att arbeta för att främja, 
bibehålla och återge hälsa hos patienten. I omvårdnaden av patienter med PVK eller CVK krävs 
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kunskap, kännedom om samt följsamhet till lokala och nationella riktlinjer (Björkman & 
Karlsson 2014). I Patientsäkerhetslagen (2010:659, kap 6) har den som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonal själv ansvar för att vården är patientsäker samt ett eget ansvar för hur 
arbetsuppgifterna utförs. Sjuksköterskan ska vårda en patient med PVK och CVK korrekt för 
att säkerställa att vården är patientsäker och att minska risken för att komplikationer uppstår 
(Climo et al. 2003; Hammarsköld et al. 2006; Zingg & Pittet 2009). Enligt Patientdatalagen 
(2008:355) har sjuksköterskan skyldighet att dokumentera och föra patientjournal. Syftet med 
att föra patientjournal är främst för att främja en god och säker vård av patienten, men också 
för verksamhetsutveckling, forskning och självklart för patienten själv (Patientdatalagen 2008). 
I omvårdnaden av patient med PVK och CVK är dokumentationen oerhört viktig, då den 
redovisar eventuella förändringar men också väsentliga uppgifter om själva katetern (Björkman 
& Karlsson 2014).    
 
Problemformulering 
PVK och CVK blir allt mer vanligt förekommande på vanliga vårdavdelningar och inom 
hemsjukvården och ingår därmed i större utsträckning i allmänsjuksköterskans dagliga 
arbetsuppgifter. I takt med den ökande användningen, ställs ytterligare krav på sjuksköterskans 
kompetens. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden av patienter med PVK och CVK 
utförs korrekt och förväntas ha kunskap om både PVK och CVK gällande nationella riktlinjer, 
dokumentation, handhavande och bedömning av eventuella komplikationer. För att förebygga 
risker för komplikationer och upprätthålla patientsäkerheten i omvårdnaden av patienter med 
PVK och CVK behövs ytterligare forskning för att undersöka sjuksköterskans kompetens. 

 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans kompetens relaterat till 
omvårdnaden av patienter med perifera och centrala venkatetrar.  
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Metod 
En litteraturstudie börjar alltid med en eller flera frågeställningar. Frågeställningar och syfte 
besvaras sedan genom en välutvecklad plan för att söka information kring ämnet (Polit & Beck 
2016). Forsberg och Wengström (2016) beskriver en litteraturstudie som en litteraturöversikt 
och en sammanställning av det aktuella kunskapsläget inom forskningsområdet, där valda 
studier analyseras. Litteraturstudien bygger på Polit och Becks (2016) nio steg, fritt översatt 
från engelska till svenska samt en ändrad ordningsföljd på steg 6 och steg 7. 
  

 
Figur 1. Polit och Becks nio steg fritt översatt till svenska. Modellen är modifierad i steg 6 & 7 

  

Inklusions- och exklusionskriterier 
Litteraturstudien baserades enbart på artiklar skrivna från 2013. Inkluderade artiklar skulle vara 
skrivna på svenska, engelska, norska eller danska. Artiklarna skulle fokusera på omvårdnaden 
av patienter med PVK och CVK. Artiklar som enbart berörde specialistsjuksköterskor 
exkluderades likaså review-artiklar. 
  

Litteraturstudie-/sökning 
Litteraturstudien startade på steg 1 av Polit och Becks (2016) nio-steg, genom att ett syfte 
formulerades. I steg 2 (Polit och Beck 2016) arbetades sökorden fram för att sedan systematiskt 
söka igenom de valda databaserna. Databaserna som användes i litteraturstudien var Cinahl och 
PubMed, då respektive databas innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 
2016), vilket var relevant för litteraturstudien. Sökorden valdes utifrån vilka Headings som 
fanns i Cinahl och vilka MeSH-termer som fanns i PubMed. Headings och MeSH-termer 
användes i högsta möjliga mån, för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar. Sökord i fritext 
användes för att precisera sökningarna. Alla sökord prövades var för sig och sedan i 
kombination. De sökord som slutligen valdes var Professional Competence, Nursing Care, 
Catheterization, Central Venous, Catheterization, Peripheral och Practice guidelines i Cinahl. 
Sökordet Nursing Care användes i Cinahl för att begränsa antalet träffar. Sökordet Professional 
competence i kombination med Central venous, Catheterization och Peripheral venous, 
Catheterization resulterade i enbart en artikel med angivna inklusions- och exklusionskriterier, 
därav valdes fler sökord för att finna artiklar relevant till syftet. I PubMed användes sökorden 
Nurs*, Venous AND catheters (MeSH) och Guidelines. Sökordet venous AND catheters (MeSH) 
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var ett samlingsnamn för alla typer av katetrar vilken också var den rekommenderade MeSH-
termen som databasen föreslog för sökningen. Guidelines valdes att inkluderas då sökningen 
gav flera träffar som specifikt handlade om omvårdnaden utefter nationella riktlinjer och gav 
litteraturstudien ett bredare resultat inom syftets ramar. Sökordet Nurs* omfattar allt relaterat 
till omvårdnad och sjuksköterskan, däribland ordet “kompetens”, därför ansågs en ytterligare 
sökning omotiverad. Databasen PubMed innehåller mycket medicinsk forskning, därför 
inkluderades sökordet nurs* för att få fram artiklar relevanta för litteraturstudien. (Se tabell 1 
& 2). 
 
Tabell 1. Databassökning i Cinahl: sökord, träffar och urval. 

 
MH = Major Heading 
 
Tabell 2. Databassökning i PubMed: sökord, träffar och urval. 

 
Siffran inom parentes avser interna dubbletter, * före siffra avser externa dubbletter. 
MeSH = Medical Subject Heading. 
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Urval 
I urval ett (1) valdes relevanta artiklar utifrån databaserna enligt Polit och Becks (2016) nio 
steg, steg 3 och steg 4. Artiklarnas titel och abstrakt lästes och artiklarnas relevans jämfördes 
mot studiens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. Den systematiska 
litteratursökningen gav 38 artiklar som stämde överens med studiens syfte. De artiklar som 
valdes bort i urval ett (1) var artiklar som inte stämde överens med inklusions- och 
exklusionskriterierna och/eller inte var relevanta till studiens syfte. Artiklar som inkluderade 
fler professioner än allmänsjuksköterskan valdes ändå att inkluderas om svaren från respektive 
profession gick att urskilja i artiklarnas resultat.  
 
I urval två (2) lästes artiklarna i fulltext och totalt 38 artiklar från databaserna Cinahl och 
PubMed granskades enligt steg 5 (Polit och Beck 2016). Totalt exkluderades 27 artiklar i urval 
två, eftersom artiklarna handlade om specialistvård, några var reviewartiklar och majoriteten 
artiklarna svarade inte på litteraturstudiens syfte. 
  
I urval tre (3) granskades artiklarna kritiskt genom en kvalitetsgranskning enligt steg 6 (Polit 
och Beck 2016). Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av Polit och Beck 
(2016) “Guide to an overall critique of a quantitative research report”. Totalt 
kvalitetsgranskades 11 artiklar där artiklarna bedömdes ha medel till hög kvalitet.   
  

Databearbetning och analys 
I steg 7 (Polit och Beck 2016) inhämtades information från artiklarna. Artiklarna lästes först 
individuellt och diskuterades därefter gemensamt för att kartlägga vad som skulle extraheras. 
Artiklarna fick ett nummer för att enklare kunna urskilja extraherat data. Artiklarna med resultat 
av både sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och läkare lästes igenom, men det 
var endast resultat från sjuksköterskorna som extraherades. De extraherade data analyserades 
enligt steg 8 (Polit och Beck 2016) för att identifiera kategorier. Data analyserades deduktivt 
och kategoriserades utifrån de sex kärnkompetenserna. Resultaten i artiklarna kodades med 
olika färger som sedan identifierades till huvudkategorier och underkategorier, där också 
likheter och skillnader identifierades i artiklarna. Artiklarnas resultat identifierades till tre 
kategorier utifrån kärnkompetenserna och datat sammanfattades till litteraturstudiens resultat 
enligt steg 9 (Polit och Beck 2016).   
  
  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är etiska aspekter viktigt och i litteraturstudien har 
endast etiskt granskade artiklar av etisk kommitté använts. Samtliga artiklars resultat 
redovisades utifrån vad som var relevant till syftet, utan några egna värderingar eller åsikter för 
att säkerställa att studien från början till slut var objektiv (Forsberg & Wengström 2016). 
Artiklarna översattes med hjälp av lexikon för att få en så rättvis översättning som möjligt samt 
att de inte gav några utrymmen för feltolkning. Artiklarna lästes individuellt och gemensamt. 
Plagiering, fusk eller förvrängningar av artiklarnas resultat förekommer inte i 
litteraturstudien. Alla artiklar som bedömdes svara på litteraturstudiens syfte presenteras i en 
artikelmatris (se bilaga 1).   
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Resultat 
Resultatet baserades på 11 kvantitativa artiklar som har kvalitetsgranskats och stämmer överens 
med litteraturstudiens syfte (Se Bilaga 1). Artiklarna var från flertalet länder; Italien (n=3), 
Spanien (n=1), Australien (n=1), Brasilien (n=1), Egypten (n=1), Kina (n=1), Singapore (n=1), 
Kanada (n=1) och USA (n=1). Artiklarna var publicerade mellan 2014 och 2017 (md= 2016). 
Resultatet presenterades i tre kategorier utifrån de sex kärnkompetenserna vilka var, Informatik, 
Evidensbaserad vård och Säker vård.  
  
Informatik 
 
Dokumentation i patientjournalen (Russell et al. 2014) och datering av förband (Alkubati et al. 
2015) var två åtgärder som var viktiga i omvårdnaden av patienter med PVK och CVK. 
Sjuksköterskorna dokumenterade lokalisationen och datumet när en PVK sattes och även när 
den avlägsnades eller byttes (Russell et al. 2014). 
  
Det visade sig att sjuksköterskorna missade att datera förbanden och etikettering av 
kateterslangarna på CVK (Page et al. 2015). Dokumentationen kring PVK och CVK var 
stundtals bristfällig och inkorrekt hos sjuksköterskorna. En PVK som var placerad i höger arm 
var dokumenterad att den satt i vänster arm. Det fanns även venkatetrar som inte var 
dokumenterade överhuvudtaget. Fastän sjuksköterskorna var noggranna med att dokumentera 
insättningsdatumet för katetern, missades det att dokumenteras om PVK byttes ut och därmed 
det nya datumet. Sjuksköterskorna hade avskrivit befintliga komplikationer kring PVK men 
som faktiskt fanns där när kontrollanten inspekterade området. Det visade sig även att 
sjuksköterskorna stundtals hellre dokumenterade på en whiteboardtavla utanför patientens rum 
när förbandet skulle bytas än på den plats som var avsedd (Russell et al. 2014), eller att 
sjuksköterskorna inte alls dokumenterade information om venkatetern i patientjournalen (Page 
et al. 2015). 
  
 
Evidensbaserad vård 
 
Omvårdnaden av patienten innebar hur handhygienen utfördes, användning av rätt klädsel, 
tillämpning av steril teknik och att täcka över området som ska hållas sterilt med en steril duk 
vid assisterad insättning av CVK och spolning av venkatetern (Alkubati et al. 
2015).  Omvårdnaden inkluderar att följa riktlinjerna kring hur länge venkatetrarna ska vara 
insatta och när den bör avlägsnas (Cicolini et al. 2014; Palese et al. 2016; Tan et al. 2016). 
Venkatetrar som inte aktivt användes skulle spolas enligt rutin och även vara avstängda när den 
inte användes (Russell et al. 2014). 
  
Det visade sig att trots riktlinjerna om hur länge en PVK ska vara insatt, fanns det sjuksköterskor 
som lät PVK sitta kvar efter att den angivna rekommenderade tiden överskridits. Detta kunde 
bero på att sjuksköterskan själv gjorde ett medvetet val om att låta PVK sitta kvar eller att 
patienten inte lät sjuksköterskan byta ut den (Cicolini et al. 2014). Det visade sig att 
handhavandet av CVK var varierande på grund av avvikande och/eller obefintliga riktlinjer 
kring inläggning, manipulering och avlägsning (Keeler 2014). En stor del av CVK som inte 
användes för behandling var inte “låsta/avstängda” och det var endast en av de oanvända CVK 
som blev ordinerad rutinspolning med natriumklorid (Russell et al. 2014). När 
specialistsjuksköterskorna skulle lägga in en CVK eller assistera en läkare vid inläggning, 
täcktes området som skulle hållas sterilt inte över helt med en steril duk och mer än hälften 
tillämpade inte steril teknik när de öppnade det sterila venkateter-kitet. Sjuksköterskorna 
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utförde handtvätten bristfälligt och använde inte alltid rätt klädsel under omvårdnaden av en 
patient med CVK (Alkubati et al. 2015). 
  
  
För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett säkert och korrekt omvårdnadsarbete behövs 
kontinuerlig utbildning inom inläggning, omvårdnad och hantering av venkatetrar. 
Utbildningen bör vara riktad mot sjuksköterskorna för att öka deras vaksamhet i omvårdnaden 
av patienten med PVK eller CVK och minska oönskade negativa incidenter på grund av den 
mänskliga faktorn. För att sjuksköterskorna ska kunna förbättra sin kompetens inom 
omvårdnaden av patienter med venkatetrarna krävs god inlärningsförmåga, rationellt tänkande 
före användning av venkatetern och hur komplikationer kan uppkomma och förebyggas (Keeler 
2014). Bland sjuksköterskorna framkom det att det fanns kunskapsbrister gällande riktlinjer i 
omvårdnaden av patienter med CVK. Sjuksköterskorna hade bristande kunskap om infektioners 
patofysiologi, hur de skulle identifiera och bedöma en begynnande infektion och även var en 
CVK ska vara placerad. Det saknades kunskap om vilka antiseptiska medel och förband som 
bör användas och hur ofta de ska bytas (Alkubati et al. 2015) och korrekt spolning med heparin 
(Keeler 2014). Sjuksköterskorna hade god kunskap om hur ofta en CVK bör bytas och 
omvårdnaden kring patienten med en CVK (Alkubati et al. 2015). 
  
Kunskapen om omvårdnaden hos sjuksköterskor spelade in på förekomsten av kateterrelaterade 
infektioner hos patienter med CVK. Det visade sig att kunskapsnivån skiljde sig markant före 
och efter utbildning inom området. Den markanta ökningen gällande kunskap och kompetens 
kring omvårdnaden av CVK yttrade sig också som en kraftig minskning av kateterrelaterade 
komplikationer. En granskning två år efter utbildningstillfället påvisade att komplikationerna 
hade minskat ytterligare (Page et al. 2015). Utbildning kring omvårdnaden av patient med CVK 
var viktig för att minska antalet komplikationer (Page et al. 2015), men också för att öka 
patientsäkerheten och omvårdnadens kvalitet (Keeler 2014). 
 
Säker vård 
 
En sjuksköterska ska i omvårdnadsarbetet kunna identifiera risker för komplikationer och 
handla adekvat ifall de uppkommer (Bertoglio et al. 2016). Omvårdnad av patienter med PVK 
och CVK inkluderade inspektion av insticksställe och fixering av PVK med förband (Russell 
et al. 2014). Russell et al. (2014) kunde identifiera att ett flertal av PVK inte hade insticksstället 
synligt på grund av felplacering vid fixering av förbandet eller dubbelt förband för fixering.  
 
Ifall omvårdnaden av en patient med PVK ignorerades eller glömdes bort, identifierades 
korrelationer till en ökad mängd komplikationer (Palese et al. 2015). Valet av kateterstorlek 
påverkade risken för komplikationer, i synnerhet om PVK hade en mindre lumen, och även ifall 
inläggningen var planerad eller inte (Cicolini et al. 2014). Risken för komplikationer ökade 
beroende på vilket kärl PVK sattes i (Cicolini et al. 2014; Tan et al. 2016) och det fanns en ökad 
risk för komplikationer ifall PVK var insatt längre tid än rekommenderat (Cicolini et al. 2014; 
Tan et.al 2016; Palese et al. 2015). Baretta et al. (2016) och Kang et al. (2017) beskrev att valet 
av kärl även påverkade risken för komplikationer kring en CVK. Ifall den totala tiden för CVK 
överskred 150 dagar medförde det en risk för komplikationer för patienten (Parás-Bravo et al. 
2016). Om patienten vårdades på en medicinavdelning var risken större att drabbas av 
komplikationer än om patienten vårdades på en kirurgisk eller ortopedisk vårdavdelning 
(Cicolini et al. 2014). 
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En patient med CVK kan uppvisa symtom på komplikationer som rodnad, smärta och att det 
vätskar kring insticksstället (Kang et al. 2014) och även ödem (Kang et al. 2014; Parás-Bravo 
et al. 2016). Även patienter med en PVK upplevde smärta några patienter fick även hematom 
vid sin PVK (Tan et al. 2016).  Infektion var en återkommande komplikation (Barretta et al. 
2016; Bertoglio et al. 2016; Kang et al. 2017) och vissa patienter upplevde feber-symtom med 
prover som visade på bakteremi (Barretta et al. 2016). Tromboflebit är den vanligaste 
komplikationen för PVK men också vanligt för CVK (Cicolini et al 2014; Kang et al. 2017; 
Palese et al. 2015; Parás-Bravo; Tan et al. 2016). För att sjuksköterskan enklare skulle kunna 
identifiera och mäta graden av tromboflebit hade de ett mätinstrument kallat VIPS (Visual 
Infusion Phlebitis Scale) till sin hjälp (Cicolini et al. 2014; Palese et al. 2015). Trombos var 
även en vanlig komplikation (Bertoglio et al. 2016; Kang et al. 2017; Parás-Bravo et al. 2016).   
 
Vissa komplikationer var mekaniska och relaterade till den direkta omvårdnaden. CVK kunde 
ofrivilligt dras ut (Barretta et al. 2016; Bertoglio et al. 2016; Kang et al. 2017) eller flytta sig 
inne i kroppen (migration) vilket gjorde att den inte var funktionell längre (Parás-Bravo et al. 
2016). En vanligt förekommande komplikation var ocklusion av CVK lumen (Barretta et al. 
2016; Bertoglio et al. 2016; Parás-Bravo et al. 2016). Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på 
ifall vätskan som ska infunderas går extravasalt och skapar ett subkutant läckage (Barretta et 
al. 2016). Komplikationer kring huden identifierades då Kang et al. (2017) beskrev att vissa 
patienter fick hudallergier. Hyperemi var en komplikation som några av patienterna utvecklade 
(Barretta et al. 2016). Orsaker till att PVK avlägsnades relaterat till komplikationer var att den 
lossnade, läckage, svullnad, infiltration, ocklusion eller att patienten själv drog ut den 
Komplikationer påverkade PVK livslängd och i många fall byttes PVK ut eller avlägsnades på 
grund av komplikationer, däremot avlägsnades inga PVK på grund av tromboflebit (Tan et al. 
2016). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans kompetens relaterat till 
omvårdnaden av patienter med PVK och CVK. Resultatet presenterades i tre kategorier utifrån 
de sex kärnkompetenserna. Resultatdiskussionen inleds med en kort summering av 
litteraturstudiens resultat indelat i de kategorier som skall diskuteras följt av diskussion kring 
artiklarnas resultat. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna brister i följsamheten till riktlinjer. 
Sjuksköterskorna lät katetern vara insatt längre än den rekommenderade tiden, men också 
felplacering av förband vilket försvårade inspektion och observation av insticksstället. 
Sjuksköterskorna dokumenterade också bristfälligt, felaktigt eller dokumenterade inte alls. 
Tillämpning av basala hygienrutiner och ett aseptiskt arbetssätt var något sjuksköterskorna hade 
låg följsamhet till, vilket resulterade i kateterrelaterade komplikationer. 

Informatik 

I New et al. (2014) studie om användning, utförande, dokumentation och komplikationer kring 
PVK påvisade att dokumentation kring insättning och byte av venkateter var bristfällig och det 
gick inte att följa upp en venkateter då det inte fanns någon dokumentation på anvisad plats. De 
påvisade också att dokumentationen var felaktig, då de hade dokumenterat fel arm där 
venkatetern var insatt. Sjuksköterskorna hade även avskrivit befintliga symtom och 
komplikationer, medan kontrollgruppen upptäckte att de faktiskt fanns (New et al. 2014). Detta 
framkom även i litteraturstudiens resultat. 

Kohle-Ersher et al. (2012) undersökte vad som påverkade sjuksköterskans eventuella oförmåga 
att dokumentera under ett skift och hur högt dokumentationen faktiskt prioriterades. Resultatet 
visade att den elektroniska dokumentationen ansågs vara en faktor som ökade patientsäkerheten 
men en begränsning av datorer gjorde att dokumentationen ibland uteblev eller glömdes bort. 
Andra orsaker var att datorn var långt bort från patienten eller på en besvärlig plats. 
Dokumentationen prioriterades lägre än andra omvårdnadsuppgifter, om näst lägst av alla 
sjuksköterskornas uppgifter. Sjuksköterskan valde ofta att dokumentera allt i slutet av sitt skift 
istället för direkt efter den genomförda omvårdnaden (ibid.). Risken med detta arbetssätt kan 
vara att information lätt glöms bort om sjuksköterskan har flera patienter under sitt skift, vilket 
då kan leda till fel i dokumentationen. Detta problem kan ses i litteraturstudiens resultat där 
sjuksköterskor skrev in PVK i fel arm och att patienter som hade komplikationer avskrevs. 

Evidensbaserad vård 

Att följsamheten var låg påvisade Hasselberg et al. (2010) i deras studie om sjuksköterskors 
följsamhet till nationella riktlinjer. Sjuksköterskorna lät PVK vara insatt mer än 72 timmar, 
vilket också ökade risken för komplikationer. Sjuksköterskorna visade dock bra följsamhet 
gällande rätt storlek av PVK beroende på ändamål (Hasselberg et al. 2010). En liknande studie 
av Johansson et al. (2008) och påvisade att sjuksköterskorna till viss mån följde lokala och 
nationella riktlinjer gällande insticksställe och storlek på PVK. Sjuksköterskorna hade däremot 
mindre följsamhet till dokumentation och datering av förbanden och även att följsamheten 
varierade gällande hur länge PVK var insatt. 

Att ha kunskap om PVK och CVK är viktigt för att undvika förekomsten av komplikationer hos 
patienter. Det framkom att sjuksköterskorna hade bristande kunskap inom vissa områden av 
hanteringen och utförande. Det visade också att förekomsten av komplikationer minskade om 
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sjuksköterskorna erhöll utbildning om hur katetrarna skulle hanteras och skötas. Cicolini et al. 
(2013) undersökte sjuksköterskors kunskap kring riktlinjer för att förebygga uppkomsten av 
kateterrelaterade infektioner. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade bristande kunskap 
kring utförande av handtvätt innan insättning av PVK, desinfektion av insticksstället, rätt 
förband för fixering av katetern samt hur läkemedel ska administreras, vilket också framkom i 
denna studies resultat. Humphrey (2015) undersökte också sjuksköterskors kunskapsnivå om 
CVK-relaterad infektion både före och efter utbildning. Frågorna ställdes om kunskapen kring 
patofysiologi, riktlinjer och prevention. Resultaten visade på en markant ökning av kunskapen 
hos alla sjuksköterskor och i synnerhet sjuksköterskorna med mindre yrkeserfarenhet 
(Humphrey 2015). Även Chong et al. (2013) visade i deras studie om upprätthållande av bästa 
möjlig omvårdnad för CVK, att följsamheten ökade markant till korrekt spolteknik efter 
utbildning i området. Möjligtvis saknar nyutexaminerade sjuksköterskor tillräcklig kunskap om 
omvårdnaden kring PVK och centrala venkatetrar från studietiden. Denna reflektion styrks av 
Bianco et al. (2013) vars resultat visade på en bredare kunskap relaterat till längre kliniskt 
arbete.  En svensk studie undersökte ifall det fanns en positiv korrelation mellan mängden 
självträning studenter hade genomfört jämfört med hur väl de genomförde insättningen av en 
PVK och omvårdnaden.  Studenterna som haft mer klinisk träning utförde momenten bättre och 
besvarade frågorna bättre. De kände sig även mer självsäkra i momentet att sätta en PVK (Ahlin 
et al. 2017). 

Den bristande följsamheten påverkade patientens hälsa och kunde orsaka förlängda vårdtider, 
sjukdom och en ökad dödlighet. Kostnaderna för vårdrelaterade infektioner är ett stort 
ekonomiskt problem för sjukvården (Foote & El-Masri 2016). Sadule-Rios & Aguileras (2017) 
beskrev i deras studie om sjuksköterskornas egen uppfattning kring följsamheten till 
handhygien att sjuksköterskorna återupprepande missade utförandet av handtvätt och kunde 
även beskriva vilka faktorer som spelade in. Sjuksköterskorna ansåg att de största hindren för 
att utföra god handhygien var hög arbetsbelastning och underbemanning följt av svårigheter att 
få på handskar då händerna var fuktiga. Närheten till handfat för att tvätta händer var också ett 
identifierat hinder och även brist på produkter nära till hands (Sadule-Rios & Aguileras 2017). 
När resultatet i påvisade låg följsamhet kring hygienrutiner och att tromboflebit var den 
vanligaste komplikationen för både PVK och CVK, reflekterades det över ifall det fanns ett 
samband. Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2017) beskriver att tromboflebit kan uppstå 
på grund av bristande handhygien vilket styrker sambandet i litteraturstudien.    
 
Litteraturstudiens resultat kunde endast kategoriseras i tre av de sex kärnkompetenserna. 
Omvårdnad av patienter med PVK och CVK innebär fler dimensioner än just evidensbaserad 
vård, informatik och säker vård. Fokuset i artiklarna tycktes framförallt vara den praktiska 
hanteringen av PVK och CVK och inget alls om bemötande eller upplevelser från varken patient 
eller sjuksköterska. En god omvårdnad bygger på ett personcentrerat förhållningssätt och ska 
ske i partnerskap med patienten. Det är viktigt att tillsammans med patienten uppmärksamma 
eventuella symtom och tecken, för att undvika att komplikationer uppkommer. För att kunna 
ge adekvat vård till patienter med PVK och CVK är patientens och anhörigas delaktighet viktig. 
 
En stor del av litteraturstudiens resultat beskrev sjuksköterskans omvårdnad av patienter med 
CVK. Resultatet kan därför antyda att sjuksköterskor i allmänhet saknar kunskap kring 
omvårdnaden av olika centrala venkatetrar. Detta är något som bör poängteras. Den låga 
följsamheten i omvårdnaden kan bero på att sjuksköterskan saknar kunskap om korrekt 
utförande av omvårdnaden. Även om kärnkompetenserna (Svensk sjuksköterskeförening 2017) 
beskriver att sjuksköterskan har ett eget ansvar för att utveckla sin egen kompetens, har det 
bevisats att utbildning ger positiva resultat för vårdkvaliteten. Ahlin et al. (2017) skrev om 
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självträning och utbildning för PVK och liknande koncept kan troligen överföras till andra 
medicintekniska moment, därtill hanteringen kring CVK.   

 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes för litteraturstudien var Polit och Becks (2016) nio steg. Artiklarna som 
valdes bearbetades med hjälp av den valda metoden för att beskriva aktuella studier och för att 
komma fram till ett resultat som besvarade litteraturstudiens syfte. Resultatet i litteraturstudien 
baserades på elva kvantitativa vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska. Artiklarna 
granskades enligt Polit och Becks (2016) mall ”Guide to an Overall Critique of Quantitative 
Research Report”, där artiklarnas kvalitet bedömdes ha medel till hög kvalitet. Sökorden gav 
en begränsad sökning, då flertalet artiklar riktades mot förekomsten av komplikationer samt 
vilka risker som ökade förekomsten av komplikationer. Det ansågs ändå vara tillräckligt med 
artiklar som fokuserade på resterande delar inom sjuksköterskans omvårdnad för att kunna 
redovisa de olika delar i resultatet. 
 
Sökorden som valdes i litteratursökningen söktes inom en femårsperiod där relevanta artiklar 
identifierades. Sökorden gav träffar på artiklar som var relevanta till syftet. De sökord som 
valdes söktes främst utifrån vilka MeSH-termer och Headings som fanns att tillgå i databaserna. 
Resterande sökord söktes i fritext för att rama in syftet ytterligare. Det kan vara en styrka att 
använda både MeSH-termer, Headings och sökningar i fritext i en litteraturstudie. En styrka 
kan också vara att två databaser har använts i litteraturstudien. En femårsperiod kan ha varit en 
för snäv begränsning för litteraturstudiens resultat och det kan ha fallit bort många relevanta 
artiklar på grund av den korta tidsperioden. Hade en tidsperiod på tio år valts kanske mer 
relevant vetenskap funnits att tillgå. Dock anses en begränsning på fem år bakåt i tiden som en 
styrka i litteraturstudiens resultat, för att det gav möjlighet att presentera de mest aktuella 
resultaten i det nuvarande forskningsläget. Sökordet competens gav för få träffar i Cinahl och 
ansågs inte behövas i Pubmed då det inkluderades inom sökordet Nurs*. Detta kan dock ses 
som en svaghet då sökordet omfattar allt relaterat till sjuksköterskan och sökningen blev inte 
precis, vilket gjort att relevanta artiklar möjligtvis har missats.  
 
Artiklarna som användes i litteraturstudiens resultat lästes och granskades var för sig och sedan 
gemensamt. Detta för att minska risken för feltolkning av artiklarnas resultat för att sedan 
sammanställa dem gemensamt. Artiklarna var skrivna på engelska och möjligen var några av 
artiklarna översatta en gång tidigare, då flertalet artiklar var från icke-engelskspråkiga länder. 
Med hjälp av engelskt-svenskt lexikon översattes artiklarna efter bästa förmåga för att undvika 
misstolkningar.  
 
En styrka med metoden som kan ha påverkat trovärdigheten av resultatet var att samtliga 
artiklar som användes kvalitetsgranskades. Artiklarnas geografiska bredd gav också en styrka 
till litteraturstudiens resultat då det antyder överförbarhet. En svaghet i litteraturstudien kan 
vara att litteraturstudiens resultat endast baserades på kvantitativa studier. Kvalitativa studier 
hade kanske kunnat ge ett bredare perspektiv gällande resultaten och framförallt svara på frågan 
”varför?” och orsakerna till resultaten. Det var dock inte förvånande att artiklarna var 
kvantitativa baserat på litteraturstudiens syfte.  
 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat påvisade att sjuksköterskor brister följsamheten till riktlinjer för 
hanteringen av PVK och CVK och att kunskapsnivån generellt är låg, framförallt kring CVK. 
Den bristande kunskapen och följsamheten som presenterades ger stöd för att vidare utbildning 
behövs för arbetande sjuksköterskor och/eller sjuksköterskestudenter.  Den kliniska 
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verksamheten bör utefter litteraturstudiens resultat implementera kontinuerlig utbildning för 
sina kollegor inom omvårdnaden av patient med PVK och CVK för att upprätthålla en hög 
patientsäkerhet. Införande av mer teoretisk och praktisk utbildning i hantering av CVK i 
grundutbildningen kan vara ett förslag. Det finns förmodligen sjuksköterskestudenter som inte 
har någon erfarenhet av CVK förrän de kommer ut i den kliniska verksamheten.  För att 
sjuksköterskor som hanterar PVK och CVK dagligen ska utföra en säker vård kan även denna 
litteraturstudie användas som stöd för att öka kunskapen och förståelsen om komplikationer 
som patienten kan drabbas av. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det vore intressant att följa utvecklingen om utbildning kring CVK implementeras under 
grundutbildningen, då det tidigare visat att självträning för PVK gett stor effekt gällande 
utförande. En longitudinell studie skulle kunna påvisa hur kunskapen och följsamheten minskar 
eller ökar över en längre tid. Får sjuksköterskan den kunskap som behövs efter en tid i den 
kliniska verksamheten eller förblir kunskapsnivån den samma som i början av en anställning? 
Där kanske det går att utläsa om komplikationer minskar eller ökar i korrelation till att 
utbildning inom området införs. 
 

Slutsats 
Resultatet pekar på att följsamheten till riktlinjer kring hantering av PVK och CVK är låg 
beroende på okunskap eller att sjuksköterskorna aktivt väljer att avvika från dem. Detta i sin tur 
leder till onödiga komplikationer och lidande för patienten. För att upprätthålla en patientsäker 
vård behöver kunskapen öka.  
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Keeler, M.  Kanada, 
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rekommenderade riktlinjer 
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nationella skillnader till 
omvårdnadsstrategier 

Kvantitativ deskriptiv studie med ett 
frågeformulär på 33 frågor. 
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urval. 
 
Deltagare: 25 avdelningar 
Bortfall: 40% 

Resultatet visade att riktad utbildning till sjuksköterskor om 
omvårdnaden kring CVK var effektivt. Arbetsgivarens 
utbildningsstrategier för sjuksköterskor för omvårdnad av 
CVK.  Vidare beskrevs rutiner kring insättning, borttagning och 
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Page, J., Tremblay, M., 
Nicholas, C. & James, 
T. 
 
USA, 2015 
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Syftet var att undersöka ifall 
en intervention med 
utbildning för 
sjuksköterskor på en 
onkologiavdelning 
minskade mängden 
incidenser av infektioner 
hos patienterna med nedsatt 
immunförsvar. 

Kvantitativ interventionsstudie. 
Retrospektiva mätningar utfördes innan 
utbildningstillfället för att mäta 
omfattningen av infektioner relaterade 
till CVK. Kunskapsnivån mättes både 
innan och efter utbildningen genom ett 
frågeformulär och även omfattningen av 
infektioner efter utbildningen. 
 
Deltagare: 25 
Bortfall: 0% 

Resultatet visade på en ökad kunskap kring omvårdnaden hos 
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relaterade till CVK minskade i takt med att kunskapsnivån ökade. 
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Barelli, P., Zambiasi. P., 
Allergrini, E., Bazoli, L., 
Casson., P., Marin, M., 
Padovan, M., Picogna, 
M., Taddia, P., Salmaso. 
D., Chiari, P., 
Narognolli, O., Canzan., 
F. & Saiani, L. 
 
Italien, 2016 
 
** 

Syftet var att beskriva hur 
perifer venkateter sätts in på 
akutmottagning; 
förekomsten av flebit samt 
allvarlighetsgraden av PVK-
relaterad flebit; PVK och 
omvårdnadsfaktorer 

Kvantitativ prospektiv pragmatisk studie 
på 12 olika akutmottagningar i Italien. 
Bekvämlighetsurval. VIPS var 
instrumentet de använde i 
datainsamlingen. Två forskare per enhet 
samlade in datan. Information om 
omvårdnaden samlades från 
chefssjuksköterskan på respektive enhet 
genom intervju. 
 
Deltagare: 1262 
Bortfall: 0% 

Resultatet visade att incidensen av flebit ökade beroende på hur 
länge PVK varit insatt. Det visade sig även att incidensen av flebit 
dels berodde på organisationen, men också att sjuksköterskorna 
missade omvårdnaden av PVK. 

Parás-Bravo, P., Paz-
Zulueta, M., Sarabeia-
Lavin, R., Amo-Setién, 
F., Herrero-Montes, M., 
Olavarría-Beivíde, E., 
Rodríguez-Rodríguez, 
M., Torres-Manrique, B., 
Rodruíguez-de la Vega, 
C., Caso-Álvarez, V., 
González-Parralo, L. & 
Antolín-Juárez, F. 
 
Spanien, 2016 
 
** 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka 
komplikationer associerade 
kring perifert placerade 
centrala katetrar (PICCs) 

Kvantitativ retrospektiv longitudinell 
kohortstudie. Datan analyserades med 
Kolmogorov-Smirnov test, chi-två-test, 
Mann-Whitney U-test och Ken-dall test. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 603 
Bortfall: 0% 

Resultatet visade förekomsten av olika komplikationer och 
jämförde dessa med flertalet variabler. De kunde inte urskilja att 
några specifika variabler ökade förekomsten av komplikationer 

Russell, E., Chan, R., 
Marsh, N. & New, K. 
  
Australien, 2014 

Syftet var att observera 
omvårdnaden på en 
hematologisk-onkologisk 
avdelning för att identifiera 

Kvantitativ punktprevalensstudie på två 
vårdavdelningar. Insamlingsverktyget 
innehöll 25 bedömningsfrågor som var 
relaterade till kateteriseringen och 

Resultatet presenterades i olika teman som beskrev synlighet och 
fixering av förband, lokala komplikationer, dokumentation, 
insättning och spolning samt dess relevans för omvårdanden för 
perifer och central venkateter. 
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** 

avvikelser samt 
förbättringsområden genom 
evidensbaserade riktlinjer 
och bästa tillgängliga 
evidens. 

modifierades för att passa den 
onkologiska enheten. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Deltagare: 58 
Bortfall: 0% 

Tan, Y., Tai, Wai., Sim, 
C. & Ng, H. 
 
Singapore, 2016 
 
** 

Syftet var att undersöka 
omvårdnaden kring perifera 
katetrar genom livslängd, 
anledning till att katetern tas 
bort och riskfaktorer för 
komplikationer 

En kvantitativ prospektiv design. 
Undersökningen genomfördes på ett 
sjukhus i Singapore. Slumpmässigt 
urval utefter kriterier. Dataanalysen 
använde korstabeller för att mäta tiden 
en PVK satt inne gentemot anledning till 
borttagning av PVK och GEE-model för 
att mäta komplikationer. 
 
Deltagare: 100 
Bortfall: 0% 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte följde sjukhusets 
riktlinjer och lät katetern sitta längre tid än vad som var 
rekommenderat och att ingen kateter avlägsnades vid tecken på 
eller utvecklad flebit. 
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