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Sammanfattning 
Perifer venkateter (PVK) är en kvarliggande kateter i en ven som används för att 
administrera behandling. PVK-insättning kan upplevas som obehaglig av patienter 
och det ligger i sjuksköterskans profession att säkerhetsställa en säker och 
personcentrerad vård för att främja patienters delaktighet samt medbestämmande i 
vården. Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar vuxna 
patienters upplevelser av perifer venkateter. Studien genomfördes som en allmän 
litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet grundades på tio vetenskapliga 
artiklar som belyste ett flertal faktorer som påverkade upplevelsen av PVK hos vuxna 
patienter. De kategorier som framkom var Patienters känslor, Information och 
kommunikation, Patienters upplevelser av vårdpersonal samt Smärta. Återkommande 
i resultatet var att patienters känslor behövdes tas i beaktande, lika så var 
sjuksköterskans roll och arbetssätt väsentliga för en god upplevelse. Bristande 
information, kommunikation och dokumentation påverkade patienters upplevelser av 
PVK-insättning negativt. Smärta var en återkommande faktor vid insättning och det 
förekom ett flertal distraktionsmetoder och hjälpmedel som patienter upplevde var 
smärtreducerande. Konklusionen var att upplevelsen av PVK förbättrades när 
sjuksköterskor förhöll sig till de faktorer som påverkade patienters upplevelser av 
förfarandet.
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Abstract 

Peripheral intravenous catheter (PIVC) is an indwelling catheter in a vein, in purpose 
to administrate treatment. Patients can experience PIVC as unpleasant and it is in the 
nurses’ interest to provide a safe and patient-centered care to promote patient 
participation in care. The aim of the literature study was to illustrate factors that can 
affect adult patients experiences of peripheral intravenous catheters. The study was 
conducted as a structured literature review with an inductive approach. The result was 
based on ten scientific articles which highlighted factors that affect adult patients 
experiences of PIVC. Categories that emerged was Patients feelings, Information and 
communication, Patients’ experiences of health professionals and Pain. The result 
highlighted that patients’ feelings needed to be taken into consideration, as well as the 
nurse’s role and way of working affected a good experience. Lack of information, 
communication and documentation had a negative impact on patients experiences of 
PIVC-insertions. Pain was a recurrent factor when PIVC-insertion was performed, 
and several distraction-methods and tools appeared to reduce the patients experiences 
of pain. The conclusion was that the PIVC experience improved when nurses related 
to the factors affecting patients’ experiences of the procedure.  

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1	
Bakgrund ....................................................................................... 1	

Patient .......................................................................................................... 1	
Perifer venkateter ....................................................................................... 1	

Komplikationer .......................................................................................... 2	
Sjuksköterskans arbete ............................................................................. 2	

Professionen och patientsäkerhet ............................................................ 2	
Sjuksköterskans dokumentation ............................................................... 3	

Halldorsdottirs omvårdnadsteori .............................................................. 3	

Problemformulering ..................................................................... 4	
Syfte ............................................................................................... 4	
Metod ............................................................................................. 4	

Design .......................................................................................................... 4	
Datainsamling ............................................................................................. 4	

PubMed..................................................................................................... 6	
CINAHL ..................................................................................................... 6	

Databearbetning ......................................................................................... 6	
Forskningsetiska överväganden .............................................................. 7	

Resultat ......................................................................................... 8	
Patienters känslor ...................................................................................... 8	
Information och kommunikation ............................................................... 8	
Patienters upplevelser av vårdpersonal .................................................. 9	
Smärta ......................................................................................................... 9	

Diskussion .................................................................................. 11	
Metoddiskussion ...................................................................................... 11	
Resultatdiskussion ................................................................................... 13	

Konklusion och implikation ...................................................... 15	
 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 



 

 1 

Inledning 
En perifer venkateter (PVK) är en inneliggande kateter som sätts i en ven och har ett 
flertal användningsområden för behandling (Abolfotouh et al., 2014). Ur ett globalt 
perspektiv utförs PVK-insättningen främst av sjuksköterskor och det finns stora 
skillnader gällande riktlinjer samt handhavande av PVK angående placering, storlek 
och vem som utför insättningen (Alexandrou et al., 2018). En PVK-insättning kan 
upplevas som en obehaglig procedur av patienten och det ligger i sjuksköterskans 
arbete samt profession att beakta den enskilde patientens önskningar (Galang et al., 
2020; SFS 2014:821). En personcentrerad vård ligger till grund för att patienten får 
den rätta informationen och det stöd som krävs för att kunna vara delaktig och ha ett 
beslutsfattande i sin egen vård (World Health Organization, 2015). För att främja en 
god hälso- och sjukvård för patienten är det väsentligt att upprätthålla en god 
sjuksköterska-patient relation (Halldorsdottir, 2008). Medbestämmande och 
delaktighet är två viktiga aspekter att ta i beaktande för att patienter skall känna en 
trygghet för vården och en styrka för den egna autonomin (Andersson & Hjelm, 2017; 
SFS 2014:821). Komplikationer är vanligt förekommande i samband med 
inneliggande PVKer där smärta, svullnad och rodnad är tidiga tecken på 
komplikationsrisken tromboflebit (Alexandrou et al., 2018). PVK är vanligt 
förekommande inom sjukvården och uppskattningsvis används det årligen omkring 
fem miljoner perifera venkatetrar i Sverige för en kostnad av cirka 40 miljoner kronor 
(SBU, 2013). Därav är det viktigt att undersöka patienters upplevelse av PVK för att 
öka förståelsen för behandlingen. 

Bakgrund 
I uppsatsen kommer perifer venkateter benämnas PVK. 

Patient 
Definitionen av en patient är en individ som kräver vård, behandling eller rådgivning 
av hälso-och sjukvårdspersonal. Att vara patient innebär att en relation skapas till 
vårdpersonal, exempelvis till en sjuksköterska (’’Patient,’’ 2020). Vården som bedrivs 
skall utgå ifrån patientens egna förutsättningar och önskemål (SFS 2014:821). 
Patientens autonomi är viktigt att ta i beaktande och grundar sig i självständighet, 
självbestämmande samt möjligheten till att vara oberoende av andra (Hermerén, 
2020). Autonomi och självbestämmande skall beaktas samt respekteras när hälso- och 
sjukvård bedrivs (SFS 2014:821). Patienter uppger att de associerar begreppet 
autonomi med kontroll, rättigheter samt individuellt beslutsfattande utan 
påtryckningar från vårdpersonal (Johnson et al., 2017).  

Perifer venkateter 
En PVK klassificeras som en medicinskteknisk produkt (SOSFS 2008:1) och är en 
kvarliggande kateter i en perifer ven som används i syfte att administrera vätska, 
läkemedel och blodtransfusioner (Abolfotouh et al., 2014). Den vanligaste anatomiska 
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placeringen är i de övre extremiteterna på handen eller underarmen. Placering av PVK 
skall undvikas på beniga områden, rörliga leder samt runt omkring infekterade och 
inflammerade områden på huden (Oliveira et al., 2019). Vanligtvis genomförs PVK-
insättningen av allmänsjuksköterskor men kan även handhas av 
specialistsjuksköterskor och läkare (Alexandrou et al., 2018). Oberoende av PVKns 
anatomiska placering är det vanligt förekommande med misslyckade 
förstagångsinsättningar (Blanco-Mavillard et al., 2019; Murayama et al., 2018). När 
patienter genomgår en PVK-insättning kan den upplevas som smärtsam och 
obehaglig. En del upplever även att den smärtsamma upplevelsen fortgår när PVKn är 
kvarliggande i venen (Galang et al., 2020). Storleken på PVKn benämns Gauge (G) 
och finns i storlekarna 14G till 26G. Den rekommenderade storleken på PVK runt om 
i världen är 20G samt 22G (Alexandrou et al., 2018; Lundgren & Wahren, 1999). En 
PVK skall enligt rutinmässiga riktlinjer bytas efter 72 till 96 timmar (Alexandrou et 
al., 2015).  

Komplikationer 

De vanligaste tecknen på komplikationer i samband med en inneliggande PVK är 
smärta, ömhet och rodnad vid insticksstället (Høvik et al., 2019). Den vanligast 
förekommande komplikationen av PVK är tromboflebit, därefter kommer smärta, 
läckage och förskjutning av katetern (Abolfotouh et al., 2014). Det finns inget 
samband mellan tromboflebit och antalet timmar en PVK har varit inlagd 
(Alexandrou et al., 2018). Det har visat sig att storleken på PVKn och antalet 
spolningar av den inte har någon betydelse för uppkomsten av komplikationer, 
däremot påverkas risken för uppkomst av tromboflebit av antibiotikaadministrering 
och kateterns anatomiska placering (Pasalioglu & Kaya, 2014). Enligt Abolfotouh et 
al. (2014) ökar komplikationsrisken beroende på användningsområdet för PVKn. 
Patienter som får antibiotikabehandling i PVKn utgör en större risk för att utveckla 
komplikationer i förhållande till patienter som får vätsketillförsel. Brister i 
sjuksköterskans kompetens, kliniska erfarenhet samt följsamhet till basala 
hygienrutiner har även en påverkan för uppkomst av komplikationer (Abolfotouh et 
al., 2014). 

Sjuksköterskans arbete 
Professionen och patientsäkerhet 

Enligt 2 §, kap. 3, i SFS 2017:30 skall vård ges med hänsyn till alla människors lika 
värde och med respekt för den enskilde individens värdighet. All hälso- och sjukvård 
som utförs skall bedrivas för att förebygga ohälsa (SFS 2017:30). Vården ska bedrivas 
så att en hög patientsäkerhet upprätthålls och det ligger i sjuksköterskans profession 
att arbeta i samverkan med vetenskap och beprövad erfarenhet, där tanke och respekt 
gentemot patienten skall reflekteras i omvårdnadsarbetet (SFS 2010:659). Enligt 
Andersson och Hjelm (2017) har sjuksköterskor beskrivit ett flertal faktorer för att 
uppnå och säkerhetsställa en patientsäker vård. För att bedriva säker vård är kunskap 
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och följsamhet till lokala riktlinjer gällande hygien och medicinska rutiner väsentliga. 
En annan aspekt är patientens upplevda trygghet av vården och det uppnås främst 
genom medbestämmande och delaktighet i den egna vården (Andersson & Hjelm, 
2017). Enligt 1 §, kap. 1, i SFS 2014:821 skall vården arbeta för att stärka patientens 
rätt till självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). Sjuksköterskor med egna 
upplevelser av komplikationen tromboflebit visar större uppmärksamhet gentemot 
komplikationsrisken och patienters upplevelse av den (Johansson et al., 2008).  

Den främsta orsaken till att patientsäker vård inte uppnås är otillräcklig kompetens 
och personalbrist (Andersson & Hjelm, 2017). Engström och Forsberg (2018) skriver 
en del allmänsjuksköterskor uppger att de är missnöjda över utbildningen om PVK 
och att de saknar erfarenhet, till skillnad från specialistsjuksköterskor som har en god 
utbildning och fler möjligheter till praktisk tillämpning. Allmänsjuksköterskor anser 
att tidsbrist påverkar arbetet vilket är en bidragande orsak till bristande 
patientsäkerhet (Engström & Forsberg, 2018).  

Sjuksköterskans dokumentation 

Sjuksköterska är ett yrke som kräver legitimation (SFS 2010:659) och har därmed en 
skyldighet att föra patientjournal (SFS 2008:355). Enligt 1-3 §, kap. 3, i SFS 
2008:355 ska en patientjournal finnas tillgänglig vid all vård av patienter och skall 
vara individuell. Dokumentationens syfte är att säkerhetsställa att en god och säker 
vård bedrivs. Det ligger i sjuksköterskans arbetsuppgifter att journalföringen är 
korrekt och sjuksköterskan ansvarar även för att signera de uppgifter som verkställts. 
Patientjournalen har även i funktion att fungera som en informationskälla för 
patienten samt för uppföljning (SFS 2008:355). Vid insättning av en PVK är det 
väsentligt att dokumentera placeringen samt datum för insättningen, andra relevanta 
informationskällor att dokumentera kan även vara det tänkta användningsområdet, 
huden kring insticksstället och den dagliga inspektionen av PVKn (Boyd et al., 2010). 
Det har visat sig finnas brister i sjuksköterskans dokumentation av PVK angående 
datum, tid och vem som utfört insättningen (Alexandrou et al., 2018; Høvik et al., 
2019).  

Halldorsdottirs omvårdnadsteori 
Enligt Halldorsdottir (1996) omvårdnadsteori skall patientens individuella behov och 
erfarenheter tas i beaktande när sjuksköterskor utför sitt omvårdnadsarbete. En 
professionell omvårdnad uppstår när en bro bildas mellan patient och sjuksköterska. 
Bron symboliserar en öppen och välfungerande kommunikation samt en uppvisad 
medkänsla för patienten (Halldorsdottir, 1996). Halldorsdottir (1996) beskriver den 
andra metaforen som väggen, vilken uppstår när den professionella omvårdnaden är 
bristfällig. Väggen varierar i storlek beroende på hur stora bristerna är i 
kommunikationen och avsaknaden av medkänsla gentemot patienten. En professionell 
sjuksköterska visar på ett intresse för patienten, både som person och patient samt 
visar på närvaro i patientmötet (Halldorsdottir, 1996).  



 

 4 

Halldorsdottir (2008) beskriver ett flertal komponenter som är väsentliga för att 
upprätta en sjuksköterska-patient relation vilka är att etablera kontakt, bortse från 
stereotyper och fördomar, uppnå tillförlitlighet och solidaritet samt förmedla sann 
vård. Kommunikation, både verbal och via kroppsspråk, är väsentlig för att etablera 
kontakt. Sjuksköterskan når ut till patienten genom individuella och specifika frågor. 
Att bortse från stereotyper och fördomar handlar om att se bortom patienten och 
istället uppmärksamma den enskilde människans värde. Patienten upplever 
tillförlitlighet gentemot sjuksköterskan när de ställer frågor och uppvisar känslor. 
Solidaritet uppstår när sjuksköterskan visar att de stöttar och är på patientens sida. 
Genom förmedling av sann vård arbetar sjuksköterskan med patienten mot ett 
gemensamt mål (Halldorsdottir, 2008).  

Problemformulering 
PVK är ett vanligt förekommande hjälpmedel vid intravenös behandling och kan vara 
påfrestande för patienten. Att undersöka patienters upplevelse av PVK är nödvändigt 
då det ligger i sjuksköterskans profession att arbeta för en personcentrerad och 
patientsäker vård. Det är även väsentligt för att få en ökad kunskap för patienters 
upplevelser av den obehagliga proceduren. 

Syfte 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar vuxna patienters upplevelser av perifer 
venkateter. 

Metod 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats (Forsberg 
& Wengström, 2015). 

Datainsamling 
Östlundh (2012) beskriver två delar av informationssökning. Den första fasen är den 
inledande informationssökningen och den avslutande fasen är den egentliga 
informationssökningen. Den inledande informationssökningen skapar en överblick 
och ligger till grund för sökarbetet (Östlundh, 2012). Under denna fasen gjordes 
sökningen i databasen CINAHL med sökorden perifer venkateter och upplevelse, 
dessa översattes sedan till peripheral intravenous catheter och experience. Genom 
sökningen uppkom ytterligare ett sökord relevant för ämnet, detta var patient. Den 
fortsatta sökningen gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Karlsson 
(2017) beskriver att PubMed behandlar områden inom omvårdnad, medicin och 
tandvård. Databasen CINAHL täcker områden inom omvårdnad, arbetsterapi och 
fysioterapi (Karlsson, 2017). PsycINFO fokuserar på psykologisk forskning inom 
omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2015). Den inledande sökningen 
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gav inga relevanta sökträffar i PsycINFO därav valdes databasen att uteslutas vid 
fortsatta sökningar. 

Enligt Östlundh (2012) övergår den inledande informationssökningen till en egentlig 
informationssökning. Under den egentliga informationssökningen sker arbetet 
systematiskt för att hitta litteratur relevant för syftet (Östlundh, 2012). Sökningarna 
gjordes i databaserna CINAHL och PubMed med sökorden patient, upplevelse och 
perifer venkateter. Dessa översattes sedan till patient/consumers, views/ attitudes/ 
perception, peripheral vascular access/ peripheral catheter/ peripheral cannulation/ 
peripheral intravenous cannulation. Under sökningarna användes ämnesord, 
frassökning, fritext, trunkering och booleska operatorer. Enligt Karlsson (2017) syftar 
ämnesord till att beskriva det centrala innehållet i en artikel och de flesta databaser 
har ett eget system för dessa. I PubMed benämns ämnesordssystemet för Medical 
Subject Headings (MeSH) och i CINAHL kallas systemet för CINAHL Subject 
Headings. Genom att använda ämnesord begränsas sökningen och blir mer 
systematisk (Karlsson, 2017). Ämnesordet som användes i PubMed var MeSH-termen 
peripheral catheterization. Frassökning användes för att hålla ihop intilliggande 
begrepp med hjälp av citationstecken (Karlsson, 2017). Orden som användes vid 
frassökningen var ”peripheral intravenous catheter”, ”peripheral vascular access”, 
”peripheral, catheterization”, ”peripheral catheter” och ”peripheral intravenous 
cannulation”. För att bredda informationssökningen användes fritextsökning vilket 
innebär att ordet eftersöks som ämnesord, titel och författare (Karlsson, 2017). 
Fritextorden som användes var patient, experience, perception, attitudes, views, 
consumers och PIVC. Trunkering användes för att hitta alla stavelser på ett ord vid 
sökningen och används med hjälp av tecknet * (Karlsson, 2017). Trunkering gjordes 
på orden experience och patient. Enligt Karlsson (2017) kan en sökning specificeras 
och avgränsas med hjälp av den booleska operatorn AND som kopplar ihop 
söktermer. Ordet AND användes i informationssökningen för att koppla samman 
ämnesorden, fritextorden och frassökningarna (Karlsson, 2017). Den andra booleska 
operatorn OR används för att hitta träffar med den ena eller andra söktermen och 
används vanligtvis för begrepp med flera synonymer. Under sökningen användes även 
den booleska operatorn NOT vilken används för att avgränsa en sökning till en 
sökterm (Östlundh, 2012). 

Artiklarna som inkluderades belyste patienters upplevelser och erfarenheter av perifer 
venkateter. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer reviewed, 
skrivna på svenska alternativt engelska inom en fem-årsperiod samt att artiklarnas 
urval skulle vara vuxna från 18 år. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle 
beskriva upplevelser och erfarenheter av central venkateter och PICC-line. Artiklar 
som innehöll forskning på barn samt artiklar som inte diskuterade etiska 
överväganden exkluderades. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) skall 
vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskas efter att ha genomgått ett urval. 
Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
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granskningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. De kvalitativa artiklarna 
granskades ytterligare med de fyra kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, 
överförbarhet och bekräftelsebarhet. Kvalitetsgranskning av de kvantitativa artiklarna 
gjordes med begreppen validitet och reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Resultatartiklarna som inkluderades uppnådde grad I alternativt grad II enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitet. 

PubMed 

Den första sökningen i PubMed innehöll sökorden ”peripheral catheter” AND PIVC 
AND patient* OR consumers samt en limit på fem år, vilket resulterade i 89 träffar 
varav alla titlar och 15 abstrakts lästes. Tre stycken granskades i sin helhet vilket gav 
en resultatartikel. Den andra sökningen genomfördes med sökorden ”peripheral 
intravenous catheter” AND patient* AND experience* med en limit på fem år. Detta 
resulterade i 12 träffar, alla titlar varav fyra abstrakts lästes. De fyra artiklarna 
granskades i sin helhet men endast en svarade mot syftet. Vid den sista sökningen 
användes sökorden ”peripheral intravenous catheter” OR ”peripheral, catheterization” 
(MeSH) AND experience* AND patient* NOT PICC NOT ”central catheter” med en 
limit på 5 år och adults. Sökningen resulterade i 168 träffar där samtliga titlar och 30 
abstrakts lästes. Fem artiklar granskades i sin helhet vilket resulterade i tre 
resultatartiklar. 

CINAHL 

Sökorden som användes vid första sökningen i CINAHL var ”peripheral intravenous 
catheter” AND experience* med en limit på fem år. Sökningen gav 29 träffar där 
samtliga titlar lästes. Fem abstrakts lästes varav tre valdes ut för granskning, vilket 
gav en resultatartikel. Den andra sökningen gjordes med orden peripheral 
catheterization AND experiences OR perceptions OR attitudes OR views AND 
patient* med en begränsning på fem år. Antalet träffar var 117, samtliga titlar lästes 
och endast sex abstrakts lästes som var relevanta för syftet. Tre av dessa granskades 
vilket gav två resultatartiklar. Den sista sökningen genomfördes med orden 
”peripheral intravenous catheter” OR ”peripheral vascular access” OR PIVC AND 
experience* AND patient* NOT ”central catheter” NOT PICC med en limit på fem år 
och adults. Sökningen resulterade i 55 träffar, samtliga titlar och tio abstrakts lästes. 
Av dessa granskades fyra artiklar vilket medförde två resultatartiklar. 

Databearbetning 
Databearbetningen har gjorts med stöd från innehållsanalysen som är ett systematiskt 
arbetssätt att bearbeta data genom att klassificera den efter olika mönster och teman 
(Forsberg & Wengström, 2015). Databearbetningen började med att artiklarna lästes 
och artikelöversikter gjordes för att ge en överblick av materialet, därefter lästes 
artiklarnas resultat ytterligare flertalet gånger enskilt. Under genomläsning av data 
färgmarkerades olika meningsenheter i artiklarnas resultat vilka var relevanta för 
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syftet och hade ett gemensamt budskap. Meningsenheterna som framkom 
diskuterades gemensamt i kandidatuppsatsparet. Därefter lästes resultatet från 
artiklarna återigen och likheter och skillnader mellan meningsenheterna togs ut. Sedan 
sammanställdes dessa och bildade olika koder. Slutligen kondenserades koderna och 
bildade kategorier som svarade mot litteraturstudiens syfte. De kategorier som 
slutligen framkom var Patienters känslor, Information och kommunikation, Patienters 
upplevelser av vårdpersonal samt Smärta. 

Tabell 1: Kategorisering av data 

 
Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kjellström (2017) finns forskningsetik till för att värna om människor som 
medverkar i studier och bedrivs i forskningssyfte. Målsättningen med 
forskningsetiken är att skydda människors grundläggande rättigheter och värde. Den 
etiska grunden bygger på respekt för andra människor och försvarar människans rätt 
till självbestämmande och integritet. Forskningsetiken regleras av etiska principer, 
riktlinjer och etiska lagar. En god forskningsetik bidrar till att forskningen får ett 
högre anseende i samhället och ett ökat förtroende av allmänheten (Kjellström, 2017). 
Enligt World Medical Association (2018) är Helsingforsdeklarationen en av det stora 
etiska riktlinjerna och den fokuserar på att människans hälsa och välbefinnande skall 
gå före forskningens behov. Deklarationen arbetar för informerat samtycke och den 
enskilde individens rätt till självbestämmande där den medverkande har rätt till att dra 
tillbaka sitt samtycke under studiens gång (World Medical Association, 2018). 
Belmontrapporten (1979) benämner tre essentiella principer vid forskning på 
människor vilka är respekt för personen, göra-gott principen samt rättviseprincipen. 
Respekt för personen syftar till att alla människor skall behandlas med lika rätt till 
autonomi. Forskning skall arbeta efter målet maximerat möjliga fördelar med 
minimalt antal skador (Belmontrapporten, 1979). Forskning som bedrivs i Sverige 
regleras främst av lagen om etikprövning (SFS 2003:460) samt av lagen om 
behandling av personuppgifter, som syftar till att skydda och säkerhetsställa en säker 
hantering av personliga uppgifter (SFS 2018:218). Lagen om etikprövning syftar till 

Koder Kategorier 

Känslor som PVK framkallar 
Involvera patienten Patienters känslor 

Information 
Kommunikation 
Dokumentation 

Information och kommunikation 

Kompetens 
Patienten i fokus 
Okunskap 

Patienters upplevelser av vårdpersonal 

Smärta Smärta 
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att skydda den enskilde människan och att upprätthålla respekten för människovärdet 
vid forskning (SFS 2003:460). De tio resultatartiklarna som inkluderades hade fått ett 
godkännande av en etisk kommitté eller styrelse för forskning avseende på 
människor. Sju av resultatartiklarna erhöll ett skriftligt alternativt muntligt samtycke 
av deltagarna. Litteraturstudien exkluderade studier avseende forskning på barn samt 
exkluderades studier där inga etiska överväganden diskuterades.  

Resultat 
Patienters känslor 
Vårdpersonal hade ett medicinskt paternalistiskt synsätt i samband med PVK 
hantering vilket eventuellt bidrog till patienters upplevelse av känslor som sårbarhet 
och utsatthet, därav förekom det en svårighet i bedrivandet av patientcentrerad vård i 
förhållande till den medicinska paternalismen (Robinson-Reilly et al., 2015). Det har 
visat sig att patienter kan ha negativa upplevelser av PVK-insättning för exempel att 
deras råd och oro ha mötts av avslag av personal men också att delaktigheten har varit 
bristfällig i val av placering för PVK (Larsen et al. 2017).  

PVK-insättning var ett större orosmoment än att genomgå behandling av kemoterapi 
och ett flertal patienter funderade på att avstå från sin behandling på grund av tidigare 
obehagliga och smärtsamma insättningsförsök som gav dem en känsla av sårbarhet 
(Robinson-Reilly et al., 2015). Patienter uppgav att de påverkades av vilken 
profession som utförde insättningen och att de upplevde känslor som lättnad och 
förskräckelse baserat på detta, vilket gjorde att en del patienter föredrog 
sjuksköterskor medan andra föredrog läkare (Larsen et al., 2017). Känslor som 
missnöjdhet uppstod när första gångens insättning misslyckades, dessutom ökade 
ångesten hos patienterna för varje insättningsförsök (Larsen et al., 2017; Robinson-
Reilly et al., 2015). Fyrtio av 65 patienter upplevde att sjuksköterskan 
uppmärksammade och förhöll sig till deras ångest, däremot ansåg tre patienter i denna 
studie att deras ångest inte togs på allvar och ett fåtal patienter uppgav att ångesten 
ökade ytterligare efter att insättningen av PVKn var slutförd (Farrell et al., 2017). 
Patienter som genomgick distraktionsmetoden hypnos vid insättning upplevde en 
minskad ångest och en ökad belåtenhet i jämförelse med patienter som inte hade ett 
hjälpmedel till förfogande (Fusco et al., 2019).  

Information och kommunikation 
Information och kommunikation mellan patient och sjuksköterska var väsentliga 
faktorer under PVK-insättningen, en majoritet ansåg att det fått god information i 
jämförelse med en minoritet som upplevde den som bristfällig (Larsen et al., 2017). 
Patienter uppgav att de hade svårigheter att minnas all information som getts inför 
PVK-insättningen (Robinson-Reilly et al., 2015). En del upplevde att informationen 
mellan patienter och sjuksköterskor var bristfällig gällande den anatomiska placering 
och tillvägagångssättet vid insättningen (Larsen et al., 2017). Det fanns även brister i 
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informationen gällande indikationen för PVK-insättningen där en minoritet av 
patienterna uppgav att de var helt ovetandes om anledningen till PVKn eller att de 
hade fått information om otydliga indikationer så som standardförfarande (Laan et al., 
2019). Patienter upplevde att de blev utfrågade angående sin vätskestatus utan att 
förstå varför, slutligen drog de slutsatsen att dåliga vener och otillräckligt vätskeintag 
var sammankopplade med misslyckade insättningsförsök vilket inte tydliggjordes av 
informationen som gavs från sjuksköterskorna (Robinson-Reilly et al., 2015). Det 
fanns även skillnader i patientberättelser och sjuksköterskors information och 
dokumentation gällande antalet insättningsförsök samt vem som utfört insättningen, 
två patienter utstod fem insättningsförsök av tre olika sjuksköterskor vilket inte var 
dokumenterat (Farrell et al., 2017).  

Patienter uppgav att de hemlighöll information om att de var svårstuckna och hade 
dåliga vener för att undvika problem från sjuksköterskor vid PVK-insättning, en 
patient återberättade om sin värsta erfarenhet när en läkare vägrade ta ett nej som svar 
efter fem till sex misslyckade insättningsförsök (Robinson-Reilly et al., 2015). En 
minoritet av patienterna uppgav att de hade vågat fråga läkaren om PVKn kunde 
avlägsnas på grund av obehag (Laan et al., 2019). Patienter gav råd kring insättningen 
och berättade om sina tidigare erfarenheter men upplevde att det inte togs i beaktande, 
en patient uppgav att det fanns en meningsskiljaktighet i kommunikationen då 
patientens upplevelse ignorerades och PVK-insättningen fortsatte tills personalen såg 
att den var misslyckad (Robinson-Reilly et al., 2015).  

Patienters upplevelser av vårdpersonal 
Patienter uppgav att de associerade en lyckad PVK-insättning med självsäker och 
erfaren vårdpersonal vilket avgjordes på kroppsspråket, dessutom utförde kompetent 
personal en snabb insättning med precision och god koncentrationsförmåga vilket 
gjorde att en del patienter ville vara delaktiga i proceduren medan andra gav 
förtroendet till personalen (Larsen et al., 2017). Patienter uppgav att de associerade en 
lyckad PVK-insättning med sjuksköterskans möjligheter till att främja en avskild och 
rofylld miljö, ett förbättringsförslag som framkom var att sjuksköterskor skulle 
uppleva en PVK-insättning för att få en ökad förståelse gentemot patienternas 
upplevelser (Robinson-Reilly et al., 2015). Faktorer som hade positiv inverkan på 
insättningen var erfaren och kompetent personal som valde att placera PVKn på 
underarmen vid handhavandet, däremot upplevdes PVKer som var placerade på 
handryggen alternativt i armvecket begränsande i dagliga aktiviteter och hade negativ 
inverkan på sömnen (Larsen et al., 2017). Patienters upplevda belåtenhet var högre 
när sjuksköterskor använde distraktion i form av illusionsbilder och virtuella 3D 
glasögon i samband med PVK-insättningen (Basak et al., 2019). 

Smärta 
Patienter uppgav att flera insättningsförsök påverkade smärtans karaktär, till en början 
upplevdes insättningen som ett stick därefter ökade smärtintensiteten i relation till 
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antalet försök (Larsen et al., 2017; Robinson-Reilly et al., 2015). En patient berättade 
att proceduren var mer påtaglig och smärtsam för varje insättningsförsök samt att 
blåmärken uppkom (Robinson-Reilly et al., 2015). Patienterna tolererade mycket 
smärta, men sade ifrån när smärtan blev olidlig (Larsen et al., 2017). En del patienter 
upplevde att en långsammare PVK-insättning skulle minimera smärtan och risken för 
en förstörd ven, likväl upplevdes smärtan vara mer påfrestande när PVKn var 
kvarliggande och medförde en ökad smärtintensitet än vid själva insättningen (Farrell 
et al., 2017; Larsen et al., 2017). Däremot trodde inte 36 av 72 patienter att det skulle 
vara mer smärtsamt att ha PVKn inneliggande ett extra antal dagar (Laan et al., 2019). 

Tretton procent av 72 patienter uppgav smärta i samband med PVK-insättning (Laan 
et al., 2019). Det fanns inget signifikant samband mellan storleken på PVKn och 
patienters upplevelser av smärta, däremot var den anatomiska placeringen och en 
lyckad första insättning väsentliga faktorer för smärtlindring där smärtskattningen var 
lägst hos patienter med en lyckad första PVK-insättning på handen (Loon et al., 
2018). Kombinationen av en lyckad första insättning och en liten storlek på PVK gav 
den lägsta smärtupplevelsen hos patienter i jämförelse med höga 
smärtskattningsvärden som var associerade med antalet insättningsförsök, PVK-
storlek samt vem som utförde proceduren (Fujioka et al., 2020). Däremot var inte 
PVK-insättningen märkbart smärtsam för alla patienter, på en skala mellan noll till 
fem skattades medelvärdet av patienters upplevda smärta till 0.55 (Farrell et al., 
2017). Patienters upplevda belåtenhet var högre när insättningen utfördes av en 
stickhjälpssjuksköterska som använde hjälpmedel i form av kylningsspray, 
venprojektor och andra smärtlindrande tekniker jämfört med allmänsjuksköterskor 
som utförde PVK-insättningen utan hjälpmedel även fast de fanns tillgängligt 
(Fujioka et al., 2020). 

Distraktion hade en påverkan på patienters smärtupplevelse vid PVK-insättning 
(Basak et al., 2019; Fusco et al., 2019; Yilmaz & Günes, 2018). Patienter upplevde att 
smärtupplevelsen var lägre vid distraktion när de tittade på optiska illusionsbilder 
eller undervattenvideos i 3D (Basak et al., 2019). Hosta, spirometri och användning 
av stressboll ansågs vara positiva hjälpmedel för att minska patienters upplevda 
smärta vid PVK-insättning (Yilmaz & Günes, 2018). Användning av hypnos gav goda 
effekter på patienters smärtupplevelse i jämförelse med patienter som inte erhöll 
någon form av distraktion (Fusco et al., 2019). En annan faktor som upplevdes vara 
effektiv för smärtreduktion var kylningsspray, 80 procent av patienterna i gruppen 
som fick kylningsspray och 20 procent i placebogruppen uppgav att de ville använda 
kylningsspray igen vid framtida PVK-insättningar (Mace, 2016).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Uppsatsen gjordes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Induktiv ansats 
innebär att datainsamlingen sker förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2015) till 
skillnad från en deduktiv ansats som förhåller sig till frågeställningar och hypoteser 
(Henricson, 2017a). För att besvara syftet var induktiv ansats ett bättre alternativ 
gentemot en deduktiv ansats eftersom förförståelsen var begränsad och inga hypoteser 
var etablerade, därav valdes designen. Trovärdigheten ökar vid en induktiv ansats 
eftersom studien inte styrs av en tidigare teori (Henricson, 2017b). Användandet av 
kvalitetsindikatorerna trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017) kan ses som en styrka för uppsatsens kvalité.  

Den första delen av datainsamlingen påbörjades med en inledande 
informationssökning för att få en inblick i vilka sökord som var relevanta för syftet 
(Östlund, 2012). De sökord som var återkommande var perifer venkateter, upplevelse 
och patient vilka senare användes vid den egentliga informationssökningen. Under 
den egentliga informationssökningen användes två databaser, CINAHL och PubMed, 
vilket stärker litteraturstudiens sensitivitet och trovärdighet. Genom att söka i fler 
databaser inriktade på omvårdnad ökar möjligheten att finna relevanta artiklar 
(Henricson, 2017b). Ett flertal fritextord användes vid datainsamling för att bredda 
sökningen (Karlsson, 2017) samt för att flera benämningar fanns för de olika 
begreppen, vilket medförde ett bredare spektrum av artiklar. Fritextorden användes i 
kombination med ämnesorden för en specificerad sökning (Henricson, 2017b). Ett 
fåtal ämnesord användes för att systematisera sökningen (Karlsson, 2017). De 
svenska sökorden som valdes ut hade ett flertal benämningar och betydelser på 
engelska. Dessa fanns inte som ämnesord därav valdes ett flertal fritextord för att 
fånga upp begreppet när de översattes från svenska. Det förekom dubbletter av 
resultatartiklar vid olika sökordskombinationer i databaserna vilket ökar 
litteraturstudiens sensitivitet (Henricson, 2017b).  

Datainsamlingen resulterade i tio resultatartiklar, sju var av kvantitativ metod, en var 
av mixad metod och två var kvalitativa, med olika design. Detta kan ha sänkt 
litteraturstudiens trovärdighet något eftersom designen skilde sig åt (Henricson, 
2017b). Vid en kvantitativ ansats är forskaren objektiv och formulerar hypoteser för 
att se ett samband mellan en teori och enskilda händelser. Den kvalitativa ansatsen 
utgår från individens subjektiva upplevelse genom att tolka och få förståelse för ett 
fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). Både kvantitativa och kvalitativa metoder 
inkluderades i litteraturstudien eftersom forskningen var begränsad inom det valda 
syftet. Detta kan ha sänkt studiens kvalitet då fenomenet som studerades var högst 
kvalitativt. Däremot kan studiens överförbarhet ökat något eftersom kvantitativa 
studier inkluderar ett större urval av patienter. Alla resultatartiklarna var peer 
reviewed vilket enligt Henricson (2017b) stärker trovärdigheten. Sökningarna gjordes 
med begreppet perifer venkateter för att få ett brett spektrum av vetenskapliga artiklar, 
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däremot fokuserade majoriteten av artiklarna på PVK-insättningen. 
Kvalitetsgranskning av de tio resultatartiklarna utfördes av båda parterna och 
jämfördes sinsemellan vilket stärker reliabiliteten (Henricson, 2017b). Granskningen 
gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall samt genom användning 
av kvalitetsindikatorerna för bedömning av varje enskild artikel, vilket stärker 
litteraturstudiens tillförlitlighet (Henricson, 2017b). Kvalitetsindikatorerna som 
användes för kvalitativa artiklar var trovärdighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och 
pålitlighet. För kvantitativa artiklar användes kvalitetsindikatorerna validitet och 
reliabilitet. Artiklarna som inkluderades uppnådde en hög vetenskaplig kvalitet, grad I 
och grad II, som bidrog till en hög trovärdighet. Granskningsmallen kan vara en 
svaghet då det finns utrymme för feltolkning och därmed kan den vetenskapliga 
graden bli fel. Barn under 18 år exkluderades från litteraturstudien eftersom dessa inte 
var representativa för den vuxna målgruppen som skulle undersökas (Rosén, 2017) 
samt på grund av att hänsyn togs till etiska aspekter. En begränsning på fem år 
användes för de tio resultatartiklarna för att undersöka ny och uppdaterad forskning. 
Detta kan vara en svaghet då relevant forskning för ämnet kan förlorats.   

Under databearbetningen gjordes färgkodningen först självständigt, sedan jämfördes 
granskningarna i kandidatuppsatsparet vilket stärkte studiens reliabilitet (Henricson, 
2017b), därefter diskuterades det fram meningsenheter, koder och slutligen 
kategorier. Innehållsanalysen var en bra databearbetningsmetod och medförde en bra 
utdelning av resultatartiklarnas innehåll i förhållande till syftet. Resultatartiklarna som 
inkluderas kom från Turkiet (2), Australien (2), USA (2), Frankrike (1), 
Storbritannien (1) och Nederländerna (2). Litteraturstudien syftar till att undersöka 
patienters upplevelse av fenomenet, vilket är en subjektiv upplevelse. Därav kan det 
finnas en viss överförbarhet till en likvärdig svensk kontext eller till andra länder 
(Mårtensson & Fridlund, 2017) eftersom PVK upplevs av patienter runt om i världen. 
Däremot kan patienters upplevelse mellan länderna skilja sig åt relaterat till 
sjukvårdens riktlinjer och rutiner vid handhavande av en perifer venkateter. Den 
geografiska spridningen ökade överförbarheten globalt (Mårtensson & Fridlund, 
2017) däremot hade en svensk studie varit önskvärt, vilket hade ökat överförbarheten 
till svensk sjukvård.  

Litteraturstudiens trovärdighet styrks genom att resultatet är rimligt, äger giltighet och 
materialet har kontrollerats och granskats av handledare och studiekamrater vilket 
även ökar pålitligheten och bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Förförståelsen var begränsad gällande patienters upplevelser av perifer venkateter och 
har därför inte påverkat datainsamlingen, vilket stärker studiens pålitlighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Däremot fanns det en förförståelse gällande 
handhavande av perifera venkatetrar eftersom dessa använts under den 
verksamhetsförlagda utbildningen på sjukhuset. Förförståelsen kan ha påverkat 
utkomsten av resultatet i begränsad utsträckning, däremot har ett neutralt 
förhållningssätt använts vid bearbetning av data. Resultatartiklarnas etiska 
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överväganden togs i stort beaktande vilket höjde den vetenskapliga kvaliteten på 
litteraturstudien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det gjordes genom att barn delvis 
exkluderades på grund av etiska anledningar samt att alla artiklar som inkluderades 
hade fått godkännande av en etisk kommitté och flertalet hade skriftligt och muntligt 
medgivande från de deltagande.  

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkom det att medicinsk paternalism bidrog till en 
misslyckad patientcentrerad vård eftersom patienters känslor och tankar inte togs i 
beaktande under PVK-insättningen (Robinson-Reilly et al., 2015). Liknande resultat 
beskrevs där patienter upplevde att vårdpersonal inte var lyhörda mot deras behov och 
känslor (Larsen et al., 2017). I motsats till det tidigare nämnda resultatet framkom det 
att en del sjuksköterskor lyssnade på patienterna om deras upplevda känslor och 
förhöll sig därefter (Farrell et al., 2017). En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att 
arbeta för en personcentrerad vård genom att möta patienters individuella behov och 
önskemål där all omvårdnad som utförs skall göras i samråd med patienten och 
hänsyn skall tas till patientens individuella erfarenheter för att skapa goda 
förutsättningar så att hälsa uppnås (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är 
viktigt att främja och upprätthålla en god sjuksköterska-patientrelation och för att 
möjliggöra detta behöver sjuksköterskan visa på egenskaper av lyhördhet och 
medkännande gentemot patienten (Halldorsdottir, 2008). Sjuksköterskor har även 
enligt lag en skyldighet att främja patientens medbestämmande (SFS 2014:821) och 
säkerställa att vård bedrivs med omtanke och respekt för den enskilda individen (SFS 
2010:659). Ny forskning visar att patienter kände en större trygghet gentemot vården 
när de var delaktiga och hade ett ökat inflytande över sin egen vård (Andersson & 
Hjelm, 2017). För att en god omvårdnad och personcentrerad vård skall kunna 
bedrivas krävs det att vårdpersonal inte förhåller sig och arbetar efter ett 
paternalistiskt synsätt (Robinson-Reilly et al., 2015). Sjuksköterskan har ett ansvar för 
att patienter skall få goda erfarenheter och upplevelser av vården, därav måste vården 
bedrivas med respekt för patienters känslor och delaktighet vid PVK-insättning för att 
främja en god etik (Andersson & Hjelm, 2017). Det är av stor vikt att främja 
patienters autonomi och ge ett gott bemötande vid PVK för att patienten skall känna 
en trygghet gentemot vården och fortsättningsvis söka hjälp när behovet finns (SFS 
2014:821). 

I resultatet framkom det att en del patienter upplevde PVK-insättning som ett större 
orosmoment än att genomgå behandling av kemoterapi, patienterna delgav sina tankar 
och erfarenheter gällande tidigare PVK-insättningar men upplevde att sjuksköterskan 
förbisåg dessa (Robinson-Reilly et al., 2015). Till skillnad från en annan studie där 
patienter upplevde smärtan som knappt märkbar i samband med PVK-insättning 
(Farrell et al., 2017). Tidigare forskning har belyst att sjuksköterskor med tidigare 
erfarenheter samt egna upplevelser av smärta och obehag vid PVK-insättning var mer 
lyhörda för patienternas obehag och känslor (Eiman Johansson et al., 2009). Detta 
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styrks även av resultatet då patienterna ansåg att sjuksköterskor skulle haft en större 
förståelse för deras upplevelser om de själva genomgått insättningen (Robinson-Reilly 
et al., 2015). Den bristande förståelsen för proceduren kan ha ett samband med 
sjuksköterskors missnöjdhet gällande deras PVK utbildning (Engström & Forsberg, 
2018). Enligt Halldorsdottirs (1996) omvårdnadsteori bör sjuksköterskor vara öppna 
för patienters olika behov och visa omtanke gentemot patienten. Bristande 
professionell omvårdnad kan uppstå när sjuksköterskor saknar förståelse för vad 
patienter går igenom och förbiser patientens känslor. Det är viktigt att uppmärksamma 
patienters tidigare positiva och negativa upplevelser av omvårdnaden för att ha 
förutsättningar till att ge den bästa möjliga personcentrerade vården (Halldorsdottir, 
1996). Sjuksköterskor överlag måste få en större förståelse för hur påfrestande och 
omfattande PVK-insättning kan vara för patienter (Eiman Johansson et al., 2009). 
Likväl som övrig omvårdnad bör sjuksköterskor arbeta för att främja ett etiskt 
förhållningssätt vid PVK-insättning, och utförandet skall ske utefter patienters egna 
förutsättningar och tidigare erfarenheter (Halldorsdottir, 1996). 

Något som framkom i resultatet var att en del patienter uppgav att de var ovetandes 
om anledning till varför sjuksköterskan genomfört en PVK-insättning på dem (Laan et 
al., 2019). I motsats till annan forskning i resultatet där patienterna upplevde att de 
fått god och relevant information gällande insättningen av PVKn (Larsen et al., 2017). 
Två av sjuksköterskans kärnkompetenser är informatik och säker vård, vilka 
sjuksköterskan skall förhålla sig till (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att 
vården skall vara informatik är dokumentationen av stor vikt eftersom den anses vara 
en informationskälla för både patient och vårdpersonal (SFS 2008:355). I resultatet 
framkom det att det fanns brister i dokumentationen och att patienters upplevelser 
med PVK-insättningen skiljde sig åt i förhållande till sjuksköterskornas journalföring 
(Farrell et al., 2017), vilket kan påverka säkerheten då dokumentationens 
huvudsakliga syfte är att upprätthålla en säker vård (SFS 2008:355). Säker vård 
handlar till stor del om patienters upplevda trygghet och säkerhet av vården där 
sjuksköterskors utstrålning av säkerhet och självförtroende är viktiga komponenter 
(Andersson & Hjelm, 2017). Sjuksköterskor brister i sin kompetens när patientens 
behov av information inte respekteras och kommunikationen är ineffektiv, vilket leder 
till att en metaforisk vägg uppstår mellan patient och sjuksköterska (Halldorsdottir, 
1996). Det är viktigt för sjuksköterskor att ge information till patienter men tyngden 
bör ligga i hur denna förmedlas och kommuniceras, likväl är dokumentation väsentlig 
för att säkerhetsställa att information och kommunikation ges samt för att framföra 
patienters talan och upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Konklusion och implikation 
Patienter överlag såg PVK-insättningen som ett stort orosmoment vilket väckte 
känslor som maktlöshet och ångest. Det förekom ett medicinskt paternalistiskt synsätt 
vid handhavandet av PVK hos en del sjuksköterskor vilket bidrog till att patienter 
upplevde att de förbisågs vid PVK- insättning. I samband med PVK upplevdes 
informationen och kommunikationen som bristfällig av patienterna, vilket gjorde att 
de inte kände sig tillräckligt förberedda för proceduren. Patienter upplevde att det 
även fanns brister i dokumentationen och att deras egna upplevelser och erfarenheter 
inte överensstämde med sjuksköterskans dokumentation. Erfaren och kompetent 
vårdpersonal var väsentliga faktorer eftersom de uppvisade en självsäkerhet som 
förknippades med lyckade PVK- insättningar. Smärtan var av stor betydelse för 
patienters upplevelse av PVK och en ökad smärtintensitet var starkt förknippad med 
antalet insättningsförsök. Patienter fick bättre upplevelser av PVK-insättningen när 
sjuksköterskan använde någon form av hjälpmedel. Fortsättningsvis bör ytterligare 
forskning göras avseende vuxna patienters upplevelse av PVK för att sjukvården ska 
få en större förståelse och kunskap inom ämnet. Sjuksköterskeutbildningen fokuserar 
främst på den medicinsktekniska biten gällande PVK handhavande, eventuellt bör 
större fokus läggas på omkringliggande faktorer samt hur insättningen upplevs av 
patienter. Distraktions-hjälpmedel har visat sig förbättra patientupplevelsen, där av 
borde tekniken implementeras i den dagliga verksamheten på sjukhusen och vidare 
forskning behövs. Fortsättningsvis bör vården och sjuksköterskeutbildningen även 
lägga större tyngd på god kommunikation, information och dokumentation gällande 
PVK och patienters upplevelse av den för att underlätta framtida insättningar både för 
patienten och vårdpersonal.  
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Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord Cinahl PubMed 

Perifer venkateter 

”peripheral intravenous 
catheter” 
”peripheral catheterization” 
”peripheral vascular 
access” 
Peripheral cannulation 
PIVC 

”peripheral intravenous 
catheter” 
”peripheral intravenous 
cannulation” 
”peripheral catheterization” 
”peripheral catheter” 

Patient 
Patient 
consumers 

patient 

Upplevelse 

Experience 
Perceptions 
Views 
Attitudes 

experience 

Central venkateter ”central catheter” 
PICC 

”central catheter” 
PICC 
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 Tabell 3: Sökhistorik 
 

 

( )* = Dubbletter av resultatartiklar.

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

20200216 Cinahl 

”peripheral intravenous catheter” 
AND experience* 
Limits: 5 år 29 5 3 1 

20200217 Cinahl 

peripheral catheterization AND 
experiences OR perceptions OR 
attitudes OR views AND patient* 
Limits: 5 år 117 6 3 2 

20200217 PubMed 

“peripheral catheter” AND PIVC 
AND patitent* OR consumers 
Limits: 5 år 89 15 3 1 

20200217 PubMed 

“peripheral intravenous catheter” 
AND patient* AND experience* 
Limits: 5 år 12 4 4 1 

20200219 PubMed 

“peripheral intravenous catheter” 
OR “peripheral, catheterization”   
[MeSH] AND experience* AND 
patient* NOT PICC NOT “central 
catheter” 
Limits: 5 år, adults. 168 30 5 3(2*) 

20200219 Cinahl 

“peripheral intravenous catheter” 
OR “peripheral vascular access” 
OR PIVC AND experience* AND 
patient* NOT “central catheter” 
NOT PICC 
Limits: 5 år, adults 55 10 4 2 

Totalt   470 70 22 10 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Basak, T., Duman, S. & Demirtas, A. (2019). Distraction-based relief of pain associated with 
peripheral intravenous catheterization in adults: a randomized controlled trial. Journal of Clinical 
Nursing, 29(5/6), 770-777. DOI: 10.1111/jocn.15131 

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att avgöra effekten av metoden distraktion för att minska smärtupplevelsen 
vid insättning av perifer venkateter och att öka patientnöjdheten. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontrollerad blind experimentell studie. 

Urval 120 patienter valdes ut randomiserat i åldrarna mellan 18 och 65 år, som tidigare rankat en fyra 
eller en femma enligt den kanadensiska akutmottagningens triage-bedömning. Patienterna fick 
inte ha någon visuell, mental, hörsel eller talproblematik sen tidigare. Inklusionskriterierna var att 
medverkande skulle göra det frivilligt, ha en perifer venkateter, vara passande för att ha en perifer 
venkateter i storleken 20 gauge på en antecubital anatomisk placering, första försöket insättning 
och insättning inom 24 timmar utan någon smärtlindring. 

Datainsamling Gjordes mellan den 18 januari och 30 april 2018 på ett tränings- och forskningssjukhus i Ankara. 
Före insättningen av den perifera venkatetern delades patienterna in slumpmässigt i tre grupper 
med 40 patienter i varje grupp. Grupp ett var kontrollgruppen. Grupp två fick se optiska illusions 
bilder under insättningen och berätta vad de såg. Grupp tre fick se undervattens videos i 3D med 
virtuella glasögon under insättningen av den perifera venkatetern. Efter insättningen fick 
patienterna skatta sin smärta enligt en visuell analog skala från noll till tio, där noll stod för ingen 
smärta och tio stod för den värsta tänkbara smärtan. För att undvika olika insättningstekniker av 
den perifera venkatetern var det samma person vid insättningen samt att det var en utomstående 
som skattade patienternas smärta direkt efteråt.   

Dataanalys Den insamlade datan analyserades med SPSS 210 paketprogram. Variablerna som bestämdes av 
räkning visades med nummer och procent samt variablerna som bestämdes av mätningar visades 
som medelvärden och standarddeviationer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan variablerna 
av de två distraktionsgrupperna, grupp två och grupp tre. Därför gjordes de om till en grupp för 
analys och t-test användes för att testa skillnader mellan distraktionsgruppen och kontrollgruppen. 
p< 0.05 var en accepterad nivå på en indikation av en signifikans skillnad i statiska beslut. 

Bortfall Inga bortfall framkommer. 

Slutsats Att använda optiska illusions bilder och videos i 3D med virtuella glasögon var effektiva 
hjälpmedel för smärtreduktion vid insättning av en perifer venkateter. Patient nöjdheten var hög 
vid användande av de två metoderna och är direkt applicerbart för att höja kvalitén på vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85%, Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003) 
Validitet: Framkommer ej.  
Reliabilitet: En person utförde samtliga insättningar av de perifera venkatetrarna och en annan 
forskare genomförde datainsamlingen utan att observera själva insättningen i de olika grupperna. 
Insättningen säkerhetsställdes genom tydliga instruktioner hur den skulle utföras så att samma 
procedur gjordes på samtliga patienter.  
Etiska tillstånd: Den etiska kommittén på sjukhuset där studien gjordes gav tillstånd till studien 
samt att sjukhuset gav studien ett skriftligt tillstånd. Medverkande fick information om att det var 
frivilligt att delta och att de fick lämna studien under tidens gång. Skriftligt tillstånd erhölls.  
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Artikel 2 

 

 

Referens Farrell, C., McCulloch, E., Bellhouse, S., Delahoyde, M-K., Hill, S., Rickard, C. & Yorke, J. 
(2017). Peripheral cannulae in oncology: nurses’ confidence and patients’ experiences. Cancer 
Nursing Practice, 16(3), 32-38. https://doi.org/10.7748/cnp.2017.e1408 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera och ge en överblicksgranskning av vården som sjuksköterskor 
och patienter upplever i samband med hantering av perifera venkatetrar. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Framkommer ej. 

Urval 65 patienter och 36 sjuksköterskor besvarade frågeformulären. 36 patienter var män och 29 var 
kvinnor i åldrarna mellan 31 och 85 år. 33 patienter var inneliggande på sjukhuset och 32 stycken 
var polikliniska på kemoterapiavdelningen.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde mellan November 2015 och Januari 2016 och gjordes med 
frågeformuläret. Ett frågeformulär var utformat för patienterna och två stycken för 
sjuksköterskorna, ett för sjuksköterskor som utförde insättningen och ett för de som vårdade 
patienter med en perifer venkateter. Det tog cirka fem till tio minuter att besvara frågeformulären.  

Dataanalys Frågeformulären granskades och olika kategorier sammanställdes. Patientformulären och 
sjuksköterskeformulären granskades och redovisades separat. 

Bortfall Bortfallet var två i patientgruppen samt 139 sjuksköterskor.  

Slutsats Cirka hälften av insättningar av perifer venkatetrar misslyckades under första försöket. Patienter 
upplevde smärta vid insättning och när katetern var inneliggande. En del kände även ett ökat 
illamående och oro över den perifera venkatetern. Kommunikation och praktiska övningar anses 
kunna förbättra patienters upplevelse av perifer venkateter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

74%, Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003) 
Validitet: Framkommer ej. 
Reliabilitet: Framkommer ej. 
Pålitlighet: Anses måttlig, då databearbetning inte är lika tydligt beskriven som datainsamlingen. 
Däremot stärks pålitligheten av att forskare deltog under datainsamlingen för att minimera risken 
för eventuella metodfel. 
Trovärdighet: Något begränsad eftersom författarnas förförståelse inte beskrivs i studien. 
Överförbarhet: En viss överförbarhet till liknande kontexter. 
Bekräftelsebarhet: Hög eftersom författarna ses som neutrala i studien.  
Etiska tillstånd: Det etiska tillståndet godkändes av den kliniska granskningskommittén för att 
granska patienter med en perifer venkateter på cancer sjukhuset. 



BILAGA C  
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Referens Fujioka, G., Newcomb, P., Hunchusky, C., Myers, H. & Behan, D. (2020). Pain Perception of a 
Structured Vascular Access Team Approach to Short Peripheral Catheter (SPC) Placement 
Compared to SPC Placement by Bedside Nurses. The Art and Science of Infusion Nursing, 43(1), 
33-38. DOI: 10.1097/NAN.0000000000000352 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka användningen av ett strukturerat protokoll hos sjuksköterskor 
som är inriktade på stickhjälp jämfört med legitimerade sjuksköterskor för att minimera 
smärtupplevelsen hos patienter vid insättning av en kort perifer venkateter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Ett randomiserat urval av 201 deltagande, varav 95 tillhörde kontrollgruppen och 106 tillhörde 
stickhjälpsgruppen. De medverkande var i åldrarna mellan 18 och 89 år. Inklusionskriterierna var 
engelsktalande, vid medvetande och orienterad samt tillät daglig inspektion av katetern. 
Exklusionskriterierna var redan inneliggande central venkateter, tidigare blodpropp i en eller 
bägge armarna samt om patienten haft en perifer venkateter de senaste 30 dagarna. 

Datainsamling Sjuksköterskorna som genomförde insättningen spelade in den anatomiska placeringen, antalet 
försök, antalet sjuksköterskor som försökte, storleken på katetern, smärtskattning i direkt 
anslutning till insättningen samt patienternas upplevda belåtenhet. De legitimerade 
sjuksköterskorna använde sig av palpation och sin kliniska blick vid insättning. 
Stickhjälpssjuksköterskorna använde sig av ultraljud för att se vener och smärtminskande 
kylningsspray. 

Dataanalys Datainsamlingen infördes manuellt till ett statistiskt analysprogram. Multipel linjär regression 
användes för att identifiera likheter mellan oberoende variabler. Chi-square test användes för att 
analysera patienternas övergripande erfarenheter med en tidigare insättning. 

Bortfall Inga bortfall framkommer.  

Slutsats Patienters upplevelse av PVKn skiljde sig åt beroende på om det var stickhjälpssjuksköterskor 
eller legitimerade sjuksköterskor som utförde insättningen. Genom att använda ultraljud minskade 
antalet stickförsök och därmed även patientens obehag men följsamheten till ett redan befintligt 
protokoll om patienters belåtenhet var den viktigaste aspekten att ha i åtanke vid insättning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: De legitimerade sjuksköterskornas kompetens validerades genom en checklista.  
Reliabilitet: Framkommer inte.  
Etiska tillstånd: Gavs av sjukhusets styrelse av forskning avseende människor. Deltagarna gav 
skriftligt godkännande till medverkan samt tillstånd att använda deras privata hälsorelaterade 
information. 
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Referens Fusco, N., Bernard, F., Roelants, F., Watremez, C., Musellec, H., Laviolle, B. & Beloeil, H. 
(2019). Hypnosis and communication reduce pain and anxiety in peripheral intravenous 
cannulation: Effect of Language and Confusion on Pain During Peripheral Intravenous 
Catheterization (KTHYPE), a multicentre randomized trial. British Journal of Anaesthesia, 
124(3), 292-298. DOI: 10.1016/j.bja.2019.11.020 

Land  
Databas 

Frankrike 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av tre typer av kommunikation, inklusive hypnotisk 
kommunikation på patienters smärta, belåtenhet och ångest under PVK-insättning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad parallell enkelblind multicenterstudie. 

Urval 272 patienter deltog i studien. Inklusionskriterierna var patienter över 18 år med en PVK i storlek 
20G på handen inför en planerad operation. Exklusionskriterierna var patienter som ej kunde 
kommunicera på franska, historik av att vara svårstucken, premedicinering, gravid eller ammande 
kvinnor, akuta operationer samt patienter där första försöket av PVK-insättning misslyckades. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes mellan Mars 2016 och Mars 2017 på tre sjukhus i Frankrike. En 
informationsblankett om studien lämnades av en oberoende anestesiolog under den perioperativa 
konsultationen. De patienter som valde att delta randomiserades till en av tre grupper, 
hypnosgruppen, nocebogruppen och den neutrala gruppen. PVK-insättningen pågick i cirka fem 
minuter därefter fick patienterna skatta sin smärta, ångest och belåtenhet på en tio-gradig skala, 
där noll innebar ingen smärta/ångest och tio stod för värsta tänkbara smärta. Belåtenheten 
skattades åt andra hållet, noll stod för ingen belåtenhet och tio för bästa tänkbara. Skattningen 
gjordes inom tre minuter efter avslutad insättning av den perifera katetern.  

Dataanalys Data analyserades med statistisk analys och förväntad standard deviation. Forskarna som utförde 
dataanalysen var blinda för gruppindelningen. Normalfördelningen bedömdes med deskriptiv 
statistisk och histogram. En analys av studiens resultat gjordes med envägs-analys av 
kontinuerliga variabler. Vid förekomst av statistisk signifikans mellan variabler gjordes 
jämförelser mellan två grupper i taget. 

Bortfall 19 patienter exkluderades då första gångens insättning av den perifera venkatetern misslyckades. 

Slutsats Smärta vid PVK-insättning var signifikant lägre i hypnosgruppen i jämförelse med nocebogruppen 
och den neutrala gruppen. Positiva ansiktsuttryck som leenden förekom i högre utsträckning i 
hypnosgruppen. Ångesten före insättningen var högre i hypnosgruppen i jämförelse med den 
neutrala gruppen. Patientens belåtenhet ökade efter insättningen i hypnosgruppen men minskade i 
nocebogruppen och den neutrala gruppen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

80%, Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: Den numeriska skattningsskalan som användes i studien är sedan tidigare 
validitetstestad. 
Reliabilitet: Framkommer inte. 
Etiska tillstånd: Rennes Universitetssjukhus styrelse godkände den kliniska studien. Studien 
godkändes även av alla lokala etiska kommittéer.  Skriftligt tillstånd erhölls från deltagarna. 
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Referens Laan, B. J., Nieuwkerk, P. T. & Geerlings, S. E. (2019). Patients knowledge and experience with 
urinary and peripheral intravenous catheters. World Journal of Urology, 2020(38), 57-62. 
https://doi.org/10.1007/s00345-018-02623-4   

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters kunskap och erfarenhet gällande katetrar, för att 
kunna designa patientinterventioner för att reducera olämplig kateteranvändning.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Framkommer ej. 

Urval 82 patienter färdigställde frågeformuläret. 49 av dessa hade en urinkateter och 72 av dessa hade en 
PVK. Patienter som ville delta men inte kunde besvara frågeformulären själva fick dessa upplästa 
av forskarna. Inklusionskriteriet för studien var att patienten skulle vara 18 år eller äldre och 
inneliggande på en medicinavdelning, gastroenterologiavdelning eller en lungavdelning och ha 
antingen både och eller en urinkateter och perifer venkateter. Exklusionskriteriet var patienter som 
var kortvarigt elektivt inneliggande, kroniskt sjuka patienter och patienter som redan hade en 
kateter före antagningen till studien. 

Datainsamling Gjordes i form av frågeformulär och dessa innehöll 27 delar. Frågeformulären besvarades på 5-10 
minuter. Det var öppna frågor gällande indikation till katetern, symtom under insättningen och 
/eller antagningen av katetern. Frågeformuläret innehöll även tio påståenden om patienters 
upplevelse av katetrar, med en fem-poängskala som gick från instämmer inte alls till instämmer 
helt. Studien gav inget incitament för att fullfölja frågeformuläret. 

Dataanalys Statistisk analys användes med SPSS statistisk version 25. Kategoriernas variabler presenterades 
med frekvens och procentsats. Chi-square test användes för att hitta relationer mellan variablerna. 

Bortfall En patient exkluderades från studien då frågeformuläret var ofullständigt. 

Slutsats Cirka en femtedel av patienterna med PVK var ovetandes om indikationen till insättning samt om 
den berodde på standardförfarande och medicinska anledningar. De vanligast förekommande 
symtomen i samband med PVK var smärta och begränsning i de dagliga aktiviteterna. Hälften av 
patienterna uppgav att det inte skulle bekymra dem och göra ont att ha PVKn några dagar extra. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

80% Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: Framkommer ej. 
Reliabilitet: Framkommer ej. 
Etiska tillstånd: Gavs från den medicinska etiska forskningskommittén från det akademiska 
medicinska centret. Alla förfaranden under studiens gång var i enlighet med 
helsingforsdeklarationen. 
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Referens Larsen, E., Keogh, S., Marsh, N. & Rickard, C. (2017). Experiences of peripheral IV insertion in 
hospital: a qualitative study. British Journal of Nursing, 26(19), 18-25. 
https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.19.S18 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att få en förståelse för patienters upplevelse vid insättning av en perifer 
venkateter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk hermeneutisk. 

Urval Tio patienter i åldrarna 24-79 år varav fem var män och fem var kvinnor. Tre av patienterna var 
inneliggande på en medicinsk avdelning och sju av patienterna var inneliggande på en kirurgisk 
avdelning. Inklusionskriteriet var vuxna patienter som genomgått insättning av perifer venkateter. 
Exklusionskriterierna var icke engelsktalande, förvirrade patienter samt långt gånga palliativa 
patienter. 

Datainsamling Semistruktuerade intervjuer gjordes mellan maj och september 2015. Deltagarna fick möjlighet att 
välja plats för vart intervjun skulle genomföras, varav alla tio valde att genomföra intervjun vid sin 
säng. Intervjuerna började med en inledande fråga och efterföljande frågor utformades efter 
deltagarens svar och spelades in med en digital ljudenhet. Längden på intervjuerna var mellan fem 
till 26 minuter och transkriberades senare av en oberoende part. 

Dataanalys Mättnad av teman togs fram genom två processer. Inledningsvis granskades inspelningarna och 
väsentliga undersökningsresultat identifierades därefter analyserades intervjuerna i detalj. 
Ytterligare två intervjuer gjordes då datainsamlingen ej gett tillräcklig mättnad. Slutligen lästes 
transkriberingarna innan de analyserades mening för mening vilket gav upphov till teman som 
sedan verifierades av forskningskollegor. 

Bortfall Inga bortfall framkommer. 

Slutsats Patienterna uppgav att det fanns behov att förbättra insättningen av perifera venkatetrar och ansåg 
att förbättringsbehoven var förbättrad kommunikation, insättningsteknik samt kateterns placering. 
Personal bör sträva efter att minimera smärta och obehag för patienterna vid PVK genom 
användning av effektiva inläggnings-tekniker. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

95%, Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Pålitlighet: God, eftersom dataanalysen och datainsamlingen är tydligt beskriven. Intervjuerna 
transkriberades även av oberoende parter. 
Trovärdighet: Anses hög då intervjuerna transkriberades och redovisades på ett strukturerat sätt 
samt att forskarna knyter an till tidigare forskning. Dock framkommer inte forskarnas förförståelse 
vilket sänker trovärdigheten något. 
Överförbarhet: Måttlig överförbarhet till likartade kontexter och avdelningar. 
Bekräftelsebarhet: Anses hög då författarna är neutrala i studien. 
Etiska tillstånd: Studien genomfördes i överensstämmelse med de nationella riktlinjerna gällande 
forskning avseende människor och fick tillstånd av den etiska kommittén på ett sjukhus i 
Brisbane. Skriftligt tillstånd mottogs från de medverkande. 
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Referens Loon, F. HJ., Pujin, L. APM., Aarle, W. H., Daele, A. TM. D. & Bouwman, A. RA. (2018). Pain 
upon inserting a peripheral intravenous catheter: Size does not matter. The Journal of Vascular 
Access, 19(3), 258-265. DOI: 10.1177/1129729817747531 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hypotesen om att en mindre storlek på en perifer venkateter 
minskar smärtupplevelsen i jämförelse med en större kateter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Framkommer ej. 

Urval 1063 patienter deltog i studien varav 470 var män och 593 var kvinnor. Inklusionskriterierna var 
18 år eller äldre som hade en inplanerad kirurgisk behandling oberoende av dess klassificering 
enligt American Society of Anesthesiology (ASA), demografik och medicinsk bakgrund. 
Exklusionskriterierna var patienter med en redan befintlig perifer venkateter, medvetslösa samt de 
som inte kunde besvara frågeformuläret relaterat till fysisk eller kommunikativ nedsatthet. 

Datainsamling Gjordes genom frågor till patienterna, ett preoperativt formulär samt genom att patienterna fick 
smärtskatta enligt en verbal numerisk skala (VRNS) i direkt anslutning till insättningen av den 
perifera katetern vilket spelades in. Både personalen och patienterna var blinda mot studien. 
Patienterna delades in i olika grupper beroende på storleken på katetern. 

Dataanalys Gjordes med statistisk analys. Kolmogorov-Smirnov testet användes för att bedöma 
normalfördelningen i kontinuerliga variabler och uttrycktes genom medelvärdet och 
standarddeviation. Jämförelser mellan variablerna grupperna emellan gjordes med ANOVA och 
Chi-square testet. 

Bortfall Inga bortfall framkommer. 

Slutsats En mindre storlek på den perifera venkatetern var inte smärtreducerande för patienten. Den lägsta 
smärtskattningen sågs hos patienter där första gångens insättning var lyckad. Genom att välja en 
anatomisk placering som är mindre smärtsam ökar förtroendet och samarbetet från patienten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

76%, Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: Stärks genom att forskarna använde VNRS skalan, de diskuterar även bristen med att 
skalan endast fokuserar på en komponent av smärtupplevelsen. Forskarna beskriver att vidare 
forskning bör fokusera på validiteten av resultatet i denna studien. 
Reliabilitet: A-DIVA skalan användes för att identifiera riskpatienter gällande svår perifer 
kateterisering, vilken tidigare reliabilitetstestats.  
Etiska tillstånd: Den instutionella styrelsen gav tillstånd till studien och skriftligt intyg gavs från 
de som medverkade.  
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Referens Mace, S. E. (2016). Prospective, randomized, double-blind controlled trial comparing vapocoolant 
spray vs placebo spray in adults undergoing venipuncture. American Journal of Emergency 
Medicine, 34(5), 798-804. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2016.01.002 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att testa hypotesen att smärta vid en venpunktion skulle minska med minst 
1.8 poäng på en tio gradig skala efter applicering av kylningsspray i jämförelse med placebo. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv dubbelblind randomiserad kontrollerad studie 

Urval 100 deltagare i åldrarna 19 till 75 år, varav 46 var män och 54 var kvinnor. Inklusionskriterierna 
var att patienten skulle genomgå en venpunktion, kliniskt stabil samt ingen kognitiv nedsättning. 
Exklusionskriterierna var allergi mot spraykomponenterna, kritiskt sjuka eller ostabila, patienter 
under 18 år eller över 80 år, gravida, tidigare erfarenheter av kylningsspray, kylkänsliga patienter, 
patienter som inte ville ge sitt medgivande samt att placeringen inte fick vara på känsliga 
hudområden.  

Datainsamling Deltagarna randomiserades till en av de två grupperna, placebogruppen eller 
kylningsspraysgruppen. All datainsamling gjordes av utbildade forskare som även applicerade 
sprayen. Forskarna spelade in demografisk data, vitala tecken, kliniska variabler, alla effekter och 
komplikationer samt patienternas upplevda smärtskattning av proceduren. 

Dataanalys All data analyserades i en databas med hjälp av mjukvara av en biostatistiker. Kontinuerliga 
variabler sammanfattades med medelvärde och standarddeviationer. Kategoriska variabler 
sammanfattades med nummer och procent med hjälp av Pearson x² test eller Fisher exakta test. 
För att testa skillnader användes Welch 2-sample t test eller Wilcoxon rankningstest. 

Bortfall Ett bortfall på 36 patienter. 136 patienter screenades för studien varav 100 valdes ut för 
behandling. 

Slutsats Det var ingen skillnad i vitala tecken mellan de två grupperna. Medianvärdet för smärtskattningen 
vid venpunktionen i placebogruppen var tre och i kylningsspraygruppen var medianvärdet ett. Det 
var ingen signifikant skillnad i komplikationer mellan de två grupperna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

80% Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003).  
Validitet: Forskarna anser att validiteten är hög då resultatet bör kunna vara allmängiltigt för alla 
åldrar. De anser dock att generaliserbarheten är något begränsad då studien utfördes på endast en 
akutmottagning och undersökte bara en procedur.  
Reliabilitet: Det var samma forskare som genomförde alla sprayningar enligt tydliga instruktioner.  
Etiska tillstånd: Gavs av den institutionella styrelsen. De deltagande lämnade ett skriftligt intyg för 
sin medverkan. 
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Referens Robinson-Reilly, M., Paliadelis, P. & Cruickshank, M. (2015). Venous access: the patient 
experience. Support Care Cancer, 24(3), 1181- 1187. DOI: 10.1007/s00520-015-2900-9 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förstå patienters upplevelse av venösa katetrar, genom att belysa deras 
historier om upprepade insättningar och insättningsförsök.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Hermeneutisk fenomenologisk 

Urval 15 personer i åldrarna mellan 24 till 82 år deltog i studien. Fyra medverkande var män och 11 var 
kvinnor. 12 av personerna var cancerdiagnostiserade och tre hade någon sjukdom som begränsade 
vardagen. Inklusionskriterierna var att de medverkande skulle vara 18 år eller äldre, genomgått 
flertalet PVK-insättningar, förstå engelska i tal och skrift samt inte skulle ha någon kognitiv 
nedsättning. 

Datainsamling Datainsamling gjordes genom intervjuer och varade i 60 minuter. Intervjumiljön varierade och 
bestämdes efter de medverkandes tycke. Intervjuerna spelades in och genomfördes med 
förbestämda frågor, samtidigt gjordes anteckningar av forskaren.   

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades tematisk och delades sedan in i huvudteman och 
subteman. Efter vardera intervju transkriberades den ordagrant av forskaren och därefter 
kontrollerades genom läsning av det transkriberade materialet vilket jämfördes med inspelningen.   

Bortfall Inga bortfall framkommer. 

Slutsats Fyra huvudteman togs fram vilka var ”ett nödvändigt ont”, ”reflektion av en svår resa”, ”dåliga 
vener” och ”förbättringsförslag”. De medverkande beskrev proceduren som något skrämmande, 
obehagligt och smärtsamt. Majoriteten ansåg att sjuksköterskorna skulle uppleva proceduren 
själva för att öka sin förståelse för det invasiva ingreppet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

87% Grad I enligt Carlsson & Eiman (2003).  
Pålitlighet: God, det finns en tydlig beskrivning över hur författarna har gått tillväga med 
datainsamling och dataanalys. Dock har inga utomstående parter hjälpt till med analys och 
insamling av data.  
Trovärdighet: Något begränsad då författarnas förförståelse inte beskrivs.  
Överförbarhet: Författarna beskriver att det finns en viss överförbarhet till liknande kontexter men 
att studien ej går att generalisera.  
Bekräftelsebarhet: Författarna är neutrala och resultatet är helt och hållet baserat på 
datainsamlingen.  
Etiska tillstånd: Gavs av en hälsovårdskommitté samt av en forskningsetisk kommitté avseende 
människor på ett universitet. De som deltog fick skriva på ett medgivandeformulär. 
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Referens Yilmaz, D. & Günes, Ü. Y. (2018). The effect on pain of three different nonpharmacological 
methods in peripheral intravenous catheterization in adults. Journal of Clinical Nursing, 27(5/6), 
1073-1080.  http://dx.doi.org/10.1111/jocn.14133 

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att jämföra effekten av smärtreducering vid PVK-insättning genom att 
antingen hosta, blåsa i en spirometer eller klämma på en stressboll. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Randomiserad kontrollerad blind experimentell studie. 

Urval 120 män i åldrarna mellan 30 och 40 år som skulle donera blod frivilligt på ett universitetssjukhus 
i Marmara regionen inkluderades i studien. Inklusionskriterierna var inga hjärt- och 
lungsjukdomar, ingen sjukdom som kunde påverka uppfattningen om smärta, inga hinder som 
kunde påverka insättningen, hade förmågan att smärtskatta och frivillig medverkan. 
Exklusionskriterierna var patienter med ej synliga vener samt patienter där PVK-insättningen 
förmodligen skulle misslyckas vid första försöket. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes mellan mars och september 2015 på blodcentralen. De medverkande fick 
information angående en visuell analog skala (VAS) och delades därefter in i fyra grupper. En 
spirometrigrupp, en stressbollgrupp, hostgrupp och en kontrollgrupp. Smärtskattning med VAS 
gjordes i direkt anslutning till insättningen av den perifera katetern av samma sjuksköterska som 
utförde proceduren och som var blind för studien. 

Dataanalys Statistisk analys gjordes med hjälp av ett program. Shapiro-Wilk test användes för att undersöka 
om numeriska data visade på normalfördelning. Där normalfördelning förekom användes envägs 
variansanalys för att jämföra mer än två grupper. Kruskal- Wallis test användes mellan två eller 
fler grupper där det inte fanns någon normalfördelning.  

Bortfall Ett bortfall på fyra patienter, då första gångens PVK-insättning misslyckades. 

Slutsats Det förekom en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och de tre distraktionsgrupperna 
gällande smärtupplevelse. Däremot var det ingen större avvikelse mellan de tre 
distraktionsgrupperna spirometrigruppen, hostgruppen och stressbollgruppen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

74% Grad II enligt Carlsson & Eiman (2003). 
Validitet: Framkommer inte.  
Reliabilitet: Säkerhetsställdes genom tydliga instruktioner, samma storlek på perifer kateter 
användes samt att all kateterisering utfördes av samma person.  
Etiska tillstånd: Gavs från den lokala etiska kommittén och från institutionen där studien utfördes. 
De medverkande gav ett skriftligt tillstånd om sitt frivilliga deltagande. 
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