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infektioner. 
 
Sammanfattning Vårdrelaterade infektioner är ett aktuellt ämne då det är ett stort 

problem på sjukhusen. Dessa innebär ett lidande för patienten som 
drabbas utan också ett samhällsekonomiskt problem. Syftet med 
studien var att belysa faktorer som kan orsaka vårdrelaterade 
infektioner vid användning av perifer venkateter. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där 20 vetenskapliga artiklar 
analyserades. Resultatet visar att sjuksköterskan har många 
faktorer att beakta vad gäller infektionsrisker i omvårdnaden med 
en perifer venkateter, det är därför viktigt att det finns kunskap om 
dessa risker och att noggrannhet iakttas vid användandet av perifer 
venkateter.  
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Inledning 
Arbetet med att förebygga skador i vården har pågått i över 3000 år (Socialstyrelsen, 2006c). 
Enligt Jouanna (1999) menade Hippokrates redan på sin tid att människan först och främst ska 
undvika att skada, lära av sina misstag och erfarenheter, samt dela denna lärdom med andra.  
 
1979 definierade Socialstyrelsen (2006a) begreppet sjukhusinfektion som alla 
infektionstillstånd som drabbar en patient till följd av vistelse på sjukhus eller behandling i 
den öppna vården. Utan hänsyn till om det sjukdomsframkallande ämnet kom från vistelsen i 
vården eller från patienten själv samt oberoende om infektionstillståndet uppkom under eller 
efter vården. Termen sjukhusinfektion används emellertid inte längre utan har istället övergått 
till att benämnas som vårdrelaterade infektioner (VRI), den ursprungliga definitionen finns 
dock kvar.  
 
Dagspressen rapporterar att smittorisken fortfarande är hög vad gäller VRI på våra sjukhus. 
Ernström (2008) skriver i sin artikel att Vancomycinresistenta enterococker (VRE) härjar på 
sjukhuset i Varberg. VRE är en tarmbakterie som utvecklat resistens (Smittskyddsinstitutet, 
2006) mot vancomycin, ett antibiotikum. Entrococker är en vanlig orsak till 
sjukhusförvärvade infektioner, såsom sårinfektioner, urinvägsinfektioner och sepsis. 
Smittspridningen (Ahlinder, 2008) sker lätt om hygien- och städrutiner sviktar. Under 2008 
och 2009 (Sveriges kommuner och landsting, 2008) kommer det att genomföras fyra 
mätningar av VRI hos patienter som är inneliggande på alla sjukhus i Sverige. Studien kallas 
punktprevalensmätning av VRI. Den första mätningen ägde rum den 12 november och då 
kommer alla patienter att registreras. Riskfaktorer för VRI kommer att kategoriseras såsom 
infarter, kirurgi, immunsupprimering och antibiotika samt förekomst av VRI.  
 
Enligt Lundgren (1999) kommer mer än hälften av alla vårdrelaterade infektioner från någon 
typ av kateter som är placerad i patientens blodkärl. Vad är det då för faktorer som bidrar till 
att det blir komplikationer i samband med användandet av perifer venkateter (PVK)? Vad i 
omvårdnadsarbetet kan sjuksköterskan påverka för att patienten inte skall drabbas av VRI?  
 
 

Bakgrund  

Hamrin (1997) menar att Florence Nightingale redan på 1850-talet insåg vikten av god 
omvårdnad med bra kost och ventilation samt att de sanitära förhållandena spelade en viktig 
roll för att motverka smittspridning. Genom att förbättra dessa förhållanden under Krimkriget 
minskades dödligheten på kasernerna vad gäller epidemisjukdomar från 60 till 2,2 procent.  
 
Utmärkande för VRI (Socialstyrelsen, 2006a) är att patienter med nedsatt infektionsförsvar 
drabbas mest. Åldern är av betydelse, friska yngre personer har ett bättre infektionsförsvar än 
äldre människor. Sjukdomar, ålder och medicinsk behandling (Socialstyrelsen, 2001) kan vara 
orsaker till att det immunologiska försvaret minskas och på så sätt ökar risken för 
infektionssjukdomar. En mängd medicinska behandlingar (Socialstyrelsen, 2006a) har en 
inverkan på infektionsförsvaret däribland placering av infarter till blodkärl. 
 
Att vårdtiden förlängs på grund av VRI (Socialstyrelsen, 2006a) råder det inga tvivel om. I 
genomsnitt förlängs vårdtiden med fyra-sju dygn beroende på vilken typ av infektion 
patienten drabbas av. Vid infektion i blodbanan vårdas patienten i genomsnitt sju extra dygn 
utöver planerad vårdtid. Under år 2002 fanns det i Sverige (Socialstyrelsen, 2006a) 1,3 



2 

miljoner inneliggande patienter för medicinsk korttidsvård. Om de 10 procent som drabbas av 
VRI förlänger vårdtiden med i genomsnitt fyra dagar innebär det 500 000 extra vårddygn. 
Vårddygnskostnaden uppskattas till cirka 7373 kronor, med 500 000 extra vårddygn ökar 
alltså kostnaden med 3,7 miljarder kronor på grund av VRI. 
 
I enlighet med kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) skall 
sjuksköterskan följa fastställda rutiner vad det gäller avvikelserapportering och 
anmälningsplikt enligt Lex Maria. Ödegård (2006) menar att vårdrelaterade infektioner är 
rapporteringspliktiga enligt Lex Maria, men att dessa rapporteras i en liten omfattning i 
förhållande till förekomsten, endast ett 15-tal händelser rapporterades under en 10 års period. 
Ödegård (2006) lyfter fram studier som visar att omkring 10 procent av alla patienter på 
svenska sjukhus behandlas med antibiotika på grund av VRI.  Enligt Socialstyrelsen (2001) 
kan goda rutiner minska förekomsten av VRI med 30 procent. 
 
En viktig grund (Socialstyrelsen, 2006b) för god kvalitet i hälso- och sjukvården är hög 
patientsäkerhet. Bakomliggande orsaker till att säkerheten ofta fallerar är att organisationen 
och rutinerna brister. Den mänskliga faktorn är ofrånkomlig. Därför är det viktigt att utveckla 
säkra system i form av riktlinjer som gör att patienten inte kommer till skada och riskerar att 
utsättas för lidande. Det är enligt Socialstyrelsen (2008) angeläget att belysa VRI för att öka 
medvetenheten hos personalen. 
  
Enligt Socialstyrelsen (2006c) skall sjukvården bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap, 
den skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Två av sjuksköterskans grundläggande 
ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) är att förebygga sjukdom och att lindra 
lidande. I Svensk författningssamling [SOSFS] (2005:12 3§) skall hälso- och 
sjukvårdspersonalen medverka kontinuerligt i det systematiska kvalitetsarbete som sker i 
vården. Detta sker genom att delta i utprovning, vidareutveckling och framtagande av metoder 
och rutiner samt även vara aktiv vad gäller avvikelserapportering och riskhantering. 
Patientsäkert arbete (SOSFS 2005:12) innebär att fastställa, analysera och undanröja tillbud 
och orsaker till risker för att skydda patienten mot vårdskador. Hälso- och 
sjukvårdspersonalen bär enligt SOSFS 1998:531 kapitel 2 5§ ansvaret för hur 
arbetsuppgifterna utförs. Kraven på kunskap och noggrannhet (Johnsson, 2002) hos hälso- 
och sjukvårdspersonal är stora på grund av att patienter genom personalens misstag kan 
utsättas för risker eller skada. Det är inte bara kunskapen om hur en uppgift utförs utan även 
att uppgiften blir utförd som ingår i ansvaret.  
  
Rekommendationer (Socialstyrelsen, 2005) har utformats i syfte att tydliggöra 
sjuksköterskans profession samt yrkesutövning för att ge god och säker vård. Följande 
rekommendationer gällande kompetens, yrkeskunnande, förhållningssätt som reglerar 
sjuksköterskans yrkesutövning. Kompetens innebär att med vilja och förmåga genomföra 
uppgiften praktiskt utifrån kunskap och färdighet. Yrkeskunnande innefattar kunskap i 
medicinsk teknik, omvårdnad samt organisation. Förhållningssätt avser den inställning och 
det bemötandet sjuksköterskan skall ha inför en uppgift som skall utföras. Enligt 
kompetensbeskrivningen (2005) ligger det på sjuksköterskans ansvar att dokumentera, 
observera, värdera och prioritera förändringar i patientens fysiska tillstånd. Det är 
sjuksköterskans ansvar att följa arbetsplatsens rutiner och riktlinjer. Det är även 
sjuksköterskans ansvar att med omdöme informera patienten noggrant så de kan känna 
trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar. 
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Bakteriemi (Socialstyrelsen, 2006a) är det svenska uttrycket för förekomst av bakterier i 
blodbanan oberoende av kliniska konsekvenser eller symtom. Infektioner i blodbanorna delas 
in i primära och sekundära bakteriemier. Till de primära räknas de bakteriemier som 
uppkommer vid användning av kärlkateter. Sekundära bakteriemier uppstår i samband med en 
annan infektion. Om symtomen debuterar och/eller en positiv blododling påvisas tidigast 48 
timmar efter det att patienten skrivits in på sjukhuset vad gäller slutenvård, betraktas detta 
som en sjukvårdsförvärvad bakteriemi. Oavsett vilken typ av kärlkateter som används 
påverkas risken för vårdrelaterade bakteriemier. Den kateter typ som används mest är PVK 
och risken för infektion är låg. Dock inträffar det allvarliga komplikationer eftersom PVK 
används i hög utsträckning. Vid användning av centrala venkatetrar (CVK) är risken för 
bakteriemier hög.  
 
Björkman och Karlsson (2008) menar att för att förebygga VRI ska sjuksköterskan tillämpa 
strikta, basala hygienrutiner i samband med skötseln av perifera och centrala venkatetrar. Det 
är även viktigt att sjuksköterskan informerar patienten om att vara uppmärksam på obehag i 
form av smärta, rodnad, svullnad samt ömhet. Vid skötsel av CVK (Björkman & Karlsson, 
2008) är det viktigt att samordna olika åtgärder i så högutsträckning som möjligt för att 
minska risken för infektioner. Alla sprutor och kopplingar skall vara försedda med en 
skruvfattning där en hane kopplas ihop med en hona i en så kallad luerlockfattning. Om 
rodnad eller något annat avvikande noteras vid inspektion skall detta rapporteras till läkare 
och dokumenteras. Det är även viktigt att täcka insticksstället med transparent förband som 
skall sluta tätt och vara slätt, annars kan det utgöra en grogrund för bakterier. Denna typ av 
kateter kan ligga kvar tre-fyra veckor upp till flera månader. Perifert inlagd central venkateter 
(PICC-Line) (Björkman & Karlsson, 2008) innebär att en kateter läggs in i en av armveckets 
eller överarmens vener, med spetsen placerad i vena cava superior. Patienten kan ha en PICC-
line mellan en vecka och upp till ett år. En subkutan venport (Björkman & Karlsson, 2008) är 
en liten dosa gjord av titan eller plast som placeras under huden. Dosan är förenad med en ven 
genom venkateter. Insticksstället vid en subkutan venport skall rengöras noggrant, rikligt med 
klorhexidinsprit skall användas. Den nål som sticks genom huden för att kunna ge läkemedel 
kallas Gripper®-nål. Den kan sitta upp till 7 dagar. Även detta insticksstället täcks med ett 
sterilt transparent förband för att kunna hållas under uppsikt. Patienten kan få 
infektionstecken runt dosan, symtom på detta är ömhet, svullnad, rodnad och feber. Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan arbetar aseptiskt i samband med allt arbete som rör 
venporten. Vid eventuella tecken på infektion skall läkare kontaktas. 
 
Enligt Björkman och Karlsson (2008) ska en PVK avlägsnas fortast möjligt efter att 
behandling är avslutad. Det rekommenderas att denna kateter inte skall sitta längre än 12-24 
timmar. Då det råder speciella omständigheter bedöms tiden för avlägsnande individuellt. 
Insticksstället bör inspekteras samt palperas dagligen, om förbandet är fuktigt eller ofräscht 
bör detta bytas. Transparant förband skall användas för att lättare observera insticksstället och 
påvisa eventuella komplikationer. Rodnad, svullnad, ömhet eller smärta är symtom som visar 
på en infektion i anslutning till PVK. Dålig handhygien hos personalen, otillräcklig 
desinfektion av patientens hud, fel storlek på PVK, fel teknik vid inläggning samt olämpligt 
val av placering kan leda till komplikationer. Det finns en fem gradig graderingsskala för att 
underlätta bedömning och dokumentation av komplikationer, där grad noll är inga 
komplikationer och grad fyra är mycket svåra komplikationer.  
 
Sedan 1950-talet (Lundgren, 1999) har sjuksköterskor i Sverige lagt in PVK och ansvarat för 
tillsyn samt dokumentation. 1973 beskriver Bergman vikten av att kontinuerligt övervaka 
intravenösa infarter. För att minska risken för infektioner rekommenderas att välja övre 



4 

extremiteter och ven med stort blodflöde. Det finns ställen som bör undervikas (Björkman & 
Karlsson, 2008) som insidan av handled, armveck, nedre extremiteter, mycket stort kärl samt 
sårig och infekterad hud. Det finns vissa aspekter att tänka på vid val av storlek på PVK. 
Dessa är venens grovlek, kondition och blodflöde. Vid användning av kärlirriterande 
läkemedel eller infusion krävs ett större blodflöde runt PVK. 
  
Allt som sker (Björkman & Karlsson, 2008) i samband med inläggning av en PVK skall 
dokumenteras såsom datum, klockslag, inläggningsställe, storlek på venkateter, val av arm, 
patientens upplevelse, eventuellt misslyckade punktioner samt sjuksköterskans signatur. 
Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnadsarbetet på arbetsplatsen, ett av omvårdnadsarbetets 
moment är att dagligen inspektera insticksstället. I ansvaret ligger även att säkra 
kvalitetsarbetet, genom att utvärdera de medicintekniska produkter som används.  
 
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan orsaka vårdrelaterade infektioner vid 
användning av perifer venkateter.  
 
 

Metod 

Metoden för litteraturstudien har utgått från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
tankeprocess som började med att en nyfikenhet inom det valda området väckts, varefter 
identifierades problemområdet och litteratursökningen påbörjades. Syftet med studien blev 
tydligare och mer konkret under tiden som kunskapen hos undersökarna ökade inom området. 
I databaser söktes artiklar som analyserades och bearbetades och ur den samlade 
informationen kunde ett resultat identifieras.  
 

Datainsamling 

För att få en överblick av ämnet gjordes en pilotsökning i databaserna, det framkom då att det 
fanns ett flertal artiklar som belyste problemen inom området.  

 
De databaser som användes för sökning var Cinahl, PubMed, Academic search elite och 
Swemed+. Först gjordes en fritextsökning i Cinahl med peripheral venous catheters. Med 
hjälp av dessa ord gjordes en sökning efter MesH-termer och Thesaurus. De ord som 
framkom var catherization och peripheral. Dessa användes därefter i de andra databaserna. 
Tabell 1 visar vilka sökord som användes. 
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Tabell 1. Sökord som användes i de olika databaserna. 
Sökord utifrån 
problemformule
ring 

Cinahl 
Thesaurus 

PubMed 
MesH 

Academic 
search elite 

Swemed+ 

 
Perifer  
venkateter 

 
Catherization, 
Peripheral 
 

 
Catherization, 
Peripheral 
 
Peripheral 
intravenous 
catheters 

 
Catherization, 
Peripheral 
 

 
Perifer 
venkateter 

 
 
Infektioner 
 

 
Catherization, 
Peripheral and 
Phlebitis and 
Infections  
 

   

 
 
Flebit 

 
Catherization, 
Peripheral and 
Phlebitis 
 

 
Catherization, 
Peripheral and 
Phlebitis 
 
Peripheral 
intravenous 
catheters and 
Phlebitis 

 
Catherization, 
Peripheral and 
Phlebitis 

 

 
 
Rutiner 

 
Catherization, 
Peripheral and 
Routine and 
Phlebitis 
 

 
Peripheral 
intravenous 
catheters and 
Routine 

  

 
 
Litteratursökningen gjordes på ett högskolebibliotek. Sökningarna pågick mellan 2008-11-19 
och 2008-11-26. Av alla sökträffar i de valda databaserna, lästes artiklarnas abstrakt och 
därefter gjordes en sållning mot syftet av de lästa abstrakten. De artiklar som fanns 
tillgängliga i fulltext hämtades hem från databaserna, de som inte gick att få i fulltext 
beställdes via högskolebiblioteket. När alla artiklar var lästa delades de upp utifrån kvalitativa 
och kvantitativa metoder för att därefter granskas och värderas. Till hjälp för att bedöma 
artiklarnas kvalitet valdes Bilaga G och H i Willman, et al. (2006) som bedömningsmallar. 
Detta ledde till att 20 artiklar behölls. En av artiklarna var av kvalitativ metod, de övriga 19 
var av kvantitativ metod. Enligt Willman, et al. (2006) bedömningsmallar graderades 
artiklarna med bra, medel och dåligt kvalitet. I tabell 2 i bilaga II med rubriken artikelöversikt 
anges graderingen på följande vis. Bra står för grad I, medel står för grad II samt dålig för 
grad III. Sammanfattningsvis blev det 15 artiklar grad I, fyra artiklar grad II samt en artikel 
grad III.   
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De inklusionskriterier som användes i de olika databaserna var age 19-80+, all adults, human, 
abstract, english, research article och 2003-2008. Exklusionskriterier var andra typer av 
blodkatetrar än perifer venkateter och barn. Tre av artiklarna var publicerade tidigare än år 
2003, då dessa svarade mot syftet, togs de med i studien. 
 
Många av artiklarna återkom i olika databaser, sådana artiklar redovisades endast under den 
första databas som de kom upp i. Ett flertal artiklar valdes bort detta på grund av att de inte 
matchade syftet eller inklusionskriterierna. Efter att ha läst litteratur som baserades på en 
undersökning gjordes även en sökning i databasen PubMed med hjälp av författarens namn 
för att finna denna artikel. 
 
Sökhistoriken med dess sökord presenteras i tabell 2 i bilaga I. 
 
 

Databearbetning 

Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna för att förstås och kunna analyseras.  
Därigenom identifierades olika faktorer som kan leda till VRI. Dessa faktorer grupperades 
under olika rubriker för att lättare kunna bearbeta resultatet. Rubrikerna som valdes var 
organisationsfaktorer, riktlinjer, dokumentation, okunskap, PVK, läge, desinfektion, akut eller 
icke akut, tid, läkemedel, bakomliggande sjukdomar och ålder och kön. Under respektive 
rubrik skrevs de olika faktorerna in från varje artikel. Dessa rubriker valdes senare att plockas 
bort, då många av faktorerna kunde passa in under flera rubriker. 
 
 

Resultat 
Ur de analyserade artiklarna har det framkommit faktorer där några är påverkbara för 
sjuksköterskan medan andra inte går att påverka. 
 
Det framkom att stress, dåliga rutiner, glömska, vårdslöshet, misstag och bristande 
ansvarstagande var faktorer som påverkade sjuksköterskans skötsel av PVK enligt Lundgren 
och Ek (1996). I en studie gjord på 60 sjuksköterskor visade det sig att glömska och 
nonchalans om riskfaktorer var ett problem (Karadeniz, Kutlu, Tatlisumak & Özbakkaloğlu, 
2003). Lundgren och Ek (1998) intervjuade 37 sjuksköterskor på svenska sjukhus där 
resultatet visade att sjuksköterskan inte såg några risker med en PVK, därför försummades 
rutinerna. Malach, Jerassy, Rubensky, Schlesinger, Boride, Olsha, Yinnon och Raveh (2006), 
Karadeniz, et al. (2003) tog även upp i sin studie att sjuksköterskorna inte följde de uppsatta 
riktlinjerna för hur en PVK skulle skötas. Forskning från Israel gjord av Lopez, Molassiotis, 
Chan och Wong (2004) visade vikten av att det fanns riktlinjer och att sjuksköterskan följde 
dessa, då de sett att riskerna för komplikationer i samband med PVK minskade drastiskt, då 
riktlinjer följdes. I fyra av artiklarna lyfts det fram av Gallant och Schultz (2006), Malach, et 
al. (2006), Lopez, et al. (2004), Lundgren och Ek (1998) att riskerna för komplikationer i 
samband med PVK ökade om inte sjuksköterskan dokumenterade enligt riktlinjerna. 
Tidpunkten då PVK sattes var dåligt dokumenterad, bara 50 procent av de PVK som sattes 
var dokumenterade enligt Powell, Tarnow och Perucca (2008). 
   
Det fanns en okunskap och låg medvetenhet bland sjuksköterskor om riskerna med PVK 
visade Malach, et al. (2006), Landbeck, Odenholt och Paulsen (2004), Lundgren och Ek 
(1998). Lopez, et al. (2004), Karadeniz, et al. (2003), Lundgren och Ek (1998) visade att det 
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fanns en okunskap i rutinerna kring skötseln av PVK. Samma studier visade även att det brast 
i kunskapen om hur viktigt det var att informera patienten om de olika risker som kunde 
uppstå. 
 
 Uslusoy och Mete (2008), Siegman-Igra, Jacobi, Lang, Schwartz och Carmeli (2005), Barker, 
Anderson och MacFie (2004) har alla forskat och kommit fram till att PVK i sig utgör en 
riskfaktor som kan leda till infektioner. Precis som ovan nämnda studier visade Powell, et al. 
(2008), Idvall och Gunningberg (2006), Grüne, Schrappe, Basten, Wenchel, Tual och Stützer 
(2004) att risken för komplikationer ökade ännu mer då patienter hade fler än en PVK insatt 
på en gång. En studie gjord på 432 PVK visade att det inte bara var antalet PVK som ökade 
risken för infektioner utan även storleken på PVK hade en betydande roll enligt Zarate, 
Mandleco, Wilshaw och Ravert (2008) det framkom att det var den grövre storleken som 
ökade risken. Uslusoy och Mete (2008) kommer fram till motsatsen i sin forskning gjord på 
568 PVK, de menade att storleken inte hade någon avgörande roll. Om en PVK utsattes för 
friktion eller flyttades ur läge medförde detta risker för infektioner lyfte Zarate, et al. (2008), 
de Vries, van Dorp och van Barneveld (1997) fram. Risker för infektioner minskade om 
förbandet byttes när det var förorenat visade en studie gjort i Hong Kong av Lopez, et al. 
(2004). 
 
Placeringen av PVK är en annan faktor där de olika studierna skiljde sig åt. Zarate, et al. 
(2008), de Vries, et al. (1997) betonade att PVKs placering inte hade någon betydelse när det 
gällde risker för komplikationer. Medan Landbeck, Odenholt och Paulsen (2004) samt Lopez, 
et al. (2004) menade att placeringen var en riskfaktor och borde därför placeras på 
handryggen. I en studie gjord av Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007), visade det att en PVK 
som placerades i de nedre extremiteterna utgjorde en större risk för komplikationer. Uslusoy 
och Mete (2008) samt Landbeck, et al. (2004) visade i sitt reslutat att armvecket var den plats 
där det var störst risk för komplikationer på grund av att denna led var ständigt i rörelse. I en 
studie gjord av Lundgren och Ek (1998) visade resultatet att placera en PVK i underarmen 
eller på handryggen gav minst komplikationer. Karadeniz, et al. (2003) belyst att PVK som 
placeras i underarm, handrygg och armveck löpt större risk för komplikationer än de som 
placerades på handleden. Anledning som gavs var att kärlen var mindre i underarm, handrygg 
och armveck än på handleden. Bregenzer, Conen, Sakmann och Widmer (1998) menade i sitt 
resultat att det var en risk att placera PVK i underarmen. 
 
Bristen på aseptisk skötsel i samband med PVK hantering var en riskfaktor för infektioner, 
detta visade studier gjorda av Uslusoy och Mete (2008), Zarate, et al. (2008), Lopez, et al. 
(2004), Karadeniz, et al. (2003), de Vries, et al. (1997). Dessa studier visade att det var 
bristande handhygien, slarv med användning av handskar och att sjuksköterskan rörde det 
desinfekterade området innan hud och kärl punkterades. Siegman-Igra, et al. (2005), Uslusoy 
och Mete (2008) poängterade att varje gång ett luerlock skruvades av och på ökade risken för 
infektioner. 
 
Studier gjorda på olika håll i världen av Uslusoy och Mete (2008), Zarate, et al. (2008), 
Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007), Bregenzer, et al. (1998) visade alla att om en PVK 
sattes akut ökade risken för komplikationer. 
 
Där forskningen glider isär i sina resultat allra mest visade sig vara tidsaspekten, Tohid, Sim 
och Lin (2005) tog upp i sin studie att patienterna inte utsattes för en ökad risk att drabbas av 
komplikationer om en PVK satt upp till 96 timmar. Abbas, de Vries, Shaw och Abbas (2007), 
Grüne, et al. (2004), Lopez, et al. (2004) samt Lundgren och Ek (1998) visade ett annat 
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resultat i sina studier, där de menade att en PVK kan sitta upp till 72 timmar utan att risker för 
infektioner ökade. Men Barker, et al. (2004), Idvall och Gunningberg (2006) ansåg att en 
PVK inte kan sitta längre än 48 timmar innan risken ökade och slutligen uttrycker Uslusoy 
och Mete (2008) att redan efter 24 timmar ökade risken för komplikationer vilket gjorde att 
den inte borde sitta längre. Att ha en angiven tidpunkt när en PVK ska avlägsnas var en risk 
enligt Grüne, et al. (2004), Bregenzer, et al. (1998) då det kunde innebära att PVK inte 
inspekterades dagligen vilket den borde. Lopez, et al. (2004) tryckte också på att den dagliga 
inspektionen var avgörande för att minska risken för infektion. Det spelade ingen roll enligt 
Webster, Clarke, Paterson, Hutton, van Dyk, Gale samt Hopkins, (2008) hur länge en PVK 
satt, utan borde bytas vid symtom på infektion. Risken för infektioner ökade om PVK fick 
sitta kvar efter avslutad behandling, för att vid ett senare tillfälle användas igen för ny 
behandling menar Gallant och Schultz (2006), Bregenzer, et al. (1998). Annan forskning 
visade på att det var därför viktigt att avlägsna en PVK snarast möjligt efter avslutad 
behandling enligt Uslusoy och Mete (2008), Abbas, et al. (2007), Siegman-Igra, et al. (2005) 
samt Barker et al. (2004). 
 
De forskare som tog upp läkemedel var alla överens om att detta var en riskfaktor. Uslusoy 
och Mete (2008), Gallant och Schultz (2006), Myrianthefs, Sifaki, Samara och Baltopoulos 
(2005), Siegman-Igra, et al. (2005), Barker, et al (2004), Landbeck, et al. (2004), Lopez, et al. 
(2004), Bregenzer, et al.(1998) samt de Vries, et al. (1997) framförde att läkemedel utgjorde 
en risk för komplikationer när det gavs via en PVK. Orsaken till detta var enligt Uslusoy och 
Mete (2008), Barker, et al. (2004), Myrianthefs, et al.(2005) att osmolariteten och pH i 
läkemedel skiljde sig från blodet. Isotona lösningar utgjorde en risk för komplikationer 
menade Uslusoy och Mete (2008). Att antibiotika var en stor påverkande faktor då den gavs 
intravenöst lyfte Uslusoy och Mete (2008), Landbeck, et al. (2004) samt Bregenzer, et al. 
(1998) slutligen fram. 
 
Patienter med försämrad blodcirkulation löpte större risk för komplikationer i samband med 
PVK lyfte Zarate, et al. (2008), Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007), Siegman-Igra, et al. 
(2005) fram. Ett flertal sjukdomar nämndes som en påverkande faktor i samband med en 
PVK, en av dessa var Diabetes mellitus detta enligt Powell, et al. (2008), Nassaji-Zavareh och 
Ghorbani (2007), Siegman-Igra, et al. (2005). Även om patienten inte påvisade 
infektionssymtom, kunde det ändå finnas bakterier i blodet orsakade av en PVK poängterade 
Malach, et al. (2006). Ålder och kön ansåg Uslusoy och Mete (2008), Gallant och Schultz 
(2006) inte var någon riskfaktor. Däremot ansåg Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007) samt 
de Vries, et al. (1997) att kvinnor löpte större risk att drabbas av infektioner i samband med 
PVK. En Turkisk studie gjord av Karadeniz, et al. (2003) där 58 patienter deltog visade att 
äldre drabbas i större utsträckning än yngre av bakterier i blodet på grund av PVK. 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Problemområdet valdes på grund av att det finns ett stort och ständigt ökande intresse av 
ämnet både nationellt och internationellt. Observationer gjorda under våra kliniska studier 
ledde fram till ett intresse att undersöka ämnet mera. Identifiering av problemområdet gjordes 
genom att inhämta information inom området. Rutin var en övergripande faktor i 
problemformuleringen därför valdes detta som sökord. Även andra sökord valdes, dessa 
utifrån litteratur inom problemområdet. De valda 20 artiklarna anses täcka in området 
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eftersom de motsvarar samt stärker varandra. Fler artiklar hade troligtvis inte kommit med ny 
fakta eller nya faktorer, utan möjligtvis stärkt de resultat som framkommit ur de valda 
artiklarna. En svaghet i arbetet kan vara att det valdes att inkludera en artikel som graderades 
som dålig eftersom den enbart baseras på tre tidigare studier. När föreliggande studie startade 
fanns en tanke om vilka faktorer som skulle komma fram i resultatet, vilket vara endast en 
liten del av vad som verkligen påträffades. Den förutfattade tanken tros inte ha styrt sökorden 
samt påverkat resultatet, utan ändrat uppfattning om ämnet. Tabell 1. Sökord som användes i 
olika databaser skapades för att ge en lättöverskådlig bild av vilka sökord som användes i de 
olika databaserna, även fritextsökning samt Thesaurus och MesH-termer.  
 
Några artiklar var svåra att bedöma kvaliteten på med anledning av svårt skriven text. Detta 
trots hjälp av Willman, et al. (2006) bedömningsmallar, dock har bedömning gjorts av de 
artiklarna efter bästa förmåga. Det användes 19 kvantitativa metoder och endast en kvalitativ 
metod, detta tros inte ha någon negativ inverkan på studien då syftet inte var att belysa 
kvalitativa aspekter utan mer faktainriktade faktorer. Alla artiklar som valdes, lästes ett flertal 
gånger samt sammanfattades, av båda författarna till denna studie. Därför tros risken minskat 
för feltolkningar av texten i artiklarna, då alla artiklar var på engelska, då detta inte är vårt 
modersmål.  
 
När sökning gjordes i Cinahl med sökorden Catheterzation, peripheral and phlebitis and 
infections glömdes att sätta artiklar som publicerades före 2003 som exklusionskriterier. Detta 
resulterade i tre äldre artiklar som ändå togs med i studien, för att de gav stöd i materialet och 
bidrog till resultatet. De kunde valts bort, eftersom antalet artiklar blev många, ansåg dock att 
artiklarna var av sådant material att de kunde tillföra styrka åt arbetet.  
 

Resultatdiskussion 

Det är anmärkningsvärt att endast ett fåtal artiklar diskuterar etiskt förhållningsätt. En 
fundering var att om det kunde bero på att det ansågs vara mindre viktigt att föra ett etiskt 
resonemang då metoderna var kvantitativa vilket kanske inte anses vara lika utlämnande för 
varje individ. En anledning tros vara att de kvantitativa metoderna redovisas med siffror och 
inga personliga ord samt tankar, därför förs det inte någon etisk diskussion. Detta anses dock 
inte vara ett korrekt handlande gentemot den individ som står bakom siffrorna på grund av att 
alla skall ha rätt att bestämma om de vill delta eller inte.  
 
Ett flertal artiklar valdes bort, eftersom de hade som inriktning att studera andra blodkatetrar 
än PVK, vilket inte var det tänkta syftet. Att studera alla typer av blodkatetrar hade blivit för 
stort att hantera. Databasen Academic search elite gav inga träffar vid den vida sökningen 
därför gjordes ingen fortsatt sökning. Detta kunde bero på att fel sökord valdes för denna 
databas. Men då de flesta artiklar kom upp oavsett vilken databas som användes med 
likvärdiga sökord, kommer tanken upp att Academic search elite troligtvis skulle innehålla 
samma artiklar som de övriga databaserna. Att inga träffar kom upp i Academic search elite 
tros inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning. 
 
Den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna anses vara hög i de flesta artiklar, då artiklarna 
granskats samt analyserats med hjälp av Willman, et al. (2006) bedömningsmallar, dock fanns 
det några artiklar som hade lägre kvalitet. Trots lägre kvalitet valdes dessa att behållas då de 
bidrog och stärkte resultaten från de övriga studierna. 
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Det är enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) sjuksköterskans ansvar att följa 
rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen. Det ingår även i sjuksköterskans ansvar enligt 
kompetensbeskrivningen att anmäla samt rapportera avvikelser enligt Lex-Maria. Dock var 
det få händelser som rapporterades. Enligt Lundgren & Ek (1996) framkom det att det fanns 
en dålig följsamhet av rutiner. De menade att sjuksköterskan försummade rutiner på grund av 
att de inte såg riskerna med en PVK. Övriga faktorer som kom upp var glömska, stress, 
vårdslöshet samt bristande ansvarstagande. Karadeniz, et al. (2003) tar upp att nonchalans av 
riskfaktorer var ett problem. Sjuksköterskans ansvar är att vara följsam till de rutiner och 
riktlinjer som finns uppsatta. Om sjuksköterskan nonchalerar de rutiner som finns på 
arbetsplatsen ökar risken för att patienten ska bli drabbad av ett ökat lidande. Enligt Eriksson 
(1994) är vårdlidande det lidande som upplevs av patienten som en följd av brister, 
ofullkomligheter i vård och behandling. VRI är bland annat en följd av brist i rutiner där PVK 
utgör en faktor, därför är det viktigt att lyfta fram ny forskning som kan göra sjuksköterskan 
uppmärksam på den risk som PVK utgör. Pressad arbetssituation och hög belastning på 
sjuksköterskan gör att PVK rutinerna prioriteras ner. Om PVK hade haft en högre prioritet 
kunde det kanske leda till färre fall av infektioner i blodbanan. Om sjuksköterskan rapporterar 
till Lex-Maria samt skriver avvikelserapport vid inträffade avvikelser i omvårdnaden vid PVK 
kan eventuellt detta leda till att VRI blir mer uppmärksammat.  
 
Det ligger enligt kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) i sjuksköterskans ansvar att 
dokumentera. Detta har varit sjuksköterskans ansvar sedan 1950-talet enligt Lundgren (1999). 
Om inte dokumentationen sköts enligt Gallant och Schultz (2006), Malach, et al. (2006), 
Lopez, et al. (2004), Lundgren och Ek (1998) ökar risken för komplikationer i samband med 
PVK. Powell, et al. (2008) tar upp att bara 50 procent av sjuksköterskorna i den studien 
dokumenterade datum då PVK var satt. Om sjuksköterskan dokumenterar i enlighet med sitt 
ansvar kan möjligen sjukvårdskostnader samt patientlidande minskas. Att det dokumenteras i 
liten utsträckning kan upplevas som försumligt, trots att en förklaring kan vara en hög 
arbetsbelastning bör dokumentationen fungera. I snart 60 år har sjuksköterskan varit ansvarig 
över omvårdnadsdokumentationen ändå brister det fortfarande. 
 
Enligt kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) innebär kompetens att med förmåga 
och vilja utföra praktiska uppgifter utifrån färdighet och kunskap. Ansvaret i att informera 
patienten med omdöme och noggrannhet ligger i sjuksköterskans ansvar då detta kan inge 
trygghet och välbefinnande i omvårdnadssituationen. Enligt Malach, et al. (2006), Landbeck, 
et al. (2004), Lundgren och Ek (1998) var låg medvetenhet samt okunskap en bidragande 
orsak till att PVK blev en riskfaktor. Det är inte bara hanteringen av PVK enligt Lundgren 
och Ek (1998) som det brister i kunskap hos sjuksköterskan, utan även i sjuksköterskans 
information till patienten om hur denne kan medverka för att minska risken för VRI, genom 
att själv inspektera och vara observant på symtom runt PVK. Då låg kunskapsnivå tyder på 
risk för VRI, borde det finnas kontinuerliga utbildningar och uppföljningar i ämnet. I 
grundutbildningen får sjuksköterskan lära sig grunderna i PVK hantering, sedan byggs 
kunskapen på efterhand som arbetserfarenheten växer, om detta beror på att PVK hanteringen 
inte ses som en så stor riskfaktor prioriteras inte detta. Genom att informationen till patienten 
förbättras kan det leda till att patienten själv kan vara delaktig och upptäcka tecken på flebit i 
tidigt stadium, som i sin tur kan göra att PVK dras innan en VRI brutit ut. 
 
PVK är den blodkateter som används mest inom sjukvården enligt Socialstyrelsen (2005). 
Bland blodkatetrar är PVK i sig den kateter som utgör lägst risk att medföra VRI men genom 
att den används i så stor utsträckning är risken ändå stor för allvarliga komplikationer. 
Uslusoy och Mete (2008), Abbas, et al. (2007), Siegman-Igra, et al. (2005) samt Barker, et al. 
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(2004) menar att PVK bör avlägsnas snarast möjligt efter behandling då den utgör en risk att 
ge upphov till en VRI. Om en patient har mer än en PVK ökar risken för infektioner enligt 
Powell, et al. (2008), Idvall och Gunningberg (2006), Grüne, et al.(2004). Det som även kan 
leda till komplikationer är enligt Björkman och Karlsson (2008) om PVK har fel storlek i 
förhållande till blodkärlet där den placeras. I resultatet framkom det två olika åsikter vad 
gäller storleken på en PVK, Uslusoy och Mete (2008) menade att storleken inte hade någon 
betydande roll för komplikationer, meden Zarate, et al. (2008) lyfte fram att en grövre PVK 
utgjorde en större risk. Ytterligare en faktor som framkom ur materialet var att om en PVK 
utsätts för friktion eller flyttas ur läge kan detta leda till komplikationer enligt de Vries, et al. 
(1997). Eftersom att PVK används flitigt inom vården, är det viktigt att sjuksköterskan är 
medveten om riskerna som en PVK kan innebär. En tanke är att vården behöver 
kompetenssäkras genom att kompetensen höjs, genom utbildning i ämnet. När sjuksköterskan 
skall sätta en eller flera PVK bör syftet med användningen vara väl genomtänkt, så att 
patienten inte utsätts för risker i onödan på grund av fel storlek eller fler PVK än nödvändigt. 
Det upplevs förvånande att två olika studier gjorda samma år kommer fram till motsatserna 
till varandra vad det gäller storlek, med stöd av litteraturen dras slutsatsen att storleken är ett 
observandum. 
 
I litteraturen tog Björkman och Karlsson (2008) samt Socialstyrelsen (2006) upp att placering 
av infarter har en inverkan och kan leda till komplikationer. Placeringen av en PVK har varit 
den faktor i artiklarna där åsikterna har gått isär. Enligt Zarate, et al. (2008), de Vries, et al. 
(1997) hade placeringen ingen betydelse, medan Uslusoy och Mete (2008), Nassaji-Zavareh 
och Ghorbany (2007), Landbeck, et al. (2004), Lopez, et al. (2004), Karadeniz, et al. (2003), 
Bregenzer, et al. (1998) samt Lundgren och Ek (1998) där emot menar att placeringen är en 
riskfaktor. Då åsikterna om placering av PVK går isär dras slutsatsen, för att minska 
förekomsten av VRI skall en PVK sättas om möjligt i de övre extremiteterna och då föredras 
en placering på handleden.  
 
Strikta basala hygienrutiner (Björkman & Karlsson, 2008) var viktiga i samband med skötsel 
av PVK för att förebygga VRI. Enligt Hamrin (1997) insåg Florence Nightingale hur viktigt 
det var med god omvårdnad samt goda sanitära förhållanden för att inte sprida smitta. Enligt 
Uslusoy och Mete, (2008), Zarate, et al. (2008), Siegman-Igra, et al. (2005), Lopez, et al. 
(2004), Karadeniz, et al. (2003) samt de Vries, et al. (1997) brister det i det aseptiska 
handhavandet detta utgjorde en riskfaktor för VRI. Faktorer som framkom var dålig 
handhygien, slarv med hanskar och att det desinfekterade området rörs innan huden 
punkteras. Det framkom även av artiklarna att då en PVK sattes i ett akut skede ökade risken 
för komplikationer enligt Uslusoy och Mete, (2008), Zarate, et al. (2008), Nassaji-Zavareh 
och Ghorbani (2007), Bregenzer, et al. (1998). Det är inte förvånande att det framkommer i så 
många studier att det brister i den basala hygienen när det gäller hantering av PVK. Under 
kliniska studier har noterats att det inte är helt ovanligt att det brister i dessa rutiner, trots 
vetskap om att hygien är viktig. Redan år 1850 insåg Florence Nightingale hur viktigt det är 
med hygienrutiner, denna teori har funnits med i sjuksköterskeutbildningen sedan dess, trotts 
detta fortsätter smittspridningen på grund av dålig följsamhet i hygienrutinerna. På grund av 
att sjuksköterskan brister i de basala hygienrutinerna utsätts patienterna för en onödig risk att 
drabbas av VRI. Vad gäller större risk för komplikationer i form av infektioner när PVK sätts 
i ett akut skede, är tanken att det beror på brist i den basala hygienen, eftersom hygienen 
kanske inte prioriteras. 
 
I Sverige har socialstyrelsen (2006) fastställt, för att en infektion skall räknas som en VRI, får 
symtomen på VRI debutera först efter 48 timmar efter inskrivning på sjukhus. Björkman och 
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Karlsson (2008) rekommenderar att då PVK inte bör sitta längre än 12-24 timmar samt att den 
bör avlägsnas snarast möjligt efter avslutad behandling. Uslusoy och Mete, (2008), Webster, 
et al. (2008), Abbas, et al. (2007), Gallant och Schultz (2006), Idvall och Gunningberg 
(2006), Tohid, et al. (2005), Barker, et al. (2004), Grüne, et al. (2004), Lopez, et al. (2004), 
Bregenzer, et al. (1998) samt Lundgren och Ek (1996) uppger olika tidpunkter då en PVK bör 
avlägsnas om inte symtom på flebit uppstår tidigare. Slutsatsen som dras är att det är svårt att 
fastställa en exakt tidpunkt då PVK skall tas bort. Tanken blir att det inte kan finnas någon 
fast tidpunkt, utan att en PVK bör avlägsnas snarast möjligt efter behandling samt det är 
viktigt med kontinuerliga inspektioner.  
 
De artiklar som diskuterar läkemedlets påverkan på VRI är, Uslusoy och Mete, (2008), 
Gallant och Schultz (2006), Myrianthefs, et al. (2005), Siegman-Igra, et al. (2005), Barker, et 
al. (2004), Landbeck, et al. (2004), Lopez, et al. (2004), Bregenzer, et al. (1998) samt de 
Vries, et al. (1997) de var alla eniga om att det utgjorde en riskfaktor när läkemedel gavs via 
en PVK. De faktorer som diskuterades var främst antibiotika, pH, isotonalösningar samt 
osmolaritet.  Landbeck, Odenholt och Paulsen (2002) menade att antibiotika hade en tendens 
att orsaka flebit, men det skiftade mellan olika antibiotikaläkemedel hur kraftigt kärlretande 
läkemedlet var. Läkemedel via PVK är ofrånkomligt, det är därför extra viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om infektionsrisken som läkemedlet medför. Täta observationer 
bör därför prioriteras för att upptäcka symtom i tid. Detta bekräftar tidigare tanke om att 
avlägsna PVK snarast efter avslutad behandling. Sjuksköterskan kan inte påverka 
läkemedelsinteraktionen i sig men bör vara medveten om riskerna med en PVK. 
 
Särskilt viktigt (Björkman & Karlsson, 2008) var att uppmärksamma patienter med nedsatt 
immunförsvar, förhöjd kroppstemperatur, nedsatt allmäntillstånd, försämrad 
sårläkningsförmåga samt infektionskänslighet löper större risk att drabbas av komplikationer. 
Även socialstyrelsen (2006) poängterade att patienter med nedsatt infektionsförsvar är de som 
drabbas mest av VRI, eftersom äldre patienter oftast har nedsatt infektionsförsvar är de 
hårdare drabbade. Likaså folkhälsorapporten (2001) tog upp att bakomliggande sjukdomar 
samt hög ålder sänker det immunologiska försvaret som i sin tur lättare leder till VRI. 
Patienter med försämrad blodcirkulation på grund av bakomliggande sjukdomar löper större 
risk än andra att drabbas av komplikationer enligt Zarate, et al. (2008), Nassaji-Zavareh och 
Ghorbani (2007), Siegman-Igra, et al. (2005). Precis som tidigare visar även detta att kunskap 
om bakomliggande faktorer är av stor vikt då det gäller arbetet att motverka VRI. Det fanns 
många faktorer i patientens tillstånd som kan påverka risken för att drabbas av VRI. De flest 
som är inskrivna på sjukhus uppfyller något av dessa kriterier, därför är det viktigt att 
regelbundet inspektera PVK samt så snart det är möjligt avlägsna PVK. 
 
 

Konklusion 
Ur resultatet kom ett flertal faktorer fram som kan leda till VRI. Några faktorer kan 
sjuksköterskan påverka i sitt omvårdnadsarbete, andra är inte alls påverkbara. De påverkbara 
faktorer som framkom var: Dokumentation, Okunskap, Läge, Desinfektion, Akut eller inte 
akut, Tid. De faktorer som sjuksköterskan inte kan påverka i omvårdnadsarbetet är: Val av 
läkemedel, Bakomliggande sjukdomar, Ålder samt Kön. Dokumentation var den faktor där 
studierna i artiklarna visade på liknande resultat, alla var samstämmiga om att sjuksköterskan 
brast i dokumentationen. Där resultaten gled mest isär, var hur länge en PVK bör sitta innan 
den avlägsnas.     
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Implikation 
Det är många olika faktorer som ger upphov till att en patient utvecklar VRI. Flera av dessa 
faktorer kan sjuksköterskan påverka på ett eller annat sätt genom att följa de uppsatta 
riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Då sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet med 
PVK finns det två faktorer där det är speciellt önskvärt att se en ökad noggrannhet hos 
sjuksköterskan. Dessa är dokumentation samt basala hygienrutiner då dessa faktorer kan 
påverka övriga faktorer som framkom ur studien. Det är önskvärt att se en ökad kunskap 
bland sjuksköterskor inom området för att öka förståelsen för riskerna med PVK. Slutsatsen 
blir att svensk sjukvård har en bra tidsmall, detta innebär att en PVK får sitta 12 till 24 timmar 
inte längre. Dock är följsamheten av riktlinjer som är uppsatta för PVK dåliga på  Svenska 
sjukhus. Trots att det finns en låg tidsintervall i Sverige innebär detta inte att sjuksköterskan 
kan släppa tillsynen av PVK, då infektioner kan uppstå på kortare tid. Ett annat observandum 
är att då patienten har mer än en PVK samtidigt ökar infektionsrisken.  
 
En rekommendation för fortsatt forskning är att djupare studera vårdpersonalens följsamhet 
av gällande rutiner samt en annan viktig aspekt tycks vara att sprida och fördjupa 
sjuksköterskans kunskap kring PVK användning.
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tillgå, dock 
dokumenterades endast 
679 vilket ledde till att 
bara dessa användes.  

Det finns ett signifikant 
samband mellan flebit 
och tid. Med tiden ökar 
risken för flebit.  

Grad I 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 
Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegman-
Igra, Jacobi, 
Lang, 
Schwartz & 
Carmeli. 

Unexpected 
hospital-
acquired 
bacteraemia in 
patients at low 
risk of 
bloodstream 
infection: the 
role of a heparin 
drip. 

Att undersöka skillnader 
mellan patienter med låg risk 
av bakterier i blodbanan 
kontra patienter med hög risk 
att drabbas av bakterier i 
blodbanan samt undersöka 
heparin infusionens roll 
bland dessa fall. 

Kvantitativ observation. 
96 patienter 
observerades i två olika 
grupper, förväntas samt 
inte förväntades få flebit. 

Patienter med 
försämrad 
blodcirkulation löper 
större risk för 
infektioner i 
blodbanan. 

Grad II 
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2005 
England 

Tohid, Sim 
& Lin. 

Extending the 
use of peripheral 
intravenous 
catheter and 
administration 
sets from 72 
hours to 96 
hours. 

Att undersöka förekomsten 
av lokala kateter-relaterade 
infektioner, kateter-relaterade 
infektioner i blodbanan samt 
läkemedels-relaterade 
infektioner i blodbanan när 
infusionsaggregat sitter upp 
till 96 timmar. 

Kvantitativ. 212 
patienter observerades 
från olika avdelningar på 
ett sjukhus. Kateter 
spetsen skickades till 
laboratoriet för odling. 

PVK kan sitta upp till 
96 timmar men måste 
hållas under uppsikt.  

Grad I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
Turkiet 

Uslusoy & 
Mete. 

Predisosing 
factors to 
phlebitis in 
patients with 
peripheral 
intravenous 
catheters: A 
deskriptive 
study. 

Att undersöka möjliggörande 
faktorer för utvecklande av 
flebit i samband med PVK, 
behandlad med omväxlande 
infusion samt läkemedel. 

Kvantitativ med 
frågeformulär samt 
observation. 355 
patienter deltog mellan 
åldern 19-90 år.  

Lägst risk för flebit var 
0 -24 timmar efter 
insättning. Placeringen 
av PVK var avgörande. 
Infusioner med hög 
osmolaritet samt 
antibiotika utgör en 
risk. 

Grad I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008  
Australien 

Webster, 
Clarke, 
Paterson, 
Hutton, van 
Dyk, Gale 
& Hopkins. 

Routine care of 
peripheral 
intravenous 
catheters versus 
clinically 
indicated 
replacement: 
randomised 
controlled trail. 

Att jämföra rutinmässiga 
byten av PVK med att bara 
byta vid symptom. 

Kvantitativ 
randomiserad. En grupp 
byttes PVK rutinmässigt, 
den andra satt tills 
symtom uppstod. 
Samtliga kateter spetsar 
skickades till 
laboratoriet för analys. 

En PVK kan sitta 
längre än 72 timmar 
om inga 
kontraindikationer 
presenteras. 

Grad I 
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2008  
USA 

Zarate, 
Mandleco, 
Wilshaw & 
Ravert. 

Peripheral 
intravenous 
catheters started 
i prehospital and 
emergancy 
department 
settings. 

Att fastställa graden av flebit 
hos trauma patienter där 
PVK sätts prehospitalt eller 
på akutmottagningen.  

Kvantitativ observation. 
432 patienter i åldern 
18-95 år. Studien pågick 
i ett år. 

Flebitgraden ökar när 
PVK sätts prehospitalt. 
Placering samt storlek 
av PVK påverkar 
risken. 

Grad I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


