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Sammanfattning

Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanlig rutin
inom sjukvården. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter
att lägga in PVK, övervaka och dokumentera omvårdnaden
av patient som har en PVK. Den vanligaste komplikationen i
samband med PVK är flebit. Symtomen på flebit är lokal
rodnad, ömhet och svullnad som kan sträcka sig längs kärlet
och som vid palpation kan kännas hårt. Flebit delas in i
mekanisk, kemisk, bakteriell och postinfusionsflebit. Med
kunskap avseende betydelsefulla faktorer och åtgärder för att
förhindra att flebiter uppstår har sjuksköterskan möjlighet att
reducera frekvensen av denna komplikation, som innebär
lidande för patienten men också ökade vårdkostnader. Syftet
med litteraturstudien var att beskriva risker för flebiter
relaterat till användandet av PVK. Studien utgörs av en
sammanställning av resultaten från tolv vetenskapliga
artiklar. Anatomisk placering, på vilken vårdinrättning
patienten befann sig på när PVK sattes och storleken på PVK
visade sig ha betydelse för risken för flebit. Inneliggande
tiden för PVK varierar i de olika studierna men genom
klinisk bedömning framkom det att inneliggandetiden kan
förlängas jämfört med gängse rutiner. En fördel är att det
finns tydliga evidensbaserade riktlinjer för användandet av
PVK och ett bedömningsinstrument för att bedöma graden
av flebit. Sjuksköterskan har en betydande roll för att minska
frekvensen för flebit. Vidare forskning behövs i hur
följsamheten till riktlinjer kan bli bättre.

Title

Peripheral venous cannulae
– the risk of phlebitis related to the use

Author

Anneli Gulliksson, Carina Wesser

Department

School of Social and Health Sciences

Supervisor

Marie Sandh Lecturer, MNSc

Examiner

Annette W-Dahl Senior Lecturer, Ass prof

Period

Spring 2013

Pages

12

Key words

Cateterization peripheral, phlebitis, thrombophlebitis

Abstract

Insertion of peripheral vein catheter (PVC) is routing within
healthcare. It is included in the tasks for a nurse to insert PVC,
oversee and document the care of the patient with PVC. The
most common complications in connection with PVC is
phlebitis. The symptoms of phlebitis are local redness,
tenderness and swelling which can cover the vessel and during
palpation hardened can be sensed. Phlebitis is divided into
mechanic, chemical, bacterial and post infusion phlebitis. With
knowledge of important elements and measures to prohibit
phlebitis to occur the nurse can reduce the frequency of this
complication, which cause suffering for the patient and increased
cost of care. The purpose of this thesis was to describe risks of
phlebitis in relation to the use of PVC. The study consists of a
summary of the results from twelve scientific publications.
Anatomic placing, in which care institution the patient admitted
to when the PVC was inserted and the size of the PVC is
important roles regarding the risk for phlebitis. Hospitalization
during the time of PVC varies in the different publications but
during clinical assessment it was noticed that the time of
hospitalization may be prolonged compared to normal routines.
One advantage is evidence based guidelines for or use of PVC
and assessment instrument to assess the degree of phlebitis. Due
to nurse knowledge about risks of phlebitis the occurrence can
be reduced. Further research is needed in the area of how
adherence to the guidelines can be increased.
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Inledning
Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en vanlig rutin inom sjukvården. I
sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att lägga in PVK, övervaka och dokumentera
omvårdnaden av patient som har en PVK. Inläggning av PVK kan vara förknippat med
viss smärta och obehag för patienten och det fodras att sjuksköterskan förutom ett gott
tekniskt handlag även har goda kunskaper om planering av åtgärden och information till
patienten. PVK används till intravenös administrering av läkemedel och infusionsvätskor (SBU, 2005; Lundgren & Idvall, 2009).
I Sverige sätts det ungefär 5 miljoner PVK per år. Kostnaden för detta är cirka 50
miljoner kronor. Risken för infektioner är liten men det kan inträffa allvarliga
komplikationer. Den vanligaste komplikationen i samband med PVK är flebit (SBU,
2005). Frekvensen av flebit varierar mellan 7-70 % i olika studier (Grüne, 2004). En
frekvens på 5 % har föreslagits som en acceptabel nivå (Tagalakis, 2002).
Det finns utarbetade riktlinjer både nationellt och internationellt för att förebygga
flebiter i samband med PVK. Malach, et al. (2006) visade att om riktlinjerna följs och
sjuksköterskornas kunskaper hålls uppdaterade minskar frekvensen.

Bakgrund

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) tydliggörs att i
sjuksköterskans profession ingår det att kunna ge en god och säker vård. Det ingår
vidare att sjuksköterskan ska kunna främja förebyggandet av ohälsa, genom att
motverka komplikationer i samband med vård och behandling samt förebygga smitta
och smittspridning. Sjuksköterskan skall ha kunskap om författningar och kunna följa
riktlinjer och rutiner. Sjuksköterskan ska kunna observera, värdera, prioritera,
dokumentera och vid behov åtgärda förändringar (ibid.). I sjuksköterskans profession
ingår att ha kunskaper som är evidensbaserade (Svensk sjuksköterskeförening, 2005).
Kunskaperna skall användas så att varje enskild patient får en optimal omvårdnad för att
minska risken för komplikationer. Sjuksköterskan skall i sitt arbete göra systematiska
utvärderingar av omvårdnadens kvalitet i den kliniska verksamheten för att på detta sett
få en förbättrings- och kvalitetsutveckling (ibid.).

Redan Florence Nightingale beskrev infektioner som komplikationer i samband med
sjukhusvård, dock var bakterier och smittspridning okända begrepp. Nightingale
arbetade för att hygien i vården skulle bli bättre. Hon blev ombedd att ta hand om de
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skadade soldaterna i Krimkriget. De fick tillgång till rent vatten, de blev badade och
såren blev omlagda. Detta medförde att dödstalet sjönk från 60 % till 2 %. Nightingale
menade att det alltid varit sjuksköterskans främsta uppgift att lindra lidande (Selanders,
Schmieding & Hartweg, 1995).
Att kunna ge läkemedel, vätska och blod intravenöst har en lång historia. Redan på
1600-talet började man tillföra läkemedel direkt in i blodbanan och då gavs de första
intravenösa injektionerna via en kanyl, gjord av en gåsfjäderpenna. 1667 gavs den första
framgångsrika blodtransfusionen och under koleraepidemin 1832 infunderades
saltlösning för att ersätta vätske- och elektrolytförluster (Hjelmqvist & Haljamäe, 2006).
Infartsrelaterade infektioner i blodbanan delas upp i två grupper, primär och sekundär
bakteriemin. Infektioner relaterade till perifera venkatetern (PVK) kategoriseras som
primär bakteremin. Primär bakterimi anses som sjukvårdsförvärvad. Det är cirka 10 %
av alla inneliggande patienter som drabbas av någon vårdrelaterad infektion med olika
svårighetsgrad. Patienter som drabbas beräknas få en förlängd vårdtid på cirka fyra
dagar, vilket uppskattas kosta sjukvården cirka 3,7 miljarder kronor per år
(Socialstyrelsen, 2006).
I en rapport från EU kommissionen (2012) gällande rekommendation om förebyggande
och kontroll av vårdrelaterade infektioner, beskrivs det en strategi av vårdhygieniska
åtgärder på nationell eller regional nivå. Exempel från rapporten är att det ska finnas
specialutbildad personal som arbetar med vårdhygienfrågor. Ett annat exempel är att det
ska göras upprepade nationella punktprevalens undersökningar om vårdrelaterade
infektioner, med syfte att kunna utvärdera vilken belastning vårdrelaterade infektioner
utgör. Dessutom förordas att det skall finnas system för övervakning av infektioner
inom sjukvården (ibid.).
I Sverige har socialstyrelsen utarbetat nationella riktlinjer som är ett underlag för
regionala och lokala vårdprogram (Svensk sjuksköterskeförening, 2004). För den
kliniska verksamheten har Svensk sjuksköterskeförening (SSF) utarbetat en
kvalitetsstrategi, för att systematiskt kunna utvärdera omvårdnadens kvalitet. En
kvalitetsindikator kan beskrivas som ett kvantitativt mått för att registrera och utvärdera
kvalitet av patientvården. Det finns en kvalitetsindikator beskriven för PVK, där det
ingår kvalitets/standard med kriterier/delmål för den struktur, process samt resultat som
eftersträvas (ibid.).
Ahlqvist, et al.(2006) beskrev att införandet av riktlinjer resulterade i en minskning av
symtom på tromboflebit. Efter införandet av riktlinjer användes det mindre storlek på
PVK och dokumentationen förbättrades (ibid.).
Flebit är en inflammation i venen, som innebär att den innersta delen av kärlväggen,
intiman som består av ett lager endotelceller, irriteras eller skadas och då frisätts det
histamin, bradykinin och serotonin (Macklin, 2003). Detta ger en smärtrespons, venen
dilataterar och blodflödet i området ökar. En ökad kapillärgenomsläpplighet leder till att
vätska och proteiner läcker ut i interstitiet och gör området ömt och ödematöst.
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Koagulationssystemet aktiveras och leukocyter kommer att ansamlas i det skadade
området, där de frisätts pyrogener som höjer kroppstemperaturen (ibid.).
Symtomen på flebit är lokal rodnad, ömhet och svullnad som kan sträcka sig längs med
kärlet och som vid palpation kan kännas hårt. Smärtan varierar, den kan vara konstant
eller enbart uppstå i samband med att PVK används (Higginson, 2011; McCallum,
2012).
Om det är ett blodkoagel som okulerar kärlet och därmed orsakar en inflammation
benämns detta som en tromboflebit (Dychter, Gold, Carson, & Haller, 2012).
Flebit delas in i mekanisk, kemisk, bakteriell och postinfusionsflebit (Macklin, 2003;
Higginson, 2011). Den mekaniska flebiten orsakas av en retning på kärlväggen av ett
främmande föremål. Detta kan ske när en för stor PVK läggs in i ett för litet kärl. En
annan orsak kan vara att en PVK läggs in för nära en led eller venklaff och spetsen på
PVK retar kärlväggen vid rörelse. Mekanisk flebit kan undvikas genom att använda en
så liten PVK som möjligt med hänsyn till användningsområdet. Begränsad tid med
inneliggande PVK minskar risken för flebit vilket också en stabil fixation av PVK gör.
Symtomen kan visa sig vid PVK instickstället, längs med PVK eller på båda ställen.
Kemisk flebit uppstår när läkemedel och infusionsvätska infunderas via PVK och
utsätter kärlet för retning. Faktorer som påverkar detta är pH-värdet och osmolaliteten
på det läkemedel eller lösning som ges. Antibiotika som har lågt pH ökar incidensen av
flebiter och hypertona vätskor ger en inflammatorisk reaktion som också ökar risken för
flebit. Kemiska flebiter kan uppstå i samband med inläggning av PVK då
desinfektionsmedel som används för huddesinfektion förs in via PVK i kärlet.
Symtomen ses på kärlet ovanför kateterspetsen om processen får fortgå. För att minska
risken för kemisk flebit bör kärlet vara så stort att det är en god genomblödning, att det
som ges snabbt späds ut och förs med ut i blodbanan (ibid.).
Bakteriell flebit är en konsekvens av att bakterier förs in blodbanan via PVK (Macklin,
2003; McCallum, 2012; Higginson, 2011). Orsaken till att bakteriell flebit uppstår är
otillräcklig hygien i samband med insättandet och användandet av PVK. Bristande
erfarenhet och en hög frekvens av administreringstillfällen ökar risken för bakteriell
flebit. Bakteriell flebit kan ge en systempåverkan när bakterier förs ut i blodbanan vilket
kan resultera i sepsis (ibid.).
Postinfusionsflebit är ytterligare en typ av flebit som kan uppstår 24 till 96 timmar efter
att PVK är borttagen (Macklin, 2003). Så länge PVK finns i kärlet påverkas blodflödet
så att trombocyterna inte adeheras till den skadade kärlväggen och varför
läkningsprocessen inte startar. När PVK tas bort förbättras blodflödet och det sker en
snabb aggregering av trombocyterna vilket kan leda till en total ocklusion av kärlet
(ibid.).
Kända patientrelaterade faktorer som kan öka risken för flebit är underliggande
sjukdomar som diabetes, infektionssjukdom, cancer och brännskador (Nassaji-Zavareh
& Ghorbani, 2007; Dychter, et al, 2012).
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Problemformulering
Flebiter är en komplikation som kan uppstå, i samband med användandet av PVK.
Genom att visa på betydelsefulla faktorer och åtgärder för att förebygga att flebiter
uppstår har sjuksköterskan möjlighet att reducera frekvensen av denna komplikation
som innebär lidande för patienten men också ökade vårdkostnader.

Syfte
Syftet var att beskriva risken för flebiter relaterat till användandet av perifer venkateter.

Metod
För att sammanställa forskningen avseende risker för flebiter relaterade till användandet
av PVK har en litteraturstudie utförts, vilket innebär att vetenskapliga artiklar har
granskats och sammanställts (Friberg, 2006).

Datainsamling
De omvårdnads- och vårdinriktade databaserna Cinahl och Pubmed valdes för sökning
av vetenskapliga studier. En första sökning gjordes med sökorden perifer venkateter,
flebit och tromboflebit. Först identifierades eventuella headings (Cinahl) och MeSHtermer (Pubmed), genom att söka på orden catheterization peripheral, phlebitis och
thrombophlebitis i respektive databas. Dessa sökord (tabell 1) användes i olika
kombinationer i de två databaserna. Sökningarna pågick mellan 2013-02-04 till 201302-12. I databaserna användes avgränsningarna: Abstract Available; Published Date
from: 2002-01-01 to 2013-01-31; English Language; Human. Sökningarna som ledde
till de artiklar som ligger till grund för studiens resultat gav totalt 163 träffar. Samtliga
titlar lästes. Därefter lästes 48 abstrakts för syftet intressanta artiklar igenom. Utifrån
respektive studies abstrakt bedömdes om artikeln var relevant i förhållande till syftet
varpå 14 artiklar valdes ut till urval 1. En artikel fanns enbart på spanska men abstraktet
var på engelska. Abstraktet var intressant och en direktsökning på författarens namn
Salgueiro- Oliviera utfördes på Summon 2013-03-06 och en artikel hittades. Artikeln
svarade till syftet och valdes med i urval 2. För att tidplanen för arbetet skulle hållas
bestämdes ett slutdatum för artikelsökning till 2013-03-15. Inklusionskriterium för
studien var att artiklarna var vetenskapliga enligt Willman, Stoltz och Batesevani
(2011). Exklusionskriterier var artiklar äldre än fem år, patienter med pågående
cytostatika- och immunosuppresiv behandling och patienter med perifert inlagd
centralvenkateter.
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Efter analys återstod tolv artiklar varav elva artiklar var kvantitativa och en var utförd
med kvalitativ metod, vilka bedömdes med hjälp av Willman, et al. (2011)
bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier. Nivåerna i
bedömningsmallarna (Willman, et al., 2011) graderade artiklarna som bra, medel och
dålig. I tabell 2 artikelöversikt (bilaga A) anges graderingen bra står för grad 1, medel
står för grad 2 samt dålig för grad 3.

Tabell 1. Sökordsöversikt
Sökord

PubMed

Cinahl

MeSH-term

Exact Major

Fritext Summon

Subject Heading
Perifer venkateter

Catheterzation,

Catheterization,

peripheral

peripheral

Flebit

Phlebitis

Phlebitis

Tromboflebit

Thrombophlebitis

Thrombophlebitis

Salgueiro- Oliviera

Salgueiro- Oliviera

Databearbetning
De artiklar som gick vidare till urval 2 lästes igenom enskilt av båda författarna för att
förstås och kunna analyseras. Genom upprepade gemensamma genomläsningar av
artiklarna har dessa jämförts för att hitta likheter/olikheter mellan artiklarna. Likheter
och olikheter markerades i respektive artikels resultat. Därefter kunde resultatet
grupperas i tre kategorier; patientrelaterat, PVK relaterat och användningsrelaterat.
Resultatartiklarna sammanställdes i artikelöversikt (bilaga B).

Resultat
Resultatet i litteraturstudie baserades på tolv artiklar varav elva med kvantitativ ansats
och en med kvalitativ ansats.
5

Patientrelaterat
Två studier visade att kön var en riskfaktor för utvecklingen av flebit. Det fanns en
statistisk signifikant skillnad att frekvensen av flebiter var högre hos kvinnor (Cicolini,
Pollidoro, Di Labio & Di Mascio 2009; Mestre Roca, et al., 2012).
Andra studier har inte kunnat påvisa någon signifikant skillnad mellan kön (Furtado,
2011; Uslusoy & Mete, 2008; Zarate, Mandleco, Wilshaw & Ravert, 2008). De visade
även att ålder inte var någon variabel som innebar ökad flebitfrekvens och detta
överensstämmer med Cicolini:s studie (2009). Furtado (2011) visade att om patienterna
var rökare eller diabetiker fanns det en högre risk för flebitutveckling.

PVK relaterat
Anatomisk placering av PVK har betydelse för flebitrisken (Furtado, 2011; Uslusoy &
Mete, 2008; Cicolini, et al., 2009; Mestre Roca, et al., 2012; Salgueiro- Oliviera, Veiga
& Parriera, 2012;). Studierna visade skiftande resultat om vilken placering som utgjorde
störst risk. Furtado (2011) och Uslusoy och Mete:s (2008) resultat visade att störst risk
för flebit var det om PVK placerats i armvecket. Cicolini, et al. (2009) visade att
handryggen var den placering som hade den högsta frekvensen av flebit. Mestre Roca,
et al. (2012) visade att placering på underarmen var en riskfaktor. Salgueiro- Oliviera, et
al. (2012) har jämfört risken för flebit mellan övre- och nedre extremitet, sattes PVK i
övre extremiteterna var det 72 % mindre risk för flebit än om PVK sattes på de nedre
extremiteterna. Däremot kunde inte Zarate, et al. (2008) visa på någon signifikant
betydelse avseende vilken anatomisk placering PVK hade.
Eiman Johansson, et al. (2008) studerade hur sjuksköterskor följer kliniska riktlinjer när
det gäller PVK. I studien framkommer det att sjuksköterskorna på de studerade
avdelningarna med lokala riktlinjer valde att placera PVK främst i underarmen (53% av
149 PVK) jämfört med handryggen (18.8% av 149). På avdelningar med enbart
nationella riktlinjer valde sjuksköterskorna underarmen 39.7% och handryggen 29.4%
(ibid.).
Andra PVK relaterade faktorer var upprepad PVK-inläggning där det tidigare suttit en
PVK. Av totalt 269 patienter fick 62% av patienter flebit om PVK sattes på samma
ställe som tidigare (Uslusoy & Mete, 2008).
Eiman Johansson, Pilhammar och Willman (2009) visade att sjuksköterskan kan göra
sitt val av PVK placering beroende på patientens tillstånd till exempel på patient som är
orolig eller hemiplegisk patient, kan PVK placeras på foten.
Martinez, et al.(2009) konkluderade att en förlängningsanordning kopplad till PVK inte
minskade risken för flebit. Däremot visade studien att mekaniska komplikationer
minskade ifall en förlängningsanordning användes.
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Cicolini, et al. (2009) och Furtado (2011) visade en lägre risk för flebit om mindre
storlek på PVK användes. Cicolini, et al. (2009) studie visade att 81 % av 132 patienter
med 18 gauge PVK fick flebit medan 44 % av 70 patienter med 22 gauge fick flebit. I
Furtados (2011) studie var det totalt 81 patienter med 18 gauge PVK varav 66 patienter
fick flebit. Av de patienter som fick 22 gauges PVK var det 26 patienter som fick flebit
av totalt 48 patienter. Däremot visade Uslusoy och Mete (2008) samt Zarate, et al.
(2008) att PVK storleken inte påverkade flebit risken.
Flebit risken har visat sig påverkas av vilken typ av vårdinrättning patienten befinner sig
på när PVK sätts. Furtado (2011) samt Uslusoy och Mete (2008) visade på att risken är
större om PVK satts på akutmottagningen jämfört med operationsavdelningen. I Rego
Furtados (2011) studie var det 77 % av 87 patienter som fick flebit när PVK var satt på
akutmottagningen medan Uslusoys och Metes (2008) visade att det var 71.7% av 53
patienter på akutmottagningen som fick flebit och 43.9% av 187 patienter på
operationsavdelningen. Mestre Roca, et al. (2012) konstaterade att det var en riskfaktor
att få PVK satt på akutmottagning eller vårdavdelning. Zarate, et al. (2008) har jämfört
flebitrisken om PVK satts prehospitalt eller på akutmottagningen. De fann ingen
skillnad på flebitfrekvensen mellan patienter som fått sin PVK anlagd prehospitalt eller
på akutmottagning. Studien visade inte heller någon skillnad beroende på vilken
yrkeskategori som satte PVK. Lee, et al. (2009) men visade däremot att om någon
annan än IV-teamet satte PVK utgjorde det en riskfaktor.

Användningsrelaterat
Hur länge en PVK bör vara inneliggande i kärlet är något som flertalet studier lyfter
fram med varierat resultat. Hos patienter vars PVK suttit mellan 25-48 timmar var det
44.1% av 93 patienter som fick flebit jämfört med de vars PVK suttit mer än 73 timmar
då var det 71.7% av 60 patienter (Furtado,2011). Mestre Roca, et al. (2012) har i sin
studie utvärderat riskfaktorer för flebitutveckling. Riskfaktorerna som visade sig ha
betydelse var om PVK användes till intravenös antibiotika behandling, om patienten var
av kvinnligt kön, om PVK var satt på akutmottagning eller vårdavdelning och placerad
på underarmen. Ju fler riskfaktorer desto högre risk för flebit. Optimal tidpunkt för PVK
byte var mellan andra och tredje dygnet, den patientgrupp som gynnades mest av denna
tidpunkt var de med tre eller fler riskfaktorer (ibid.).
I Lee, et al. (2009) studie visade de inte på någon mikrobiologisk växt på PVK
spetsarna om in-situ tiden förlängs från 48-72 timmar till 72-131 timmar.
Rickard, McCann, Munnings och McGrail (2010) jämförde om det fanns någon skillnad
i risken för komplikationer om PVK byts var tredje dag eller på klinisk indikation. De
kunde inte visa på någon skillnad när det gäller komplikationer i de två grupperna.
Rickard, et al. (2012) har i en senare studie undersökt om flebitfrekvensen påverkades
av om PVK byts på klinisk indikation jämfört med om den byts rutinmässigt var tredje
dag. De kunde inte visa på någon skillnad i flebitfrekvens mellan de olika grupperna. I
gruppen för klinisk indikation var den genomsnittliga in-situ tiden per PVK 99 timmar
7

och i den gruppen där PVK byttes efter en rutin, 70 timmar. Detta resulterade i att
patienterna i gruppen för klinisk indikation fick färre PVK och därmed minskades
sjukvårdskostnaderna (ibid.).
Eiman Johansson, et al. (2009) lyfte fram att sjuksköterskan i sin bedömning av när
PVK skall sättas om, väger in egen erfarenhet och om patientens situation. Det kan då
handla om en svår stucken patient, patienter predisponerade för tromboflebiter eller att
patienten erhåller kärlirriterande läkemedel.
Flera studier visade att det som administreras i PVK påverkar flebitrisken. Furtado
(2011) visar i sin studie att kaliumklorid och antibiotika ökar risken för flebit. I
kaliumkloridgruppen fick 70.7% flebit av totalt 92 patienter och i antibiotikagruppen
fick 69.3% flebit av 88 patienter. Detta framkommer även i Salgueiro- Oliviera, et al.
(2012) studie. Mestre Roca, et al. (2012) klassificerade antibiotika som en riskfaktor.
Lee, et al. (2009) menar att intravenös antibiotika kan ha en skyddande effekt mot lokal
kateterinfektion. Uslusoy och Mete (2008) jämförde isoton och hyperton
infusionslösning och visade att hyperton lösning ökade risken för flebit 1.8 gånger
jämfört med isoton lösning (ibid.). När sjuksköterskan är medveten om att patienten har
en pågående behandling i sin PVK som är kärlretande är sjuksköterskan mer observant
på komplikationer (Eiman Johansson, et al., 2009).
Enligt Uslusoy och Mete (2008) är mer än fyra administreringstillfällen per dag en ökad
risk för flebit jämfört med färre administreringstillfällen per dag. Furtado (2011) fann
att om PVK användes mer än vid sju tillfällen per dag var risken för flebit större. Att
använda sig av kontinuerlig infusion med eller utan pump har en ökad risk för flebit
(Furtado 2011; Lee, et al 2009 och Uslusoy & Mete 2008).

Diskussion
Metoddiskussion
PVK och flebit är ett ämne som har varit aktuellt inom sjukvården i många år. I
artikelsökningen har det framkommit att det görs studier om ämnet både i Sverige och
internationellt.
Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie med sökningar av artiklar i
databaserna PubMed och Cinahl. Valet att använda dessa två databaser baseras på att de
tillhandahåller artiklar inom områdena medicin, omvårdnad och hälso-och
sjukvårdsadministration. Cinahl tillhandahåller artiklar från alla omvårdnadstidskrifter
på engelska. Sökorden som användes var peripheral catherization, phlebitis och
thrombphlebitis vilket i PubMed användes som MeSH termer och i Cinhal som
Headings. Flera av artiklarna återkom i de två databaserna vilket tolkades som en
styrka, att relevanta sökord använts (bilaga A). Valet att begränsa sökningarna till två
databaser gjordes på grundval av att antalet träffar var tillräckligt för att finna svar på
litteraturstudiens syfte. För att kunna hålla tidsplanen för arbetet, begränsades
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sökningen till ett slutdatum. Valet att begränsa sökningarna till två databaser och ett
slutdatum kan ha påverkat resultatet.
Ett flertal artiklar valdes bort på grund av att de hade en annan inriktning än den som
svarade mot syftet med studien, som t.ex. patienter med pågående cytostatika- och
immunosuppresiv behandling och patienter med perifert inlagd centralvenkateter.
En begränsning var att det bara kunde användas artiklar på engelska, vilket resulterade i
ett bortfall av artiklar som inte fanns på engelska. En artikel av Salgueiro- Oliviera som
i sitt abstrakt svarade väl mot syftet, fanns enbart på spanska. Det resulterade i att en
direkt sökning som gjordes på Summon på författarens namn och en senare publicerad
artikel hittades som granskades och användes i resultatet.
De tolv relevanta artiklarna valdes ut för att granskas till resultatet, en av dem var
kvalitativ de övriga var kvantitativa. Granskningen av artiklarna har förts enligt
Willman, et al. (2011).
Att inkludera flera artiklar från samma författare kan ge en begränsning av resultatet.
Valet att använda två artiklar av Eiman Johansson, et al. (2008; 2009) gjordes på grund
av en var av kvantitativ och den andra var kvalitativ ansats och båda svarade till syftet.
Det upplevdes som betydelsefullt att få med resultat som framkommit genom kvalitativ
studie särskilt när ämnet mest passar för kvantitativa studier. I det andra fallet bedömdes
att artiklarna var snarlika men det var olika medförfattare som bidrog till en annan
infallsvinkel. Samtliga artiklar förutom en bedömdes vara grad 1. Zarate, et al. (2008)
bedömdes vara grad 2, artikeln inkluderades på grund av att delar av artikelns resultat
svarade till litteraturstudiens syfte.
En styrka i arbetet är att artiklarna granskades av båda författarna vid flera tillfällen
både enskilt och tillsammans. En artikelöversikt gjordes från början för att få en tydlig
överblick av artiklarna, därefter bearbetades artiklarna där likheter och skillnader
jämfördes. För att göra resultatet överskådligt delades resultatet upp i tre kategorier.
En svårighet i jämförelsen av studierna är graderingen av flebiter då det används olika
typer av graderingsskalor i studierna. Det skilde sig även vem som gjorde observationen
av PVK, det kunde vara sjuksköterskorna på avdelningen, IV-team eller annan
specialutbildad undersökningsledare som gjorde bedömningen.
Artiklarna kommer från olika länder och det är främst sjuksköterskor som sätter PVK,
vilket är en styrka i arbetet. Detta medför att tydliga paralleller kan göras mellan
sjuksköterskor i olika länder
Samtliga författare av resultatartiklarna har ett etiskt godkännande för sina studier som
finns dokumenterat.
Artiklarna beskriver väl inklusions- och exlusionskriterier för att uppnå respektive
artikels syfte vilket är en styrka. Det är däremot svårt att tyda bortfallet i artiklarna
vilket kan vara en svaghet i bedömningen.
9

Resultatdiskussion
Syftet med denna studie var att från vetenskaplig litteratur få kunskap om vilka
möjligheter sjuksköterskor har att förhindra flebiter.
Att den anatomiska lokalisationen har betydelse för uppkomsten av flebiter, visades i
flera studier (Furtado, 2011; Uslusoy & Mete, 2008; Cicolini, et al., 2009; Mestre Roca,
et al., 2012; Salgueiro- Oliviera, et al., 2012; Zarate, et al., 2008). Dychter, et al. (2012)
visade att det var sämst att placera PVK i nedre extremiteterna och hänvisar till The
Center for Disease Control and Prevention (CDC) som rekommenderar att övreextremiteter används. Vårdhandboken (2012) rekommenderar övre-extremiteterna,
distala och palpabla vener med god blodfyllnad. Vilken placering i de övreextremiteterna som har den lägsta risken för flebit går isär i de olika studierna.
Furtado (2011) men även Uslusoy och Mete (2008) visade att armvecket var den
placering som hade högst flebitrisk. Erfarenhetsmässigt i akuta situationer där patienten
snabbt behöver en PVK är armvecket ett första handsval. Kärlen i armvecken är ofta
stora och det lämpar sig för stora infusionsmängder, vilket gör att armvecket väljs på
operation. Att ha PVK i armvecket innebär en ökad risk för mekanisk flebit eftersom
PVK sitter nära en led, men på operation ligger oftast patienten sövd och stilla. Däremot
ökar risken för kemisk flebit på grund av att det snabbt administreras olika läkemedel,
infusionlösningar och blodprodukter. Panadero, Iohom, Taj, Mackay och Shorten
(2002) har undersökt hur flebitrisken kan minskas i samband med operation. De visade
att flebitrisken minskar om patienten får en ny PVK vid operationens slut som skall
användas postoperativt i jämförelse med om samma PVK användes per- och
postoperativt (ibid.).
Den mest omdiskuterade orsaken till flebit i studierna är genomgående inneliggande
tiden. Furtado, 2011; Lee, et al., 2009; Rickard, et al., 2010; Rickard, et al., 2012 visade
att inneliggande tiden kan förlängas. Det bör vara den kliniska bedömningen som avgör
när PVK skall bytas. Mestre Roca, et al. (2012) stödjer detta men bedömer i sin studie
att de patienter som har fler än tre riskfaktorer bör PVK bytas var 72 timme.
Enligt tidigare svenska riktlinjer för att förhindra flebiter skulle PVK bytas varje dygn.
Årskiftet 2009/2010 ändrades riktlinjerna till att byta PVK var 48-72 timmar
(Vårdhandboken, 2012). I den senaste SBU rapporten från mars 2013 är slutsatsen från
Cochrane rapporten (Webster, Osborne, Rickard & Hall, 2010) att det inte kan påvisas
någon skillnad mellan antal tromboflebiter om bytet av PVK sker regelbundet mellan
72-96 timmar eller vid klinisk indikation. Det krävs att sjuksköterskor har kunskap att
identifiera komplikationer. Om byte sker på klinisk indikation ska det finnas krav på att
ha regelbundna kontroller med täta observationer för att kunna upptäcka komplikationer
tidigt (ibid). Dychter, et al. (2012) konkluderade i en review artikel att The Infusion
Nurses Society (INS) som utarbetar standards för sjuksköterskor i USA beskrev i 2011års vårdhandbok, att klinisk indikation skulle vara den parameter som sjuksköterskan tar
hänsyn till vid bedömning om byte av PVK (ibid.).
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Eiman Johansson, et al. (2009) visade i en intervjustudie med sjuksköterskor att de är
medvetna om de kliniska riktlinjerna för inneliggande tiden på PVK. Det framkommer
även i intervjuerna att sjuksköterskorna väger in andra parametrar som svår stucken
patient, kärlirriterande läkemedel och om patienten är stickrädd i sin bedömning om
PVK skall bytas (ibid.). Av erfarenhet i samband med svår stuckna patienter då valet av
tillgängliga vener är mycket begränsat måste det göras avsteg från riktlinjerna. I
vårdhandboken beskrivs att svårstuckna patienter och barn kan ha PVK längre om
instickstället ser oretat ut (Vårdhandboken, 2012).
Om PVK byts på klinisk indikation, utsätts patienterna för färre stick visade Rickard, et
al.(2012) och resulterar i minskat obehag för patienten.
En reflektion under litteraturstudien är att det har uppmärksammats att ekonomi spelar
en allt större roll. Rickard, et al. (2010) och Rickard, et al. (2012) påtalade de minskade
sjukvårdskostnaderna i samband med att inneliggande tiden för PVK förlängs. Den
senaste SBU rapporten (2013) hänvisar till dessa två studier när det gäller signifikant
lägre kostnader.
Lee, et al. (2009) menade att det är en riskfaktor att det inte är någon från ett IV-team
som sätter PVK. Det är den enda studien i resultatet som tar upp detta i sitt resultat.
Däremot i resultatartiklarnas metoder framgår det att det är främst sjuksköterskor som
sätter och observerar PVK.
För en oerfaren sjuksköterska kan PVK sättning vara en utmaning, vilket kan leda till
PVK omhändertagandet prioriterades bort i omvårdnaden (Ahlqvist, et al., 2009). En
sjuksköterska med lång erfarenhet är mer observant på tromboflebit, framförallt om
vederbörande nyligen varit involverad i ett patientfall med allvarlig tromboflebit. Om
det inträffat ett allvarligt fall av tromboflebit på avdelningen kan detta leda till
diskussion på avdelningen om förbättring av rutiner eller hur sjuksköterskorna följde de
kliniska riktlinjerna (Eiman Johansson, et al., 2009). Att ha regelbunden information,
utbildning och lokala riktlinjer har visat sig ha betydelse på frekvensen av flebiter
(Ahlqvist, et al., 2009; Eiman Johansson, et al., 2008; 2009; Malach,et al., 2005). I
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyreslen 2005) ingår det att
dokumentera och vid behov åtgärda förändringar för att minska risken för
komplikationer. Att det finns utarbetade instrument för klinisk bedömning när det gäller
PVK borde underlätta sjuksköterskans arbete vid PVK byte. Ahlqvist, et al.(2009) har
arbetat fram ett nytt instrument PVC Assess för klinisk bedömning av PVK när det
gäller handhavande, dokumentation, tecken och symtom på tromboflebit, Instrumentet
kan användas för att mäta följsamheten till evidensbaserade riktlinjer (ibid.).
En uppfattning har varit att användandet av förlängningsanordning på PVK skulle
minska risken för flebit. Detta har inte framkommit i de analyserade artiklarna.
Martìnez, et al. (2009) har undersökt detta och deras studie kunde inte visa på någon
påverkan på flebitrisken, dock minskades de mekaniska komplikationerna som
extravasal injektion och ofrivilligt borttagande av PVK. Lee, et al. (2009) har i sin
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studie använts sig av förlängningsanordning i metoden men har inte kommenterat det i
sitt resultat.

Konklusion och implikationer
Litteraturstudien visar att flebiter är vanlig komplikation. Det som framkommit i de
olika studierna är att det skulle behövas en internationell definition och ett enhetligt
instrument för att mäta graden av flebit.
Det finns ett flertal olika risker för att hur flebiter kan uppstå och dessa kan minskas om
sjuksköterskorna är medvetna om riskerna. Det finns tydliga evidensbaserade riktlinjer
och möjlighet att göra kvalitetsuppföljningar av dessa. Att erfarna sjuksköterskor delar
med sig till sina oerfarna kollegor kan vara ett bra sätt att förmedla kunskap i ämnet.
Sjuksköterskor på avdelningen behöver kontinuerligt utbildning för att kunna bedriva
kvalitétsarbete gällande PVK.
I flera av studierna har det undersökts om det går att förlänga inneliggande tiden för
PVK utan att öka risken för flebit. Bytet sker då på klinisk indikation vilket innebär
krav på regelbundna observationer för att tidigt kunna upptäcka tecken på flebit. För att
uppnå detta är det av stor vikt att det finns enkla och överskådliga instrument för
dokumentationen av PVK. Genom att förlänga inneliggande tiden, blir det en vinst för
patienten med minskat lidande och obehag. Det blir en tidsvinst för sjuksköterskorna att
inte behöva sätta om PVK. I dagens sjukvård när ett allt större fokus läggs på ekonomi,
skulle det här innebära en ekonomisk vinst att förlänga inneliggande tiden på PVK.
Genom att ge sjuksköterskan kunskaper om vilka risker det finns i samband med PVK
omhändertagandet, kan sjuksköterskan ha en betydande roll för att minska risken för
flebiter.
Resultatet visar att flebiter i samband med PVK är ett problem. Förslag på vidare
forskning är, hur följsamheten till riktlinjer kan bli bättre och vad är orsaken till att vissa
patienter utvecklar flebit tidigt medan andra inte utvecklar flebit alls. Det kan vara av
intressant att följa upp Panaderos, et al.(2002) studie om ny PVK inför det postoperativa
omhändertagandet.
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Abstract
available;
Publication
date from
2002/01/01
to
2013/01/31;
Humans;
English
Catheterization,
Abstract
Peripheral (MM) available;
AND
Published
Phelebitis (MM)
Date from:
2002010120130131;
English
Language;
Human
Catheterization,
Abstract
Peripheral
available;
(MeSH)
Publication
AND
date from
Thrombophlebitis 2002/01/01
(MeSH)
to
2013/01/31;
Humans;
English
Catheterization,
Abstaract
Peripheral
available;
(MeSH)
published
AND
in the last 5
Phlebitis(MeSH) years;
Human;
English
Catheterization,
Abstract
peripheral (MM) available;
AND
Published
Thrombophlebitis Date from:
(MM)
2002010120130131;
English
Language;
Human
OlivieraSalgueiro

Antal Lästa
Urval Urval
träffar abstract 1
2
75

38

9

8

16

16

1(3)

0

32

32

2(1)

2

37

10

1(6)

1

3

3

0

0

1

1

1

1

Siffra inom parantes ( ) anger att artiklarna är funna i tidigare sökningar.

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvalitativ
Publikations år
Land
Databas
2009
Sverige
PubMed

Bilaga B1

Författare

Titel

Syfte

Eiman
Johansson,M.E.,
Pilhammar, E., &
Willman, A.

Nurses` clinical
reasoning
concerning
management of
peripheral venous
cannulae

Att beskriva
sjuksköterskans
ställningstagande
angående
handhavandet av
PVK fokuserat på
beslutprocessen.

Metod
Urval
Bortfall
Kvalitativ studie
med öppna och
semistrukturerade
intervju frågor och
observationer. 43
sjuksköterskor
deltog, från 14
avdelningar. Alla
avdelningar hade
nationella
riktlinjer och 11
avdelningar hade
även lokala
riktlinjer ang.
PVK.

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Sjusköterskan tar
Grad 1
hänsyn till
patientens
välbefinnande i
samband med PVK
hantering. En balans
att förebygga
komplikationer och
undvika, minimera
smärta och obehag
för patienten.
Omvårdnadsåtgärder
prioriterades före
regelbundna byten.

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ

Bilaga B2

Publikations
år
Land
Databas
2009
Italien
PubMed

Författare

Titel

Syfte

Metod
Urval
Bortfall

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Cicolini, G.,
Bonghi,A.P.,
Di Labio, L., &
Di Mascio, R.

Position of
peripheral venous
cannulae and the
incidence of
thrombophlebitis:
an observational
study

Att undersöka den
bästa placeringen
av PVK för att
minska risken för
tromboflebit.

Kvantitativ
observations studie av
427 patienter.
Exlusion: PVK satt på
akutmottagning, de
vars PVK suttit
mindre än 12 timmar,
infektion i blodet.
Strukturerat protokoll
användes

Grad 1

2008
Sverige
PubMed

Eiman Johansson, M.
E., Pilhammar, E.,
Khalaf, A., &
Willman, A.

Registered
Nurses`
Adherence to
Clinical
Guidelines
Regarding
Periperal Venous
Catheters: A
Structured
Observational
Study

Att beskriva
sjuksköterskornas
följsamhet till
nationella och
lokala riktlinjer
gällande PVK.

Kvantitativ deskriptiv
observations studie.
380 PVK varav 37
bortfall på grund av
olika orsaker, 343
PVK analyserades.
Inklusion: inskriven
på avdelning, > 18 år,
patient givit sitt
medgivande.
Exklusion: Iva, psyk
och barn avdelningar.

Tromboflebit
frekvensen var
signifikant högre:
hos kvinnor, om
PVK satt på
handryggen jämfört
med armvecket
oavsett kön. 22G
hade en signifikant
minde risk för
tromboflebit
Visar skillnader
mellan följsamhet
till nationella och
lokala riktlinjer
gällande placering,
storlek och
dokumentation vid
förbandet .

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations år Författare
Land
Databas
2011
Furtado, R.
Portugal
PubMed

Titel

2009
Taiwan
PubMed

Risk factors
for
peripheral
intravenous
catheter
infection in
hospitlized
patients: a
prospective
study of
3165
patients

Lee, W.L.,
Chen, H. L.,
Tsai, Y., Lai,
I.C., Chang,
W.C., Huang,
C.H., &
Fang, C.T.

Incidence
and
predisposin
g factors of
phlebitis in
a surgery
department

Syfte

Metod
Urval
Bortfall
Att studera
Kvantitativ deskriptiv studie.
frekvensen av
Inklusion: PVK som minst
flebiter
använts 24 timmar. > 18 år,
relaterat till
Exlusion: cytostatika
PVK och vilka behandling, tidigare tromboser,
predisponerade infusion med pump,
faktorer.
intravenösa missbrukare,
171 patienter med 286 PVK
deltog
Utfördes på en allmän
kirurgisk avdelning
Att studera om Randomiserad studie. 6538
förlängd bytes PVK på 3165 patienter ingick,
tid ökar risken det var 96 % av dessa som
för mikrouppfyllde inklusionskriterierna;
organismers
över 20 år och planerad PVK
tillväxt, samt
mer än 48 h, som inte skulle
om det finns
användas till blodtransfusion,
andra
fettlösningar och cytostatika.
riskfaktorer
Randomiseras till två grupper.
48-72 timmar och 72-96
timmar

Bilaga B3
Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

De fann ingen skillnad när
Grad 1
det gäller kön och ålder och
flebitrisk. De visade på en
ökad risk om patienten rökte
eller var diabetiker. Andra
faktorer som ökade risken för
flebiter var kaliumklorid,
inneliggande tiden samt
placering.
Flebiter förekom oftare hos
de som tog bort PVK mellan
48-72 jämfört med PVK som
togs bort 72-131 timmar. de
kunde inte visa på någon
skillnad i risken för lokal
infektion mellan grupperna.
Satte någon annan än IV
teamet och om kontinuerlig
infusion användes ökade
risken för lokal infektion.
Intravenös antibiotika
behandling var en skyddande
faktor.

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / kvantitativa
Publikations år
Land
Databas
2009
Spanien
PubMed

Bilaga B4

Författare

Titel

Syfte

Martinez, J. A.,
Piazulo, M.,
Almela, M.,
Blecua, P.,
Galardo, R.,
Rodriguez, S.,
Escalante,Z.,
Robau, M., &
Trilla, A.

Evalution of add-on
devices for the
prevention of phlebitis
and other
complication
associated with the
use of peripheral
catheters in
hospitalized adults: a
randomized controlled
study

att utvärdera
om en
förlängningsanordning
kan
förebygga
flebiter och
andra
komplikation
er

Metod
Urval
Bortfall
Randomiserad studie.
Inkluderade var de
som behövde en PVK
> 24 timmar och
enbart vid ett
vårdtillfälle. Urval
721 patienter bortfall
29 patienter.

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

De fann ingen
Grad 1
signifikant skillnad när
det gällde flebitrisken,
däremot var det en
signifikant minskning
av andra
komplikationer om
förlängnings- anordning
användes.

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations
år
Land
Databas
2012
Spanien
PubMed

Bilaga B5

Författare

Titel

Syfte

Metod
Urval
Bortfall

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Mestre Roca,
G., Berbel
Bertolo, C.,
Torajada
Lopez, P.,
Gallemi
Samaranch,
G., Aguilar
Ramirez, M,
C., Caylà
Buqueras, J.,
RodrìguesBanõ, J.,&
Martinez, J.
A.

Assessing the
influence of risk
factors on rates
and dynamics of
peripheral vein
phlebitis: an
observational
cohort study

-Bedöma antalet
flebiter
-fastställa
riskfaktorer och
hur det påverkar
flebitutvecklingen
-bedöma den
optimala
tidpunkten för att
sätta om PVK.

Prospektiv kohort studie. Alla
PVK satta under studie tiden,
på patienter > 18 år följdes
under vårdtiden. 1201 PVK på
967 patienter. Bortfall 88 PVK
på grund av bristfällig
dokumentation.

Desto fler
riskfaktorer ju högre
risk för flebit. Lång
in-situ tid ökade
risken. Optimala
tidpunkten för PVK
byte är mellan andra
och tredje dygnet.
Regelbundna PVK
byten om patienten
har flera riskfaktorer.

Grad 1

Tabell 3 Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations
år
Land
Databas
2010
Australien
PubMed

Bilaga B6

Författare

Titel

Syfte

Metod
Urval
Bortfall

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Rickard, C.M.,
McCann, D.,
Munnings, J.,
& McGrail,
M.R.

Routine resite of
peripheral
intravenous
devices every 3
days did not
reduce
complications
compared with
clinically
indicated resite: A
randomized
controlled trail

Att jämföra att
sätta om PVK var
tredje dag eller
med klinisk
bedömning.

Randomiserad studie.
Inkluderade; > 18 år, planerad
PVK minst fyra dagar.
Exkluderade:
immunosuprimerade,
infektion i blodet, haft PVK >
48 timmar.
362 patienter med 603 PVK.
177 patienter regelbundna
byten var tredje dag. 185
sattes om på klinisk
bedömning.

Ingen signifikant
skillnad på
komplikationer i de
två grupperna.
Klinisk bedömning
hade positiv effekt
med minskade
personal resurser,
kostnader obehag
för patienten

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations
år
Land
Databas
2012
Australien
PubMed

Bilaga B7

Författare

Titel

Syfte

Metod
Urval
Bortfall

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Rickard, C.M.,
Webster, J.,
Wallins, M.C.,
March, N.,
McGrail,
M.R., French,
V., Foster,
L.,Gallagher,
P.,
Gowardman,
J.R., Zhang,
L.,
McClymont,
A., & Whitby,
M.

Routine versus
clinically indicated
replacement of
peripheral
intravenous
catheters: a
randomized
controlled
equivalence trail

Att studera om
klinisk
bedömning av
PVK byten
minskar kostnader
och förbrukning
utan att öka risken
för flebiter och
andra
komplikationer.

Randomiserad icke blindad
multicenter studie. 3379
patienter inkluderades som
var > 18år och erhöll PVK
som förväntades användas >
4 dygn. 96 patienter
exkluderades pga. infektion i
blodet, planerat borttagande
av PVK inom 24 timmar eller
PVK som redan suttit > 72
timmar. 3283 delades i två
grupper, byte på klinisk
indikation eller enligt rutin

I gruppen för
klinisk bedömning,
var genomsnittliga
in-situ per PVK
tiden 99 timmar
och i den andra 70
timmar. Det fanns
ingen signifikant
skillnad på flebit
frekvensen i
grupperna.

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations
år
Land
Databas
2012
Portugal
Summon
Direkt sökt

Bilaga B8

Författare

Titel

Syfte

Metod
Urval
Bortfall

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

SaligueiroOlivera, A.,
Veiga, P., &
Parreira, P.

Incidence of
phlebitis in
patients with
peripheral
intravenous
catheters:
The influence
of some
riskfactors

Att identifiera
incidensen av
flebit och
riskfaktorer hos
patienter med
PVK.

Kvantitativ prospektiv
observations studie. 1244
PVK hos 372 patienter
inkluderades Bortfall av 55
patienter pga. otillräcklig
dokumentation eller
svårighet att få ett
medgivande. 317 patienter
studerades under sex veckor
med daglig kontroll av
PVK.

De flesta patienterna var
äldre och vårdkrävande.
Det var en signifikant
högre risk för flebit när
PVK var satt i nedre
extremiteterna, hos de
som erhållit kaliumklorid
och hos de som fått
antibiotikapreparaten
Levofloxacin och
Azitromycin.

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations år
Land
Databas
2008
Turkiet
PubMed

Bilaga B9

Författare

Titel

Syfte

Uslusoy, E., &
Mete, S.

Predisposing
factors to
phlebitis in
patients with
peripheral
intravenous
catheters: a
descriptive
study

Att undersöka
riskfaktorer för
flebitutveckling
beroende på vad
som
administrerats i
PVK.

Metod
Urval
Bortfall
Kvantitativ deskriptiv
studie. 355 patienter
deltog med 586 PVK.
Patienterna erhåll
intravenös
läkemedels- eller
infusionsbehandling,
instickstället
kontrollerades under
och efter behandling
Exkluderade
cytostatika och
immunosuppritionsbehandling.

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

309 av 586 (54.5 %)
utvecklade flebit. Ålder
och kön kunde inte
påvisas påverka flebitutvecklingen. Minst
frekvens flebiter hade
PVK som var satta på
operation. Det var
signifikant högre risk för
flebit- om PVK sattes i
armvecket
- om en ny PVK sattes på
samma ställe som
tidigare.
- om PVK satt längre än
24 timmar
.- hypertonalösningar
-infusionspump

Grad 1

Tabell 3. Artikelöversikt / Kvantitativ
Publikations år
Land
Databas
2008
USA
PubMed

Bilaga B10

Författare

Titel

Syfte

Zarate, L.,
Mandleco, B.,
Wilshaw, R., &
Ravert, P.

Peripheral
intravenous
catheters started in
prehospital and
emergency
department
settings

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

Metod
Urval
Bortfall
Kvantitativ
prospektiv
deskriptiv studie.
Inklusionskriterier
alla Trauma Ett
och Två patienter,
som erhållit PVK
antingen på
akutmottagningen
eller prehospitalt
och var inlagda
minst 24 timmar
samt att PVK satt
minst 24-48
timmar. 494
patienter
inkluderades,
bortfall 62
patienter p.g.a.
ofullständiga data

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

De kunde inte
påvisa någon
signifikant
skillnad på var
och av vem PVK
sattes avseende
flebitrisken.

Grad 2
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