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Bakgrund: Tidigare forskning visar att god och säker vård inte kan upprätthållas när 

riktlinjer inte följs. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår olika omvårdnadsåtgärder 

såsom katetersättning, blodprovstagning och omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Hur 

dessa omvårdnadsåtgärder ska utföras finns utförligt reglerat i lagar och riktlinjer. Syfte: 

Litteraturstudiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer 

riktlinjer för omvårdnad av perifer venkateter (PVK). Metod: Litteraturstudien gjordes med 

inspiration av Polit och Hunglers (1999) metod, där ett flödesschema användes som stöd. En 

manifest innehållsanalys utfördes på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Faktorer som 

påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer för omvårdnad av PVK identifierades i artiklarna 

och grupperades som antingen organisatoriska eller personliga. Diskussion: I 

metoddiskussionen diskuterades för- och nackdelar med vald metod. I resultatdiskussionen 

ställdes huvudfynden som redovisats i resultatet mot varandra och mot litteratur i bakgrunden. 

Slutsats: Det som påverkar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer beträffande PVK i störst 

utsträckning är graden av utbildning och sjuksköterskans personliga erfarenheter, där oerfarna 

sjuksköterskor brister i att följa riktlinjer jämfört med mer erfarna sjuksköterskor.  

Nyckelord: Faktorer, följsamhet, omvårdnad, perifer venkateter, riktlinjer  
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INTRODUKTION 

I litteraturstudien vill vi belysa de faktorer som påverkar hur sjuksköterskor handlar i 

förhållande till en god och säker vård. Grundidén till uppsatsen uppstod när vi reflekterade 

över vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vi upplevde att sjuksköterskor handlade 

olika vid olika omvårdnadsåtgärder trots att omvårdnaden av dessa var utförligt reglerat 

genom riktlinjer. Exempel på dessa omvårdnadsåtgärder är sådana som ingår i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete såsom kateterinläggning, blodprovstagning, och 

omvårdnad av perifer venkateter (PVK). När någon av de omvårdnadsåtgärder som ingår i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete utfördes upplevde vi att riktlinjer ofta åsidosattes av olika 

skäl och att en omvårdnadsåtgärd genomfördes olika beroende på vem som utförde den. 

Syftet till litteraturstudien tog form ur en vilja att ta reda på om det verkligen stod till såsom 

vi upplevde det. Vi väljer att fokusera på följsamheten till riktlinjer beträffande omvårdnad av 

PVK därför att det är en sjuksköterskeuppgift som ingår i den dagliga rutinen för näst intill 

alla allmän- och specialistsjuksköterskor. Med perifer venkateter menas den tunna slang som 

förs in i en ven med hjälp av en kanyl (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005). 

PVK är något som de flesta patienter kan komma att få och i Sverige inläggs cirka 5 miljoner 

PVK årligen (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005). 

 

BAKGRUND 

Evidensbaserad omvårdnad 

Utvecklingen i vården går fort fram och kräver hela tiden att kvaliteten på omvårdnaden följer 

med (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006). Det är därför viktigt att vårdgivare (kommuner, 

landsting eller privata vårdbolag) tar ansvar för att kunskap om evidensbaserad omvårdnad 

kan komma sjuksköterskor till del för att föra omvårdnadsarbetets utveckling framåt. Ett sätt 

för att säkerställa kunskapen hos sjuksköterskor är för organisationen att erbjuda 
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sjuksköterskor utbildning i evidensbaserad omvårdnad (Wallin & Ehrenberg 2004; Özdemir 

& Akdemir 2009). Genom att erbjuda utbildning till sjuksköterskorna implementerade 

sjuksköterskorna evidens i större utsträckning i sitt omvårdnadsarbete (Özdemir & Akdemir 

2009). När man syftar på kunskap och färdigheter menas det att arbetet skall bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, det vill säga vara evidensbaserat (Willman et al. 2006).  

 

Willman et al. (2006) definierar evidensbaserad omvårdnad som en systematisk process där 

granskning av allt vetenskapligt underlag i ett visst ämne görs och tyngdpunkten ligger på att 

förbättra och upprätthålla en god patientsäkerhet. Det är även ett förhållningssätt där 

erfarenhet och kunskap om patienters önskemål och förväntningar samt resurstillgångar inom 

organisationen kombineras med den systematiskt framtagna vetenskapen. I dag har 

omvårdnad status som en egen vetenskaplig disciplin vilket innebär att forskning inom denna 

disciplin också kan sammanställas systematiskt och kan ligga till grund för riktlinjer. 

Sjuksköterskor har på arbetsplatser tillgång till att söka kunskap om de senaste 

forskningsrönen men sjuksköterskor med äldre utbildning kan ha svårt att ta till sig evidens 

för att de inte kritiskt kan granska vetenskapliga rapporter. De kan därmed ha svårt att förstå 

nyttan med riktlinjer (a.a.). Özdemir och Akdemir (2009) är av annan åsikt då det 

framkommer i deras studie att äldre och mer erfarna sjuksköterskor implementerade evidens i 

sitt kliniska arbete. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står 

det tydligt beskrivet att en legitimerad sjuksköterska skall ha ”vilja att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskap och färdigheter.” (Socialstyrelsen 2005, s. 7). Riktlinjer bör 

baseras på evidens (Svensk Författningssamling 1982:763; Socialstyrelsen 2009a; Svensk 

Sjuksköterskeförening 2008), då följs de av vårdpersonal i större utsträckning (Grol, 

Dalhuijsen, Thomas, Veld, Rutten & Mokkink 1998). Sjuksköterskor säger sig vara positiva 
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till omvårdnadsforskning (Willman et al. 2006) men implementerar de verkligen 

forskningsresultaten i sitt dagliga arbete?  

 

Riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk Författningssamling 1982:763) är den ramlag som styr 

sjukvården i Sverige. Den tar tydligt upp vikten av att sjukvården skall hålla hög standard så 

att den uppfyller kraven för en god vård och att patientsäkerheten sätts i fokus. För att 

patientsäkerheten skall kunna garanteras krävs det personal med rätt kompetens, adekvat 

utrustning och lämpliga lokaler. Vissa omvårdnadsåtgärder är hårt reglerade i lag och endast 

personal med särskild utbildning får utföra dessa (Svensk Författningssamling 1982:763). Ett 

exempel på detta är hantering av cytostatika som regleras i arbetsmiljöverkets 

författningssamling (2005). Personalen måste ha kunskaper om möjliga hälsorisker och vilka 

skyddsåtgärder som ska vidtas och enligt lagen skall arbetet ske efter vetenskap och beprövad 

erfarenhet (a.a.).  

 

En nationell riktlinje kan baseras på lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd och är 

till för att garantera att hälso- och sjukvården arbetar efter vad den aktuella forskningen inom 

området påbjuder (Socialstyrelsen 2009a). Forskningen ska vara väl genomgången och 

värderad för att garantera en god och säker vård. Till skillnad från lagen är en nationell 

riktlinje inte juridiskt bindande. Riktlinjer är likt allmänna råd starkt vägledande. Riktlinjer 

finns inom flertalet områden inom hälso- och sjukvården (a.a.). Riktlinjer på lokal nivå kan 

utarbetas för region-, sjukhus-, klinik- eller avdelningsnivå av kunnig personal med 

organisationens stöd (Willman et al. 2006). Exempel på nationella riktlinjer inom vården i 

Sverige är riktlinjer för vård av diabetes (Socialstyrelsen 2009b) och för god vård och omsorg 

vid demenssjukdom (Socialstyrelsen 2009c). För att upprätthålla en patientsäker vård bör 
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hälso- och sjukvårdspersonal se riktlinjer som ett instrument i omvårdnadsarbetet. Forskning 

visar att följsamheten till riktlinjer inom vården är bristfällig (Smolders, Laurant, Verhaak, 

Prins, van Marwijk, Penninx, Wensing & Grol 2009; Bach, Awais, Gurm & Kohnstamm 

2009). I Smolders et al. (2009) studie får endast 27 % av patienter med ångestsjukdom den 

evidensbaserade vård utifrån riktlinjer som de har rätt till. Forskarna i studien ställer sig också 

frågande, varför följs inte riktlinjer? Riktlinjer generellt i vården följs till 61 % anger Grol et 

al. (1998) i sin studie. De menar att stress kan vara en orsak till varför riktlinjer inte följs 

(a.a.). Som ett exempel inom den somatiska vården visar Bach et al. (2009) att inte riktlinjer 

följs och då inom hjärtsjukvården. Studiens resultat visar att cirka hälften av patienterna med 

mitralisinsufficiens inte opererades som påbjuds i riktlinjerna trots att de uppfyllde kraven för 

operation. Ett skäl till varför inte riktlinjer följdes i studien var avsaknad av respekt för 

riktlinjer hos läkarna. Sjuksköterskor brister också i sin följsamhet till riktlinjer visar Creedon 

(2005) när han observerat hur sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal brister i 

följsamheten till basala hygienrutiner. Enligt Grol och Grimshaw (2003) är bristande 

kunskaper om riktlinjer och vilka komplikationer som kan uppstå när dessa inte följs orsaken. 

Detta blir sedan ett hinder för följsamhet till riktlinjer (a.a.). Forskning visar att om riktlinjer 

inte följs till fullo av vårdpersonal kan god och säker vård inte upprätthållas och 

patientsäkerheten kan därmed inte garanteras (Biswas 2007). Christensen och Hewitt-Taylor 

(2006) menar att det är viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt på patienten och 

väger in hela patientens situation när beslut ska fattas. I vissa fall kan det utifrån helhetssynen 

på patienten vara i sin ordning att frångå riktlinjer. Bravery, Dougherty, Gabriel, Kayley, 

Malster och Scales (2006) är mer precisa när de menar att avsteg från riktlinjerna ska göras i 

vissa fall. Sjuksköterskan måste lita till sin förmåga i dessa fall och göra avsteg när det gagnar 

patientsäkerheten. I studien föreslås det att vårdpersonal bör följa riktlinjer till cirka 85 %, i 
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resterande fall bör avsteg göras på grund av patientens situation (a.a.). Om avsteg görs ska 

dessa dokumenteras enligt patientdatalagen (Svensk Författningssamling 2008:355).  

 

Alla som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård är skyldiga att föra patientjournal. 

Lagen syftar till att upprätthålla god patientsäkerhet genom att reglera hur och var 

dokumentering ska ske och vad som ska dokumenteras. I en patients journal ska allt som rör 

patientens hälsotillstånd dokumenteras såsom skrift, bild eller samtal (a.a.). Hägglund (2009) 

har gjort en studie om handdatorer inom hemsjukvården och vilken påverkan det har på 

dokumentationen. Studien visar att handdatorer både underlättar och tryggar arbetet för de 

anställda inom hemsjukvården. Med hjälp av handdatorn får de anställda tillgång till 

patientens läkemedelslista och patientjournal. Efter sex månaders användning av handdatorer 

hade patientsäkerheten ökat och färre misstag gjordes av de anställda (a.a.). 

 

Omvårdnad av PVK 

Omvårdnad av PVK är ett moment som ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och 

riktlinjer beträffande PVK finns i handboken för hälso- och sjukvård som Sveriges kommuner 

och landsting har utformat (Lundgren 2005). Sjuksköterskans ansvar gällande PVK skiljer sig 

åt mellan länder men omvårdnad av PVK är en renodlad sjuksköterskeuppgift (Centers for 

Disease Control and Prevention 2002; Lundgren 2005; Royal College of Nursing 2005; 

Statens Serum Institut 1999; The Joanna Briggs Institute 1998). En PVK ska helst sitta på 

handrygg/underarm. PVK används till administrering av läkemedel, blodprodukter, anestesi 

och för att upprätthålla vätske-, elektrolyt- och näringsbalans. Placering och storlek av PVK 

ska noga övervägas med tanke på patientens status (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering 2005). Storleken på PVK har betydelse då en grövre lumen kan ge upphov till 

mindre blodflöde i venen och därmed orsaka komplikationer såsom tromboflebit och sepsis 
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(Centers for Disease Control and Prevention 2002; Lundgren 2005; Royal College of Nursing 

2005; Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005; Statens Serum Institut 1999; The 

Joanna Briggs Institute 1998). Enligt Jackson (1998) betyder tromboflebit att en ven blir 

inflammerad på grund av en venkateter som i sin tur kan leda till sepsis. Sepsis är 

blodförgiftning och innebär symtomgivande bakterieförekomst i blodet (Ericson & Ericson 

2002). Olika grader av tromboflebit redovisas i bilaga 1:1. PVK bör inte vara in situ längre än 

nödvändigt. Enligt svenska riktlinjer gällande omvårdnad av PVK så bör inte PVK vara in 

situ mer än 12-24 timmar (Lundgren 2005). Riktlinjer för PVK i andra länder har andra 

rekommendationer, i Storbritannien och USA är rekommendationen 72-96 timmar (Centers 

for Disease Control and Prevention 2002; Royal College of Nursing 2005), i Danmark 72 

timmar (Statens Serum Institut 1999), i Australien 48-72 timmar (The Joanna Briggs Institute 

1998). Det rekommenderas även att PVK ska avlägsnas direkt efter avslutad behandling, 

blodtransfusion och naturligtvis före hemgång (Centers for Disease Control and Prevention 

2002; Lundgren 2005; Royal College of Nursing 2005; Statens Serum Institut 1999; The 

Joanna Briggs Institute 1998). För att göra patienten delaktig är det viktigt att informera väl 

om varför han/hon ska ha en PVK, hur länge den ska vara in situ, var den ska inläggas och 

hur det kan komma att kännas vid och efter inläggning. Patienten ska också vara informerad 

om att han/hon ska kontakta vårdpersonal vid minsta tecken på tromboflebit såsom till 

exempel svullnad, rodnad och smärta eller annan komplikation (Centers for Disease Control 

and Prevention 2002; Lundgren 2005; Royal College of Nursing 2005; Statens Serum Institut 

1999; The Joanna Briggs Institute 1998). Enligt riktlinjerna bör vårdpersonal dokumentera 

uppgifter som rör storlek, situ, tidpunkt för inläggning, spolning och avlägsnande samt 

inspektion av situ i patientjournalen, liknande andra länders rekommendationer. På förbandet 

bör datum, tidpunkt och signatur dokumenteras (Centers for Disease Control and Prevention 

2002; Lundgren 2005; Royal College of Nursing 2005; Statens Serum Institut 1999; The 
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Joanna Briggs Institute 1998). För att komplikationer relaterade till PVK ska kunna undvikas 

bör evidensbaserade riktlinjer användas som ett instrument av sjuksköterskan för att 

upprätthålla god patientsäkerhet (Socialstyrelsen 2009a). Sammanfattningsvis kan sägas att 

sjuksköterskor inte följer riktlinjer gällande PVK till fullo och vilka faktorer som styr detta 

handlande kräver ytterligare fördjupning. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar hur sjuksköterskan följer riktlinjer 

beträffande omvårdnad av perifer venkateter (PVK). 

 

METOD 

Studien har genomförts som en litteraturstudie som enligt Polit och Hungler (1999) innebär 

att strukturerat göra en sammanställning av data för att skapa en bild över ett specifikt 

område. Det innebär att systematiskt söka vetenskaplig litteratur inom ett specifikt område 

och sedan välja ut och granska utvalda artiklar. De fynd som görs sammanställs och en god 

bild över den senaste forskningen inom det specifika området skapas (a.a.). Litteraturstudien 

har genomförts enligt Polit och Hunglers (1999) modell, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Flödesschema för litteraturstudie (Polit & Hungler 1999). 

Samla in 
lovande 
artiklar 

Sortera ut ej 
relevanta och 

olämpliga artiklar 

Identifiera nya 
artiklar genom 
referenslistor 

Identifiera 
nyckelord 

för sökning 

Identifiera 
artiklar 
genom 

elektronisk 
eller 

manuell 
sökning 

Granska 
artiklar för 
relevans 

och 
lämplighet 

Läsa 
relevanta 

artiklar och 
föra 

anteckningar 

Organisera 
data 

Analysera 
och koppla 

samman 
insamlat 

data 

Skriva 
arbete 
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Litteratursökning 

Utifrån det formulerade syftet i litteraturstudien bestämdes följande sökord: ”Practice 

guidelines”, ”Catheterization peripheral”, ”guideline adherence”,  ”Intravenous catheter” 

och ”risk factors”. Dessa översattes från svenska till engelska med hjälp av Medical Subject 

Headings (MeSH). För att få en önskvärd avgränsning användes Booleska operatorn AND, se 

bilaga 2:1 och 3:1. I litteraturstudien användes databaserna Medline och Cinahl till 

litteratursökningen. Medline innehåller artiklar inom områdena medicin, omvårdnad, 

odontologi, veterinärmedicin samt hälso- och sjukvårdsadministration och är den primära 

databasen för National Library of Medicine. Cinahl innehåller artiklar från alla 

engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Cinahl inriktar sig mer mot omvårdnadsområdet 

jämfört med Medline (Willman et al. 2006). Abstrakten på de artiklar som hade en titel som 

svarade mot syftet i litteraturstudien lästes av båda författarna. Därefter valde författarna 

gemensamt ut artiklar för närmare granskning. Av dessa ansågs fem artiklar lämpliga att 

inkludera i litteraturstudien. En manuell sökning gjordes också genom att referenslistor på de 

fem artiklar som inkluderats granskades systematiskt för att kunna finna ytterligare artiklar. 

Abstrakten på de artiklar som sökts via referenslistor lästes och om abstrakten svarade mot 

syftet granskades även dessa artiklar närmare. Av dessa kom ytterligare fem artiklar att ingå i 

litteraturstudien. Samtliga i litteraturstudien inkluderade artiklar presenterades i en 

artikelmatris, se bilaga 5:1 och 5:2, som modifierats efter Willman et al. (2006). 

Artikelmatrisen modifierades för att överensstämma med bedömningsmallen. Kategorin 

”deltagare (bortfall)” utelämnades därmed och ”kvalitet, typ” ändrades till grad av kvalitet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna skulle uppfylla kriterierna för en vetenskaplig artikel. Enligt Polit och Hungler 

(1999) är det artiklar som redovisar ny kunskap, kan granskas, har bedömts av en 
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forskargrupp och är publicerade på engelska. Därför användes förvalet ”research article” 

under avancerad sökning i databasen Cinahl. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska 

och abstraktet vara tillgängligt. Studierna fick antingen ha kvantitativ eller kvalitativ ansats. 

Artiklarna fick inte vara äldre än tio år. Studierna kunde vara utförda i andra länder och inte 

bara i Sverige. Andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård förutom sjuksköterska fick 

ingå i studien såsom läkare. Barn (0-18 år) fick inte ingå i studien. Studier som endast 

behandlar PVK fick ingå i litteraturstudien. Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning som 

författarna utarbetat och modifierat efter två av Carlsson och Eimans (2003) omarbetade 

bedömningsmallar som grundar sig på Oxman, Cook och Guyatts (1994) riktlinjer. 

Modifieringen gjordes för att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats skulle kunna 

inkluderas i litteraturstudien. Det Polit och Hungler (1999) anser vara viktigt att ha med i en 

kvalitetsbedömning av artiklarna togs ur de båda omarbetade bedömningsmallarna och 

sammanställdes till en modifierad bedömningsmall, se bilaga 4:1. De kvalitetsaspekter som 

valdes bort var: triangulering, patienter med lungcancerdiagnos, bortfall med betydelse för 

resultatet och kvalitet på analysmetod, statistisk analys, confounders. 

 

Dataanalys 

Analysen av de utvalda artiklarna har inspirerats av Polit och Hungler (1999) beskrivning av 

hur en litteratursammanställning bör gå till och med deras flödesschema som stöd. En 

manifest innehållsanalys gjordes. En manifest innehållsanalys innebär att texten i artiklar 

analyseras utan egna tolkningar av författarna (a.a.). Artiklarna lästes först flera gånger av 

båda författarna var för sig för att en uppfattning av innehållet skulle bildas och anteckningar 

fördes parallellt med läsningen. Anteckningarna bestod i att understryka data ur resultat och 

diskussion i studien som hade bäring till syftet och bilda en överblick över data. I nästa steg 

av analysen lästes artiklarna ytterligare en gång av båda författarna tillsammans och denna 



 

10 

gång söktes samband mellan data som gjorde att de kunde presenteras som specifika faktorer 

som påverkar sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer beträffande PVK.  Anteckningarna som 

förts utgjorde ett stöd i sambandssökandet av data och skapandet av faktorer, se exempel i 

tabell 2. Samtliga fynd av data som gjordes och som utgör de olika faktorerna har inkluderats 

i litteraturstudien. Faktorerna från artiklarna med kvantitativ- respektive kvalitativ ansats 

sammanställdes inte separat. Artiklarna lästes av båda författarna tillsammans efter detta 

ytterligare en gång för att kunna observera likheter och skillnader i resultaten och 

diskussionerna beträffande hur de olika faktorerna påverkade sjuksköterskornas följsamhet till 

riktlinjer beträffande PVK.   

 

Tabell 2. Figur över hur faktorer uppstod 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Litteraturstudiens analysmaterial utgörs av primärkällor där etiska överväganden har gjorts. 

Endast vetenskapliga artiklar har granskats. Båda författarna har läst samtliga artiklar var för 

sig för att få en opartisk tolkning av innehållet. Eftersom det är en litteraturstudie som baseras 

på redan granskade studier behövs ingen ytterligare etisk granskning göras. 

 

 

Läsa 
relevanta 

artiklar och 
föra 

anteckningar 

Organisera 
data 

Analysera 
och koppla 

samman 
insamlat 

data 

Skriva 
arbete 

”Wards with the national guidelines used larger PVCs than wards with local 
guidelines…” (Eiman Johansson et al. 2008, s. 150-151.) 
 
Anteckning: Lokala riktlinjer följs i större utsträckning än nationella riktlinjer. 
 
Fynd liknande detta ger sammantaget upphov till faktorn ”Riktlinjer”. 
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RESULTAT 

Resultatet i litteraturstudien baserades på tio artiklar varav nio har kvantitativ ansats och en 

har kvalitativ ansats. Fem av studierna är utförda i Sverige och resterande i andra länder. 

Resultatet är uppbyggt på de faktorer som identifierats i artiklarna och har grupperats i två 

grupper: personlig nivå och organisationsnivå se tabell 3. 

Personlig nivå Organisationsnivå 

Erfarenhet, kunskap och attityd Utbildning 

Stress och trötthet Riktlinjer 

Dokumentation Journalsystem 

Patientinformation ”Intaravenous therapy team” 

Tabell 3. Faktorer som grupperats under personlig nivå och organisationsnivå 

 

Resultatet inleds med en redovisning av de faktorer som grupperats under personlig nivå, 

därefter följer en redovisning av de faktorer som grupperats under organisationsnivå. 

 

Personlig nivå 

Erfarenhet, kunskap och attityd 

I många studier har tydlig skillnad observerats beträffande omvårdnad av PVK mellan erfarna 

och oerfarna sjusköterskor (Eiman Johansson, Pilhammar & Willman 2007; Lundgren & 

Wahren 1999; Yilmaz, Caylan, Aydin, Topbas & Koksal 2007). Oerfarna sjuksköterskor var 

bland annat sämre på att fixera PVK, följa riktlinjer och gav PVK-relaterade uppgifter lägre 

prioritet (Eiman Johansson et al. 2007; Lundgren & Wahren 1999). Även om oerfarna 

sjuksköterskor fick utbildning på avdelning beträffande PVK tillsammans med erfarna 

sjuksköterskor så ökade risken för komplikationer relaterade till PVK med 2.63 gånger om en 

oerfaren sjuksköterska stod för inläggningen av PVK (Yilmaz et al. 2007). Enligt Eiman 
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Johansson et al. (2007) kunde oerfarna sjuksköterskor delas in i två grupper. Sjuksköterskorna 

i första gruppen hade en vilja att bli bättre på omvårdnad av PVK och följa riktlinjer, medan 

sjuksköterskorna i den andra gruppen kände sig osäkra och överlät omvårdnad av PVK till 

mer erfarna kollegor. Om en sjuksköterska hade personliga erfarenheter av exempelvis 

tromboflebit eller sepsis ändrades hans/hennes attityd till riktlinjer. Det medförde ökad 

förståelse för riktlinjer och en större vilja att följa dem. I ett fall av allvarlig tromboflebit på 

en avdelning satte sig teamet av sjuksköterskor ner och diskuterade detta och kom fram till att 

de måste vara mer observanta och hjälpa varandra för att undvika detta i framtiden. Mildare 

form av tromboflebit har inte denna effekt på arbetsgruppen (a.a.).    

 

Stress och trötthet 

Att sjuksköterskor arbetar under förhållanden som snabbt kan skifta och att det har en negativ 

effekt på sjuksköterskans omvårdnadsarbete framkom i några av studierna. Detta har även en 

negativ effekt på patientsäkerheten (Eiman Johansson et al. 2007; Lundgren & Wahren 1999; 

Soifer, Borzak, Edlin & Weinstein 1998; Yilmaz et al. 2007). Sjuksköterskorna upplevde att 

det påverkar dem i deras beslutsfattande i omvårdnad av PVK, men att de ändå försökte 

prioritera PVK-relaterade arbetsuppgifter (Eiman Johansson et al. 2007). Även om 

sjuksköterskor kände sig stressade och ibland trötta agerade erfarna sjuksköterskor i större 

utsträckning efter riktlinjer beträffande PVK än oerfarna sjuksköterskor. Erfarna prioriterade 

också i högre grad PVK-relaterade uppgifter jämfört med oerfarna sjuksköterskor. Orsaken 

sägs vara att oerfarna sjuksköterskor har svårt att greppa alla komplexa arbetsuppgifter som 

ingår i sjuksköterskans arbete (a.a.).  
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Dokumentation 

De flesta av studierna redovisar brister i sjuksköterskornas dokumentation (Ahlqvist, Bogren, 

Hagman, Nazar, Nilsson, Nordin, Sunde Valfridsson, Söderlund & Nordström 2006; Eiman 

Johansson et al. 2007; Eiman Johansson, Pilhammar, Khalaf & Willman 2008; Lopez, 

Molassiotis, Chan, Ng & Wong 2004; Lundgren & Wahren 1999; Morse & McDonald 2009; 

Soifer et al. 1998). Eiman Johansson et al. (2008) hade svårigheter att sammanställa 

materialet i studien på grund av brister i dokumentationen. Detta på grund av att till exempel 

datummärkning på PVK in situ inte kunde observeras hos alla patienter. Enligt Creamer, 

McCarthy, Tighe och Smyth (2002) fick en påbörjad studie i Storbritannien med fokus på 

PVK läggas ned innan den var slutförd på grund av för dåligt underlag, det var helt enkelt för 

stora brister i dokumentationen. Dessa brister i dokumentationen får även negativa effekter på 

patientsäkerheten (a.a.). I Eiman Johansson et al. (2008) studie observerades att av alla PVK 

som ingick i studien hade endast 13,7 % dokumenterats enligt riktlinjerna. Faktorer som stress 

och tung arbetsbörda inverkar negativt vilket medför att sjuksköterskan inte prioriterar att 

dokumentera (Ahlqvist et al. 2006; Eiman Johansson et al. 2007). I Morse och McDonalds 

(2009) studie uppdagades det att riskpatienters PVK var mer utförligt dokumenterade.  

  

Patientinformation 

Det är viktigt att patienten informeras om sin PVK då till exempel om varför han/hon behöver 

en PVK, vilka komplikationer som kan uppstå och symtom på dessa. Då vet patienten om när 

han/hon ska kontakta personalen (Lopez et al. 2004; Lundgren, Ek & Wahren 1998; Lundgren 

& Wahren 1999). I Lundgren och Wahrens (1999) studie hade patienterna trots given 

information dålig förståelse om varför de hade en PVK och hur den fungerade. Sjuksköterskor 

måste förstå vikten av att ge upprepad PVK-information, för att det kan vara svårt som patient 

att ta till sig given information vid ett sjukdomstillstånd av rädsla eller av smärta. Patienterna 
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lägger gärna över ansvaret på sjuksköterskorna för sin egen omvårdnad och vill inte bli 

involverade själva eller störa sjuksköterskor som de upplever är stressade med sina frågor 

(a.a.). Det finns också patienter som själva har åsikter om hur behandlingen av PVK bör gå 

till och de flesta vill byta PVK inom 48 timmar, men några få vill inte byta PVK efter angiven 

tid. Sjuksköterskan ska kunna ge adekvat information om risker och att PVK bör bytas trots 

att den fungerar väl. Om patienter rapporterar symtom på komplikationer ska givetvis PVK 

bytas (Lopez et al. 2004). 

 

Organisationsnivå 

Utbildning 

Den största faktor som påverkar sjuksköterskors omvårdnad av PVK är graden av utbildning i 

omvårdnad av PVK (Lundgren & Wahren 1999; Ahlqvist et al. 2006; Lopez et al. 2004; 

Yilamaz et al. 2007; Eiman Johansson et al. 2007). Utbildning är något organisationen måste 

ta ansvar för och se till att det sker kontinuerligt. Det räcker inte med att endast ha ett 

utbildningstillfälle utan uppföljning bör ske minst var tredje månad. Denna åtgärd behövs 

därför att personalens följsamhet till riktlinjer minskar efter hand. Det säkerställs därigenom 

också att ny personal på avdelningen får ta del av utbildningen (Yilamaz et al. 2007). 

Organisationen måste kunna ge stöd till sjuksköterskor men framför allt till oerfarna 

sjuksköterskor då de uppvisar brister i omvårdnad av PVK menar Yilmaz et al. (2007) och 

Eiman Johansson et al. (2007). Införandet av utbildningsprogram på avdelning förbättrade 

sjuksköterskornas följsamhet till riktlinjer avsevärt (Lundgren & Wahren 1999; Lopez et al. 

2004; Yilamaz et al. 2007). Bara genom att få möjlighet att reflektera och diskutera 

komplikationer utan att utbildning ges ökar respekten för riktlinjer och förståelsen för nyttan 

med dem (Eiman Johansson et al. 2008). I två av studierna (Lopez et al. 2004; Yilamaz et al. 

2007) genomgick personalstyrkan kunskapstester för att mäta kunskapen för omvårdnad av 
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PVK före och efter utbildningsprogram och införandet av riktlinjer. Resultaten för 

personalstyrkan förbättrades med så mycket som upp till 40 % på kunskapstesterna (Lopez et 

al. 2004). Patiensäkerhetsmässigt kunde man se en förbättring på flera områden till exempel 

som minskad förekomst av tromboflebit, rätt val av storlek på PVK, val av lämpligast ven för 

PVK-inläggning, tid in situ för PVK och förbättringar i dokumentationen (Ahlqvist et al. 

2006; Lopez et al. 2004; Yilamaz et al. 2007; Eiman Johansson et al. 2007).  

 

Riktlinjer  

Riktlinjer på en avdelning verkar som ett instrument för att garantera god och säker vård i 

sjuksköterskans beslutsfattande för omvårdnad av PVK. Men därmed inte sagt att riktlinjer i 

sig påverkar sjuksköterskors omvårdnad av PVK (Morse & McDonald 2009; Eiman 

Johansson et al. 2007; Eiman Johansson et al. 2008). I Morse och McDonalds (2009) studie 

gjordes försök med att införa affischer med information om riktlinjer kring dokumentation 

beträffande PVK för att se om följsamheten till dessa riktlinjer förbättrades. Affischerna 

placerades på strategiska platser som till exempel intill utrustningen för PVK, men 

signifikanta förbättringar kunde inte ses hos personalen beträffande dokumentation. I Eiman 

Johansson et al. (2007) studie intervjuades sjuksköterskor och det framkom att de endast såg 

riktlinjerna som ett stöd och att det fanns andra faktorer som påverkade deras handlande i 

större grad. Exempelvis så influeras sjuksköterska av vad patienten upplever i form smärta 

och tecken på komplikation såsom rodnad och svullnad (a.a.). I en annan studie som Eiman 

Johansson et al. (2008) har gjort visar att det är stor skillnad på sjuksköterskornas omvårdnad 

av PVK beroende på om riktlinjerna var nationella eller lokala. De menar att lokala riktlinjer 

förbättrar sjuksköterskors följsamhet beträffande omvårdnad av PVK i större utsträckning än 

nationella. Organisationen bör omarbeta nationella riktlinjer till lokala riktlinjer i samarbete 

med personal på avdelning och trycka på nyttan av att använda dem menar Eiman Johansson 
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et al. (2007; 2008) och Morse och McDonald (2009). Creamer et al. (2002) är av en liknande 

åsikt då de menar att organisationen också måste se till att riktlinjerna är enkla och tydliga för 

att sjuksköterskorna ska ta dessa till sig. Eiman Johansson et al. (2007) nämner som ett 

exempel att om tiden för PVK in situ omnämns i dygn i stället för timmar i riktlinjerna ökar 

följsamheten av riktlinjerna hos sjuksköterskorna.   

 

Journalsystem 

I flertalet studier (Ahlqvist et al. 2006; Eiman Johansson et al. 2007; Morse & McDonald 

2009; Lopez et al. 2004) var dokumentationen av PVK bristfällig, vilket kan äventyra 

patientsäkerheten. Morse och McDonald (2009) kan i sin studie visa att det är viktigt att 

journalsystemet är lättnavigerat och är tydligt beträffande var och hur sjuksköterskan ska 

dokumentera omvårdnad av PVK. Det kan också vara en fördel att ha dokumentationen vid 

sidan av patientens säng eller liknande (a.a.). Ett förslag från Lopez et al. (2004) kan vara att 

ha kateterchecklistor på avdelningen för dokumentation av PVK.  

 

”Intaravenous therapy team” 

Ett sätt att minska antalet komplikationer i samband med PVK är att införa ett så kallat 

”Intaravenous therapy team” (IV-team) (Lopez et al. 2004; Morse & McDonald 2009; Soifer 

et al. 1998; Yilmaz et al. 2007). Ett sådant team kan sköta allt från inläggning av PVK, 

dokumentation till omvårdnad av PVK eller bara ta hand om vissa moment såsom inspektion 

av PVK. Oftast sätts patientens första PVK i den prehospitala vården och på avdelningen 

sköts sedan omvårdnad av PVK. Det blir därmed viktigt med korrekt dokumentation för att 

IV-teamet ska kunna göra sitt arbete (Lopez et al. 2004; Morse & McDonald 2009; Soifer et 

al. 1998; Yilmaz et al. 2007). I Soifer et al. (1998) studie bjöds ett IV-team in till en avdelning 

för att undersöka om de kunde påverka omvårdnad av PVK i en positiv riktning. De delade 
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upp patienterna i två grupper, en grupp som IV-teamet ansvarade för beträffande omvårdnad 

av PVK och en grupp som sjuksköterskorna ansvarade för. Under den tremånadsperiod som 

studien pågick observerades 875 PVK där 737 sköttes av IV-teamet och resterande sköttes av 

ordinarie personal. Detta berodde på att IV-teamet oftare bytte PVK hos patienterna än vad 

ordinarie personal gjorde. Trots att IV-teamet ansvarade för långt flera PVK än ordinarie 

personal blev endast 58 av 737 (7,9 %) PVK föremål för komplikationer jämfört med 30 av 

138 (21,7 %) PVK som ordinarie personal ansvarade för. Tre allvarliga fall av sepsis 

inträffade i patientgruppen som sköttes av ordinarie personal där minst två av fallen hade 

kunnat undvikas eftersom PVK hade lämnats in situ mer än 72 timmar. Inga fall av sepsis 

rapporterades från den patientgrupp som sköttes av IV-teamet. Att byta PVK i tid är den 

viktigaste faktorn för att minska förekomsten av komplikationer, milda som allvarliga. 

Införandet av ett IV-team på en avdelning kan vara ett stöd för ordinarie personal och på så 

vis minska stress och tung arbetsbörda (a.a.).  

 

DISKUSSION 

Diskussionen inleds med en diskussion rörande litteraturstudiens metod. I efterföljande del i 

diskussionen diskuteras resultatets olika fynd och de ställs mot varandra med anknytning till 

bakgrunden och annan relevant litteratur. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien gjordes med syfte att få fördjupade kunskaper om följsamheten till riktlinjer 

beträffande PVK. Litteraturstudie som inspirerats av Polit och Hungler (1999) lämpade sig 

väl som metod. Genom att båda författarna läste samtliga artiklar var för sig erhölls en 

oberoende tolkning av innehållet. Endast vetenskapliga artiklar har granskats som Polit och 

Hungler (1999) påbjuder och det stärker litteraturstudiens resultat. Flödesschemat som 
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använts utgjorde ett bra stöd med de olika stegen under litteraturstudiens gång. Artiklarna som 

ingick i litteraturstudien gav önskvärd bredd i ämnet, genom att studierna bland annat 

genomförts i olika länder och haft olika metodansatser. Hade en empirisk studie genomförts 

med detta syfte hade inte denna bredd kunnat uppnås inom samma tidsram. Valet av databaser 

anses vara relevant då de erhåller artiklar inom områdena medicin, omvårdnad och hälso- och 

sjukvårdsadministration. Dessutom erhåller Cinahl artiklar från alla omvårdnadstidskrifter på 

engelska. MeSH-termerna som användes kombinerades med den Booleska operatorn AND. 

En sökning med den Booleska operatorn OR hade kunnat bredda sökningen inledningsvis 

(Willman et al. 2006), men de Booleska operatorerna OR och NOT valdes bort på grund av 

att de inte ger den önskvärda avgränsningen. Detta anses vara relevant för sökningen. Dock 

gjordes sökningar på varje sökord separat likt som om den Booleska termen OR hade använts, 

se bilaga 2:1 och 3:1. Den systematiska litteratursökningen gav ett bra underlag av artiklar 

och dessa bedömdes i första hand efter abstrakt. Detta kan ha medfört att artiklar med abstrakt 

som ej har bäring till vårt syfte förbisågs trots att de möjligen kunde ha varit relevanta. Ett 

tjugotal artiklar, där abstraktet ansågs ha bäring till syftet, granskades närmare och endast fem 

artiklar ansågs ha så god bäring till syftet att de kunde inkluderas i litteraturstudien. Eftersom 

att den systematiska litteratursökningen endast gav fem artiklar genomfördes en manuell 

sökning. Fler MeSH-termer och fler kombinationer av MeSH-termer skull ha kunnat ge mer 

bredd i litteratursökningen.  

 

För att försäkra oss om att artiklarna höll tillräcklig hög vetenskaplig kvalitet granskades de ut 

efter definitionen på vad en vetenskaplig artikel bör innehålla enligt Polit och Hungler (1999) 

och kvalitetsgranskades efter modifierad bedömningsmall, se bilaga 4:1. Modifieringen 

gjordes för att artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats skulle kunna inkluderas i 

litteraturstudien. Dessa kvalitetsaspekter som valdes bort ur de modifierade 
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bedömningsmallarna valdes bort därför att författarna inte ansåg att de kunde bedöma 

artiklarna efter dessa eller för att de ansågs irrelevanta för artiklarna. Merparten av de studier 

som utförts på området riktlinjer och PVK har haft kvantitativ metodansats och det avspeglas 

i litteraturstudien där nio av de tio utvalda artiklarna har kvantitativ ansats. Studier med 

antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats inkluderades i litteraturstudien för det anses att det 

kan ge både djup och bredd. Detta för att i studien med kvalitativ ansats har djupgående 

intervjuer gjorts med sjuksköterskor medan i studien med kvantitativ ansats har 

flervalsformulär utformats som i sin tur ger bredden. Hade endast studier med kvantitativ 

ansats använts i litteraturstudien hade bedömningsmallen inte behövt modifieras. 

Bedömningsmallens utformning kan på grund av modifieringen ha brister såsom för få eller 

irrelevanta kvalitetsaspekter. Därmed kan kvalitetsgranskningen som sådan innehålla brister. 

När artiklarna hade bedömts så fördes de in i en artikelmatris som är modifierad efter 

Willman et al. (2006).  

 

Innan valet av dataanalysen föll på Polit och Hungler (1999) prövades även Burnard och 

Morrisons (1994) analysmetod men den förkastades för att den var mer inriktad på artiklar 

med kvalitativ ansats. Polit och Hungler (1999) analysmetod av data ansågs lämplig för 

litteraturstudien då den tillät granskning av både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Data som kunde presenteras som faktorer var av den karaktären att de kunde delas upp i två 

grupper: organisationsnivå och personlig nivå. Strukturen över resultatet blev lättöverskådligt 

med hjälp av dessa två grupper. 

 

Fem studier är utförda i Sverige och resterande i Storbritannien, USA, Australien, Turkiet och 

Hong Kong. I resultatet tar vi hänsyn till att länderna har olika riktlinjer sinsemellan. Av de 

svenska studierna har några gemensamma författare. Att inkludera flera artiklar av samma 
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författare kan ge likriktat resultat. I det ena fallet med författaren Eiman Johansson et al. 

(2007; 2008) bedöms det som icke troligt eftersom att den ena studien var gjord med 

kvalitativ ansats och den andra med kvantitativ ansats. I det andra fallet har Lundgren & 

Wahren (1998; 1999) en annan medförfattare som medverkar i den första studien vilket kan 

ge en annan synvinkel. Därför inkluderades samtliga av dessa artiklar i litteraturstudien för att 

de hade god bäring till syftet. Flera yrkeskategorier utöver sjuksköterskor såsom läkare ingick 

i studierna som valdes ut, men huvudfokus låg på sjuksköterskor. Detta på grund av att PVK 

sätts av läkare men administreras av sjuksköterskor i vissa länder, till exempel i 

Storbritannien och Hong Kong (Lopez et al. 2004; Lundgren et al. 1998).  

 

Resultatdiskussion 

Riktlinjer som är baserade på evidens utgör ett stöd för hur sjuksköterskan bör agera i sitt 

omvårdnadsarbete. Forskning har visat att följsamhet till riktlinjer är bristfällig inom vården 

idag på flertalet områden. Ett av dessa områden är omvårdnad av PVK.  PVK är något som 

både sjuksköterskor och patienter kommer i kontakt med i vården dagligen. Det blir därmed 

viktigt att sjuksköterskan följer riktlinjer beträffande omvårdnad av PVK för att öka och 

bibehålla en god patientsäkerhet.   

 

Flertalet studier påpekar att utbildning är den största faktorn som påverkar sjuksköterskors 

omvårdnad av PVK (Lundgren & Wahren 1999; Ahlqvist et al. 2006; Lopez et al. 2004; 

Yilamaz et al. 2007; Eiman Johansson et al. 2007). Yilmaz et al. (2007) föreslår att ha 

upprepade utbildningstillfällen minst var tredje månad. På så sätt kan organisationen föra ut 

evidensbaserad kunskap till sina anställda likt vad Wallin och Ehrenberg (2004) och Özdemir 

och Akdemir (2009) påbjuder. Özdemir och Akdemir (2009) betonar också vikten av att 

organisationen stödjer sjuksköterskorna i att använda evidens i sitt kliniska arbete. 
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Endast riktlinjer på en avdelning är ingen garanti för att sjuksköterskor tar dem i beaktande i 

sitt beslutsfattande beträffande omvårdnad av PVK (Eiman Johansson et al. 2007; Eiman 

Johansson et al. 2008; Morse & McDonald 2009). Enligt Eiman Johansson et al. (2008) och 

Creamer et al. (2002) bör organisationen omarbeta riktlinjer och förenkla dem på ett sådant 

sätt att de görs tydliga för vårdpersonalen. För att uppnå detta bör organisationen omarbeta 

riktlinjerna tillsammans med personalen för att få önskvärd förankring i personalgruppen 

(Eiman Johansson et al. 2008; Creamer et al. 2002). Det ligger i linje med vad Wallin och 

Ehrenberg (2006) och Özdemir och Akdemir (2009) föreslår då de menar att det är 

vårdgivarens ansvar att evidensbaserad kunskap kommer sjuksköterskor till del. Det är också 

sjuksköterskans ansvar att vilja utföra sina arbetsuppgifter korrekt enligt evidens, det vill säga 

att följa riktlinjer (Socialstyrelsen 2005). Morse och McDonald (2009) påvisar i sin studie att 

så inte alltid är fallet och motsäger Grol et al. (1998) som menar att om riktlinjer är baserade 

på evidens så följs de också av vårdpersonal i större utsträckning. Olika länder har riktlinjer 

som vårdarbetet ska baseras på (Centers for Disease Control and Prevention 2002; Lundgren 

2005; Royal College of Nursing 2005; Statens Serum Institut 1999; The Joanna Briggs 

Institute 1998), men sjuksköterskor ser riktlinjerna som ett stöd och ej som ett instrument för 

att garantera god och säker vård vilket framkommer i studierna (Eiman Johansson et al. 2007; 

Eiman Johansson et al. 2008; Morse & McDonald 2009). Detta är något som stämmer överens 

med följsamhet till riktlinjer generellt inom vården enligt forskning (Bach et al. 2009; 

Smolders et al. 2009). Bach et al. (2009) och Smolders et al. (2009) anger bristande respekt 

som ett skäl till varför riktlinjer åsidosätts av vårdpersonal, de förstod inte nyttan med 

riktlinjer i vissa fall. Detta ligger i linje med vad Grol et al. (1999) påvisat i tidigare studie att 

bristande kunskap om riktlinjer blir ett hinder för följsamheten till riktlinjer. För att öka 

följsamheten till riktlinjer och öka medvetenheten om komplikationer relaterade till PVK är 
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det viktigt att organisationen ger feedback och möjlighet till reflektion (Eiman Johansson et 

al. 2008).  

 

Svenska sjuksköterskor har dock god förståelse för riktlinjer enligt Eiman Johansson et al. 

(2007) och de försöker prioritera PVK-relaterade arbetsuppgifter även om arbetsmiljön tidvis 

är stressad. Dock menar Eiman Johansson et al. (2007) att det finns en skillnad mellan erfarna 

och oerfarna sjuksköterskor när de utsätts för stress. En orsak anses vara att det kan vara svårt 

att greppa alla komplexa uppgifter som ingår i sjuksköterskans arbete under stress (a.a.). Grol 

et al. (1998) menar däremot att oavsett erfarenhet så har stress generellt en negativ inverkan 

på vårdpersonal. Det finns ytterligare skillnader mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor, 

där oerfarna sjuksköterskor ansågs brista i omvårdnad av PVK på flera områden (Eiman 

Johansson et al. 2007; Lundgren & Wahren 1999; Yilmaz et al. 2007). Willman et al. (2006) 

menar dock att sjuksköterskor med äldre utbildning kan ha svårt att ta till sig evidens för att 

de inte kritiskt kan granska och sammanfatta vetenskaplig rapport och artikel och därmed 

borde ha större svårighet med att förstå nyttan med riktlinjer. Dock är Özdemir och Akdemir 

(2009) av en annan åsikt då de menar att sjuksköterskor implementerar evidens i större 

utsträckning i sitt omvårdnadsarbete om organisationen erbjuder utbildning i evidensbaserad 

omvårdnad. Sjuksköterskans personliga erfarenhet väger dock tyngst beträffande följsamhet 

till riktlinjer. Om till exempel en sjuksköterska med lång erfarenhet har erfarit patientfall med 

allvarlig tromboflebit kommer hon/han med större sannolikhet att följa riktlinjer (Eiman 

Johansson et al. 2007).  

 

Korrekt dokumentation är en förutsättning för att undvika komplikationer enligt flertalet 

studier. Svensk lag (Svensk författningssamling 2008:355) uttrycker tydligt vad som skall 

dokumenteras. Lundgren et al. menar att svenska sjuksköterskor har en kort tradition av att 
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dokumentera, trots att svensk lag rörande dokumentation i hälso- och sjukvården har existerat 

länge (Svensk författningssamling 1985:562). Studierna (Ahlqvist et al. 2006; Eiman 

Johansson et al. 2007) angav stress och tung arbetsbörda som skäl till bristerna i 

dokumenteringen, detta är något som Grol et al. (1998) tidigare redovisat. Organisationen bör 

erbjuda ett lättnavigerat och tydligt journalsystem (Lopez et al. 2004; Morse & McDonald 

2009). Detta stämmer överrens med vad Hägglund (2009) kom fram till i sin studie 

beträffande handdatorer inom hemsjukvården där hon visar att patientsäkerheten ökar och att 

mindre misstag görs av vårdpersonalen.  Utöver att dokumentera är det lika viktigt att göra 

patienten delaktig i omvårdnad av PVK genom att bistå med adekvat information. Då kan 

patienterna göra sjuksköterskorna uppmärksamma på eventuell komplikation (Lopez et al. 

2004; Lundgren et al. 1998; Lundgren & Wahren 1999). I Lopez et al. (2004) studie som 

utfördes i Hong Kong, där riktlinjerna påbjuder att PVK kan vara in situ 48-72 timmar, 

observerades det att flertalet patienter ville byta PVK redan efter 48 timmar. Enligt svenska 

riktlinjer är 48 timmar redan för lång tid in situ för PVK, de anger tiden 12-24 timmar in situ 

som mer patientsäkert (Lundgren 2005). Trots den svenska rekommendationen för tid in situ 

så gör svenska sjuksköterskor avsteg från den (Eiman Johansson et al. 2007). I vissa fall så 

ska avsteg göras från riktlinjerna menar Bravery et al. (2006). Detta är något som också 

Christensen och Hewitt-Taylor (2006) menar då de tycker att sjuksköterskan måste väga in 

patientens situation i sitt beslutsfattande. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2005) 

stödjer både Bravery et al. (2006) och Christensen och Hewitt-Taylor (2006), då statens 

beredning för medicinsk utvärderings sammanfattning visar att om PVK byts ut efter 

individens behov så leder detta till färre komplikationer relaterat till PVK.  
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SLUTSATS 

Slutsats av föreliggande studie är att sjuksköterskan styrs av både personliga och 

organisatoriska faktorer i sin följsamhet till riktlinjer beträffande omvårdnad av PVK. De 

faktorer som har störst påverkan är graden av utbildning och sjuksköterskans personliga 

erfarenheter. Oerfarna sjuksköterskor brister i följsamheten till riktlinjer i större utsträckning 

än erfarna sjuksköterskor. Stress och hög arbetsbelastning sägs vara orsak till detta. Stress 

anses även vara orsak till bristerna i dokumentationen för omvårdnad av PVK. Organisationen 

måste ta sin del av ansvaret och erbjuda lättnavigerat journalsystem. Baserat på forskaren 

Hägglunds studie (2009) som behandlar handdatorer inom hemsjukvården, anser vi att 

handdatorer skulle kunna underlätta dokumentationen för omvårdnad av PVK. Då skulle 

dokumentationen beträffande PVK kunna ske smidigt i samband med inläggning och skötsel 

av PVK vid exempelvis patientens säng. IV-team ansågs ha stor inverkan på sjuksköterskors 

följsamhet till riktlinjer beträffande PVK. Vi anser mot bakgrund av studierna att IV-team är 

något som svensk sjukvård skulle kunna dra nytta av. Ett svenskt IV-team skulle kunna bestå 

av två sjuksköterskor på en avdelning som ansvarade för att fortbildning av personalen 

genomfördes, gav feedback till personalen. De skulle också kunna utforma riktlinjer 

tillsammans med organisationen och uppdatera riktlinjer, likt vad Willman et al. (2006) 

menar. Även om ett IV-team verkar vara kostsamt kan det vara kostnadseffektivt och 

säkerställa patientsäkerheten på sikt. Ytterligare forskning på området följsamhet till riktlinjer 

inom vården är önskvärt. Vetskapen om att det brister i följsamheten till riktlinjer finns, men 

inte vetskapen om varför. Vårdpersonalens attityd och förhållningssätt till att följa riktlinjer 

hade varit en intressant frågeställning för vidare forskning.  
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Bilaga 1:1 
Olika grader av tromboflebit, Lundgren och Wahren (1999).  

Grad  Definition 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Inga eller små symtom. Ingen rodnad eller svullnad vid insticksstället.  
 
Rodnad och ömhet vid insticksstället, < 15 mm. 
 
Rodnad och ömhet vid insticksstället, 15-25 mm. Smärta och liten svullnad 
 
Rodnad, ömhet, smärta och svullnad vid insticksstället, 26-50 mm. Värmeökning 
vid intsticksstället. Palpabel trombos i venen. 
 
Rodnad, ömhet, smärta och svullnad vid insticksstället, > 50 mm. Värmeökning 
vid insticksstället. Smärta från insticksstället. Feber. Papabel trombos i venen 
som känns hård. 
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Bilaga 2:1 
Sökresultat i Cinahl  
Databas Sökord Antal träffar Granskade Använda 
Cinahl Guideline 

adherence 
413   

Cinahl Catheterization, 
peripheral 

297   
 

Cinahl Practice 
guidelines 

3126   

Cinahl Risk factors 34543   
Cinahl Intravenous 

catheter 
78   

Cinahl Guideline 
adherence 
AND 
Catheterization, 
peripheral 

1 1 1 

Cinahl Practice 
guidelines 
AND 
Catheterization, 
peripheral 

6 5 2 

Cinahl Risk factors 
AND 
Intravenous 
catheter 

10 1 0 
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Bilaga 3:1 
Sökresultat i Medline 
Databas Sökord Antal träffar Granskade Använda 
Medline Guideline 

adherence 
7186   

Medline Catheterization, 
peripheral 

3011   

Medline Practice 
guidelines 

27657   

Medline Risk factors 324504   
Medline Intravascular 

catheter 
352   

Medline Guideline 
adherence 
AND 
Catheterization, 
peripheral 

16 7 3 
(varav två är 
dubletter) 

Medline Practice 
guidelines 
AND 
Catheterization, 
peripheral 

50 8 1 (dublett) 

Medline Risk factors 
AND 
Intravascular 
catheter 

51 3 1 
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Bilaga 4:1 
Bedömningsmall för artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (liknande resultat, relevans etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20% > 5-20 % < 5 % 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion och slutsatser     

Överenstämmelse med resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 
 

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydligt 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Total poäng (max 40 p) p p p P 

    P 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%     Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     
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Referens: Modifierad efter Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad 
Studiematerial för undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö högskola. 
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Bilaga 5:1 
Artikelmatris modifierad enligt Willman et al. (2006) 
Författare, år Titel Syfte Metod Resultat Grad av  

kvalitet 

Ahlqvist M., Bogren A., Hagman, S., 
Nazar, I., Nilsson, K., Nordin, K., 
Sunde Valfridsson, B., Söderlund, 
M. & Nordström, G. (2006). Journal 
of Clinical Nursing, vol. 15, pp. 
1354-1361. 

Handling of peripheral intravenous 
cannulae: effects of evidence-based 
clinical guidelines. 

Att utvärdera implementering av 
evedensbaserade riktlinjer för att 
studera förekomsten av tromboflebit, 
sjuksköterskors omvårdnad, 
handhavande och dokumentation av 
PVK. 

En interventionsstudie. Ett 
strukturerat observationsprotokoll 
användes före och efter införandet av 
riktlinjer. 

Frekvensens av tromboflebit minskade, 
mindre storlek av PVK användes och 
dokumentationen förbättrades. 

I 

Creamer, E., McCarthy, G., Tighe, I. 
& Smyth, E. (2002). British Journal 
of Nursing, vol. 11:15, pp. 999-1006. 
 

A survey of nurses´ assessment of 
peripheral intravenous catheters. 

Förbättra sjuksköterskors omvårdnad 
av patienter med PVK med fokus på 
bedömning av infektion. 

En infektionssjuksköterska 
intervjuade och informerade 
sjuksköterskor på 20 avdelningar 
under sju månader och undersökte 
patienternas PVK:er på dessa 
avdelningar. 

Infektionssjuksköterskan bidrog med 
kunskap och infektionsfrekvensen 
relaterad till PVK minskade. 
 

I 

Eiman Johansson, M., Pilhammar, 
E., Khalaf, A. & Willman, A. (2008). 
Worldviews on Evidence-Based 
Nursing, vol. 5:3, pp. 148-159. 

Registered nurses´ adherence to 
clinical guidelines regarding 
peripheral venous catheters: a 
structured observational study. 

Beskriva sjuksköterskors följsamhet 
till lokala och nationella riktlinjer 
med fokus på skötsel av PVK. 

Strukturerad observationsstudie av 
patienter med PVK och 
sjuksköterskors handhavande av 
PVK efter införande av lokala 
riktlinjer. 

Bättre följsamhet till lokala riktlinjer 
jämfört med nationella men fortfarande 
brister i följsamhet på områdena 
dokumentation, storlek av PVK, situ för 
PVK. 

I 

Eiman Johansson, M., Pilhammar, E. 
& Willman, A. (2007). Accepterad 
av Journal of Clinical Nursing. 

Nurses´ clinical reasoning 
concerning management of 
peripheral venous catheters: cues and 
factors of importance. 

Att beskriva sjuksköterskors kliniska 
resonemang beträffande 
handhavandet av PVK med fokus på 
information och omständigheter i 
beslutsfattandet. 

Öppna intervjuer och 
semistrukturerande intervjuer. 

I sjuksköterskornas beslutsfattande 
vägdes patientens situation och 
förebyggandet av komplikationer in. 

I 

Lopez, V., Molassiotis, A., Chan, W 
K., Ng, F. & Wong, E. (2004). 
Journal of Infusion Nursing, vol. 
27:5, pp. 322-331. 
 

An intervention study to evaluate 
nursing management of peripheral 
intravascular devices. 

Undersökte vilken effekt 
implementering av riktlinjer för PVK 
hade på sjuksköterskors kunskap och 
handhavande, samt på patienten. 

En interventionsstudie. Kunskapstest 
på personalen före och efter 
införandet av riktlinjer och 
utbildningsprogram. 

Frekvensens av tromboflebit minskade, 
dokumentationen förbättrades, antal 
dagar för PVK in situ minskade, 
sjuksköterskornas kunskap ökade. 

I 
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Bilaga 5:2 
Artikelmatris modifierad enligt Willman et al. (2006) 
Författare, år Titel Syfte Metod Resultat Grad av 

kvalitet 

Lundgren, A. & Wahren, L K. 
(1999). Journal of Clinical Nursing, 
vol. 8, pp. 577-585. 

Effect of education on evidence-
based care and handling of peripheral 
intravenous lines. 

Om speciellt utbildade sjuksköterskor 
ändrar sitt beteende för att undvika 
komplikationer relaterade till PVK. 

En interventionsstudie. En 
kontrollgrupp bestående av 36 
sjuksköterskor följde ett 
utbildningsprogram om PVK och 
patienter intervjuades om hur de 
upplevde omvårdnad av PVK. 

Frekvensens av komplikationer 
minskade, dokumentationen och 
informationen förbättrades. 
Följsamheten hos sjuksköterskor av 
riktlinjer ökade.   

I 

Lundgren, A., Ek, A-C. & Wahren, 
L-K. 
(1998). Journal of Advanced 
Nursing, vol. 27, pp. 897-904. 

Handling and control of peripheral 
intravenous lines 

Beskriva rutinerna i samband med 
planering, omvårdnad, handhavande 
och dokumentation beträffande PVK 
och undersöka faktorer som 
bestämmer hur sjuksköterskan agerar. 

Intervjuer baserade på strukturerade 
frågor. I studien ingick 24 
sjuksköterskor och 25 läkare från 
England. 

Läkare föredrog större PVK än 
rekommenderat. Både sjuksköterskor 
och läkare var medvetna om riktlinjer 
men gjorde avsteg från dessa. 

I 

Morse, L. & McDonald, M. (2009). 
A clinical audit. Journal of Hospital 
Infection, vol. 72, pp. 221-226. 

Failure of a poster-based educational 
program to improve compliance with 
peripheral venous catheter care in a 
tertiary hospital. 

Mäta förekomsten av dokumentation 
på områdena datum och tid för 
insättning av PVK. 

En interventionsstudie. 
Dokumentationen studerades innan 
och efter införandet av ett affisch-
baserat utbildningsprogram. 

Ingen signifikant förbättring av 
dokumentationen kunde identifieras 
efter införandet av ett affisch-baserat 
utbildningsprogram. 

I 

Soifer, N E., Borzak, S., Edlin, B R. 
& Weinstein, R A. (1998). Arch 
Intern Medicin, vol. 158, pp. 473-
477. 

Prevention of peripheral venous 
catheter complications with an 
intravenous therapy team. 

Undersöka om införandet av ett 
”intravenous therapy team” minskar 
PVK-relaterade komplikationer 

En randomiserad, kontrollerad studie. 
PVK:er observerades dagligen och 
graderades för definiera risken för 
komplikationer. 

De PVK:er som sköttes av ett 
”intravenous therapy team” hade 
mindre infektioner relaterade till sig. 

I 
 

Yilamaz, G., Caylan, R., Aydin, K., 
Topbas, M. & Koksal, I. (2007). 
Infection Control and Hospital 
Epidemiology, vol. 28:6, pp. 689-694. 

Effect of education on the rate of and 
the understanding of risk factors for 
intravascular catheter-related 
infections. 

Utvärdera effekten av utbildning om 
PVK-relaterade infektioner och 
kunskapen hos sjukvårdspersonal om 
riskfaktorer relaterade till PVK. 

En interventionsstudie. Kunskapstest 
på personalen utfördes innan och 
efter införandet av ett 
utbildningsprogram. Observationer 
av patienters PVK:er innan och efter 
införandet av utbildnings-
programmet. 

Kunskapen om PVK hos 
vårdspersonal ökade efter 
utbildningsprogram och PVK-
relaterade infektioner minskade. 
 

I 

 


	INTRODUKTION
	BAKGRUND
	Evidensbaserad omvårdnad
	Riktlinjer
	Omvårdnad av PVK

	SYFTE
	METOD
	Litteratursökning
	Inklusions- och exklusionskriterier

	Dataanalys

	ETISKA ÖVERVÄGANDEN
	RESULTAT
	Personlig nivå
	Erfarenhet, kunskap och attityd
	Stress och trötthet
	Dokumentation
	Patientinformation

	Organisationsnivå
	Utbildning
	Riktlinjer
	Journalsystem
	”Intaravenous therapy team”


	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	REFERENSER
	BILAGOR

