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Introduktion: Varje år drabbas ca 65.000 patienter av vårdrelaterade infektioner i Sverige, 

där centrala venösa infarter ingår. Sjuksköterskan har en central del i det förbyggande arbetet. 

Syfte: Beskriva hur sjuksköterskans hantering av centrala venösa infarter kan förbättras. 

Metod: Litteraturstudien är en kvalitativ studie som genomförts efter Polit & Becks (2017) 

flödesschema i nio steg. Artiklar söktes via databaserna Pubmed och Cinahl, där 12 artiklar 

kvarstod efter urval och kvalitetsgranskning. En artikel söktes fram manuellt via referenser 

samt kvalitetsgranskades. Totalt ingår 13 artiklar i litteraturstudiens resultat. Artiklarna 

analyserades och bearbetades med hjälp av överstrykningspennor samt post-it lappar för att 

få en överblick och ett sammanhang. Resultat: Av artiklarnas innehåll framkom tre 

huvudsakliga kategorier; Kontroll av följsamhet till rutiner, påverka och utveckla struktur i 

arbetet samt utöka kunskap och förbättra utförande. Slutsats: Sjuksköterskans hantering av 

centrala venösa infarter kan förbättras genom att förbättra följsamheten till rutiner, påverka 

och utveckla struktur i arbetet samt ge sjuksköterskan möjlighet till att utöka sin kunskap och 

förbättra utförandet.  
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INTRODUKTION 

Varje år drabbas ca 65 000 patienter av vårdrelaterade infektioner i Sverige. Senaste mätning 

av vårdrelaterade infektioner visar en förekomst på 8,9% i snitt i hela landet, varav 12,9% av 

dessa är orsakade av riskfaktorer som centrala venösa infarter. Uppskattningsvis 50% av alla 

vårdrelaterade infektioner skulle kunna förhindras genom en säker vård, vilket också skulle leda 

till en kortare vårdtid för patienten, samt en lägre kostnad för svensk sjukvård, då en 

vårdrelaterad infektion kostar i genomsnitt 107 000 kronor. Genom att undvika vårdrelaterade 

infektioner skapas 300 000 lediga vårdplatser, vilket motsvarar ca 3 miljarder/år (Sveriges 

kommuner och Landsting [SKL] 2016). Detta skulle innebära minskat lidande för patienten och 

samtidigt minskade kostnader för samhället.  

 

Centrala venösa infarter 

Till de venösa infarterna hör central venkateter (CVK), subkutan venport och perifert inlagd 

central venkateter (PICC-line) (SKL 2017). Att få en central venös infart är inte riskfritt utan 

bör noga övervägas av för ingreppet ansvarig läkare. Svensk förening för anestesi och 

intensivvård (SFAI) har utvecklat riktlinjer för central venkateterisering (SFAI 2011). 

Indikationer för att få en venös infart inlagd är att patienten under lång tid behöver kärlretande 

läkemedel administrerat, exempelvis cytostatika, långstidsbehandling med antibiotika eller vis 

sepsis, är svårstucken (Comberlato et al 2017), stort antal prover behöver tas eller vid behov av 

Total Perenteral Nutrition (TPN) (SFAI 2011). En CVK bör på grund av infektionsrisken inte 

användas i mer än 3-4 veckor, medan en PICC-line kan användas i några veckor till några 

månader och en subkutan venport längre (SFAI 2011), vilket gör att vid behandling längre än 

4 veckor föredras en PICC-line framför CVK. PICC-Line används om patienten inte samtycker 

till en CVK, en PICC-line anses som mer “befriande” patienten kan leva ett friare liv och 

upplever inte begränsning som en CVK innebär (SFAI 2011). Användning och skötsel av 

subkutan venport ska betecknas lika som en sittande CVK och skötas på samma sätt gällande 

aseptik (SFAI 2011). Indikation för inläggning av central infart ska vara strikt reglerad och där 

det är möjligt är en perifer venkateter att föredra för att minska risken för infektion 

(Socialstyrelsen 2006). Då inläggning av en central venös infart är ett operativt ingrepp skall 

operatör samt assistent arbeta enligt steril metod med korrekt utrustning, kläder (Raad et al. 

1994; Carrier et al 2005) och desinfektion av huden omkring insticksstället med Klorhexidin 

(Mimoz et al. 2007). Personal som hanterar infarten skall inneha utbildning för uppgiften och 

det ska finnas skriftliga rutiner för daglig inspektion och skötsel, vilket ska dokumenteras 

(Socialstyrelsen 2006). Infektionsrisken ökar med antalet CVK-dygn (Hammarskjöld et al. 

2006), vilket medför att behov av infart bör utvärderas dagligen. Finns behov för fortsatt 

behandling kan infarten behållas då en central infart, som är korrekt inlagd och som sköts 

korrekt inte behöver bytas rutinmässigt och kan sitta så länge det inte uppstår indikation för 

byte på grund av eventuell infektion (Cyna et al. 1998; O`Leary & Bihari 1998). Infarterna, 

som omfattas i texten, kommer fortsättningsvis benämnas som centrala venösa infarter i texten.  

 

Vårdrelaterade infektioner 

Centrala venösa infarter orsakar en stor del av de vårdrelaterade infektioner (VRI), som 

uppkommer varje år. Fortsättningsvis kommer vårdrelaterade infektioner benämnas i texten 

med förkortningen VRI. VRI är en infektion som uppkommit i samband med vård och blir 

därmed en vårdskada, som är en skada som genom adekvata åtgärder kunnat förhindrats i 
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kontakt med hälso- och sjukvården (Patientsäkerhetslagen 2010:659). Infektioner som kan 

uppstå vid en central venös infart är när bakterier får tillväxt i eller runt infarten och orsakar en 

lokal infektion eller när bakterierna får kontakt med blodet via infarten och kan färdas via 

blodbanan och orsaka en systemisk infektion med sepsis, vilket kan vara livshotande tillstånd 

(O´Grady et al. 2002). Till följd av att en stor del av alla VRI som uppkommer orsakas av 

centrala venösa infarter, utarbetade Sveriges kommuner och landsting ett åtgärdspaket 2006, 

som mest riktar sig för centrala venösa infarter för korttidsanvändning, under tre till fyra veckor. 

Dokumentet kan även till stor del användas för långtidsanvändning men då behöver åtgärderna 

anpassas för ändamålet (SKL 2011). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ansvarar för omläggning, skötsel och administrering av läkemedel via centrala 

venösa infarter. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden och ska kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder, beroende eller oberoende, på egen hand och tillsammans i team med andra 

professioner. I professionen ingår att ständigt reflektera över sin kompetens samt identifiera 

potentiell förbättring. Sjuksköterskan har ett ansvar i att aktuell kunskap grundat på evidens 

skall användas för att skapa en god och säker vård för individen, sjuksköterskan ska genom ett 

förebyggande arbete verka för att förhindra vårdskador, där vårdrelaterade infektioner ingår 

(International Council of Nurses 2012). I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att göra 

förbandsbyten och omläggningen kring en central venkateter, utföra provtagningar, förbereda 

och administrera infusion med läkemedel samt observationer av insticksställe (Socialstyrelsen 

2006). För att arbeta patientsäkert och försöka minimera risker för vårdskador, däribland 

infektioner är det av stor vikt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal arbetar utifrån ett 

hygieniskt tänk och tillämpar basala hygienrutiner (Patientsäkerhetslagen 2010:659). 

Omläggning bör göras när det anses nödvändigt och ej för ofta för att i möjligaste mån undvika 

manipulation av kranar och infarter. Manipulation av dessa kan öka risken för infektioner 

(O´Grady et al 2002).Studier har visat att sjuksköterskor, på grund av olika anledningar, inte 

alltid följer de rutiner som finns och därför riskerar att orsaka vårdrelaterade infektioner (Jeffery 

et al. 2014). Orsaker till detta kan vara kognitiva faktorer, som att sjuksköterskan har flera 

brådskande ärenden som behöver prioriteras, det kan då hända att något glöms eller olika tecken 

missas. Andra orsaker kan vara kontextuella orsaker som otillräckligt material, 

underbemanning eller mycket administrativt arbete (Jeffery et al. 2014). 

 

Problemformulering 

Vårdrelaterade infektioner skapar lidande för den enskilde och skapar förlängda vårdtider, 

upptar en stor del av vårdplatserna och ger ökade kostnader för sjukvården. Ett förebyggande 

arbete av god kvalitet med gott resultat skulle minska patienters lidande och öppna upp 

vårdplatser för behövande samt gynna ekonomin. Trots ett aktivt förebyggande arbete med ett 

nationellt åtgärdspaket samt strikta rutiner och kunskap uppstår fortfarande en stor del 

infektioner. Sjuksköterskan är ansvarig över samt utför omvårdnaden av centrala venösa 

infarter, vilket gör att hen bär stort ansvar i det förebyggande arbetet för att förhindra infektioner 

samtidigt som hen också ska reflektera över sin yrkesutövning och ständigt söka förbättring. 

Om sjuksköterskans hantering av centrala venösa infarter kan förbättras skulle det bidra till 

minskad risk för infektioner och därmed ökad patientsäkerhet. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskans hantering av centrala venösa 

infarter kan förbättras. 

 

METOD 

Studien har genomförts som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts, innehållet 

kritiskt granskats utifrån ett specifikt syfte och sedan sammanställts för att nå ett resultat. Enligt 

Polit & Beck (2017) följs, vid en systematisk studie, ett flödesschema i nio steg: 

 

1. Formulera frågor om ämnet 

2. Välja ut databaser samt skapa strategi för sökning 

3. Genomföra databassökning 

4. Sortera artiklar efter relevans 

5. Läsa funna artiklar 

6. Sammanfatta och koda funnen information 

7. Kritiskt granska artiklar 

8. Analysera artiklarnas resultat 

9. Sammanställning av data och resultat 

        (Polit & Beck 2017). Fritt översatt.  

 

 

Inklusion- och exklustionskriterier 

Litteraturstudien inkluderar artiklar publicerade 120901-170901, där innehållet riktas mot 

vuxna patienter med centrala venösa infarter, som Central Venkateter (CVK), perifert insatt 

central venkateter (PICC-Line) eller subkutan venport. Artiklarna är Peer-rewied och därmed 

kritiskt granskade och av tillräcklig kvalitét Polit & Beck (2017). 

Artiklar där innehållet riktas mot intensiv-, neonatal- samt pediatrisk vård exkluderas. 

Litteraturstudier ska baseras på originalkällor, vilket resulterar i att review-artiklar exkluderas.  

 

Litteratursökning 

I steg 1 - 3 formulerades ett syfte samt valdes databaser (Polit & Beck 2017). Cinahl är en 

omvårdnads-databas och PubMed innefattar både omvårdnad samt medicin, vilket gör att i 

dessa databaser finns artiklar som behandlar studiens ämne. Sökningen gjordes till en början 

med att söka med MeSH-termer i PubMed och med Headings i Cinahl, vilket inte gav 

tillräckligt antal artiklar och sökningarna gjordes därför om i fritext. De sökord som har använts 

i båda databaserna är följande: Central venous catheter, Peripherally inserted central venous 

catheter, Implantable central venous access ports, Nursing care samt Improvement. Sökorden 

söktes var för sig till en början för att sedan läggas ihop till att bredda eller smalna av sökningen, 

då med hjälp av att tillägga de booleska operatörerna AND samt OR. AND används för att lägga 

ihop sökord och söka dem tillsammans så att båda orden finns med samtidigt i de artiklar som 

framkommer, vilket gör att sökningen smalnas av. Med OR breddas istället sökningen och det 

ena eller det andra sökordet finns då med i samma sökning (Polit & Beck 2017). De centrala 
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infarterna, central venous catheter, peripherally inserted central venous catheter samt 

implantable central venous access ports, söktes med OR, vilket ledde till att det framkom 

artiklar, vars innehåll riktades mot en eller fler av infarterna. Med infarterna som grund, tillades 

resterande sökord tillsammans med AND, vilket resulterade i det framkom artiklar, vars 

innehåll riktades mot infarterna samt sökordet tillsammans. Ett försök gjordes att tillägga 

sökordet guidelines relaterat till de befintliga riktlinjerna, för att ytterligare smalna av 

sökningen men det resulterade i otillräckligt antal artiklar varvid sökordet exkluderades ur 

sökningen. Se resultat av databassökning i tabell I och tabell II. 

 

Tabell I: Artikelsökning i Cinahl 

Senaste sökning gjord 170926 

Söknin

g 

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Central venous  catheter 1305    

S2 Peripherally inserted 

central venous  catheter 

313    

S3 Implantable central 

venous access ports 

39    

S4 Nursingcare 45186    

S5 Improvement 41288    

S6 Guidelines 31116    

S7 S1 OR S2 OR S3 1311    

S8 S7 AND S4 190    

S9 S8 AND S5 39 23 6 5 

Totalt   23 6 5 

Interna dubbletter inom parentes ( ). 

 

Tabell II:  Artikelsökning i PubMed 

Senaste sökning gjord 170926 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Central venous  catheter 4530    

S2 Peripherally inserted 

central venous  catheter 

448    

S3 Implantable central venous 

access ports 

124    

S4 Nursingcare 124193    

S5 Improvement 172556    

S6 Guidelines 117722    

S7 S1 OR S2 OR S3 4545    

S8 S7 AND S4 396    

S9 S8 AND S6 57 15(2*) 7 7 

Totalt   15 7 7 

Interna dubbletter inom parentes ( ), externa dubbletter inom parentes med stjärna (*). 
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Urval 1 

I steg 4 lästes rubrik och abstrakt, därefter gjordes första urvalet där artiklar vars syfte och 

abstrakt inte svarade mot studiens syfte exkluderades (Polit & Beck 2017). Av 96 artiklar 

svarade 38 mot studiens syfte. I PubMed upptäcktes 2st dubbletter, vilka sattes inom parentes 

och ingick ej i det totala antalet artiklar i urval 1 i Pubmed på grund av att de ingår i tabellen 

för Cinahl. 

Urval 2 

I steg 5 och 6 lästes alla artiklarna i sin helhet och de artiklar, där innehållet inte var relevant 

för studiens syfte valdes bort (Polit & Beck 2017). Två abstrakt från konferencer samt två 

doktorsavhandlingar exkluderades på grund av brist på bakomliggande artiklar. De artiklar där 

det inte genomförts någon intervention exkluderades. Av 38 artiklar återstod 13 artiklar efter 

urval 2, varav en är resultatet av en manuell sökning via referenser i artikel som svarade mot 

studiens syfte. Därefter sammanfattades och kodades informationen för att ge en bättre översikt 

(Polit& Beck 2017).  

Urval 3 

I steg 7 kvalitetsgranskades 13 kvarvarande artiklar. De kvantitativa artiklarna granskades med 

hjälp av mallen Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research. Artikeln, vars studie 

är utförd enligt mixad metod, granskades även med hjälp av mallen Guide to an Overall 

Critiqueof a Qualitative Research Report i Polit & Beck (2017). Granskningen gjordes i flera 

steg för att säkerställa att artiklarna höll tillräcklig kvalitet (Polit & Beck 2017). 13 artiklar höll 

tillräcklig kvalitet och därmed uteblev bortfall i urval 3. Information om artiklarna har 

sammanfattats och visas i artikelmatris, se bilaga.   

 

Databearbetning 

I steg 8 analyserades kvarvarande artiklar från kvalitetsgranskningen induktivt, där innehållet i 

artiklarnas resultat blir utgångspunkt för litteraturstudiens resultat. Innehållet har analyserats 

och jämförts för att upptäcka skillnader och/eller likheter och mönster mellan varandra för att 

möjliggöra insamling av innehållet till kategorier (Polit & Beck 2017). För att undvika 

feltolkning av data lästes alla valda artiklar i utskrivna exemplar, enskilt av båda författarna, 

upprepade gånger, som sedan diskuterats fram till en gemensam förståelse av innehållet. Till 

analysen användes hjälpmedel som olikfärgade överstrykningspennor, för att färglägga 

nyckelord och nyckelmeningar, vilket sedan fördes över på post-it-lappar. Post-it lapparna 

kunde sedan flyttas runt för att skapa en översikt, där mönstret lättare kunde synliggöras. Lappar 

med likheter placerades tillsammans i grupper, som sedan kom att bli resultatets kategorier: 

Kontroll av följsamhet, påverka och utveckla struktur i arbetet samt utöka kunskap och 

förbättra praktiskt utförande. Artiklarna, som resultatet grundas på, är skrivna på engelska, 

varvid lexikon användes till hjälp för att undvika felaktig översättning. I steg 9 sammanställdes 

och färdigställdes resultatet i de olika kategorierna (Polit & Beck 2017).   
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Forskningsetiska ställningstaganden 

I studien har etiska ställningstaganden gjorts genom att tillämpa de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurse´s Federation 2003).  

För att tillämpa principen om autonomi (Northern Nurse´s Federation 2003), har alla artiklar 

som nämns i studien angetts med korrekt referens så att upphovsmännen sammanförs med 

korrekt studie och resultat för att värna deras autonomi.  

För att tillämpa principen om att inte skada (Northern Nurse´s Federation 2003), är artiklarna 

översatta efter bästa förmåga, tillsammans med lexikon för att minska risken för missförståelse 

på grund av språket. Eventuell förförståelse i ämnet samt egna värderingar har åsidosatts för att 

inte påverka tolkningen av artiklarnas innehåll. Artiklarna är även granskade enskilt av bägge 

författarna till studien för att tolkningen ska vara opartisk.  

För att tillämpa principen om rättvisa har alla artiklars resultat behandlats rättvist (Northern 

Nurse´s Federation 2003). Det är uppmärksammat och redovisat på lika villkor utan egna 

värderingar och allt funnet resultat är redovisat. Studierna är även godkända av myndighet eller 

kommitté och innehåller etiska ställningstaganden. 

För att tillämpa principen om att göra gott (Northern Nurse´s Federation 2003) blir alla 

upphovsmän uppmärksammade för sin forskning när forskningen tas upp i litteraturstudien.  
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RESULTAT 

Utifrån de 13 analyserade artiklarna framkom områden som har betydelse för sjuksköterskans 

förbättring i sin hantering av centrala venösa infarter och som kom att utgöra litteraturstudiens 

resultat. Framkomna områden beskrivs som kategorierna: kontroll av följsamhet till rutiner, 

påverka och utveckla struktur i arbetet samt utöka kunskap och förbättra utförande.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  

Sjuksköterskans hantering av centrala venösa infarter kan förbättras genom interventioner inom 

ovanstående kategorier. Artiklarna som resultatet baseras på, grundar sitt resultat i åtgärder som 

leder till minskat antal VRI, vilket direkt ökar patientsäkerheten i takt med att infektionerna 

minskar och därmed stärker sambandet mellan patientsäkerhet och VRI. 

 

Kontroll av följsamhet till rutiner 

Studier har visat att ökad följsamhet minskar andelen VRI samt kan förbättras av kontinuerliga 

kontroller. Kontroller kan genomföras genom att använda checklistor, utformade för att granska 

följsamheten vid hantering av centrala venösa infarter (Medina et al 2014; Zingg et al 2014; 

Jones et al 2015; Grigonis et al 2016), samt även genom att involvera patienten, att uppmuntra 

denne att påminna sjuksköterskan om handhygien, exempelvis genom att innan utförandet ställa 

frågan ”Did you wash your hands?” om hen inte hört eller sett det utföras (Jones et al 2015). 

Genom att med hjälp av checklista kontrollera följsamheten till rutiner vid varje patient med 

central venkateter en gång i veckan, utan avtalad tid och med variation av dag medför att 

sjuksköterskorna inte vet när nästa kontroll kommer att ske och blir därför mer medvetna om 

följsamheten (Grigonis et al 2016). Även om kontrollerna upphör har det visat sig att 

följsamheten bibehålls då det, i en studie av Grigonis et al (2016) gjordes en ny mätning 8 

månader efter avslutad studie, vilken visade fortsatt varaktig följsamhet. En checklista som ökar 

följsamheten kan med fördel ingå i de dagliga rutinerna för att förebygga infektioner (Zingg et 

al 2014), och den kan även fungera som en påminnelse, vilken ökar chanserna för alla 

sjuksköterskor att utföra de olika momenten samtidigt som de blir påminda om själva utförandet 

(Medina et al 2014; Jones et al 2015). I Jones et al´s (2015) studie infördes checklista samt 

kontroll av kateter och förband vid varje skift, vilket ökade följsamheten samt bidrog till en 

minskad frekvens infektioner.  En checklista för dokumentation av utförandet pre- och 

perioperativt av central venösa infarter, för att säkerställa följsamhet till aseptik, riktlinjer samt 

korrekt rengöring ifylls av sjuksköterska som assisterar vid ingreppen har visat sig minska 

andelen VRI (Williams 2015). Genom att genomföra en bedömning och därmed en kontroll för 

att upptäcka eventuella brister kan fokus riktas på att förbättra det som det finns behov av 

(Chong et al. 2013; Jones et al. 2015).  

KONTROLL AV 

FÖLJSAMHET 

TILL RUTINER 

PÅVERKA OCH 

UTVECKLA 

STRUKTUR I 

ARBETET 

UTÖKA 

KUNSKAP OCH 

FÖRBÄTTRA 

UTFÖRANDE 
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Påverka och utveckla struktur i arbetet  

Studier har visat att sjuksköterskans omgivning och möjlighet att påverka och utveckla struktur 

i arbetet har inverkan på hur arbetet genomförs samt hur det kan förbättras, både organisatoriskt 

samt praktiskt arbete med material.  

Vid förbättringsprocesser krävs ett starkt ledarskap där verksamhetschef bör delge personalen 

resultat av kontinuerligt utförda mätningar av VRI som en kvalitetsmätning av både ledarskap 

samt utförd omvårdnad (Medina et al 2015). Ett team av sjuksköterskor som är ansvariga för 

omvårdnad, säkerställa kompetens i skötsel av centrala venösa infarter samt att åtgärder 

efterföljs bidrar till minskning av antal VRI. I en studie av Grigonis et al. (2016), infördes ett 

åtgärdspaket där införandet av ett centralt ”venkateterteam”, tillsammans med andra åtgärder 

gav en direkt effekt på antalet VRI. Feed-back från sjuksköterskor har även visats ha inverkan 

på fortsatt förbättringsarbete då det är de som genomför många av interventionerna och kan se 

vad som behöver förbättras eller vad som saknas. I en studie av Jones et al (2015) har 

sjuksköterskorna i varje PDSA-cykel fått göra sin röst hörd och fått komma med förslag på 

förbättring, vilket lett till ytterligare interventioner samt minskad andel VRI.  Resultaten av 

utförda förbättringsarbeten kan med fördel visas synligt för både patienter och personal, i syfte 

att uppmuntra samt inge stolthet hos personal och göra patienter medvetna om 

sjuksköterskornas viktiga roll i förbättringsarbeten (Medina et al. (2015).  

Kommunikation mellan sjuksköterskan och andra yrkesgrupper kan underlättas genom 

användandet av informationsmaterial som skyltar samt checklista för att uppmärksamma läkare 

på att patienten har en central infart och därmed inleda till diskussion om antal kateterdagar 

samt om indikation för att infarten bör sitta kvar eller tas bort och därmed sänka antalet 

kateterdagar och därmed även risken för infektion (Medina et al 2015; Afsar-manesh 2015).  

Ett elektroniskt verktyg i journalen kan på ett tidsbesparande och effektivt sätt räkna 

kateterdygn samt upptäcka fel i dokumentationen, som utebliven dokumentation samt ineffektiv 

dokumentation där information skrivs i fritext och gör det svårare att hitta. Att införa delar i 

journalen, specifika för dokumentation av centrala venösa infarter effektiviserar 

sjuksköterskornas dokumentation och minskar risk för förbisedd information (Tejedor 2013). 

Olika tekniska material har visat sig kunna förbättra samt underlätta omvårdnadsarbetet. Efter 

införande av färgkodade märkningsetiketter för förbandsbyte på CVK ökades följsamheten till 

dokumentation av byte av förband var tredje dag. Färgkoderna representerade veckodag där 

varje dag har en egen färg och är märkta med ”byte” för att tydliggöra när nästa byte ska ske 

(Morrison et al. 2016). Studier har visat att val av material kan inverka på infektionsrisken då 

det påverkar antalet VRI. I en studie av Lynch (2012) jämfördes tre olika injektionsventiler utan 

att ändra övriga rutiner och resultatet visade att en ventilsort sänkte antalet VRI signifikant. 

Studier av Sweet et al. (2012), samt Grigonis et al. (2016) visar att alkoholimpregnerade lock 

som skydd för infarten kan reducera antalet VRI. Även placeringen av utrustningen samt 

materialet har betydelse för utförandet.  Att placera utrustning på en strategisk plats, nära 

patienten, kan underlätta samt medföra att sjuksköterskan utför uppgiften korrekt när allt 

material finns på plats (Jones et al. 2015).  

Studier har visat att val av tidsintervall för spolning av portar samt förbandsbyte har betydelse 

i det förebyggande arbetet. Tidsintervall samt indikationer för förbandsbyte och byte av 

injektionsventil standardiserades i rutinerna för aktuell avdelning Medina et al. (2014), vilket 

var en bidragande del till reducering av VRI. I en studie av Palese et al. (2014) undersöktes om 

intervallet mellan spolning av subkutan venport kan utökas från var fjärde vecka till var åttonde 

vecka för att underlätta för patienten samt minska antalet manipulationer av porten. Resultatet 
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visar ingen signifikant skillnad mellan tidsintervallen gällande portarnas funktion och intakthet, 

vilket visar på att möjligheter att utöka tidsintervallet till åtta veckor. 

 

Utöka kunskap och förbättra utförande  

Studier har visat att sjuksköterskan kan förbättra sin hantering av centrala venösa infarter 

genom att utöka sin kunskap och förbättra utförandet. Nio av artiklarna visar att utveckling 

genom utbildning och träning har betydelse både inför och under studier samt där utbildning 

eller träning är den införda interventionen. Studierna har visat att det genom utbildning och 

träning, sker en förbättring på individnivå hos sjuksköterskor, vilket haft inverkan på studiernas 

resultat.  

I flera studier utbildas sjuksköterskor, som en förberedelse inför interventionen. Utbildningen 

innehåller då information om interventionen och hur den ska genomföras samt även repetition 

om VRI, vilket är den främsta orsaken till interventionerna. I en studie av Tejedor et al (2013) 

gavs sjuksköterskorna information via en 30 minuters presentation om interventionen, vilken 

var att införa ett elektroniskt program till det befintliga journalsystemet, samt korrekt 

dokumentation, olika typer av centrala venösa infarter samt förebyggande åtgärder för VRI. 

Sjuksköterskorna skulle använda det nya verktyget och behövde då få information om verktyget 

samt hur det skulle användas. Ytterligare utbildning kunde ske genom att brister i 

dokumentationen hos vissa sjuksköterskor kunde upptäckas och fortbildning kunde införas vid 

behov för att förbättra dokumentationen. I en studie av Morrison (2016) fick sjuksköterskorna 

istället utbildning “Face to face” om interventionen och i det fallet den nya produkten, samt hur 

de förväntades dokumentera. Medina et al (2016) beskriver att utbildningen är en viktig del i 

förbättringsarbetet, detta efter att sjuksköterskor utbildats inför implementering av daglig tvätt 

med Klorhexidin. I utbildningen ingick information samt demonstration om utförandet och en 

utvärdering av kompetens. Användandet av fortbildande utbildningsprogram som intervention 

för att förebygga VRI har visat sig vara effektivt i att reducera antalet infektioner (Zingg et al 

2014; Williams 2015; Grigonis et al 2016).  I en studie av Zingg et al. (2014) skedde en 

sänkning av VRI i takt med att fler sjuksköterskor vidareutbildats via ett internetbaserat 

inlärningsprogram, vilket handlade om hela proceduren kring centrala venkatetrar; pre-, peri- 

och postoperativt samt information om VRI, orsaker, tecken samt åtgärder. I en studie av 

Grigonis et al. (2016) användes ett webbaserat utbildningsprogram samt demonstration om 

praktiskt utförande inför implementering av ett nytt åtgärdspaket med syfte att reducera antalet 

VRI.  

 Att involvera både operatörer och sjuksköterskor i ett utbildningsprogram där alla steg, från 

preoperativ- till postoperativ omvårdnad innebär en utveckling på organisationsnivå där 

samarbetet mellan yrkesgrupper blir en del i förbättringsarbetet. Zingg et al (2014) 

uppmärksammar vikten av att alla delar i processen kring en central venös infart bör involveras 

för ett framgångsrikt förebyggande arbete, detta efter att även operatörerna involverats i 

utbildningen. Även Williams (2015) beskriver, i sin studie, ett utbildningsprogram där 

sjuksköterskor, tillsammans med läkare genomgick fortbildning innehållande information om 

riktlinjer för centrala venösa infarter, med information om identifiering, åtgärder för reducering 

samt övervakning av VRI och även information inför ny policy. Istället för internetbaserat 

program (Zingg et al 2014) presenterades informationen på power-point tillsammans med 

tillhörande frågor och svar (Williams 2015). Williams (2015) beskriver vidare att 

sjuksköterskor får ökad förståelse och kunskap om VRI och kan därmed upptäcka tecken på 

infektioner tidigare med hjälp av fortbildningen.  
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Genom praktisk träning kan sjuksköterskor utveckla sin skicklighet i att utföra 

omvårdnadsåtgärder på ett korrekt sätt och på så sätt minska risken för infektioner på grund av 

brister i utförandet. Det har även betydelse om träningen utförs på begränsad tid (Stock et al 

2016) eller om träning sker tills uppgiften bemästras (Chong et al 2013), vilket visar en större 

förbättring. I en studie av Chong et al (2013) fick sjuksköterskor träna på att använda rätt 

pulserande spolningsteknik samt samtidigt användandde av Natriumklorid (NaCl) vid spolning 

av subkutan venport tills uppgiften bemästrades. I Stock et al´s (2016) studie förbättrades 

utförandet av förbandsbyte vid CVK hos 90% av deltagande sjuksköterskor efter att de fått 

träna praktiskt på docka under ett begränsat antal träningstillfällen. 

Feed-back kan i utbildningssyfte ges till den enskilda sjuksköterskan för att förbättra kunskapen 

eller förbättra ett praktiskt utförande. I en studie av Chong et al (2013) gavs feed-back till 

sjuksköterskor under den praktiska träningen och i en studie av Jones et al (2015) fick 

sjuksköterskor direkt feed-back på felaktiga svar efter att genomfört ett teoretiskt test samt 

utfört förbandsbyte och blodprov på docka för att på så sätt få veta vad de behöver träna mer på 

och på så vis förbättra både kunskap samt praktiskt utförande. Sjuksköterskors möjlighet att till 

övning av praktiskt utförande kan påverkas av omgivningen, vilket Stock et al. (2016), 

beskriver i sin studie där sjuksköterskor som hade möjlighet att träna vid ett kliniskt 

träningscenter visade ett bättre resultat än de som tränade på avdelning, dock rekommenderas 

båda träningsformerna.  

 

 

DISKUSSION  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskans hantering av centrala venösa 

infarter kan förbättras. Av resultatet framkom tre huvudkategorier; Kontroll av följsamhet till 

rutiner, påverka och utveckla struktur i arbetet samt utöka kunskap och förbättra utförande.  

 

Resultatdiskussion:  

Resultatet har visat att följsamheten förbättras av kontinuerliga kontroller antingen det görs via 

checklistor eller observationer vilket styrks av andra studier, som visat att följsamheten ökar 

hos personal som blir övervakade i sitt arbete (Tibballs 1996; Pittet et al. 2004; Maury et al. 

2006; Eckmanns et al. 2006; Langston 2011;). Detta skulle kunna stärka resultatet då 

sjuksköterskorna är medvetna om att kontroller kommer att utföras även om ingen tidpunkt 

tillkännagetts. Dock har de flesta kontrollerna i artiklarna, använda i resultatet, utförts under 

tiden för studien och när studien är avslutad görs inte längre kontrollerna och detta skulle kunna 

medföra att följsamheten kan sjunka igen. En av studierna har i efterhand gjort kontroll och 

kunnat bekräfta fortsatt låg nivå av infektioner trots studien är avslutad vilket kan kopplas till 

att följsamheten också fortsatt på god nivå. I vissa studier går det inte att avgöra om 

följsamheten är den avgörande faktorn i resultatet vilket kan innebära en svaghet men det går 

heller inte att avgöra det motsatta. Följsamheten till rutiner är viktig för att förebygga 

infektioner (Jeffrey et al 2014), vilket kan styrka vikten av att kontrollera följsamheten och att 

den är en viktig del av resultatet tillsammans med andra interventioner.  

Att sjuksköterskan är med och påverkar samt utvecklar en struktur i arbetet och för att förbättra 

arbetet styrks av sjuksköterskan är skyldig att använda senast evidensbaserad kunskap i arbetet, 
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söka ny kunskap och förbättring samt värna om patientsäkerheten (ICN 2012). Sjuksköterskan 

är därmed skyldig att i sitt arbete söka ny evidens, vilket kan innebära nya rutiner eller material. 

Även om sjuksköterskan inte har den högsta beslutande rollen i valet av inköpt material ska hen 

ändå känna till att materialet finns och på så sätt kunna motivera utbyte till det materialet. Finns 

ett bevisat bättre material skulle det kunna påverka patientsäkerheten vid byte. 

Att låta sjuksköterskor få påverka arbetet har i resultatet visats ha inverkan på 

förbättringsarbetet, vilket kan stärkas med att sjuksköterskor vid vårdbädden förbättrat 

omvårdnaden och dess resultat samt gett nöjdare patienter när de fått vara med och påverkat 

arbetet (Grindel 2016). 

Att sjuksköterskor ska söka ny kunskap (ICN 2012) stärker att sjuksköterskor bör ges möjlighet 

att utöka sin kunskap och förbättra sitt utförande och därmed öka patientsäkerheten. Något som 

kan förhindra möjligheten till utveckling och därmed innebära en svaghet är när de kognitiva 

eller kontextuella faktorerna, som brådskande prioriteringar och underbemanning eller 

otillräckligt material (Jeffery et al. 2014) hindrar sjuksköterskan i arbetet. 

 

Metoddiskussion: 

När arbetet med litteraturstudien inleddes söktes artiklar i valda databaser, Cinahl och PubMed, 

vilka är användbara databaser för studier inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). Sökningarna 

gjordes först med Mesh-termer i PubMed och Headings i Cinahl (Polit & Beck 2017). Detta 

resulterade i otillräckligt antal träffar och därför gjordes sökningarna istället om i fritext, vilket 

gjorde att sökorden kunde finnas med som ord även i artiklarnas text, främst titel och abstrakt 

och inte bara som artiklarnas ämne (Polit & Beck 2017). Detta resulterade i fler träffar och ökar 

därmed tillförlitligheten i sökmetoden. För att kontrollera att sökningen gjorts korrekt söktes 

hjälp hos bibliotekarie, som innehar grundlig kunskap om sökningar i databaser. Bibliotekarien 

utförde sökningen på nytt, vilket ledde till samma resultat och därmed ökades tillförlitligheten 

ytterligare. Valda sökord är central venous catheter, peripherally inserted central 

venouscatheter, implantable venous access ports, nursingcare samt improvement. Infarterna är 

de som ingår i centrala venösa infarter i denna studie, vilket medförde att de blev grunden i 

databassökningen. En svaghet är att det även kom med artiklar om dialyskatetrar då de också 

är centrala infarter men centrala venösa infarter definieras, i litteraturstudien, som CVK, PICC-

line samt subkutan venport, vilket gjorde att de exkluderades. Sökordet nursing care står för 

sjuksköterskefokus och improvement står för förbättringsarbeten, vilket är litteraturstudiens 

fokus. Ordet guidelines lades från början till med tanke på att utgå från de befintliga riktlinjerna, 

relaterat till det nationella åtgärdspaketet som används i Sverige (SKL 2016), men då det gav 

för lite träffar så därför valdes att istället utgå från sökordet improvement. Att läsa ett stort antal 

artiklar, som senare inte visar sig svara mot litteratursökningens syfte, kan vara mycket 

tidskrävande och därför en svaghet då denna litteraturstudie skrivs under begränsad tid. Dock 

kan det ses som en styrka i att det blir mindre risk att viktiga artiklar förbises eller att det blir 

för få artiklar kvar efter urvalen med ett stort antal artiklar från början.  

Sökningarna begränsades till en period på fem år, 2012-2017, vilket kan anses som en styrka i 

arbetet då det innehåller senast publicerad forskning. En svaghet med endast fem år är att det 

kan finnas fler viktiga åtgärder som publicerats tidigare och som fortfarande håller aktuell 

evidens. 

En styrka i arbetet är att författarna läst många artiklar vilket innebär att fördjupning i ämnet 

har skett. 
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Svaghet är att några studier innehåller resultat från flera olika yrkesgrupper, vilket medför att 

det inte är fokus på endast sjuksköterskor i interventionerna. Författarna har då valt att använda 

de artiklarna där sjuksköterskornas del specifikt kunnat utläsas. 

Litteraturstudien innehåller 12 kvantitativa artiklar och en artikel utförd enligt mixad metod, 

vilka granskades enskilt för att sedan bearbetas tillsammans för att säkerställa att båda 

författarna förstått artiklarna och dess innebörd, vilket ökar bekräftelsebarheten (Poli & Beck 

2017). En svaghet med så hög andel kvantitativa artiklar är att både metod och resultat fått 

sammanvägts när resultatet främst visats i siffror samt att det inte beskrivits hur sjuksköterskor 

tänker kring förbättringsarbeten. En styrka blir att resultatet efter interventioner för att minska 

VRI eller öka följsamhet blir väldigt tydligt när det visas i siffror och det blir en noggrann 

mätning, vilket tillsamman med sökningen inom det valda området samt att senaste forskning 

som är peer reviewed är använd stärker granskningsbarheten (Polit & Beck). Dock är sökningen 

begränsad till två databaser och det är ett begränsat antal artiklar som är använda till data, vilket 

istället kan sänka granskningsbarheten.   

Artiklarna som framkom innehöll olika sätt att gå tillväga för att förbättra det förebyggande 

arbetet mot VRI, där fokus riktades på sjuksköterskans roll och dennes del i förbättringen, vilket 

samstämmer med litteraturstudiens syfte samt ökar trovärdigheten (Polit & Beck 2017) 

eftersom syftet var att beskriva förbättring av sjuksköterskans hantering av centrala venösa 

infarter. Att artiklarna, enligt inklusionskriterierna, är peer-reviewed kan stärka trovärdigheten 

på litteraturstudien då det innebär att artiklarna är kvalitetsgranskade och har tillräcklig kvalité 

innan publicering gjorts (Polit & Beck 2017). Överförbarheten blir begränsad inom ämnet 

omvårdnad då Cinahl har omvårdnadsfokus (Polit & Beck 2017). Inom ämnet omvårdnad stärks 

överförbarheten med att litteraturstudien har följt Polit & Beck´s (2017) flödesschema, som kan 

följas inom andra omvårdnadsämnen. Eftersom artiklarna är från flera olika länder går resultatet 

även att använda i fler länder än Sverige.       

 

 

Klinisk betydelse:  

Resultatet i litteraturstudien beskriver hur sjuksköterskans hantering av centrala venösa infarter 

kan förbättras samt vad som är bärande för detta i olika typer av förbättringsarbeten. För att 

kunna använda resultatet bör först en bedömning göras av vilken typ av brist i verksamheten 

som föreligger, för att använda relevant intervention. Stor vikt bör läggas på sjuksköterskornas 

synpunkter, då det är de som arbetar närmast patienten och ser eventuella brister i verksamheten 

på nära håll och bör därför tillfrågas om förbättringsförslag. Föreligger en brist hos 

sjuksköterskan, som bristande följsamhet eller brist i kompetens kan åtgärder införas med fokus 

på just dessa områden, vilket ges förslag på i litteraturstudien. Föreligger i stället en brist i 

omgivningen bör fokus riktas på interventioner som förbättrar strukturen i arbetet för att 

underlätta samt säkerställa adekvat genomförande. Interventioner kan komma att innebära 

införandet av ett ansvarigt team, placering av material eller göra information synlig. Oavsett 

vad för brist som föreligger eller vilken intervention som behövs visar litteraturstudien på olika 

förbättringsarbeten som genomförts med lyckat resultat och som även skulle kunna 

implementeras på svenska sjukhus eller i hemsjukvård.   
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Förslag till fortsatt forskning:  

Studierna som hittats, är utförda i olika världsdelar men ingen från Skandinavien har påträffats. 

Svenska riktlinjer grundas i utländska studier vilket betyder att de inte skiljer sig nämnvärt åt, 

vilket kan betyda att interventionsstudier skulle kunna utföras i Sverige, för att kunna utveckla 

det svenska förbättringsarbetet ytterligare.   

 

Slutsats:   

Litteraturstudien visar att sjuksköterskors hantering av centrala venösa infarter är en stor del av 

pågående förbättringsarbete då det är de som arbetar närmast patienten. Vid förbättringsarbeten 

bör därför stort fokus riktas på sjuksköterskornas del av arbetet samt deras synpunkter då det 

har stor inverkan på resultatet. Sjuksköterskans hantering av centrala venösa infarter kan 

förbättras genom kontroll av följsamhet till rutiner, påverkan på och utveckling av struktur i 

arbetet samt genom att utöka kunskapen och förbättra utförandet. Detta efter att bedömning 

samt utvärdering är gjord av aktuellt läge och vad som behöver förbättras.  
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Författare 

 

Årtal Titel Syfte Metod Resultat 

Afsar-

Manesh, N., 

Perkins, C, E., 

Berger, K, S. 

& 

Zadunayski, 

M, M. 

USA 

2015 ABC´s of hospitalized patients: 

a simple before-after study of a 

communicationtool to 

improvequality of inpatient 

care. 

Utvärdera effekten av ett 

kommunikationsverktyg 

för att förhindra 

vårdrelaterade infektioner 

vid olika riskfaktorer, 

däribland centrala venösa 

katetrar som inte längre 

behövs. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: Via journal 

 

Urval: Bekvämlighetsutval 

med 2 avdelningar, tot. 39 

platser 

 

Bortfall: 0 

 

 

Antalet sittande CVK minskade 

från 8,2% till 1%. 

Chong, L, M., 

Chow, Y, L., 

Kong, S, S, C. 

& Ang, E 

Singapore 

2013 Maintenance of patency of 

central venous access devices 

by registered nurses in an acute 

ambulatory setting: an evidence 

utilization project. 

Implementera bästa 

evidensbaserade åtgärder 

för att vidhålla centrala 

venösa infarter intakta vid 

hantering. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: 

Observation före och efter 

sjuksköterskor fått träning 

i rätt spolningsteknik samt 

användandet av 

natriumklorid vid 

spolning. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. Alla 

29 sjuksköterskor, 

anställda på ett cancer-

center.  

 

Bortfall: 0 

 

 

 

Förbättring av följsamhet till 

spolningsteknik (93%) och 

användandet av natriumklorid 

vid spolning (100%) 



2 
 

Grigonis, A, 

M., Dawson, 

A, M., 

Burkett, M., 

Dylag, A., 

Sears, M., 

Helber, B. & 

Snyder L, K. 

USA 

2016 Use of a central venous catheter 

maintenance bundle in Long-

term acute care hospitals. 

Att fastställa om 

implementering av rutiner 

tillsammans med ett 

central venkateter-team 

och en checklista för 

följsamhet sänker 

frekvensen av 

blodinfektioner relaterade 

till centrala infarter på 

Long term acute care 

hospitals. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: Via 

bedömningsunderlag samt 

mätning av infektioner via 

sjukhusjournal. 

 

Urval: 39 av 110 utvalda 

long term acute care 

hospitals anmälde sig 

frivilligt. 

  

Bortfall: 9 sjukhus. 

 

 

 

 

Kompetensen hos kateterteamen 

ökade från 83% till 86% korrekt 

svar på frågetestet. 

Blodinfektionsfrekvensen sjönk 

med 29%. 

Följsamheten ökade från lägst 

91% till lägst 98% enligt de 

punkter som kontrollerades. 

Jones, C, M., 

Stewart, C. 

&Roszell, S, 

S. 

USA 

2015 Beyond best practice: 

Implementing a unit-based 

CLABSI project. 

Beskriva en 

akutvårdsavdelnings 

framgångsrika projekt för 

att reducera förekomsten 

av kateterrelaterade 

blodinfektioner samt 

beskriva 

tillvägagångssättet för 

implementering och 

vidhållande av resultatet 

under fem år. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

Förbättringsarbete med 

hjälp av PDSA 

 

Datainsamling: Mätning 

via the Infection 

Prevention Department. 

 

Urval: 
Bekvämlighetsurval. 

Sjuksköterskor på en 

akutvårdavdelning. 

   

Bortfall: 0 

 

 

Minskning av kateterrelaterade 

blodinfektioner vid varje 

genomförd PDSA-cykel, från 3,2 

infektioner per 1000 kateterdagar 

till 0,6 per 1000 katererdagar. 



3 
 

Lynch, D. 

USA 

2012 Achieving zero central line-

associated bloodstream  

infections: connector design 

combined with practice in the 

long-term acute care hospital. 

Granska och jämföra data 

över frekvens av 

kateterrelaterade 

blodinfektioner för tre 

olika injektionsventiler. 

Kvantitativ metod. 

Jämförelsestudie. 

 

Datainsamling: Via 

sjukhusjournal. 

 

Urval: Patienter med 

central venös infart på ett 

long term acute care 

hospital. Patienter med 

dialyskatetrar 

exkluderades. 

 

Bortfall: 0 

 

 

Intraluminal protection device 

(IPD) resulterade i 0,5 

infektioner per 1000 

kateterdagar, vilket var det lägsta 

av de tre jämförda ventilerna. 

Medina, A., 

Serratt, T., 

Pelter, M & 

Brancamp, T. 

USA 

2014 Decreasing central line-

associated bloodstream 

infections in the non icu 

population. 

Att genomföra en 

kvalitetsförbättring genom 

att implementera daglig 

tvätt med klorhexidin på 

alla 

medicin/kirurgavdelningar 

med vuxna patienter. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

Förbättringsarbete med 

hjälp av PDSA. 

 

Datainsamling: Mätning 

via sjukhusets journaler. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 8 

medicin/kirurgavdelningar 

med inneliggande vuxna 

patienter. 

 

Bortfall: 0 

 

 

På 8 månader, som projektet 

pågick, minskades frekvensen 

kateterrelaterade blodinfektioner 

från 1,46 infektioner per 1000 

kateterdagar till 0,52 infektioner 

per 1000 kateterdagar. 



4 
 

Morrison, T. 

L., Laney, C., 

Foglesong, J. 

& 

Brennaman, 

L. 

 

  

USA 

2016 Color- Coded Labels Cued 

Nurses to Adhere to Central 

Line Connector Change. 

Att utvärdera 

sjuksköterskors hörsamhet 

till rutiner gällande byte av 

injektionsventiler med 

olika färgmärkningar 

jämfört med utan färg. 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv 

jämförelsestudie. 

 

Datainsamling: 

Observationer samt via 

elektroniska journaler. 

 

Urval: 4 avdelningar på två 

sjukhus. 2 av 

avdelningarna var 

interventionsgrupp och 2 

kontrollgrupp. 

Sjuksköterskor som vårdar 

patienter över 18 år med 

central venös infart på 

någon av de deltagande 

avdelningarna. Patienter 

med dialyskateter 

exkluderades. 

 

Bortfall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det fanns en färgmarkering 

ökades oddsen för en korrekt 

dokumentation av bytet. 
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Palese, A., 

Baldassar, 

D., Rupil, 

A., Bonanni, 

G., Maria, T. 

C., Contessi, 

D., De 

Crignis, L., 

Vidoni, A., 

Roner, S. P. 

& Zanini, A. 

 

Italien 

2014 Maintaining patency in totally 

implantable venous access 

devices (TIVAD): A time-to-

event analysis of different lock 

irrigation intervals. 

Utvärdera effekten av att 

spola subkutana venportar 

var 8:e vecka jämfört med 

var 4:e vecka för att 

vidhålla intaktheten.  

Mixad kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Explorativ, pragmatisk och 

prospektiv studie. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

samt observation vid varje 

möte med patient. 

 

Urval: Patienter, över 18 

år, med subkutan venport 

och som avslutat 

cytostatikabehandling 

minst 2 månader innan 

studien samt med behov av 

uppföljande sköljning av 

port.  

 

Bortfall: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen signifikant skillnad mellan 

tidsintervallen gällande 

intaktheten av de subkutana 

portarna. 



6 
 

Stock, S., 

Tebest, R., 

Westerman, 

K., Samel, C., 

Strohbücker, 

B., Stosch, C., 

Wenchel, H-

M. & 

Redaèlli, M. 

 

Tyskland 

2016 Implementation of an 

innovative hands-on training to 

improve adherence to hygiene 

rules: A feasibility Study. 

Att utvärdera 

användbarheten av ett 

praktiskt träningsprogram, 

med träning på och utanför 

avdelning, för att förbättra 

hörsamheten till 

hygienrutiner  

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: 

Observationer och betyg 

efter poängskala. 

Utvärdering via ett 

bedömningsunderlag som 

används för att utvärdera 

sjuksköterskestudenter. 

 

Urval:  Sjuksköterskor från 

3 avdelningar, som 

frivilligt anmält sig till 

studien, på ett sjukhus. 

 

Bortfall: 2 

 

Signifikant förbättring på alla 

utvärderade punkter. 

Förbandsbyte vid CVK 

förbättrades hos 94% av 

deltagarna. 

Sweet, M. A., 

Cumpston, A., 

Briggs, F., 

Craig, M. & 

Hamadani, M. 

 

USA 

2012 Impact of alcohol-impregnated 

port protectors and needleless 

neutral pressure connectors on 

central line-associated 

bloodstrem infections and 

contamination of blood cultures 

in an inpatient oncology unit. 

Utvärdera effekten av, 

mätt i antal 

kateterrelaterade 

blodinfektioner och antalet 

kontaminerade 

blododlingar, att optimera 

ytdesinfektionen av CVK 

med hjälp av 

alkoholimpregnerade 

skyddslock samt 

injektionsventil med 

neutralt tryck. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: Förekomst 

av infektioner samt 

kontaminerade 

blododlingar via 

sjukhusjournal. 

Urval: Patienter, med 

central venös infart, på 

hematologiska samt 

oncologiska avdelningar 

vid ett sjukhus. 

 

Bortfall: 0 

 

Förekomsten av kateterrelaterade 

blodinfektioner samt 

kontaminerade blododlingar 

minskade signifikant.  
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Tejedor, S. C., 

Garrett, G., 

Jacob, J. T., 

Meyer, E., 

Reyes, M. D., 

Robichaux, C. 

& Steinberg, 

J. P. 

 

USA 

2013 Electronic Documentation of 

Central Venous Catheter-Days: 

Validation Is Essential 

Att designa och utvärdera 

en process som pålitligt 

kan mäta CVK-dagar 

utanför 

intensivvårdsavdelningar 

där det används 

elektronisk dokumentation. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: Via 

elektronisk journal. 

 

Urval: Alla 34 icke-

intensivvårdsavdelningar 

på 2 akademiska sjukhus. 

 

Bortfall: 0 

 

Antalet feldokumenteringar eller 

utebliven dokumentation 

reducerades efter 

implementering av det nya 

felsökningsverktyget. Den 

elektroniska utvärderingen 

visades mer pålitlig jämfört med 

manuell. 

Williams, D. 

W. 

 

USA 

2015 Use of a Policy-driven 

Education Program to Reduce 

Central Line-Associated 

Bloodstream Infection Rates. 

Utvärdera ett program 

som, tillsammans med 

användandet av 

klorhexidin, framgångsrikt 

reducerat förekomsten av 

kateterrelaterade 

blodinfektioner vid ett 

sjukhus. 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: Resultat 

från utbildning och 

kunskapsbedömning samt 

sjukhusjournal. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

Avdelningar, där 

implementering skulle ske, 

innefattande operatörer, 

sjuksköterskor, 

anestesisjuksköterskor 

samt sjukskötereskor 

utbildade i insättning av 

PICC-line. 

 

Bortfall: 0 

 

 

Kunskapsnivån ökade med minst 

22% per ämne, där den största 

kunskapsvinsten var observation 

av insticksställe efter tecken på 

infektion, vilket ökades med 

56%. Antalet kateterrelaterade 

blodinfektioner reducerades från 

5.72 till 1.09 infektioner per 

1000 kateterdagar. 
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Zingg, W., 

Cartier, V., 

Inan, C., 

Touveneau, 

S., Theriault, 

M., Gayet-

Ageron, A., 

Clergue, F., 

Pittet, D. & 

Walder, B. 

 

Schweiz 

 

 

2014 Hospital-Wide 

Multidisciplinary, Multimodal 

Intervention Programme to 

Reduce Central Venous 

Catheter-Associated 

Bloodstream Infection. 

Utvärdera effekten av en 

multimodal strategi, vilken 

införts över ett helt 

sjukhus, för förebyggande 

av kateterrelaterade 

blodinfektioner.  

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

 

Datainsamling: 

Observationer samt 

dokumentation av CVK, 

dokumenterat i en 

övervakningsmapp för 

varje patient med CVK. 

 

Urval: Läkare som utför 

insättning av CVK samt 

sjuksköterskor som vårdar 

vuxna patienter med CVK. 

 

Bortfall: 0 

 

Frekvensen för kateterrelaterade 

blodinfektioner minskade i takt 

med att fler sjuksköterskor 

genomgick 

utbildningsprogrammet. 

      

 

 


