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Sammanfattning 

Centrala venkatetrar (CVK) används både inom slutenvården och öppenvården, dock 

är användandet ej riskfritt. År 2018 var 12,9 % av de vårdrelaterade infektionerna i 

Sverige relaterade till centrala venkatetrar. Genom att följa evidensbaserade riktlinjer 

gällande handhavandet av CVK, sänks incidensen av dessa infektioner. Syftet med 

litteraturöversikten var att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

följsamhet till evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK. Studien 

genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet 

baserades på 13 vetenskapliga artiklar som visade att sjuksköterskans följsamhet 

påverkades av såväl resurser som begränsningar. Återkommande utbildning, skriftlig 

och muntlig återkoppling samt lättillgängligt material kunde öka följsamheten, medan 

brist på kunskap samt akuta situationer kunde minska sjuksköterskans följsamhet till 

riktlinjer. 
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Abstract 

Central venous catheters (CVC) are used both in inpatient and outpatient care, 

however, the use is not risk-free. In 2018, 12, 9 % of the healthcare-related infections 

in Sweden were related to central venous catheters. When following evidence-based 

guidelines of CVC maintenance, the incidence of CVC-related infections are reduced. 

The aim of this study was to investigate which factors affect the nurse's adherence to 

evidence-based guidelines regarding CVC maintenance. The study was designed as a 

structured literature review with an inductive approach. The result was based on 13 

scientific articles and showed that the nurses’ adherence was affected by both 

resources and limitations. Recurrent education, written and oral feedback and easily 

accessible material could increase the adherence while lack of knowledge and 

emergencies may provide a reduced nurses’ adherence to guidelines. 
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Inledning 

En central venkateter (CVK) är en inneliggande kateter med spetsen placerad i en 

central ven strax ovanför höger förmak och syftet med en central venkateter är att se 

till att patienten har en fri venväg under en längre period, till exempel om patienten är 

i behov av upprepade infusioner (Boman & Wikström, 2014). Minst 45 000 centrala 

venkatetrar läggs in på patienter årligen i Sverige, och inläggningen av dessa är nu ett 

av de tio vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige, till följd av att både 

patientunderlag och medicinska behov ökar (Svensk Förening för Anestesi och 

Intensivvård [SFAI], 2018). CVK används både inom slutenvård och inom öppenvård 

då den moderna sjukvården i allt högre grad kräver en säker och pålitlig tillgång till 

blodbanan, även om användandet av centralvenösa infarter ej är riskfritt (Broadhurst, 

Moureau & Ullman, 2016). Centrala venkatetrar utgör en stor riskfaktor för att 

utveckla blodburna infektioner (Medina, Serratt, Pelter & Brancamp, 2014), vilka 

orsakar ökad sjuklighet hos patienten samt ger en förlängd vårdtid, som i sin tur leder 

till ökade kostnader (Bell & O’Grady, 2017). En CVK-relaterad infektion beräknades 

öka vårdkostnaderna med cirka 200 000 SEK år 2010 (SFAI, 2018). En 

punktprevalensmätning av andelen vårdrelaterade infektioner utförd av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL, 2018) visar att 9,8 % av de inneliggande patienterna 

drabbades av en vårdrelaterad infektion, varav 12,9 % av dessa var infektioner 

relaterade till centrala venkatetrar. Det är den legitimerade sjuksköterskan som leder, 

ansvarar och genomför omvårdnadsarbetet gällande centralvenösa infarter, vilken 

bland annat innefattar att arbeta med aseptisk och/eller steril teknik vid desinfektion 

av huden, förbandsbyte, byte av kranar och blodprovstagning (Kalender & Tosun, 

2015). Genom att följa uppdaterade och evidensbaserade riktlinjer gällande 

handhavandet av CVK, minskar risken signifikant för CVK-relaterade infektioner 

(Lai et al., 2018).  

Bakgrund 

Definitioner 

Centralvenösa infarter benämns i engelsk litteratur som central venous catheters 

(CVC) och innefattar central venkateter (CVK), perifert insatt central venkateter 

(PICC-line) och subkutan venport (SVP) (Moureau & Chopra, 2016). Centralvenösa 

infarter benämns även som central venous access device (CVAD) (Ullman et al., 

2016). Fortsättningsvis i detta arbete kommer alla centralvenösa infarter benämnas 

som central venkateter (CVK). 

Central venkateter 

CVK används huvudsakligen på patienter som är svårstuckna och behöver långvarig 

intravenös access (SFAI, 2018), såsom när det är aktuellt med parenteral nutrition, 

palliativ vård, infusion av vävnadstoxiska eller kärlretande läkemedel, hemodialys 

eller massiv transfusion samt hemodynamisk monitorering (Hammarskjöld, Berg, 

Hanberger, Taxbro & Malmvall, 2014; SFAI, 2018). Det finns olika former av CVK, 



 

 2 

såsom exempelvis PICC-line som används vid behandling i 14 dagar eller längre 

(Moureau & Chopra, 2016). Inom akutsjukvården används oftast en icke tunnelerad 

CVK, som väljs framför PICC-line när behandlingen är 14 dagar eller mindre. Den 

anses klara stora vätskeinfusioner, multimedicinering, blodprodukter och parenteral 

nutrition bättre. Patienter som kräver behandling längre än 31 dagar eller har för små 

vener för en PICC-line, får en tunnelerad CVK insatt, vilket reducerar risken för 

infektion. En subkutan venport är en kateter ansluten till en dosa som är inopererad 

under huden och sätts in då behandling kommer pågå längre än sex månader eller vid 

behandling som sker intermittent (Moureau & Chopra, 2016).    

Riktlinjer vid handhavande av central venkateter 

O’Grady et al. (2011) sammanställde evidensbaserade riktlinjer från Center of 

Disease Control and Prevention (CDC) avseende att förebygga venkateter-relaterade 

infektioner. Det framgår av riktlinjerna att omvårdnad innebär att arbeta enligt 

aseptisk teknik, följa handhygienrutiner, genomföra huddesinfektion, använda sterila 

förband, desinfektera trevägskranar och injektionsventiler samt att utvärdera behovet 

av en venkateter. Av riktlinjerna framgår även vikten av att hälso- och 

sjukvårdspersonal genomgår fortlöpande utbildning inom området samt håller sig 

uppdaterade i gällande riktlinjer (O’Grady et al., 2011). Beroende på var patienterna 

vårdas rekommenderar SFAI (2018) förbandsbyte mellan varannan till var sjunde dag 

beroende på vilket material som används samt av praktiska skäl. De förband som är 

blodiga, fuktiga eller som börjat lossna ska bytas så snart som möjligt. Kranar och 

injektionsventiler ska skrubbas mekaniskt med klorhexidinsprit eller 

klorhexidinlösning med syfte att verka infektionshämmande. Byte av kranar och 

ventiler görs var tredje dygn i slutenvården och upp till vart sjunde dygn i 

öppenvården (SFAI, 2018). Hammarskjöld et al. (2014) belyser i sin studie att 

implementeringen av strikta riktlinjer gällande preventiva åtgärder av CVK-

handhavande, sänker incidensen av infektioner. Rutinerna som infördes var bland 

annat strukturerade basala hygienrutiner vid insättning och borttagning av CVK, samt 

en etablering av ett aktivt team som gemensamt strävade mot att riktlinjerna skulle 

följas. Riktlinjerna som implementerades grundade sig på CDC:s evidensbaserade 

rekommendationer (Hammarskjöld et al., 2014). 

Infektioner relaterade till centrala venkatetrar 

Enligt SKL (2011) är diagnosen CVK-relaterad infektion svår att definiera på ett 

specifikt sätt, då den kan vara blodburen eller troligtvis blodburen. Tecken på 

infektion hos patienten kan yttra sig som en systeminflammation med feber, frossa 

och lågt blodtryck. Misstanke om infektion skall finnas oberoende av om huden är 

inflammerad eller inte (SKL, 2011). SFAI (2018) beskriver andra former av 

infektioner som lokal CVK-infektion, den innefattar rodnad vid insticksstället med 

eller utan förhårdnad vävnad eller svullnad, samt avsaknad av blodburen infektion 

och pus. Kolonisation är en infektion där patienten inte uppvisar några kliniska 

symtom trots samtidig tillväxt av mikroorganismer på katetern (SFAI, 2018). 
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Riskfaktorer för att utveckla en CVK-relaterad infektion är patienter som får 

immunsuppression, ålder över 60 år, inneliggande på intensivvårdsavdelning i mer än 

21 dagar samt kvarvarande CVK i över tio dagar (Mishra et al., 2017). Hammarskjöld 

et al. (2014) visar dock att en längre kvarvarande CVK inte är en riskfaktor för att 

utveckla infektioner, vilket kan förklaras av att strikta basala hygienrutiner ger god 

effekt. 

Sjuksköterskans kompetens 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ingår sex kärnkompetenser: 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, vilka är betydelsefulla för 

sjuksköterskans utveckling av omvårdnaden (Hommel, 2018). Begreppet kompetens 

innefattar flera olika definitioner men fokuserar på individens förmåga att utföra en 

arbetsuppgift (Furåker & Nilsson, 2013). Ibland likställs kompetens med begreppet 

kvalifikation som mer belyser de krav som ställs för att fullfölja en viss arbetsuppgift. 

Kompetens utgör en individs handlingsförmåga och inkluderar individens kunskap, 

intellektuella och praktiska färdigheter samt personliga erfarenheter. I beskrivningen 

av kompetens ingår till stor del olika former av kunskap vilket kontinuerligt 

uppdateras via forskning och praktisk erfarenhet. Kunskapsbegreppet delas främst 

upp i praktisk och teoretisk kunskap, där praktisk innebär en handling eller åtgärd och 

teoretisk innebär att granska och bedöma (Furåker & Nilsson, 2013). Carper delar in 

kunskap i fyra olika former; empirisk, estetisk, etisk och erfarenhetsbaserad 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Empirisk kunskap består av lagar 

och teorier och kunskapen är vetenskaplig, systematisk, generaliserbar och verifierad. 

Den estetiska kunskapen ses som kreativ och expressiv medan den etiska kunskapen 

avser moralisk kunskap. I den erfarenhetsbaserade kunskapen innefattas personlig 

kunskap (Willman et al., 2016). Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans 

specifika kompetens och omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation, vilket 

innefattar en förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdighet (Furåker & Nilsson, 2013). Andersson och Wijk (2018) uttrycker att i 

sjuksköterskans yrkesroll ingår det ett ansvar som omfattar ett flertal viktiga aspekter. 

Ansvaret omfattar att vidta stödjande eller behandlande åtgärder, följa upp genomförd 

behandling, identifiera risker eller problem i gemenskap med patienten samt att 

informera, utbilda och stödja patienter och närstående. Det krävs en ständig beredskap 

för att ta hand om patientens komplexa behov och problem, vilket är nödvändigt i 

relation till sjuksköterskans ansvar att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på 

patientens situation (Andersson & Wijk, 2018). Sjuksköterskan ansvarar självständigt 

för kliniska beslut, vilket förutsätter att sjuksköterskan håller sig uppdaterad då 

kunskap är en färskvara som ständigt förändras och bearbetas (Bianco, Coscarelli, 

Nobile, Pileggi & Pavia, 2013).  
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Evidensbaserad omvårdnad 

Internationellt används begreppet evidence-based nursing, vilket översätts med 

evidensbaserad omvårdnad (Willman et al., 2016). En av sjuksköterskans 

kärnkompetenser är evidensbaserad vård, vilken innebär att vetenskap och beprövad 

erfarenhet tillsammans lägger grunden för den vård som ges (Strandberg & Wallin, 

2018). Evidensbaserad omvårdnad kan beskrivas som en del i evidensbaserad vård, 

där det slutliga målet är att ge en god och effektiv omvårdnad till patienten (Willman, 

2013). Evidensbaserad omvårdnad ses både som ett förhållningssätt och en process 

(Willman et al., 2016). Sjuksköterskans förhållningssätt bygger på en vilja att tillämpa 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap i samband med ett vårdbeslut. Den 

vetenskapliga kunskapen i sig ger inte svar på vad god omvårdnad för den enskilda 

patienten är, den vetenskapliga kunskapen bör istället kombineras med annan 

kunskap. Processen innebär att sjuksköterskan grundar sina beslut avseende 

omvårdnad genom att vetenskapliga resultat tillämpas som ett komplement och 

kombineras med kunskap om patientens behov och upplevelse samt med hänsyn till 

ekonomiska och organisatoriska förutsättningar (Willman et al., 2016). 

Sjuksköterskors etiska kod som är utarbetade av International Council of Nurses 

(ICN, 2012) lyfter inledningsvis fyra grundläggande ansvarsområden för 

sjuksköterskan: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

De etiska koderna består av fyra områden där riktlinjer för etisk handlande beskrivs 

inom varje område. En av riktlinjerna lägger vikt på att sjuksköterskans arbete ska 

grunda sig på evidensbaserad kunskap, vilket kan beskrivas som att det inte är etiskt 

försvarbart för sjuksköterskan att avstå från att arbeta utifrån forskning som styrker de 

fyra grundläggande ansvarsområden (ICN, 2012). Det krävs en självreflekterande 

förmåga hos sjuksköterskan för att kunna bibehålla och utveckla ett personligt ansvar, 

det ingår i sjuksköterskans uppgift att reflektera över frågeställningen: “Handlar vi, du 

och jag, ansvarsfullt i vårdarbete med utgångspunkt i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor?” (Wallinvirta, 2017, s.384).  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet är ett flerdimensionellt begrepp och kan ses både som en disciplin och 

en egenskap (Ödegård, 2013). Disciplinens målinriktning är ett tillförlitligt och säkert 

system inom hälso- och sjukvård och löper parallellt med en sjuksköterskas egenskap 

som syftar till att aktivt arbeta preventivt för att minimera olyckor och negativa 

händelser (Ödegård, 2013). Enligt 6 §, kap. 1, i Patientsäkerhetslagen definieras 

patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Enligt 5 §, kap. 1 definieras vårdskada som 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 

sjukvården (SFS 2010:659). Sjuksköterskan har en viktig roll för att främja 

patientsäkerheten, sjuksköterskans kontinuerliga patientsäkerhetstänk leder till tidig 

identifiering och prevention av potentiella problem, som kan skada patienten (Kim, 

Lyder, McNeese-Smith, Leach & Needleman, 2015). Det finns också praktiska 

åtgärder som att använda checklistor och evidensbaserade åtgärdspaket, vilket är 
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vanligt förekommande i förbättringsarbeten gällande patientsäkerhet (Carthon et al., 

2019). En bra arbetsmiljö, tillräcklig personalstyrka, tydlig kommunikation och ett 

gott samarbete mellan personalen är ytterligare faktorer som påverkar sjuksköterskans 

möjlighet att arbeta patientsäkert (Carthon et al., 2019).  

Problemformulering 

CVK används i stor utsträckning för att underlätta vården av patienter, men trots detta 

visar årliga mätningar av vårdskador att CVK är en bidragande faktor till 

vårdrelaterade infektioner. Sjuksköterskan ansvarar för att ge säker vård och arbeta 

evidensbaserat i omvårdnad. En högre följsamhet till evidensbaserade riktlinjer för 

handhavande av CVK sänker incidensen av infektioner relaterade till CVK. Det är 

därför av intresse att utforska vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

följsamhet.  

Syfte 

Syftet var att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till 

evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats (Forsberg 

& Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i två faser. En inledande informationssökning 

gjordes för att få en övergripande bild över vad som fanns publicerat inom området 

(Friberg, 2017). Databasen som användes var Cinahl då databasen täcker områden 

inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi samt är specialiserad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden som användes var 

central venkateter och sjuksköterska. Sökorden översattes sedan i databasen till de 

engelska orden central venous catheters och nurse. Den inledande sökningen ledde till 

ytterligare sökord som riktlinjer, CVK-relaterad infektion och följsamhet då dessa var 

relevanta för syftet och användes sedan i den fortsatta litteratursökningen. Den 

fortsatta litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

PubMed täcker områden inom medicin, omvårdnad och odontologi samt att artiklarna 

främst kommer ifrån vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & Wengström, 2016). 

PsycInfo täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och liknande 

områden (Forsberg & Wengström, 2016). 

I enlighet med Friberg (2017) genomfördes en litteratursökning för att systematiskt 

hitta vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes i den egentliga 
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litteratursökningen var central venkateter, sjuksköterska, riktlinjer, CVK-relaterad 

infektion och följsamhet. Dessa översattes sedan till central venous catheter, nurse, 

guideline/protocols/practice guideline/clinical practice guideline, catheter-related 

bloodstream infection/ catheter-related infections och adherence/compliance/guideline 

adherence (tabell 1, bilaga A). Sökningen gjordes med både ämnesord, frassökning, 

fritextord, trunkering och booleska operatörer. Sökningen inkluderade till en början 

ordet faktor som översattes till det engelska ordet factors, detta ansågs begränsa 

sökresultatet och valdes därför att exkluderas. Ämnesord används för att beskriva 

innehållet i en artikel (Karlsson, 2017). I Cinahl kallas det för Exact Subject Headings 

(MH) och i PubMed kallas det för Medical Subject Headings (MeSH). Genom att 

kombinera ämnesord med andra sökord kan ett mer begränsat resultat uppnås 

(Forsberg & Wengström, 2016). I ämnesorden ingick sökorden central venous 

catheters, catheter-related bloodstream infection, catheter-related infections och 

guideline adherence. I PsycInfo hittades inga ämnesord för dessa sökord, istället 

gjordes en frassökning med sökorden ”central venous catheters” och ”catheter related 

infection*”. I Karlsson (2017) beskrivs frassökning som ett tillvägagångssätt för att 

hålla ihop begrepp och ord nära varandra med hjälp av citationstecken. En 

fritextsökning ger ett bredare resultat eftersom sökordet kan finnas i både titel, 

författare och ämnesord (Karlsson, 2017). Fritextorden som användes var central 

venous catheters, nurs*, guideline* och adherence/compliance. Trunkering används 

för att hitta sökordets alla böjningsformer (Östlund, 2017). Sökordens trunkering 

angavs med *. Den booleska operatorn AND används för att koppla ihop två 

söktermer vilket också specificerar sökningen, den booleska operatorn OR används 

för att vidga sökningen samt vid termer som inte kan trunkeras (Karlsson, 2017).  

Forsberg och Wengström (2016) skriver att inklusionskriterier bidrar till artiklar med 

en högre relevans för arbetets syfte. Arbetets inklusionskriterier var att de valda 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2014–2019, vara peer 

reviewed, skrivna på engelska samt att resultatartiklarna belyser sjuksköterskans 

följsamhet. En manuell granskning måste göras av artiklarna för att säkerställa deras 

vetenskapliga kvalitet då vetenskapliga tidskrifter även publicerar icke vetenskapliga 

artiklar (Östlund, 2017). Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall, resultatartiklarna skulle uppnå minst grad II 

(tabell 3, bilaga C). Nio kvantitativa artiklar, tre kvalitativa artiklar och en artikel med 

mixad metod har inkluderats i resultatet. 

Cinahl 

Sökorden som användes var (MH "Central Venous Catheters") AND nurs* AND 

(guidelines OR protocols OR practice guideline OR clinical practice guideline) samt 

limit fem år. Sökningen resulterade i 64 träffar där alla titlar lästes, av dessa lästes 46 

abstrakt. En artikel som verkade svara mot litteraturöversiktens syfte, exkluderades då 

den inte gick att öppna i databasen eller med hjälp av bibliotekarie. Elva artiklar 

verkade svara mot litteraturöversiktens syfte, samtliga lästes i sin helhet och 
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kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tre resultatartiklar då de uppnådde en hög grad av 

vetenskaplig kvalitet. En andra sökning genomfördes med sökorden (MH "Catheter-

Related Bloodstream Infections") AND (adherence OR compliance) samt limit fem 

år. Sökningen resulterade i 134 träffar där alla titlar lästes, av dessa lästes 78 abstrakt. 

Nio artiklar verkade svara mot litteraturöversiktens syfte, varav två var dubbletter från 

första sökningen i Cinahl och PsycInfo. En artikel exkluderades då det skulle kosta en 

stor summa att köpa den genom biblioteket, en artikel beställdes mot en rimlig 

kostnad. Sex artiklar lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en ny 

resultatartikel då den uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet (tabell 2, bilaga 

B). 

PubMed 

Sökorden som användes var “Central venous catheters” [Mesh] AND nurs* AND 

guideline* samt limit fem år. Sökningen resulterade i 40 träffar där alla titlar lästes, av 

dessa lästes 28 abstrakt. Sex artiklar verkade svara på litteraturöversiktens syfte, 

samtliga lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i tre resultatartiklar då de 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. En andra sökning genomfördes med 

sökorden “Catheter-Related Infections"[Mesh]) AND "Guideline Adherence"[Mesh] 

samt fem år. Sökningen resulterade i 80 träffar där alla titlar lästes, av dessa lästes 57 

abstrakt. Femton artiklar verkade svara mot litteraturöversiktens syfte varav två var 

dubbletter från första sökningen i Cinahl och PubMed, en artikel exkluderades då det 

skulle kosta en stor summa att köpa den genom biblioteket, en artikel beställdes mot 

en kostnad. Tolv artiklar lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i tre nya 

resultatartiklar då de uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet (tabell 2, bilaga 

B). 

PsycInfo 

En fritextsökning genomfördes med sökorden (central venous catheters) AND nurs* 

AND guideline* samt limit fem år. Sökningen resulterade i sex träffar där alla titlar 

lästes, av dessa lästes fyra abstrakt. Två artiklar verkade svara på litteraturöversiktens 

syfte, båda lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i två resultatartiklar då de 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. En andra fritextsökning genomfördes 

med sökorden (catheter related infection*) AND (adherence OR compliance) samt 

limit fem år. Sökningen resulterade i två träffar där både titlar och abstrakt lästes. Inga 

artiklar lästes i sin helhet då de inte svarade mot litteraturöversiktens syfte, sökningen 

resulterade inte i någon ny resultatartikel (tabell 2, bilaga B).  
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Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes då intressanta och relevanta artiklar som verkade 

svara mot syftet påträffades i andra artiklars referenslistor (Forsberg & Wengström, 

2016). Den manuella sökningen gjordes i Cinahl med sökorden AU Ann Scheck 

McAlearney AND AU Jennifer L. Hefner. Sökningen resulterade i 21 träffar där alla 

titlar lästes, av dessa lästes två abstrakt. En artikel svarade mot litteraturöversiktens 

syfte och lästes i sin helhet. Artikeln kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en resultatartikel då den 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning 

Databearbetningen var induktiv, vilket innebär att insamlad fakta bearbetas och 

sammanställs för att därefter kategoriseras i form av nya begrepp eller teorier 

(Forsberg & Wengström, 2016). Databearbetningen omfattade en innehållsanalys 

enligt Forsberg och Wengström (2016), där det undersökta fenomenet delades upp i 

mindre delar och sedan sattes ihop till en ny helhet. De 13 resultatartiklarna lästes 

först enskilt och sedan gemensamt, processen upprepades ett flertal gånger för att få 

en djupare förståelse av innehållet. Resultatet från artiklarna kodades gemensamt för 

att säkerställa att resultatet svarade till litteraturöversiktens syfte. Artikelöversikt 

gjordes över samtliga resultatartiklar för att tydliggöra artiklarnas innehåll och resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016) (tabell 3, bilaga C). Faktorer som påverkade 

följsamheten till riktlinjer markerades med olika färger i ett dokument. Koderna 

sorterades efter likheter och skillnader, diskussion fördes till konsensus var nådd. 

Koderna kondenserades sedan till fem kategorier: utbildning och kunskap, 

kommunikation, stöd, tillgång på tid och material samt arbetsbelastning (tabell 4) som 

påverkar sjuksköterskans följsamhet till evidensbaserade riktlinjer gällande 

handhavandet av CVK.  
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Tabell 4: Kategorisering av data  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) innebär forskningsetiken ett skydd för de som medverkar i 

studier och forskning. Då människor inte får skadas eller utnyttjas i samband med 

forskningsprocessen finns det etiska lagar, riktlinjer och principer att tillämpa, dessa 

används som vägledning för att värna om människors värde och rättigheter 

(Kjellström, 2017). Forskningsetik i Sverige regleras främst i lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen finns till för att skydda den 

enskilda individen och betonar människans värde vid forskning samt inkluderar 

samtycke från individen (SFS 2003:460). Helsingforsdeklarationens grundläggande 

princip är att omsorg av individen alltid måste gå före forskningens och samhällets 

behov (World Medical Association, 2018). Belmontrapporten (1979) tar upp tre etiska 

principer vid forskning på människor: skyldighet att göra gott, rättvis behandling och 

respekt för individen. Av litteraturöversiktens 13 resultatartiklar hade en artikel 

godkännande från en etisk kommitté, en artikel beskrev att den etiska kommittén 

ansåg att ett etiskt godkännande inte var nödvändigt då forskningen inte räknades som 

forskning på människor. Sju av artiklarna redovisade godkännande från respektive 

institutioners lokala etikprövningar, vilket visade att författarna gjort noggranna etiska 

Koder Kategorier 

Teoretisk/praktisk utbildning 

Återkommande utbildning 

Fokus på moment 

Hög frekvens på handhavande 

Mindre än fem års erfarenhet 

Universitetsutbildning 

Okunskap 

Bristande förmåga att anpassa sig 

Akuta situationer 

Utbildning och kunskap 

Återkoppling 

Möjlighet att ställa frågor 

Redovisa utförda moment 

Kommunikation 

Involvera patient/anhörig 

Mentorskap 
Stöd 

Material 

Klocka 

Tidsbrist 

Brist på material 

Tillgång på tid och material 

Samband mellan sjuksköterska och antal 

patienter som vårdas 

Krav och begränsningar från organisationen 

Personalbrist 

Arbetsbelastning 
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överväganden i forskningsprocessen. De fyra resterande artiklarna visade också på 

etiska överväganden då skriftligt eller muntligt godkännande hade erhållits från 

deltagarna i studierna. Nyttan av forskningen i resultatartiklarna övervägde riskerna, 

då det ansågs att inga individer kommer till skada vid forskning som utvärderar 

riktlinjer gällande handhavandet av CVK. Under litteraturöversiktens process har ett 

neutralt förhållningssätt eftersträvats för att undvika förvrängning av 

resultatartiklarnas resultat (Kjellström, 2017). 

Resultat 

Olika faktorer påverkade sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer avseende 

handhavande av CVK. Dessa var utbildning och kunskap, kommunikation, stöd, 

tillgång på tid och material samt arbetsbelastning. 

Utbildning och kunskap 

Forskning visade att utbildningsnivån var av betydelse för följsamhet till riktlinjer där 

sjuksköterskor som genomförde sin utbildning på universitetsnivå hade högre 

följsamhet (Di Fine et al., 2018). När sjuksköterskor fick möjlighet att gå en teoretisk 

utbildning om handhavande av CVK enligt gällande riktlinjer, omfattande nyhetsbrev, 

instruerande bakgrundsbilder på datorer och affischer, personlig utbildning, ökade 

följsamheten betydligt (Hermon et al., 2015; Johnson et al., 2014; Martínez-Morel et 

al., 2016). När extra uppmärksamhet riktades mot specifika moment med låg 

följsamhet i riktlinjerna på exempelvis affischer, blev följsamheten signifikant högre 

till just dessa (Duffy, Rodgers, Shever & Hockenberry, 2015; Johnson et al., 2014). 

Den praktiska utbildningen innebar att instruktören först visade ett moment, sedan 

utförde sjuksköterskan det själv (Duffy et al., 2015). Det innebar att följsamheten 

gällande förbandsbyte ökade bland sjuksköterskor som deltog till skillnad från de som 

inte gjorde det (Di Fine et al., 2018). En kombination av teoretisk och praktisk 

utbildning hade den bästa effekten (Caspari, Epstein, Blackman, Jin & Kaufman, 

2017; Di Fine et al., 2018; Duffy et al., 2015; Ormsby et al., 2018). Sjuksköterskorna 

uttryckte att återkommande utbildning i aktuella riktlinjer underlättade deras 

följsamhet (Duffy et al., 2015; Martínez-Morel et al., 2016; McAlearney & Hefner, 

2014), då utbildningen påminde dem om moment som lätt glömdes bort (McAlearney 

& Hefner, 2014). Frekvensen av återkommande utbildningstillfällen varierade 

däremot, från en månad till en gång om året efter implementering av riktlinjer (Duffy 

et al., 2015; Martínez-Morel et al., 2016).  

En sjuksköterska uttryckte att det ökade följsamheten till riktlinjerna om 

sjuksköterskan utförde momenten frekvent i sitt dagliga omvårdnadsarbete (Jeffrey & 

Pickler, 2014). Di Fine et al. (2018) visade att sjuksköterskor med mindre än fem års 

erfarenhet hade hög följsamhet till riktlinjerna och att följsamheten minskade med 

ökande antal års erfarenhet. 
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Kunskap gällande riktlinjer och rutiner bland sjuksköterskor, påverkade följsamheten 

(Hanson, 2017; Jeffrey & Pickler, 2014). Sjuksköterskors upplevelse av okunskap 

kunde ha sin grund i osäkerhet, bristande konsekvenstänk samt glömska, vilket 

påverkade följsamheten negativt (Jeffrey & Pickler, 2014). Vid enheter där det var 

känt att infektionssjuksköterskor genomförde slumpmässiga kontroller av kunskap till 

riktlinjerna, ökade följsamheten (McAlearney & Hefner, 2014) Även akuta situationer 

påverkade följsamheten, exempelvis när sjuksköterskan tvingades välja mellan att 

smärtlindra en patient med starka smärtor direkt eller att lägga tiden på korrekt 

desinfektion innan smärtlindring (Jeffrey & Pickler, 2014; Jones, Johnstone & Duke, 

2016). Sjuksköterskor indikerade att det var accepterat att avvika från riktlinjerna i 

situationer när rädda patientens liv prioriterades (Jones et al., 2016). Sjuksköterskors 

förmåga att anpassa sig till riktlinjer, kunde påverka följsamheten negativt om gamla 

vanor kom i konflikt med ny evidens (Jeffrey & Pickler, 2014). 

Kommunikation 

Det framkom en ökad följsamhet till riktlinjerna i studier där sjuksköterskan fick 

muntlig eller skriftlig återkoppling om sin följsamhet under interventionens gång 

(Caspari et al., 2017; Hermon et al., 2015; Johnson et al., 2014; Martínez-Morel et al., 

2016; Ormsby et al., 2018). Skriftlig återkoppling var i form av veckobrev (Caspari et 

al., 2017), på anslagstavlor (Caspari et al., 2017; Ormsby et al., 2018) och i 

broschyrer (Martínez-Morel et al., 2016). Muntlig återkoppling gavs individuellt till 

sjuksköterskan av observatörer direkt när riktlinjerna inte följdes (Johnson et al., 

2014). Sjuksköterskorna uttryckte att återkoppling med fakta om infektionsstatistik 

kunde bidra till ökad följsamhet, och genom att antalet dagar utan uppkomst av 

infektion tydliggjordes, ledde det till en insikt i att riktlinjerna faktiskt fungerade 

samtidigt som engagemanget bland personalen ökade (McAlearney & Hefner, 2014). 

Sjuksköterskor som ägnade tid till att ställa frågor till kollegor om handhavandet av 

CVK i samband med skiftbyten, samt muntligt och skriftligt redovisade utförda 

moment enligt gällande riktlinjer, visade en ökad följsamhet (Duffy et al., 2015; 

Ormsby et al., 2018).  

Stöd 

Ett mentorskap i form av en positiv ledare som uppmuntrade och stöttade 

sjuksköterskan innebar en ökad följsamhet till riktlinjerna (McAlearney & Hefner, 

2014). Mentorskapet gav en trygghet och stärkte sjuksköterskan i sin roll, genom att 

vara en förebild och leda sjuksköterskan i rätt riktning (McAlearney & Hefner, 2014). 

Däremot påverkades följsamheten negativt när sjuksköterskor kände att de inte hade 

något stöd från organisationen (Jeffrey & Pickler, 2014; Jones et al., 2016; 

McAlearney & Hefner 2014). När patienter och anhöriga involverades var de ett stöd 

för sjuksköterskan i en gemensam strävan att minska antalet CVK-relaterade 

infektioner, vilket ökade sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer (Johnson et al., 

2014). Sjuksköterskorna uttryckte att en bidragande orsak kunde vara att patienter och 

anhöriga blev delaktiga i omvårdnaden, genom att skriftligt och muntligt informeras 
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om riktlinjer samt att de skulle påminna och uppmärksamma sjuksköterskan på om 

inte riktlinjerna följdes (McAlearney & Hefner, 2014).  

Tillgång på tid och material 

Sjuksköterskor beskrev tidsbrist som en anledning till minskad följsamhet (Hanson, 

2017; Jeffrey & Pickler, 2014; Jones et al., 2016). Det kunde till exempel yttra sig i 

att sjuksköterskan inte ville slösa tid på förbandsbyte på patienten, med vetskap om 

att det kommer lossna vid nästa lägesändring (Jeffrey & Pickler, 2014). När det gällde 

själva handhavandet och skötseln kunde exempelvis en klocka vara ett hjälpmedel i 

samband med desinfektion såsom att när klockan ringde efter 15 sekunder eller 

spelade musik i 15 sekunder, resulterade det i en signifikant högre följsamhet till det 

specifika momentet (Caspari et al., 2017).  

Tillgången till material påverkade sjuksköterskors följsamhet (Hanson, 2017; Jeffrey 

& Pickler, 2014). Forskning visade att allt material som behövs vid CVK-

handhavande, ska finnas lättillgängligt på avdelningen, och när det var så, bidrog det 

till en ökad följsamhet till riktlinjerna bland sjuksköterskor (Drews, Bakdas & Gleed, 

2017; Johnson et al., 2014; Ormsby et al., 2018). Det underlättade för sjuksköterskor 

när det fanns paket som innehöll allt material samt instruktioner för handhavande av 

CVK (Drews et al., 2017). När ett färdigpackat paket var lättillgängligt innebar det en 

minskad risk för att fel skulle kunna begås (McAlearney & Hefner, 2014). 

Arbetsbelastning 

En hög arbetsbelastning kunde leda till att sjuksköterskor oftare tog genvägar när det 

kom till att följa riktlinjerna (Jones et al., 2016). Det alltmer ökande administrativa 

arbetet hos sjuksköterskor beskrevs som en bidragande orsak till den höga 

arbetsbelastningen, samt att fokus togs från det viktiga omvårdnadsarbetet (Jeffrey & 

Pickler, 2014; McAlearney & Hefner, 2014). Även personalbrist minskade 

följsamheten, då underbemanning ledde till att de stressade sig genom 

arbetsuppgifterna, eftersom stöd och hjälp från kollegor inte fanns tillgängligt (Jeffrey 

& Pickler, 2014; McAlearney & Hefner, 2014). Aloush och Alsaraireh (2018) belyste 

att antalet patienter sjuksköterskan vårdade påverkade följsamheten, då det var 

signifikant högre följsamhet vid färre patienter.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016). Valet av induktiv ansats ger möjlighet till en öppnare analys som 

kan öka studiens trovärdighet då den inte styrs av en teori (Henricson, 2017). En 

inledande informationssökning gjordes och gav en djupare förståelse av 

problemområdet samt ledde till ytterligare sökord som var relevanta för syftet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). En systematisk sökning gjordes i tre databaser med 
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fokus på omvårdnad. De databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Genom att söka i flera databaser ökar chansen att finna relevanta artiklar vilket ökar 

resultatets sensitivitet och därmed trovärdighet (Henricson, 2017). I den systematiska 

sökningen i Cinahl och PubMed kombinerades ämnesord och fritextord vilket ökade 

sökningens specificitet (Henricson, 2017). En svaghet kan vara att sökningen inte gick 

att genomföra med identiska ämnesord för samtliga databaser då Cinahl och PubMed 

benämner ämnesorden olika, i PsycInfo var valda ämnesord inte indexerade. En 

styrka kan vara att sökningar med olika sökordskombinationer resulterade i dubbletter 

av resultatartiklar, vilket ökar resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). En svaghet 

kan vara att översättningen av sökord från svenska till engelska kan ha påverkat 

innebörden av ordets betydelse, av denna anledning har engelska synonymer använts 

vid sökningen för att fånga hela innebörden av sökordet. De systematiska sökningarna 

gav 12 resultatartiklar, varav nio var kvantitativa, två kvalitativa och en med mixad 

metod där den kvalitativa delen svarade mot litteraturöversiktens syfte. Både 

kvalitativa och kvantitativa resultatartiklar inkluderades för att fånga objektiva och 

subjektiva faktorer som styrde sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer. Då den 

systematiska sökningen endast gav två kvalitativa resultatartiklar kompletterades 

sökningen med en manuell sökning då en intressant kvalitativ artikel påträffades i 

andra artiklars referenslistor, vilket ökar resultatets trovärdighet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Artiklar äldre än fem år exkluderades då litteraturöversikten belyser 

ett problemområde som troligen förändrats mycket de senaste åren och aktuell 

forskning är av betydelse för resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2019). Samtliga 

artiklar var peer reviewed vilket ökar trovärdigheten då artiklarna bedöms som 

vetenskapliga (Henricson, 2017). En kvalitetsgranskning av resultatartiklarna där 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall användes gjordes först enskilt, för att 

sedan gemensamt jämföra granskningarna, vilket stärker resultatets pålitlighet 

(Henricson, 2017). Bedömningsmallen lämnar utrymme för en subjektiv tolkning av 

resultatartiklarnas kvalitet vilket kan ha påverkat litteraturöversiktens pålitlighet. För 

att säkerställa resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet exkluderades artiklar som 

uppnådde grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall vilket ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Databearbetningen gjordes genom en 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2016). Innehållsanalysen 

genomfördes genom att först läsa resultatartiklarna enskilt för att sedan läsa dem 

gemensamt, processen upprepades flertalet gånger. Resultatet kodades gemensamt 

och sorterades efter likheter och skillnader. Koderna kondenserades till fem 

kategorier, koderna och kategorierna förtydligades i en tabell (tabell 4). Det ansågs att 

databearbetningen gav den bästa utdelningen för att svara mot litteraturöversiktens 

syfte, om databearbetningen gjorts på annorlunda sätt hade det sannolikt visat 

liknande resultat.  

Litteraturöversiktens resultatartiklar gjordes i Australien, Italien, Jordanien, Spanien, 

Storbritannien och USA. Litteraturöversiktens överförbarhet till svensk sjukvård kan 

ha påverkats på grund av ländernas kulturella och geografiska spridning, samt att 
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författarna till föreliggande litteraturöversikt inte har tillräcklig kunskap om de olika 

ländernas sjukvård (Mårtensson & Fridlund, 2019). En viss men begränsad 

förförståelse fanns innan litteraturöversikten påbörjades, då handhavande av CVK 

förekom under verksamhetsförlagd utbildning hösten 2018. Ett neutralt 

förhållningssätt har eftersträvats för att inte färga resultatet genom att beskriva 

förförståelsen samt att handledare och kurskamrater kontinuerligt kritiskt granskat 

arbetet, vilket ökar litteraturöversiktens trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga resultatartiklar visar etiska överväganden 

där nyttan av forskningen överväger riskerna samt att hänsyn till studiernas deltagares 

autonomi visats genom skriftligt och muntligt samtycke (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att teoretisk och praktisk utbildning gällande evidensbaserade 

riktlinjer ledde till ökad kunskap som i sin tur ledde till en högre följsamhet till 

riktlinjer (Caspari et al., 2017; Di Fine et al., 2018; Duffy et al., 2015; Ormsby et al., 

2018). Det sågs ett samband mellan litteraturöversiktens resultat och vad aktuell 

forskning visade gällande sjuksköterskans kompetensutveckling. Aktuell forskning 

uppmärksammar behovet av en ökad kunskap genom utbildning för att öka 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer (Ferrara & Albano, 2018). Conley (2016) 

påpekade att teoretisk och praktisk utbildning var en viktig faktor för att öka 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer, eftersom kombinationen ökade förståelsen 

för hur och varför momenten skulle utföras och ledde till en acceptans till varför det 

skulle göras (Conley, 2016). Resultatet visade att återkommande utbildning gav högre 

följsamhet till riktlinjerna då sjuksköterskan påmindes och var uppdaterad om 

moment som glömdes bort (McAlearney & Hefner, 2014). Evidensbaserade riktlinjer 

uppdateras kontinuerligt parallellt med att ny evidens tillkommer (O’Grady, 2011), 

vilket styrker att återkommande utbildningar är av betydelse. Vidare belyste Bianco et 

al. (2013) att sjuksköterskans kompetens innebär att hålla sig uppdaterad om ny 

kunskap då kunskap är en färskvara. Med utgångspunkt från forskning är troligtvis det 

mest optimala en återkommande utbildning med både teoretiska och praktiska 

moment, eftersom när den teoretiska kunskapen appliceras praktiskt blir det en 

naturlig koppling. Kombinationen tycks skapa djupare minnesspår än vad enbart teori 

kan skapa. Detta återspeglas även i John Dewey’s pedagogik som säger att teorin blir 

obegriplig utan praktik (Bergstedt & Herbert, 2011). Teorin stödjer upp praktiska 

erfarenheter då förståelsen utvecklas genom att reflektera över sambandet mellan teori 

och praktik (Bergstedt & Herbert, 2011). 

Skriftlig återkoppling om infektionsstatistik och statistik om sjuksköterskans 

följsamhet samt muntlig återkoppling när riktlinjerna inte följdes, ökade 

sjuksköterskans följsamhet till riktlinjerna (Caspari et al., 2017; Johnson et al., 2014; 

Martínez-Morel et al., 2016; McAlearney & Hefner, 2014; Ormsby et al., 2018). 

Eftersom återkoppling påverkar sjuksköterskans agerande, är det av stor vikt att den 
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ges på rätt sätt. Aktuell forskning belyser att muntlig återkoppling kräver goda 

kommunikationsfärdigheter och hur återkopplingen ges styr följsamheten (Buchanan, 

Summerlin-Long, DiBiase, Sickbert-Bennet & Weber, 2019). Tidigare forskning 

visade att återkoppling fungerar som en motivation för sjuksköterskan till att följa 

riktlinjer, en hög följsamhet bör uppmuntras och om riktlinjer inte följs är det viktigt 

att inte skuldbelägga sjuksköterskan utan istället fokusera på förbättring (LeMaster, 

Hoffart, Chafe, Benzer, & Schuur, 2014). Det föreligger sannolikt att den motivation 

som erhålls genom återkoppling ligger till grund för sjuksköterskans vilja att tillämpa 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Sjuksköterskan kan främja hälsa och 

förebygga sjukdom hos patienten genom att i sina vårdbeslut kombinera vetenskaplig 

kunskap och kunskap om patientens behov, vilket innebär att kärnkompetensen 

evidensbaserad vård förstärks. Återkoppling som visar att sjuksköterskan har lyckats 

främja hälsa och förebygga sjukdom hos patienten, kan leda till att sjuksköterskan 

reflekterar över nyttan av det evidensbaserade arbetet. Detta leder troligen till att 

sjuksköterskan fortsättningsvis tillämpar evidensbaserad omvårdnad i kommande 

vårdbeslut.  

Följsamhet till riktlinjer främjades genom att ha allt material som behövdes till CVK-

handhavande lättillgängligt och/eller samlat i ett paket (Drews et al., 2017; Johnson et 

al., 2014; Ormsby et al., 2018; McAlearney & Hefner, 2014). Dessutom innebar ett 

färdigpackat paket tidsbesparing då material som glömts inte behövde hämtas 

(LeMaster et al., 2014). Även om paketen är dyrare än att plocka ihop det material 

som behövs, minskar incidensen av infektioner, vilket visar att paketen är 

kostnadseffektiva då det i förlängningen innebär att antalet vårddagar minskar 

(Nelson, Angelovic, Nelson, Gleed & Drews, 2015). Denna kunskap är av stor 

betydelse för patientsäkerheten då färdigpackade paket anses vara en adekvat åtgärd 

för att förebygga vårdskada samtidigt som ett onödigt lidande för patienten kan 

undvikas.  

Ett ökat administrativt arbete och personalbrist ledde till en hög arbetsbelastning för 

sjuksköterskor, vilket påverkade deras följsamhet negativt då de oftare avvek från 

riktlinjerna (Jeffrey & Pickler, 2014; Jones et al., 2014; McAlearney & Hefner, 2014). 

Sadule-Rios och Aguilera (2017) visade att hög arbetsbelastning och personalbrist var 

huvudsakliga orsaker till en lägre följsamhet till riktlinjer. Aktuell forskning visar att 

en hög arbetsbelastning påverkar kvaliteteten på patientens omvårdnad och 

personalbrist associeras med en högre dödlighet bland patienter, där en 

underbemanning bland sjuksköterskorna beräknas öka risken för dödsfall med nio 

procent (Griffiths et al., 2018; Sadule-Rios & Aguilera, 2017). Det ses även ett 

samband mellan personalbrist och en förlängd vårdtid för patienten, vilket i sin tur 

ökar vårdkostnaderna (Griffiths et al., 2018). En ökande arbetsbelastning och 

personalbrist kan kopplas till ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren. Troligtvis 

skulle en ökad personaltäthet öka lönekostnaderna, men de förlängda vårdtiderna och 

de faktiska vårdkostnaderna skulle minska. Det rekommenderas att arbetsgivaren 
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arbetar preventivt gällande personalbrist genom noggrann planering av 

personalbehovet samt ha en beredskap för situationer när personalbrist uppstår 

(LeMaster et al., 2014). Det tycks i hög grad vara ett ansvar på organisationsnivå att 

sjuksköterskan får de förutsättningar som krävs för att bedriva evidensbaserad 

omvårdnad. Svensk forskning visar ett tydligt samband mellan personalbrist och 

sjuksköterskans möjlighet att arbeta patientsäkert, då personalbristen försvårar 

sjuksköterskans möjlighet att nyttja sin professionella kompetens i 

patientsäkerhetsarbetet när tiden inte räcker till (Smeds Alenius, 2018). Problematiken 

som belyses kan undvikas genom att organisationen aktivt arbetar preventivt för att 

undvika personalbrist, vilket i sin tur kan minimera negativa händelser som påverkar 

patientsäkerheten. En ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskor kan leda till en 

stressad och försämrad arbetsmiljö där patientsäkerheten inte längre är i fokus, energi 

läggs istället på att hinna klart med alla arbetsuppgifter innan ett avslutat arbetspass.  

Resultatet visade att brist på kunskap om gällande riktlinjer och rutiner minskade 

sjuksköterskans följsamhet (Hanson, 2017; Jeffrey & Pickler, 2014). Aloush (2018) 

belyser i sin studie sjuksköterskors bristande kunskap i handhavande av CVK och 

lyfter olika orsaker till sjuksköterskornas brist på kunskap. Det kunde bero på låg 

kvalitet på sjuksköterskeutbildningen och att sjuksköterskestudenterna inte fick någon 

utbildning i handhavande av CVK under sin verksamhetsförlagda utbildning. Det 

kunde också bero på att utbildning i handhavande av CVK inte fanns på 

sjuksköterskornas respektive avdelningar (Aloush, 2018). Det är troligt att om 

sjuksköterskan i ett tidigt skede får möjlighet att anamma kunskapen som krävs, gärna 

redan under sin grundutbildning, skapas bättre förutsättningar för en ökad 

kunskapsnivå i framtiden.  

Al Qadire (2017) beskriver konsekvenserna av bristande kunskap och konstaterar att 

sjuksköterskor som arbetar och har otillräcklig kunskap inom handhavande av CVK i 

hög grad riskerar patienternas säkerhet. Det anses att ansvaret för sjuksköterskors 

brist på kunskap inte enbart kan baseras på en bristande utbildning, då sjuksköterskan 

själv har ett visst ansvar i att söka och anamma evidensbaserad kunskap. Inom svensk 

hälso- och sjukvård används Vårdhandboken som ett verktyg för hur vården säkrast 

kan utföras, och innehållet baseras på bästa aktuella kunskapsläge. Genom att 

sjuksköterskan använder verktyg som Vårdhandboken i sitt omvårdnadsarbete när 

osäkerhet uppstår om hur olika moment skall utföras, leder det till en god och säker 

vård för patienten. En sjuksköterska som aktivt väljer att avvika från aktuella 

riktlinjer, uppfyller inte ICN:s (2012) ansvarsområde att förebygga sjukdom. Det 

anses inte vara etiskt försvarbart att som sjuksköterska avstå från evidensbaserad 

kunskap. Det ingår i sjuksköterskans profession att kontinuerligt reflektera över sin 

egen kunskap, vilket innefattar ett individuellt ansvar att inhämta ny evidens med 

vetskap om att kunskapsläget ständigt förändras.  
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Konklusion och implikation 

Litteraturöversiktens resultat visar att det finns en mängd faktorer som påverkar 

sjuksköterskans följsamhet till evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av 

CVK. Ökad kunskap genom utbildning samt en tydlig och öppen kommunikation med 

återkoppling till sjuksköterskan leder till en ökad följsamhet. Sjuksköterskans tillgång 

till olika resurser visade sig också ha en positiv effekt på följsamheten. Det kunde 

vara att involvera patient och anhöriga, mentorskap från en positiv ledare, möjlighet 

att använda hjälpmedel samt att allt material som behövdes var lättillgängligt. Krav 

och begränsningar från organisationen påverkade sjuksköterskans följsamhet till 

riktlinjer negativt, såsom en ökad arbetsbelastning, tidsbrist, personalbrist samt brist 

på material och äventyrade därför patientsäkerheten. Sjuksköterskans inställning 

kunde också påverka följsamheten negativt till följd av bristande kunskap, vid akuta 

situationer när snabba beslut krävdes samt när gamla vanor kom i konflikt med ny 

evidens.  

Sjuksköterskans profession innebär ett ansvar att tillämpa evidensbaserad vård, 

grundad på forskning och beprövad erfarenhet, för att säkerställa en patientsäker vård 

av hög kvalitet. Det behövs en satsning från en övergripande nivå inom hälso- och 

sjukvården med möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling för sjuksköterskan, 

där det avsätts tid och tillfällen för specifika utbildningar. Det kan ge en ökad kunskap 

som i sin tur ökar sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer, vilket även kommer att 

främja patientsäkerheten. Litteraturöversiktens resultat kan användas som stöd i 

förbättringsarbeten inom andra områden som syftar till att öka sjuksköterskors 

följsamhet till riktlinjer. Vidare forskning krävs för att belysa sjuksköterskans 

följsamhet till riktlinjer i svenska förhållanden när det kommer till vilka faktorer som 

påverkar.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

(*) = Trunkering. 

[Mesh] = Medical Subject Headings. 

(MH) = Exact Subject Headings.

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Central venkateter 
Central venous catheter 

(MH) 

Central venous catheter 

[Mesh]  

Central venous catheters 

(Fritext)  

 

Sjuksköterska Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) 
Nurs* (Fritext)  

 

Riktlinjer 

Guidelines/protocols 

/practice guideline /clinical 

practice guideline (Fritext) 

Guideline* (Fritext)  

 

Guideline* (Fritext)  

 

CVK-relaterad infektion 

Catheter-related 

bloodstream infections 

(MH)  

 

Catheter-related infections 

[Mesh]  

 

Catheter-related infection* 

(Fritext)  

 

Följsamhet 

Adherence/Compliance 

(Fritext)  

 

Guideline adherence 

[Mesh]  

 

Adherence/Compliance 

(Fritext)  

 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

( )* = Dubletter av resultatartiklar. 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-03-06 Cinahl 

(MH "Central Venous Catheters") 

AND nurs* AND ( guidelines OR 

protocols OR practice guideline 

OR clinical practice guideline ) 

Limits: 5år.  64 46 11 3 

2019-03-06 PubMed 

“Central venous catheters” [Mesh] 

AND nurs* AND guideline* 

Limits: 5 år  40 28 6 3 

2019-03-06 PsycInfo 

(central venous catheters) AND 

nurs* AND guideline* Limits: 5 

år  6 4 2 2 

2019-03-07 Cinahl 

(MH "Catheter-Related 

Bloodstream Infections") AND ( 

adherence OR compliance ) 

Limits: 5 år  134 78 6 1 (2)* 

2019-03-07 PubMed 

“Catheter-Related 

Infections"[Mesh] AND 

"Guideline Adherence"[Mesh] 

Limits: 5 år  80 57 12 3 (2)* 

2019-03-07 PsykInfo 

(catheter related infection*) AND 

(adherence OR compliance) 

Limits: 5 år  2 2 0 0 

2019-03-07 Cinahl 

AU Ann Scheck McAlearney AND 

AU Jennifer L. Hefner  21 2 2 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Aloush, S. M. & Alsaraireh, F. A. (2018). Nurses’ compliance with central line associated blood 

stream infection prevention guidelines. Saudi Medical Journal, 39, 273-279. 

doi:10.15537/smj.2018.3.21497 

Land  

Databas 

Jordanien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande CVK-relaterade 

infektioner. 

Metod:  

Design 

Kvatitativ metod. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval 171 leg. sjuksköterskor som arbetade på IVA, med minst ett års erfarenhet. Studien pågick på 15 

olika sjukhus. 

Datainsamling Följsamhet noterades i en strukturerad observations blankett av specialiserade infektions-

sjuksköterskor som inte hade någon anknytning till sjukhusen som ingick i studien. 

Patientjournaler granskades för att beräkna antal CVK-relaterade infektioner. 

Dataanalys The Statistical Package for the Social Science version 21 användes under dataanalysen. 

Sambandsanalys gjordes med hjälp av en logistisk regression med fyra oberoende variabler, samt 

Chi-Square test. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats En faktor som visade signifikant ökning till följsamhet var sambandet mellan sjuksköterskan och 

hur många patienter hen ansvarade för. Sjuksköterskor som ansvarade för färre patienter hade 

högre följsamhet till riktlinjerna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Caspari, L., Epstein, E., Blackman, A., Jin, L. & Kaufman, D. A. (2017). Human factors related to 

time-dependent infection control measures: “scrub the hub” for venous catheters and feeding 

tubes. American Journal of Infection Control, 45, 648–651. doi:10.1016/j.ajic.2017.01.004   

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera sjuksköterskans kunskap och följsamhet till riktlinjer gällande desinfektion 

av injektionsportar efter två interventioner riktade mot att minska kontaminering av 

injektionsportar på CVK och nasogastrisk sond. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Observationsstudie med interventioner. 

Urval 78 sjuksköterskor som arbetade på neonatalavd. 

Datainsamling Baseline-mätning med observationer och frågeformulär från juli-november 2010. Utbildnings-

intervention under en vecka i februari 2011, ny mätning med observationer samma vecka. En 

vecka senare implementerades en tidtagar-intervention, frågeformulär besvarades igen och 

observationer gjordes samma vecka samt påföljande vecka. Två veckor senare gjordes en 

slutmätning med hjälp av frågeformulär. 

Dataanalys Deskriptiv analysmetod med Fisher exact test och Student-t test. Envägs-analys av variationer för 

att få fram skillnader mellan de olika mätningarna. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten: 

-Praktisk och teoretisk utbildning. 

-Skriftlig återkoppling om följsamhet, veckobrev och anslagstavla. 

-Klocka som ringer efter 15 sekunder eller spelar musik i 15 sekunder. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Di Fine, G., Centini, G., Gavetti, D., Lemma, P., Cavallo, F., Pici, A., ...Dimonte, V. (2018). Best 

practices in the management of central vascular access devices: an observational study in areas 

with a high prevalence of trained nurses. Journal of Infusion Nursing, 41, 319–325. 

doi:10.1097/NAN.0000000000000297 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer på avdelningar där majoriteten av 

sjuksköterskorna har extra utbildning i CVK-handhavande, samt utvärdera effekten av 

utbildningen i förhållande till individuella och organisatoriska variabler som påverkar 

beteendeförändringar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie med observationer 

Urval 70 sjuksköterskor som arbetar på nio olika medicin-kirurgiska avdelningar.  

Datainsamling 171 observationer gjordes av ett team av 19 högkvalificerade sjuksköterskor med expertis inom 

området. Observatörerna använde en checklista för att fylla i om riktlinjer följdes eller inte, 

checklistan inkluderade även organisatoriska och utbildnings variabler. Datainsamlingen pågick 

under en 14 dagars period. 

Dataanalys Windows SPSS software användes under dataanalysen följt av ett chi-square test för att jämföra 

variabler. Sambandsanalys gjordes med hjälp av en logistisk regression med 9 oberoende 

variabler. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten:  

-Praktisk och teoretisk utbildning i CVK-handhavande.  

-Mindre än fem års erfarenhet inom yrket. 

-Sjuksköterskan hade en universitetsutbildning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Drews, F. A., Bakdash, J. Z. & Gleed, J. R. (2017). Improving central line maintenance to reduce 

central line- associated bloodstream infections. American Journal of Infection Control, 45, 1224–

1230. doi:10.1016/j.ajic.2017.05.017 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl  

Syfte Syftet var att utvärdera om implementeringen av ett CVK-paket med färdigpackat material ökar 

följsamheten till riktlinjer, minskar CVK-relaterade infektioner samt ökar patientsäkerheten. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv, interventionell icke randomiserad studie. 

Urval 95 sjuksköterskor från sex olika vårdenheter på ett sjukhus. 

Datainsamling Baseline-mätning från 128 observationer samt frågeformulär från oktober 2010 till mars 2011, 

implementering av färdigpackat paket och utbildning, slutmätning från 90 observationer samt 

frågeformulär från april 2011 till februari 2012. 

Dataanalys CLABSI incidens och konfidensintervall analyserades med Exact Poisson-test. Följsamhet till 

riktlinjer analyserades med Wilkocson rank sum test och logistisk regressionsanalys med 

oberoende variabler samt Chi-Square test. 

Bortfall Första observationen från Baseline-mätning exkluderades från analysen pga Hawthorne effekten. 

Slutsats Att ha allt sjuksköterskan behövde till handhavande av CVK samlat i ett paket, ökade 

följsamheten till riktlinjer då material och bruksanvisning låg samlat.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Duffy, E. A., Rodgers, C. C., Shever, L. L. & Hockenberry, M. J. (2015). Implementing a daily 

maintenance care bundle to prevent central line-associated bloodstream infection in pediatric 

oncology patients. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 32, 394–400. 

doi:10.1177/1043454214563756 

Land  

Databas 

USA 

PubMed  

Syfte Syftet var att re-implementera riktlinjer gällande CVK-handhavande bland sjuksköterskorna för att 

sedan bibehålla en långvarig effekt av implementeringen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Interventionsstudie. 

Urval 80 patientjournaler. 

Datainsamling Baseline-mätning av 35 journaler från januari 2013 till juni 2013, implementering av utbildning, 

slutmätning av 45 journaler från juli 2013 till december 2013.  

Dataanalys Analys gjordes med Chi-Square test samt Mann-Whitney U test. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten: 

-Praktisk och teoretisk utbildning.  

-Återkommande utbildningstillfällen. 

-Extra fokus på de delar av riktlinjerna som visade lägre följsamhet. 

-Utbyte av information vid skiftbyte om vilka moment som utförts muntligt och skriftligt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Hanson, D. (2017). Reducing central line-associated bloodstream infection rates in the context of a 

caring-healing environment. Journal of Infusion Nursing, 40, 101–110. 

doi:10.1097/NAN.0000000000000212 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att avgöra om utbildning som grundas på Watson’s omvårdnadsteori samt 

patientsäkerhet, effektivt kan reducera CVK-relaterade infektioner på hjärtintensiven. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Explorativ sekventiell 

Urval 150 leg. sjuksköterskor och läkare som jobbade på HIA, samt genomgått utbildning i handhavande 

av PICC-line. 

Datainsamling Frågeformulär före och efter utbildningsintervention. Data om antal CVK-relaterade infektioner 

inhämtades pretest 2014 och posttest 2015. 

Dataanalys Svar från frågeformulär sammanställdes och kodades. Sambandsanalys genom Chi-Square test.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som minskade följsamheten:   

-Tidsbrist  

-Brist på material. 

-Okunskap gällande riktlinjer och rutiner. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Hermon, A., Pain, T., Beckett, P., Jerrett, H., Llewellyn, N., Lawrence, P. & Szakmany, T. (2015). 

Improving compliance with central venous catheter care bundles using electronic records. British 

Association of Critical Care Nurses, 20, 196–203. doi:10.1111/nicc.12186   

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva användandet av ett elektroniskt verktyg vid mätning och återkoppling av 

följsamhet vid introduktionen av skräddarsydda CVK-paket för att hantera CVK-relaterade 

infektioner på en intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kvasi experimentell  

Urval Patienter med CVK, som varit inneliggande på sjukhuset. 

Datainsamling Journaluppgifter inhämtades från 2006 till 2014. Information om följsamhet och CVK-relaterade 

infektioner användes. 

Dataanalys Variablerna analyserades med hjälp av ANOVA. Segmenterad regressionsanalys med beroende 

och oberoende variabler. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten:  

-Omfattande teoretisk utbildning gällande riktlinjer. 

-Återkoppling om följsamhet till riktlinjerna ges kvartalsvis. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Jeffrey, A. D. & Pickler, R. H. (2014). Barriers to nurses´ adherence to central venous catheter 

guidelines. The Journal of Nursing Administration, 44, 429–435. 

doi:10.1097/NNA.0000000000000094  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevda hinder genom att följa riktlinjer kring hantering 

av CVK. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk, deskriptiv design. 

Urval 10 legitimerade sjuksköterskor 

Datainsamling Semistrukturerad intervju som spelades in, intervjuaren skrev anteckningar. En författare utförde 

intervjuerna. Inspelningen transkriberades av samma författare för att sedan kontrolleras genom att 

lyssna till inspelningen samtidigt som transkriptionen lästes.   

Dataanalys Analyserades enligt Colaizzi´s metod.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som minskade följsamheten: 

-Tidsbrist 

-Omedvetenhet/Okunskap: Osäkerhet, bristande konsekvenstänk och glömska. 

-Krav och begränsningar från organisationen: Ökat administrativt arbete -> Hög arbetsbelastning. 

-Personalbrist 

-Brist på material 

-Akuta situationer kräver snabba prioriteringar 

-Sjuksköterskans bristande förmåga att anpassa sig till riktlinjer 

 

Faktorer som ökade följsamheten: 

-Högre frekvens av CVK-handhavande 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Johnson, L., Grueber, S., Schlotzhauer, C., Phillips, E., Bullock, P., Basnett, J. & Hahn-Cover, K. 

(2014). A multifactorial action plan improves hand hygiene adherence and significantly reduces 

central line-associated bloodstream infections. American Journal of Infection Control, 42, 1146–

1151. doi:10.1016/j.ajic.2014.07.003 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till handhygien för att minska 

CVK-relaterade infektioner. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Longitudinell interventionsstudie  

Urval All hälso- och sjukvårdspersonal som jobbade på ett akademiskt hälsocenter med 570 vårdplatser, 

vilket inkluderade 7 sjukhus.  

Datainsamling Totalt 63375 observationer gjordes från april 2006 till september 2012.  

Dataanalys Student t test, 2-tailed, 2-sample unequal variance. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som ökade sjuksköterskans följsamhet var: 

-Teoretisk utbildning genom nyhetsbrev, skärmbilder, affischer, personlig utbildning och 

datorbaserat träningsprogram. 

-Fokus på moment med låg följsamhet. 

-Muntlig återkoppling från observatörer vid icke-följsamhet. 

-Lättillgängligt material 

-Hög fokus på riktlinjerna bland patienter och anhöriga. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Jones, A., Johnstone, M. J. & Duke, M. (2016). Recognising and responding to ‘cutting corners’ 

when providing nursing care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 25, 2126–2133. 

doi:10.1111/jocn.13352 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att redogöra för huvudfyndet, “att ta genvägar”, i en större studie som gjorts om 

sjuksköterskans brister i omvårdnaden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ, deskriptiv 

Urval 71 leg. sjuksköterskor rekryterades genom snöbollmetoden och öppen rekrytering.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer vilket inkluderade 15 personliga intervjuer, 46 telefonintervjuer och 

tre intervjuer via mail. Muntliga intervjuer spelades in och transkriberades, intervjuerna via mail 

kunde pågå från veckor till månader med flertalet utväxlingar av mail.  

Dataanalys Innehållsanalys och tematisk analys av insamlad data. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som minskade följsamheten: 

-Krav och begränsningar från organisationen: Hög arbetsbelastning 

-Tidsbrist 

-Akuta situationer kräver snabba prioriteringar 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Martínez-Morel, H. R., Sánchez-Payá, J., García-Shimizu, P., Mendoza-García, J. L., Tenza-

Iglesias, I., Rodríguez-Díaz, J. C., ...Nolasco, A. (2016). Effectiveness of a programme to reduce 

the burden of catheter-related bloodstream infections in a tertiary hospital. Epidemiology & 

Infection, 144, 2011–2017. doi:10.1017/S0950268815003313 

Land  

Databas 

Spanien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av ett utbildningsprogram som skall reducera CVK-relaterade 

infektioner samt öka hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjerna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Observationsstudie med interventioner 

Urval 4982 patientjournaler. Alla sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på ett sjukhus med 53 

avdelningar. 

Datainsamling Data om CVK-relaterade infektioner inhämtades från februari 2009 till december 2011 från 

patientjournaler. Information om följsamhet samlades in genom observationer. 

Dataanalys Data analyserades med Chi-Square test (sambandsanalys), Kruskal-Wallis test, Poissons 

regressionsanalys. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten: 

-Teoretisk utbildning gällande riktlinjer 

-Återkommande utbildning 

-Skriftlig återkoppling med resultat från observationerna genom broschyrer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens McAlearney, A. S. & Hefner, J. L. (2014). Facilitating central line-associated bloodstream 

infection prevention: a qualitative study comparing perspectives of infection control professionals 

and frontline staff. American Journal of Infection Control, 42, 216–222. 

doi:10.1016/j.ajic.2014.04.006    

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att avgöra om det fanns olika perspektiv mellan sjuksköterskor och 

infektionskontrollanter om vad som underlättar och försvårar implementeringen samt effekten av 

riktlinjer gällande CVK-relaterade infektioner. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Induktiv och deduktiv innehållsanalys  

Urval 50 sjuksköterskor och 26 med olika yrkesroller som jobbar inom infektionskontroll.  

Datainsamling Ostrukturerad intervju med öppna frågor som spelades in, intervjuaren skrev anteckningar. Under 

de flesta intervjuerna var det två intervjuare. 

Dataanalys Kombinerad induktiv och deduktiv innehållsanalys. Författarna läste transkriptionerna och 

anteckningarna och diskuterade preliminära fynd under hela intervjuprocessen. Detta genererade i 

olika teman. Teman sammanställdes i en kod-ordbok med huvudteman och underkategorier. En 

författare och två assistenter kodade transkriptionerna med hjälp av denna kod-ordbok. 

Bortfall 60,82% planerat bortfall efter datainsamling, då deras yrkesroll ej var lämplig för studiens syfte. 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten: 

-Utbildning samt återkommande utbildningstillfällen. 

-Involvera patienterna. 

-Slumpmässiga kontroller utförda av infektionssjuksköterskor. 

-Mentorskap 

-Återkoppling i form av statistik som visar sambandet mellan följsamhet samt antal infektioner. 

-Lättillgängligt material i form av paket. 

 

Faktorer som minskade följsamheten: 

-Krav och begränsningar från organisationen: Ökat administrativt arbete-> Hög arbetsbelastning. 

-Personalbrist. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Referens Ormsby, J. A., Bukoye, B., Lajoie, D., Shermont, H., Martin, L., Leger, K., ...Lee, G. M. (2018). 

Enhanced central venous catheter bundle for pediatric parenteral-dependent intestinal failure. 

American Journal of Infection Control, 46, 1284–1289. doi:10.1016/j.ajic.2018.04.209 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utveckla och implementera förbättrade riktlinjer gällande handhavande av CVK för 

att sänka antal CVK-relaterade infektioner hos högrisk-patienter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Okontrollerad experimentell studie 

Urval Journaler från patienter med CVK, alla sjuksköterskor som arbetade på de två aktuella 

avdelningarna. 

Datainsamling CLABSI incidenser inhämtades före interventionen från januari 2013 till december 2015 och efter 

interventionen från februari 2016 till februari 2017. Frågeformulär om egen följsamhet samlades 

in februari 2016 till februari 2017.  

Dataanalys Data analyserades med Wilcoxon rank-sum test, Chi-Square test, Poissons regressionsanalys, 

Robust Standard Errors. Data från frågeformulär analyserades för att mäta följsamhet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som ökade följsamheten: 

-Teoretisk och praktisk utbildning 

-Möjlighet att ställa frågor om riktlinjerna vid skiftbyten. 

-Lättillgängligt material. 

-Skriftlig återkoppling om följsamhet finns tillgängligt på uppslagstavlan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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