
 

 

0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete på avancerad nivå 

Independent degree project  second cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Specialistsjuksköterska inom intensivvård 

Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp 

Vårterminen 2014 

 

Centrala venkatetrar – ett nödvändigt men riskfyllt verktyg 

Central venous catheters – a necessary but risky tool 

Hedström Lena 

Häggling Melinda  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Abstrakt 
Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett samhällsproblem och kostar stora summor pengar varje 

år. Det innebär dessutom ett lidande för patienten. Intensivvårdspatienter är väldigt 

infektionskänsliga och sköra varför det är av stor vikt att inte utsätta dem för ytterligare risker. 

Centrala venkatetrar är ett verktyg som ofta används på patienter på intensivvårdsavdelningar. 

Utvecklingen kring dem har gått kraftigt framåt de senaste åren men riskerna med dem är 

fortfarande stora. Sjuksköterskor har ett ansvar att se till att arbeta på ett sådant sätt att risken för 

vårdrelaterade infektioner minimeras.  

Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att handha centrala venkatetrar samt 

deras uppfattningar om ett aseptiskt arbetssätt vid hantering av dessa. 

Metod: Intensivvårdssjuksköterskor från allmänna intensivvårdsavdelningar på två sjukhus i 

Sverige deltog i studien. En kvalitativ metod användes där materialet analyserades med manifest 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras i fyra följande kategorier; Erfarenhet ökar kunskapen om CVK, 

CVK som ett nödvändigt hjälpmedel, Vikten av att arbeta aseptiskt samt Att brista i handhavandet. 

Erfarenheten av att hantera CVK:er var stor bland deltagarna och de uppgav en ökad kunskap sedan 

de började arbeta på intensivvårdsavdelning. Deltagarna upplevde att CVK:er var ett nödvändigt 

hjälpmedel. Vikten av ett aseptiskt och korrekt handhavande men trots goda kunskaper om vikten av 

detta uppgav deltagarna ett flertal brister i handhavandet.  

Slutsats: Genom denna studie kan intensivvårdssjuksköterskor få en ökad insikt och en medvetenhet 

om de brister som föreligger och hur viktigt det är med ett korrekt handhavande av CVK:er. 

 

Nyckelord: aseptiskt handhavande, centrala venkatetrar, intensivvårdssjuksköterskor, omvårdnad, 

vårdrelaterade infektioner. 

 

  



 

 

 

Abstract                                   
Background: Healthcare associated infections, HCAI, is a social problem and it costs large sums of 

money each year. It also means suffering for the patient. Intensive care patients are very susceptible 

to infections and fragile so it is very important not to expose them to additional risks. Central venous 

catheters is a tool that is often used on patients in intensive care units. Developments surrounding 

them have particularly strong growth in recent years, but the risk associated with them is still great. 

Nurses have a responsibility to ensure that work in such a way that the risk of healthcare associated 

infections are minimized. 

Aim: To describe critical care nurses' experience managing central venous catheters as well as their 

perceptions of an aseptic approach for handling these. 

Method: Intensive Care Nurses from general ICUs in two hospitals in Sweden participated in the 

study. A qualitative method was used where the material analyzed by manifest content analysis. 

Results: The results are presented in the following four categories: Experience leads to knowledge 

of CVC, To use CVC as an necessary aid, The importance of working aseptically, To burst in the 

operation. Experience in handling central venous catheters was great among the participants and 

they provided a better understanding since they started working in the ICU. The partners was an 

experience to central venous catheters are devices that are necessary. The importance of an aseptic 

and correct operation called for by the nurses. Despite good knowledge of the importance of this, 

several of the participants several shortcomings in the operation.  

Conclusion: In this study, critical care nurses have an increased understanding and awareness of the 

deficiencies that exist and how important it is to have a proper use of CVK. 

 

Keyword: aseptic handling, central venous catheters, intensive care nurses, nursing, healthcare 

associated infections. 
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Introduktion 

Att handskas med centrala venkatetrar (CVK:er) är en vardaglig arbetsuppgift för en 

intensivvårdssjuksköterska då dessa  är vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar världen 

över. Den har blivit en nödvändighet i dagens sjukvård då patienten kräver en mångfasetterad 

behandling vid kritisk sjukdom. CVK:er kan dock orsaka svåra vårdrelaterade infektioner som kan 

leda till förlängda vårdtider, ökade resurser på den redan ansträngda sjukvården, ökad sjuklighet och 

till och med död. Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar man för ett aseptiskt och patientsäkert 

handhavande av dessa centrala venkatetrar, för att upprätthålla en god och säker patientvård. 

Bakgrund 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Virginia Hendersons var sjuksköterska och den första att se omvårdnaden som ett eget område, hon 

utkom med sin omvårdnadsteori, behovsteorin redan 1955. Henderson ansåg att sjuksköterskor skall, 

oavsett patientens medicinska diagnos och behandling, hjälpa denne med alla dess mänskliga behov. 

Detta innefattar de grundläggande behoven som är av vikt för att upprätthålla människans normala 

funktioner, från andning till hudens kondition. Henderson var tydlig med att sjuksköterskan skall 

hjälpa patienten att undvika faror och andra skador som kan vålla infektion (Halloran, 1996). Som 

sjuksköterska finns det mål att arbeta mot och lagar att följa. I kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan skall “arbeta enligt riktlinjer för basala 

hygienrutiner vid omvårdnad, ha kunskap om vårdrelaterade infektioner och arbeta för att 

förebygga vårdrelaterade infektioner och komplikationer” (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012, s. 7). Patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) 

syfte är att främja för en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Kapitel 6 förtydligar att 

hälso-och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Detta 

innebär bland annat att sjuksköterskor ska arbeta på ett sådant sätt att patienten inte utsätts för risker 

på grund av vård och behandling. 

 

Centrala venkatetrar 

Centrala venkatetrar introducerades redan 1927 av kardiologen Werner Forssmann (Sette, Dorizz & 

Azzini, 2012) och är vanligt förekommande på intensivvårdavdelningar (Hammarskjöld, 2013). Den 

har blivit en viktig rutinåtgärd när patienten är allvarligt sjuk och behöver intensivvård och den har 

därigenom räddat många liv (Pittet, Tarara, Richard & Wenzel, 1994). CVK:er spelar en viktig roll 
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när patientens tillstånd kräver en mängd olika läkemedel som antibiotika och inotropa droger 

intravenöst. Genom flera lumen på CVK:n, vilket är vanligt på IVA, kan flertalet läkemedel ges 

samtidigt och detta undviker att läkemedlen blandas med varandra. Andra vanliga indikationer till 

att CVK anläggs är parenteral nutrition eller då patientens perifera kärl är för svaga för att tåla de 

stora mängderna läkemedel som krävs (Zingg, Sandoz, Inan, Cartier, Clergue, Pittet & Walder, 

2011). Vanligen är CVK:er placerad i vena subclavia eller vena jugularis, det är mindre vanligt att 

den är placerad i vena femoralis. Detta beror på högre infektionsrisk när CVK är placerad i 

femoralisvenen. Av vikt vid hantering av CVK är ett korrekt handhavande och ett aseptiskt 

arbetssätt (Scales, 2011).  

 

Genom ett korrekt handhavande minskar inte bara infektionsrisken utan det ger även en ökad 

patientsäkerhet. Av vikt vid hantering av CVK:er är bland annat en sänkt huvudända till planläge, då 

patientens tillstånd tillåter. Innan användande av en CVK skall lägeskontroll utföras. Detta görs 

genom att blod aspireras upp en bit i slangen. Katetersystemet ska vara slutet och fyllt med vätska. 

Ett korrekt handhavande förhindrar även risken att luft sugs in i patienten och att en luftemboli 

uppstår. Genom att tydligt märka kateterslangar med dess ändamål undviks risken för förväxling 

med annan infart (O´Grady et al., 2011 & Vårdhandboken, 2014).  

Aseptik och vårdrelaterade infektioner 

Ignaz F. Semmelweis och Florence Nightingale var båda pionjärer inom områdena hygien och 

infektion. Semmelweis, handhygienens fader, visade redan 1847 att smutsiga händer orsakade svåra 

infektioner. Nightingale var den första som visade att sjuksköterskor kunde överföra smitta mellan 

olika patienter om inte hygienen följdes, hon hade en stor betydelse över utvecklingen av god 

sjukhushygien (Pittet, 2005).  

 

Vårdrelaterade infektioner är en mycket viktig indikator om kvalitén på patientvården. För att 

förhindra kateter-relaterade infektioner är basala hygienrutiner viktigt, det innebär ett aseptiskt 

arbetssätt, att hålla det rena rent (O´Grady et al., 2011). Plastförkläde bör användas vid patientnära 

arbete. Händerna skall desinficeras före och efter hantering av CVK, handskar skall användas vid 

behov. Arbetssättet ska vara genomtänkt för att så få manipulationer som möjligt görs. 

Injektionsventilen ska alltid desinficeras med klorhexidinsprit och lufttorka innan manipulation. Det 

är även viktigt att dagligen inspektera insticksstället efter tecken på infektion samt att utvärdera om 

behovet av en central infart fortfarande är aktuellt. Dessa interventioner skall vara en daglig punkt i 

sjuksköterskans arbete och genom att följa dessa riktlinjer kan vårdrelaterade infektioner förebyggas 

(El-Masri & Oldfield, 2012; Majumdar & Padiglione, 2012 & Scales, 2011).  
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Vårdrelaterade infektioner är ett samhällsekonomiskt problemområde då de kostar samhället stora 

summor pengar årligen på grund av ökade vårdtider. De orsakar även ett stort patientlidande 

(Salomao et al., 2008). Den ökade vårdkostnaden innefattar både läkemedelskostnaden samt 

personalresurser på den idag ansträngda sjukvården (Rosenthal, Guzman, Migone & Crnich, 2003 & 

Shah, Bosch, Thompson & Hellinger, 2013). För att kunna bedriva vårdhygien i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet, måste personalen ha adekvata kunskaper. Det är vårdgivarens 

ansvar att se till att det finns personalresurser och utrustning som tillåter att arbetet utförs på rätt sätt. 

Var och en har sedan ett eget ansvar att se till att arbeta på ett sådant sätt att risken för vårdrelaterade 

infektioner minimeras (SOS, 2006b, s. 31). 

 

Utvecklingen av CVK:er har gått framåt och moderniserats, trots detta kvarstår infektionsrisken. I 

litteraturen benämns dem som Central line-associated bloodstream infection (CLABSI) (O´Grady et 

al., 2011). Majoriteten av de allvarligaste infektionerna i blodbanan orsakas av Staphylococcus 

aureus vilken är en bakterie som tillhör hudens normalflora (Socialstyrelsen 2006a s. 25). Denna 

infektion kan uppstå vid användning av CVK och då främst på intensivvårdsavdelningar, i 

jämförelse med andra vårdavdelningar. Detta då patienternas allmäntillstånd och infektionsmotstånd 

redan är nedsatt när de vårdas under intensivvård (Cairns, Reilly & Booth, 2010 & O´Grady et al., 

2011).  

 

Problemformulering 

Att handskas med CVK:er på ett patientsäkert sätt tillhör intensivvårdssjuksköterskans vardagliga  

arbetsuppgifter. Detta innebär bland annat ett aseptiskt handhavande, en noggrann dokumentation 

och att följa gällande riktlinjer och föreskrifter. Om detta brister riskeras patientens hälsa. 

Vårdrelaterade infektioner är ett vanligt förekommande problem till följd av centrala infarter. Detta 

orsakar ett stort lidande för patienten i form av ökad morbiditet och kan i värsta fall, även orsaka 

mortalitet. Även samhällets ekonomi drabbas. Då hygien och aspetik är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden är det av betydelse att hygienföreskrifter följs då vårdrelaterade infektioner kan, 

enligt studier, undvikas genom noggrann hygien och aseptik. Eftersom problemet med 

kateterrelaterade infektioner är stort, anser vi att forskning som beskriver sjuksköterskans egen syn 

på vikten av ett korrekt handhavande och aseptik vid hantering av dessa infarter är av vikt. Genom 

att eventuellt kunna lokalisera problemområden där detta brister kan vi belysa förbättringsområden 

som kan bidra till en ökad patientsäkerhet.  
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Syfte 

Att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att handha centrala venkatetrar samt deras 

uppfattningar om ett aseptiskt arbetssätt vid hantering av dessa.  

 

Metod  

Design 

Denna studie har en kvalitativ design, baserad på data insamlat från semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor och som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna genomfördes 

på två allmänna intensivvårdsavdelningar under våren 2014 på två sjukhus i Sverige. 

Upptagningsområdet för de båda sjukhusen var 276 000 invånare och de hade 2 400 respektive 2 

500 anställda. Intensivvårdsavdelningarna hade sju respektive åtta ordinarie vårdplatser.   

Deltagare 

Enhetschefer på respektive avdelning kontaktades via mejl innan studien påbörjades. Ett 

informationsbrev bifogades om studien där skriftligt godkännande begärdes, om intresse att delta i 

studien fanns. Urvalskriterier för deltagande var att de skulle vara legitimerad sjuksköterska med 

specialistkompetens inom intensivvård alternativt sjuksköterska med annan specialistkompetens 

inom akutsjukvård som arbetar på intensivvårdsavdelning. Enhetschefen på respektive avdelning 

fick i sin tur, efter godkännande lämna ut muntlig förfrågan till fem intensivvårdssjuksköterskor på 

sin avdelning. För att få en bredd på urvalet, efterfrågades en variation i ålder, kön och 

yrkeserfarenhet. Totalt deltog 10 sjuksköterskor, fyra män och sex kvinnor i åldrarna 30-61. Deras 

erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska varierade mellan tre månader till drygt 40 år. Dessa fick 

sedan skriftlig information, där underskrift för godkännande att delta i studien begärdes.  

Intervjuer 

Innan intervjuerna påbörjades utfördes en provintervju för att upptäcka eventuellt felställda eller 

svårförståeliga frågor (Henricson, 2012, s. 167-169). Efter denna fick intervjufrågorna ny 

ordningsföljd. Dagar för intervju föreslogs och bokades sedan in via mejl eller efter telefonkontakt. 

Muntlig information om studien gavs till deltagarna innan intervjun påbörjades. Alla intervjuer 

utfördes på respektive intensivvårdsavdelning under deltagarnas arbetstid och de utfördes enskilt i 

ett ostört rum.  

 

Intervjuerna bestod av fyra öppna frågor (box 1) och för att skapa bättre flyt ställdes vid behov 

följdfrågor relaterade till aktuellt samtalsämne (Polit & Beck, 2010, s. 341). Det utfördes 10 
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individuella intervjuer, inklusive provintervjun, som ingår i resultatet då den bedömdes vara av god 

kvalitet och lika väsentlig som övriga intervjuer. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter, 

majoriteten av intervjuerna pågick i cirka 30 minuter. Vi var båda med då intervjuerna genomfördes.  

 

Box 1.  Intervjufrågor 

 

 Berätta om dina erfarenheter av att hantera centrala infarter 

 Vad anser du vara av vikt vid hantering av centrala infarter? 

 Anser du att det finns några brister i hanteringen av centrala infarter? 

 Hur ser du på gällande hygienföreskrifter? 
 

 

Analys 

Intervjuerna bandades och transkriberades därefter ordagrant. En manifest innehållsanalys gjordes 

därefter av textmassan och relevanta meningsenheter kondenserades och kodades med ett ord som 

beskrev ett sammanhang. Liknande koder ingick under samma sub-kategori vilka sedan placerades i 

kategorier, (tabell 1). Citat användes för stärkt trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004 & 

Henricson, 2012, s. 332-333).  

 

Tabell 1.  Exempel på analysprocess från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondensering Kod Sub-kategori Kategori 
 

”Ja är det akuta situationer 

så hämtar man ju inte en 

sprittuss utan då tjongar man 

in sprutan på en gång”. 

 

I akuta situationer så 

tjongar man bara in 

sprutan utan att sprita 

 

Tvingas prioritera 

i akuta situationer 

 

Brister i akuta 

situationer 

 

Att brista i 

handhavandet 
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Etiska överväganden 

Inför studien inhämtades tillåtelse att intervjua intensivvårdssjuksköterskor av berörda enhetschefer. 

Varje deltagare fick efter godkännande om att delta, skriftlig information via mejl. I samband med 

intervjutillfället fick de även denna information i pappersform, där underskrift lämnades för 

godkännande att delta. Både skriftlig och muntlig information lämnades inför studien om att 

deltagandet var frivilligt. De fick även information om möjligheten att när som helst avbryta 

deltagandet utan att ange skäl till detta. Deltagarna informerades om rätten att sedan få ta del av 

studien.  

 

Enligt Polit & Beck (2010 s. 121) har forskaren skyldighet att undvika och förebygga obehag för 

deltagaren. Obehag kan visa sig i form av känslomässigt, ekonomiskt eller socialt lidande, även om 

det bara är tillfälligt. I denna studie har data behandlats på sådant sätt att identitet inte kan urskiljas 

och endast författarna har tagit del av fullständiga intervjudata. Inga namn eller andra uppgifter har 

utlämnats som kan koppla data till enskilda individer. Inspelat intervjudata raderades när allt 

material var transkriberat till textmassa. Vilka sjukhus som deltog i studien har inte nämnts i arbetet. 

Intervjuerna gjordes under deltagarnas ordinarie arbetstid vilket inte orsakade ekonomisk förlust.   
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Resultat 

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskorna såg på centrala infarter som en nödvändighet, för 

den svårt sjuke intensivvårdspatienten. Deltagarna hade idag stor vana att arbeta med detta verktyg 

och deras erfarenheter var till största del positiva. De olika risker det kan innebära för patienten att 

bära dessa katetrar var de medvetna om och gemensamt var att de önskade arbeta på ett säkert och 

aseptiskt sätt, för att inte utsätta patienten för risker. Trots denna kunskap framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i hanteringen av centrala infarter. I resultatet 

presenteras fyra kategorier; Erfarenhet ökar kunskapen om CVK, CVK som ett nödvändigt 

hjälpmedel, Vikten av att arbeta aseptiskt samt Att brista i handhavandet. Dessa presenteras mer 

ingående nedan. 

Tabell 2.  Kategorier, Sub-kategorier och Koder.  

Kategori Sub-kategori Kod 

 

 

 

 

Erfarenhet ökar kunskapen om 

CVK 

 

Att uppleva osäkerhet  

 

 

Rädsla första tiden 

Mindre kunskap 

 

 

 

Att känna trygghet 

 

Vanligt förekommande 

Trygg i handhavandet 

Vikten av kunskap 

 

 

 

 

CVK som ett nödvändigt 

hjälpmedel 

 

 

CVK bekvämt för personalen 

 

 

Säkert infusionssätt 

Tål höga hastigheter 

 

 

CVK bekvämt för patienten 

 

 

Bekvämt för patienten 

Mindre smärta 

 

 

 

 

 

Vikten av att arbeta aseptiskt 

 

 

Att ha ordning och vara noggrann 

 

Medveten om risker 

Att använda sunt förnuft 

Att göra ett bra jobb 

 

 

Att följa hygienrutiner 

 

Tydliga riktlinjer finns 

Har grundläggande kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

Att brista i handhavandet 

 

 

 

 

 

 

Brister i akuta situationer 

 

Prioriterar akuta situationer 

Hög arbetsbelastning 

 

 

 

Personbundna brister 

 

Attitydfråga 

Effektivitet 

Slarv och bekvämlighet 

 

 

Att slarva med dokumentation 

 

Flera dokumentationsställen 

Efterföljer inte dokumentationsansvaret 
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Erfarenhet ökar kunskapen om CVK 

I kategorin ”Erfarenhet ökar kunskapen om CVK” framkom genomgående att deltagarna fått en 

förändrad syn på CVK:er genom åren. Många upplevde i början rädsla och stor respekt för 

verktyget. De flesta sjuksköterskorna hade arbetat på vårdavdelning innan de började på 

intensivvårdsavdelning och där kom de väldigt sällan i kontakt med dessa katetrar. Efter att 

sjuksköterskorna började arbeta på intensivvårdsavdelning, blev det mer ”vardagsmat” att hantera 

dem. 

Att uppleva osäkerhet 

Vissa deltagare berättade om första tiden som färdig sjuksköterska, där de skulle hantera CVK:er, 

som något ångestladdat och skrämmande. Det framkom att rädslan framför allt grundades i att 

riskera patientsäkerheten. Vissa av sjuksköterskorna beskrev hur de på universitetet fått lära sig den 

stora risken för luftemboli och faran att patienten till följd av detta kunde dö. Därför var det otroligt 

viktigt att ha ett korrekt handhavande vid hanteringen av dessa katetrar, där det viktigaste momentet 

var att sänka patientens huvudände till planläge. Om inte detta gjordes, riskerades luftembolier. 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att de var lärda att ha långa infusionsslangar som nästan hängde ner 

till golvet, detta för att skapa ett vattenlås. En sjuksköterska beskrev att all denna 

”skrämselpropaganda” bidrog till att hon nästan inte vågade närma sig patienter med CVK:er. Hon 

kunde ligga sömnlös av rädsla att hon gjort fel efter att hanterat dem en dag på jobbet. 

 

”…Ja men att patienterna kan få luftembolier om de inte ligger med sänkt 

huvudände så kommer det att sugas in luft som det kommer att bara säga 

tvärstopp, så dör dom knall och fall och de får inte vara en mikroskopisk 

luftbubbla för då kan de bli jättesjuka, å Hej å Hå…”. 
 

Att känna trygghet 

Efter att ha arbetat med dessa katetrar dagligen under en längre tid upplevde sjuksköterskorna att de 

fått mer vana och att de idag hade goda erfarenheter av att hantera CVK:er. Eftersom CVK:er  

används dagligen upplevde många att de lärt sig rutinerna och därför kände sig tryggare i 

handhavandet. Sjuksköterskorna sade att de varken hört talas om eller själv sett luftembolier i 

praktiken vilket gjorde att denna rädsla försvann. De poängterade dock att respekten för CVK:er 

kvarstod och det fanns en medvetenhet om vikten av ett korrekt handhavande för patientsäkerheten. 

Vissa sjuksköterskor beskrev att ett korrekt handhavande innebar att läkemedel var rätt kopplade 

och kompatibla med varandra. De poängterade även vikten av att ha kunskap om hur olika 

läkemedel skall administreras.  

”Man känner sig säkrare att handha dem, okej det är en liten bubbla men det är 

inte hela världen. Förut kunde man ju ligga sömnlös nästan”. 
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”På den här avdelningen så är det varje patient i stort sett som har CVK:er, så 

här blir det mer intensivt, att det blir varje dag. Man får in rutinerna lite bättre än 

tidigare”. 

 

CVK som ett nödvändigt hjälpmedel 

I kategorin ”CVK som ett nödvändigt hjälpmedel” ansåg sjuksköterskorna att CVK:er var en 

nödvändighet och ett hjälpmedel som krävdes för att kunna behandla svårt sjuka 

intensivvårdspatienter. De ansåg även CVK:er vara bekvämare för patienterna, jämfört med perifera 

venkatetrar. 

CVK bekvämt för personalen 

Deltagarna beskrev hur möjligheten att ge kärlretande och kraftigt potenta läkemedel, vilka var 

livräddande många gånger, inte var möjligt utan dessa infarter. Infusioner kunde dessutom ges med 

mycket högre hastigheter vilket ofta var nödvändigt. De sjuksköterskor som hade lång erfarenhet såg 

frekvensutvecklingen, CVK:er används i mycket större utsträckning och antalet lumen har ökat. Fler 

lumen hade enligt deltagarna inneburit större möjlighet att ge olika läkemedel samtidigt, utan risk att 

de blandas med varandra vilket ökat behandlingsmöjligheterna. De poängterade även att CVK:er, 

som sitter i v. subclavia eller v. jugularis gör det lättillgängligt för personalen att snabbt ge 

behandling. 

 

”Det är ju en mycket säker infart, den tolererar höga flöden men kan ge väldigt 

kärlretande läkemedel så den är i min värld en idel positiv bild av centrala 

infarter”. 

 

”Jag tycker det är ett väldigt bekvämt sätt om man har svårt sjuka patienter som 

kräver mycket läkemedel och infusioner, då så är det ett jättebra sätt tycker jag.  
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CVK bekvämt för patienten 

Deltagarna poängterade även bekvämligheten för patienter som fått CVK, där de jämförde de 

patienter som endast hade perifera venkatetrar. Dessa patienter kunde enligt deltagarna många 

gånger vara mer besvärade då perifera venkatetrar ökade risken att infusioner gick subcutant vilket 

var smärtsamt för patienten. CVK:er med flera lumen ansåg deltagarna var en bekvämlighet för 

patienten med tanke på att de inte behövde sätta nya perifera nålar nästan dagligen, vilket orsakar 

stick och lidande för patienten. 

”Det känns ju bekvämare för patienterna också att slippa ha perifera nålar där det ofta blir 

infektioner och går subcutant”. 

 

Vikten av att arbeta aseptiskt  

I kategorin ”Vikten av att arbeta aseptiskt” belyses sjuksköterskans syn på vikten av att arbeta 

aseptiskt. Gemensamt för många av deltagarna var vikten av att vara noggrann vid hantering och att 

följa hygienrutiner, med ett mål att ingen skall råka ut för infektioner till följd av centrala 

venkatetrar.  

Att ha ordning och vara noggrann  

Att göra ett bra jobb och vara noggrann vid hanteringen var av stor betydelse och vikten av ett 

aseptiskt arbetssätt poängterades av deltagarna, flertalet av sjuksköterskorna tog upp de risker som 

CVK:er kan medföra för patienten. Genom att ha märkta slangar och förband med läkemedelsnamn 

och datum fick de större överblick, de kände då att de hade kontroll och ordning. Just känslan av 

kontroll var för många sjuksköterskor viktigt. Att under sitt pass hinna gå igenom och se över 

förband, slangar och märkning var ett mål för dem. 

 

”Aseptik innebär rena spritade händer, desinfekterade och sen att man vid varje 

moment ser till att sprita infarter, ser till att kopplingar sitter fast där de ska, 

korkar sitter på där dom ska och så. Att det inte kommer in något annat. 

Renligheten i övrigt, hygien…”  

 

”Jag tänker på varje sak som kommer i kontakt med CVK:n. Jag vill ju helst 

stänga in hela…”. 
 

Att följa hygienrutiner 

Många var medvetna om gällande hygienföreskrifter och uppgav att de följde ett särskilt PM där 

dessa fanns och de baserades utifrån vårdhandboken. Kunskap om hygienens betydelse vid 

hanteringen av CVK var något som de fått under sin grundutbildning till sjuksköterska. Majoriteten 

av deltagarna ansåg att när de arbetat på intensivvårdsavdelningen en tid, var mer noggrann med 
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hygienen eftersom de arbetar med dem dagligen och lärde sig hygienrutiner utantill. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att eftersom intensivvårdpatienter är mycket infektionskänsliga var vikten av att 

följa hygienrutiner mycket stor, för att undvika infektioner.  

 

” Vårt PM är det som styr hur man ska hantera den. Desinficering av membran, 

bytesrutiner av gamla kranar, hur länge man får använda samma slangar när du 

infunderar olika produkter, bytesrutiner av förband och rutin av kontroll av 

instick”. 

 

” De mesta av hygienrutinerna får man lära sig på grundutbildningen till 

sjuksköterska. Så de är i regel inga nyheter utan det är ett arbetssätt man lär sig, 

som man helt sonika ska följa”. 

 

Att brista i handhavandet 

I kategorin ”Att brista i handhavandet” framkom det från deltagarna att brister var vanligt 

förekommande. Trots goda kunskaper och medvetenhet om olika risker med CVK, uppgav 

sjuksköterskorna att det fanns brister i hanteringen av dessa. Dessa brister kunde både vara person- 

eller situationsbundna.  

Brister i akuta situationer 

Deltagarna berättade att i akuta situationer fick ett korrekt handhavande av CVK:er stå åt sidan till 

förmån att rädda patientens liv. Detta kunde exempelvis innebära att inte sprita membran innan en 

injektion eller infusion, felaktig koppling av läkemedel eller att bytesrutiner fick stå åt sidan. Vissa 

berättade att mer personal många gånger skulle öka chansen att hinna utföra sina arbetsuppgifter 

korrekt, personalbemanningen spelade en viktig roll. 

 

”Man kan säkert hur många gånger som helst plocka ut enskilda händelser där det 

inte är bra. Men de olika miljöerna och olika scenarierna här på IVA kan vara så 

att man får lägga hygienrutinerna och det mesta andra åt sidan, fokusera på att 

den här människan kommer att dö om vi inte gör något just nu…Men om det 

brinner till så lägger man allt sånt (hygien) åt sidan till förmån för ABCDE”.  

 

”Du får ingen långtidsöverlevnad om du inte har nån korttidsöverlevnad”.  
 

Personbundna brister 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att följa hygienrutiner. De uppgav dock att flertalet kollegor 

slarvade med hanteringen och att följa dessa rutiner. Bytesrutiner och aseptiskt handhavande var 

exempel hygienrutiner som inte följdes. Även vikten av att sänka huvudändan till planläge vid 

hantering av CVK:er uppgavs, men gjordes inte. Det var vissa sjuksköterskor som antydde detta 

vara mer vanligt vid patientövertag från viss personal, vissa slarvade mer än andra. Till största del, 
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trodde vissa av sjuksköterskorna att dessa brister berodde på attityden hos personalen, de tog den 

bekväma vägen för att vara mer ”effektiv”.  

 

”Men för det mesta tror jag bara att det helt enkelt är en attitydfråga.. Jag tror 

nog att vi alla har kunskapen. Men sen är det såhär att det är en sak vad som står 

på papper och en sak vad som fungerar i verkligheten. En sak vad idealet är och 

sen en sak vad verkligheten tillåter”.  

 

”Det är fullständig lättja inblandad i många fall, att det är mycket bekvämare, att 

ja men va fan jag står ju redan här…” 

 

 

Att slarva med dokumentationen 

Det framkom att det fanns ett flertal ställen att dokumentera på; i datajournal, på olika 

pappersjournaler samt ”på patienten”. Detta var enligt många sjuksköterskor något som medförde att 

vissa ställen slarvades att dokumenteras på. Till följd av detta uppgav de risken att datum för nästa 

byte av slangar eller förband blev oklart. Det framkom en önskan att ha ett och samma 

dokumentationsställe, gärna tillsammans med övriga katetrar. Detta för en mer lättöverskådlig 

journal som även uppgavs vara mer patientsäker då risken att glömma att dokumentera enligt vissa 

skulle minska.  

 

”Ifyllnad av checklista. Ja alltså det är samma där, det ska göras men inte alltid 

som det följs. Det prioriteras kanske inte alltid. Det kan ju vara så att det är bytt 

men inte uppskrivet, och då är det ju inte bytt. Men det är nog oftare som det sköts 

än att listan ifylld”. 
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Metoddiskussion 

Sjuksköterskorna beskrev öppet sina erfarenheter under intervjuerna, de var även öppna med sina 

egna och kollegors svagheter vilket styrker trovärdigheten i vårt resultat. Utifrån egna erfarenheter 

tror vi att detta resultat skulle kunna bli liknande på andra intensivvårdsavdelningar. Detta då det är 

ett problem vi lokaliserat under verksamhetsförlagd utbildning och under tjänstgöring på 

intensivvårdsavdelning. Vad gäller sjuksköterskors upplevelser av att hantera CVK behövs mer 

forskning för en djupare förståelse och för att kunna precisera problemområden.  

 

Enligt Polit och Beck (2010, s. 506) används kvalitativ forskning för att beskriva och förklara 

personliga upplevelser som inte är så undersökta. Graneheim och Lundman (2004) och Polit och 

Beck (2010, s. 106-107) betonar vikten av en studies pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

Vi valde att göra en intervjustudie då vi anser att trovärdigheten för studien blir högre. Detta då 

deltagarnas svar på frågorna kan utvecklas och beskrivas på ett ingående sätt. Med 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor fick deltagarna själva styra sitt sätt att arbeta sig 

igenom intervjun. Ordningsföljden på frågorna blev beroende på vilket samtalsämne deltagarna 

berättade om. 

 

Enligt Shenton (2004) och Graneheim och Lundman (2004) finns det flera olika sätt att styrka en 

studies trovärdighet, credibility. Termen trovärdighet innebär att fynden som framkommer i studiens 

resultat ska vara rimliga, fynden ska även kunna återfinnas i materialet. Det insamlade materialet 

måste svara på forskarnas fråga. Trovärdigheten kan även styrkas genom att forskarna väljer den 

mest lämpliga metoden för insamlandet av data. Eftersom det är sjuksköterskor som själva berättat 

om sina erfarenheter, utan påverkan från intervjuarna eller kollegor till deltagarna, kan resultatet ses 

som trovärdigt. Informationen om anonymitet utlovades dessutom vilket ytterligare minskar risker 

för att deltagarna inte uppger korrekt information. Trovärdigheten för denna studie har även styrkts 

genom citat från sjuksköterskornas berättelser. En annan aspekt som styrker trovärdigheten är att 

intervjuerna var från två sjukhus i Sverige och att de hade liknande upplevelser kring sina 

erfarenheter av att hantera centrala venkatetrar, oberoende av ålder, kön och yrkeserfarenhet. 

Deltagarna var utvalda av sin avdelningschef utifrån våra önskemål. De fick information om att de 

när som helst kunde avbryta och ej längre medverka i studien, utan att uppge något skäl. De fick 

även information om att det inte fanns några rätt och fel i frågorna, att det inte var något 

kunskapstest.  
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Shenton (2004) belyser vidare att termen pålitlighet, dependability, styrks om forskarna varit 

noggrann i sin metodbeskrivning, att läsarna kan följa de steg som tagits för att få fram resultatet. 

Metodens tillvägagångssätt har tydligt beskrivits i denna studie. Intervjuerna utfördes tillsammans 

och därefter transkriberades intervjudata ordagrant var för sig. Utöver transkriberingen har allt 

arbete gjorts tillsammans, vilket gör att vi känner till vårt material mycket väl. 

 

Studiens pålitlighet kan även styrkas av studiens överförbarhet, transferability (Shenton, 2004). 

Överförbarhet innebär att resultatet i ett annat, liknande sammanhang kan förväntas vara ungefär 

likvärdigt. Likanande studier, där intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att hantera centrala 

venkatetrar studerats, har ej funnits vid artikelsökning. Dock kan denna studies resultat tänkas vara 

överförbart till andra intensivvårdsavdelningar. Detta då egna erfarenheter, från yrkeslivet och 

verksamhetsförlagd utbildning på intensivvårdsavdelning, går att känna igen i de resultat som 

framkommit i studien. 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att handha centrala 

venkatetrar samt deras uppfattningar om ett aseptiskt arbetssätt vid hanteringen av dessa. Resultatet 

visade på en osäkerhet i början av sjuksköterskekarriären med rädsla för felaktig hantering. Med 

åren som intensivvårdssjuksköterska fick de stor vana och erfarenhet att hantera centrala infarter. 

Deltagarna var överens om vikten av ett korrekt handhavande och ett aseptiskt arbetssätt för att inte 

utsätta patienten för några risker. Sjuksköterskorna var medvetna om vilka rutiner och riktlinjer som 

gällde vid hanteringen av CVK:er men dessa följdes inte alltid. 

 

Som tidigare beskrivits i bakgrunden visade flertalet studier på nackdelar med CVK:er. Risken att 

drabbas av infektion till följd av ett bristande handhavande av CVK:er har visats vara stor. Dessa 

infektioner kan leda till blodförgiftning och i värsta fall patientens död (Cairns et al., 2010; Salomao 

et al., 2008 & Theaker, 2005). Eftersom det är sjuksköterskor och då framför allt 

intensivvårdssjuksköterskor som handskas med dessa katetrar, önskades intensivvårssjuksköterskans 

egen syn på vikten av korrekt hantering av centrala infarter undersökas. 

 

I kategorin "Erfarenhet ökar kunskapen om CVK" framkom att sjuksköterskorna hade en stor 

erfarenhet av att hantera CVK:er. De berättade att de varit novis och osäker i början av karriären 

medan de nu kände sig mycket säker och kompetent på området eftersom de nu hade en stor vana att 

hantera dem. Enligt en studie av Takase (2012) upplevde sjuksköterskor att de första tio åren inom 



 

 

15 
 

yrket var den tid de kände att deras kompetens ökade som mest. Sjuksköterskorna i denna studie 

hade aldrig varit med om någon negativ incident för patienten och var idag inte längre rädda för det. 

Vi fick många gånger uppfattningen om att den erfarenhet deltagarna fått under åren till viss del 

medfört att de inte längre ”trodde” på vissa risker så som luftemboli och att de därför negligerades. 

Dock finns det studier som styrker risken för luftemboli. Drewett (2009) menar att under inandning, 

då det intrathorakala och det intravenösa trycket är lägre än atmosfärtrycket riskeras att luft komma 

in i vensystemet om kateterslangarna inte är slutna. Symtom på luftemboli kan bland annat vara 

dyspné, takykardi och svag puls, hypotension och förvirring. En patient som drabbas av luftemboli 

har en dödlighet på 29-50% (Drewett, 2009). Ovanstående symtom förekommer ofta på 

intensivvårdspatienter, varför det kan vara svårt att veta om en patient drabbats av luftemboli eller 

inte. Enligt Drewett (2009) är det av stor vikt att sjuksköterskor som hanterar dessa katetrar har 

kunskap om hur ett korrekt handhavande utförs, att hela tiden ha ett slutet system samt om möjligt 

alltid använda infusionspumpar med luftvarning.  

 

I kategorin "CVK som ett nödvändigt hjälpmedel" framkommer att sjuksköterskorna sett en stor 

frekvensutvecklingen av antalet CVK:er, även antalet lumen har ökat vilket de såg som positivt då 

behandlingsmöjligheterna ökade i och med detta. Sjuksköterskorna poängterade även att det var 

bekvämare för patienterna då de inte behövde utsättas för onödigt lidande i form av smärta i 

samband med insättning av perifera infarter. Det finns dock risker med både frekvensutvecklingen 

samt antalet lumen. Theaker (2005) menar att dessa faktorer kraftigt ökar risken för vårdrelaterade 

infektioner och att läkaren innan insättning av en CVK noga bör överväga hur många lumen som är 

nödvändigt. Detta kan tänkas att sjuksköterskorna till viss del kan påverka genom att ifrågasätta om 

exempelvis en CVK med fyra lumen är nödvändigt i enskilt patientfall.  

 

Det framkom i resultatet under kategorin "Vikten av att arbeta aseptiskt" att deltagarna ser på hygien 

och aseptik som något med stor betydelse, med ett mål att ingen patient skall råka ut för infektion till 

följd av CVK. Medvetenheten om vikten av att arbeta noggrant och märka slangar och förband var 

stor. De hade även en förståelse för riskerna med infektion om hygienen kring CVK:er inte sköttes 

korrekt. Detta kan stärkas av flertalet studier som belyser vikten av god aseptik och ett korrekt 

handhavande (Caguioa, Pilpil, Greensitt, & Carnan, 2012 & Theaker, 2005). Studierna visar hur god 

hygien minskar risken för infektion hos patienter med venkatetrar. Detta innebär rena, spritade 

händer, användande av handskar vid hantering av venkatetrar, att membran spritas och lufttorkas 

innan injektion och non-touch teknik används. Även betydelsen av daglig inspektion av 
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insticksstället, förbandkontroll och korrekt utförd dokumentation poängteras. Till dokumentationen 

hör bland annat märkning av förband och dokumentation i patientjournal (Caguioa et al., 2012).  

 

I kategorin "Att brista i handhavandet" framkom både person- och situationsbundna brister, många 

gånger till förmån för att rädda patientens liv. Flertalet sjuksköterskor inte trodde att orsaken till de 

brister som belystes berodde på kunskapsbrist och ytterligare utbildning var därför inte nödvändigt 

enligt dem. Personbundna brister var vanligt och de berodde många gånger på sjuksköterskans 

attityd. De menade att attityden var en bidragande orsak till att det slarvades med bland annat hygien 

och dokumentation. Dock visar ett flertal studier att sjuksköterskor som får utbildning och 

upprepning av denna kunskap, blir noggrannare i handhavandet av centrala venkatetrar. I studier av 

East och Jacoby (2005) och Tsuchida, Makimoto, Toki, Sakai, Omaka och Otani (2007) har 

forskarna jämfört rutiner kring centrala infarter före och efter en intervention. I studien framkom att 

sjuksköterskor efter utbildning och implementering av ny checklista rörande hantering av centrala 

infarter, blev signifikant mer noggrann i sitt handhavande. Bland annat så blev sjuksköterskorna mer 

noggrann med att märka förbandet och de olika infusionsslangarna till CVK:n. Detta pekar på att 

utbildning, som syftar till att upprepa kunskap till personal som handhar dessa katetrar, kan leda till 

ökad patientsäkerhet. Även Vandijck, Labeau, Secanell, Rello och Blot (2008) poängterar att 

utbildning och träning för sjuksköterskor, tydligt minskar förekomsten av infektioner relaterat till 

CVK:er. De menar även att användande av checklista som fylls i dagligen leder till ökad 

patientsäkerhet då rutiner inte lika lätt glöms bort eller missas. Att utbilda personal i ett korrekt 

handhavande av CVK:er, leder till minskad frekvens av komplikationer till följd av dessa. 

Utbildning för personal har även visats sig vara kostnadseffektivt för sjukvården och 

samhällsekonomin (Cooper et al., 2014).  

 

Vissa av deltagarna tog även upp att de brister som förelåg många gånger kunde bero på bristen på 

personal. De kände sig underbemannade och stressade. Till följd av detta så hann de inte, eller så 

prioriterade de inte en korrekt hantering och hygien. Pittet (2005) anser att många vårdrelaterade 

infektioner uppstår till följd av underbemanning, att balansen mellan resurser och arbetsbördan är 

allt för stor. Sjuksköterskorna hinner inte med alla de arbetsmoment som de är ålagda att göra under 

sitt arbetspass, detta resulterar i att de känner sig misslyckade och till slut utbrända i sitt 

sjuksköterskearbete. Sjukhusens personaladministration och politiker måste bli medvetna om att de 

spelar en viktig roll och har ett stort ansvar när det gäller patientsäkerheten (Pittet, 2005).  

 



 

 

17 
 

Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori, behovsteorin, ska sjuksköterskan se till människans 

grundläggande behov. Detta innefattar allt från andning till hudens kondition och förebyggande av 

infektioner. Det är något som sjuksköterskor ska arbeta för och sträva mot (Halloran, 1996). På 

intensivvårdsavdelning är patienterna svårast sjuka och kräver många gånger hjälp med alla sina 

basala behov eftersom de kan vara sederade och ligga i respirator. Dock har det genom denna studie 

framkommit att intensivvårdssjuksköterskorna i sitt dagliga arbete inte har möjlighet att tillgodose 

patienten alla dessa behov, vilket kan vara en patientsäkerhetsrisk då dessa patienter är väldigt 

infektionskänsliga. Detta kan anses som ett allvarligt problem som bör uppmärksammas och lyftas 

fram med eventuella förbättringsåtgärder för ökad patientsäkerhet. Akuta situationer inträffar 

dagligen på intensivvårdsavdelningar och i dessa situationer tvingas man prioritera. Det är inte heller 

ovanligt med hög arbetsbelastning på grund av krävande patienter och otillräckligt med personal. 

Trots att detta kan tyckas vara anledningar som anses vara skäliga för att ”tumma” på vissa riktlinjer 

och rutiner så får det inte glömmas att patientens hälsa kan riskeras. Det borde vara ett rimligt mål 

att satsa på att inga missar i hanteringen av CVK:er skall förekomma. Upprepad utbildning om 

hygien och rutiner kring handhavande medför en lägre frekvens av misstag och därigenom minskad 

risk för infektion och sepsis, vilket styrks av ett flertal studier (East & Jacoby 2005; O´Grady et al., 

2011; Theaker, 2005; Tsuchida et al., 2007 & Vandijck et at., 2008).  

Klinisk implikation 

Upprepade utbildningstillfällen, inriktade på handhavande och aseptik vid hantering av centrala 

infarter bör implementeras. Genom uppföljning och utvärdering av detta skulle personalens kunskap 

och insikt öka. Det skulle även medföra mindre risk att misstag begås och att patientens hälsa 

riskeras. 

Konklusion 

Genom denna studie kan intensivvårdssjuksköterskor få en ökad insikt och en medvetenhet om de 

brister som föreligger och hur viktigt det är med ett korrekt handhavande av CVK:er. De kan få en 

förståelse av att utbildning och upprepning av kunskap om hur CVK:er skall hanteras kan minimera 

risker och öka patientsäkerheten.  
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