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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: CVK-relaterade infektioner i blodbanan är förenat med förlängd sjukhusvistelse, 

ökad mortalitet, ökade ekonomiska kostnader samt ökat lidande för patienten. Användningen 

av centrala venösa katetrar ökar och därmed är risken att drabbas av infektion större. Det finns 

en bristande kunskap hos sjuksköterskan gällande förebyggandet av dessa infektioner och en 

bristande följsamhet till riktlinjer. Syfte: Beskriva hur sjuksköterskan kan förebygga CVK-

relaterade infektioner i blodbanan. Metod: Allmän litteraturstudie av kvantitativa artiklar. 

Resultat: En kombination av utbildning, praktiska åtgärder såsom skötsel, hygienrutiner och 

checklistor samt feedback minskade antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan. 

Slutsatser: Utbildning, olika typer av praktiska åtgärder samt feedback minskar antalet CVK-

relaterade infektioner i blodbanan och är viktigt för sjuksköterskans förebyggande vård. En 

stor del av vad som framkom i resultat stämmer överens med riktlinjerna för förebyggandet av 

CVK-relaterade infektioner, dock bör utbildning och feedback prioriteras i högre 

utsträckning. Det är känt sedan tidigare att följsamhet till riktlinjer bland sjuksköterskor skulle 

underlätta utförandet av evidensbaserad omvårdnad. Mer fokus bör därför ligga på att få 

sjuksköterskor att följa riktlinjer. Klinisk betydelse: Studien kan bidra med ökad kunskap hos 

sjuksköterskor om hur CVK-relaterade infektioner i blodbanan kan förebyggas vilket i sin tur 

skulle kunna generera bättre vård, minskat lidande för patienten, minskad mortalitet samt 

ekonomiska besparingar. 

 

Nyckelord: CVK-relaterade infektioner i blodbanan, evidensbaserad omvårdnad, 

förebyggande vård, omvårdnad 



ii 
 

ABSTRACT 
 

Background: CVC-related bloodstream infections often lead to prolonged hospitalization, 

increased mortality, higher economical cost and more suffering for the patient. The usage of 

central venous catheters increases and therefore the risk of infection is also higher. When it 

comes to prevention of these infections there is a lack of knowledge amongst nurses and 

compliance with the guidelines. Aim: Describe how the nurse can prevent CVC-related 

bloodstream infections. Method: General literature review of quantitative studies. Results: A 

combination of education, hands-on initiatives such as management, hygieneroutines and 

checklists as well as feedback turned out to reduce CVC-related bloodstream infections. 

Conclusions: Education, different hands-on initiatives and feedback decreases the number of 

CVC-related bloodstream infection and is essential for the nurse’s preventive care. Most of 

the results correlate with the guidelines for the prevention of CVC-related bloodsteam 

infections, nevertheless education and feedback should be prioritized in higher extent. It is 

known that adherence to guidelines among nurses would facilitate the execution of evidence-

based nursing. Therefore more focus should be on having nurses follow the guidelines. 

Clinical importance: This study would contribute with increased knowledge amongst nurses 

regarding prevention of CVC-related bloodstream infections which would give better care, 

diminish the suffering of the patient, decrease mortality and lead to economical benefits. 

 

Keywords: CVC-related bloodstream infections, evidence-based nursing, preventive care, 

nursing care  
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INLEDNING 

Användningen av CVK (central venös kateter) ökar, både på intensivvårdsavdelningar, andra 

vårdavdelningar och i hemsjukvården och därmed ökar även risken för att fler patienter 

drabbas av CVK-relaterade infektioner (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011). 

Dessa infektioner är förenat med förlängd sjukhusvistelse, ökade kostnader samt dödlighet 

(Frykholm et al., 2014; O’Grady et al., 2011; Warren et al., 2006) och har även visat sig 

orsaka ett lidande för patienten (SKL, 2014). Författaren till föreliggande litteraturstudie har 

ett stort intresse för hur infektioner kan förebyggas inom vården och har på sin arbetsplats sett 

många centrala venösa katetrar och uppmärksammat en osäkerhet i hanteringen av dessa hos 

sjuksköterskor. Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om hur dessa infektioner kan 

förebyggas för att kunna ge bättre vård och minska lidandet för patienten.  
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BAKGRUND 

Bakgrunden presenteras en beskrivning av följande: CVK, Historisk utveckling av CVK, 

Inläggning av CVK, Sjuksköterskans handhavande av CVK, CVK-relaterad infektion som 

komplikation, Prevention av CVK-relaterade infektioner, Kunskap och utbildning om 

infektionsprevention, Lidande och Evidensbaserad omvårdnad. 

CVK 

CVK är en kateter där kateterspetsen mynnar ut i en central ven, oftast i vena cava superior. 

Vanliga ställen för inläggning är i vena subclavia (nedanför nyckelbenet), vena jugularis 

interna (på halsen) och vena femoralis (i ljumsken) (Johansson, 2014c). En CVK kan ha flera 

lumen och används som ändamål för bland annat administrering av läkemedel och 

nutritionsstöd, fysiologiska mätningar samt provtagningar (Acosta et al., 2010). De vanligaste 

indikationerna för CVK inläggning är: svårstucken patient som behöver en infart, infusion av 

läkemedel som är vävnadstoxiska, vasokonstringerande eller kärlretande, om patienten ska få 

annan specifik behandling samt långvarigt behov av intravenös access (ibid.). 

Historisk utveckling av CVK 

Idag spelar centrala venösa katetrar en viktig roll i sjukvården där de möjliggör bland annat 

nutrition och medicintillförsel intravenöst (Peters, 2009). De första försöken med intravenös 

nutrition och medicintillförsel gjordes av Sir Christopher Wren. År 1656 använde han sig av 

en fjäderpenna från en gås som han fäste i en griskissblåsa, för att administrera en blandning 

av vin, ale och opium till hundar. År 1733 kom Stephen Hales på idén att sätta in ett glasrör in 

i ven- och artärsystemet hos en levande sto i syftet att mäta blodtrycket. Werner Forssman 

gjorde år 1929 ett experiment där han kateteriserade sig själv och fick därefter, år 1956, 

nobelpriset i medicin tillsammans med André Cournand och Dickinson Richards. Första 

gången en venkateterisering användes på människor var år 1941 och utfördes då av André 

Cournand och Ranges (ibid.). 

Inläggning av CVK 

Det innebär en stor komplikationsrisk att ha en CVK och beslut om inläggning ska övervägas 

noggrant (Johansson, 2014c) samt ordineras och utförs av läkare, om möjligt på operationssal 

(Acosta et al., 2010; Johansson, 2014a). Patienten har enligt Patientlagen (SFS 2014:82, kap. 

3, 1§) rätt till information om väsentliga komplikationer och biverkningar, eftervård samt 

information om möjligheten till andra behandlingsalternativ. Inläggning sker under steril 
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teknik där läkaren bär munskydd, steril rock och sterila handskar. Klorhexidinsprit 5 mg/ml 

används för att desinficera området kring instickstället (Acosta et al., 2010; Johansson, 

2014a). Checklista under inläggning ska fyllas i av sjuksköterska, undersköterska eller läkare 

(Acosta et al., 2010). Lokalbedövning används under inläggning men även sedering kan 

behöva användas vid behov (Johansson, 2014a). Efter inläggning ska kateterns intravasala 

läge bekräftas via exempelvis röntgen innan den används (Acosta et al., 2010). 

Sjuksköterskan ska observera patientens andning, puls, blodtryck och instickställe de första 

timmarna efter CVK inläggning (Johansson, 2014a). 

Sjuksköterskans handhavande av CVK 

CVK får hanteras av en läkare eller sjuksköterska och alla som handhar en CVK bör ha 

tillräcklig kunskap för detta (Acosta et al., 2010). Sjuksköterskan ska alltid kontrollera 

blodretur innan CVK används och patienten ska då ligga i planläge (Johansson, 2015a; 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2011). Injektionsventilen ska desinficeras innan 

injektion/infusion/transfusion ges och alla infartsvägar ska vara märkta för att undvika 

förväxling (Johansson, 2015a). Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas vid hantering av 

CVK (Acosta et al., 2010; Johansson, 2015a; SKL, 2011). 

Inom slutenvården byts förband, slangar, kopplingar och injektionsmembran var tredje till var 

femte dag och inom öppenvård rekommenderas byte en gång per vecka (Acosta et al., 2010; 

Johansson, 2015b). Om förbandet lossnat, är fuktigt eller smutsigt ska omläggning ske 

omedelbart. Huden kring CVK ska tvättas med klorhexidinsprit 5 mg/ml och därefter lufttorka 

innan nytt förband appliceras (Johansson, 2015b). För att minska infektionsrisken kan 

klorhexidinkompress användas under förbandet (Acosta et al., 2010). Användande av CVK 

som bryter systemet bör göras så få gånger som möjligt, då detta innebär ökad infektionsrisk 

(Johansson, 2014b). Inspektion av instickstället ska göras varje dag inom slutenvården 

avseende rodnad, svullnad, värmeökning eller sekretion (Acosta et al., 2010; Johansson, 

2014b; SKL, 2011). I öppenvården ska detta göras vid varje omläggning eller vid behov 

(ibid.). Om misstanke av infektion finns bör infektionsparametrar såsom CRP, LPK, 

kroppstemperatur samt odling tas (Acosta et al., 2010). Behovet av CVK ska ifrågasättas 

dagligen och avlägsnande av CVK ska ske snabbast möjliga (ibid.). 

CVK-relaterad infektion som komplikation 

Det finns en rad komplikationer som kan uppstå i samband med CVK (Acosta et al., 2010; 

Johansson, 2014b). Dessa är bland annat: pneumothorax, luftemboli, ocklusion och infektion 
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(ibid.). Vårdrelaterade infektioner är ett av de största hoten mot patientsäkerheten och orsakar, 

utöver stort lidande, cirka 750 000 extra vårdagar och beräknas kosta cirka 6,5 miljarder 

kronor (SKL, 2014). CVK-relaterade infektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade 

infektionerna (SKL, 2014; Warren et al., 2006). 

I avsnittet nedan kommer CVK-relaterad infektion beskrivas som en typ av komplikation och 

följande kommer behandlas: Incidens, Definition, symtom och tecken, Diagnostik, behandling 

och Riskfaktorer samt Sepsis. 

Incidens 

År 2013 stod CVK-relaterade infektioner för 2,7 procent av alla vårdrelaterade infektioner 

(SKL, 2013). Incidensen av CVK-relaterade infektioner i blodbanan beräknas i USA till 

250 000 per år (O’Grady et al., 2011) och förlänger sjukhusvistelsen med upp till 14 dagar 

(Leistner, Hirsemann, Bloch, Gastmeier & Geffers, 2013). Leistner et al. (2013) menar att 

mediankostnaden för varje CVK-relaterad infektion är 29 909 euro, vilket motsvarar cirka 

280 000 svenska kronor (enligt valutakurs maj 2016). 

Definition, symtom och tecken 

Den vanligaste definitionen på en CVK-relaterad infektion är blodburen infektion, där den 

engelska översättningen är ”Catheter-related bloodstream infection” (CRBSI) (SKL, 2011). 

Definitionen kräver att samma mikroorganism som finns i CVK, också har hittats i en perifer 

ven. Symtom på en systeminflammation, engelskans ”Systematic inflammatory response 

syndrome” (SIRS) ingår också i gruppen CRBSI (ibid.). Kateterrelaterade blodinfektioner 

delas också in i primär och sekundär (O’Grady et al., 2011). Om infektionen uppkommit inom 

48-timmar sedan CVK lagts in räknas infektionen som primär. Om grundkällan till 

infektionen är annan än CVK räknas den som sekundär (ibid.). 

Det finns olika typer av infektioner orsakade av CVK: lokal hudinfektion, kolonisation, 

kateterrelaterad infektion och kateterrelaterad blodflödesinfektion (Hagberg, 2015). Symtom 

på lokal hudinfektion är rodnad, var och svullnad vid instickstället. Vid kolonisation av 

kateterspetsen syns inga infektionssymtom hos patienten. En kateterrelaterad infektion 

innebär växt av mikroorganismer på kateterspetsen där patienten visar upp infektionstecken 

och andra orsaker till infektion kan uteslutas. Kateterrelaterad blodflödesinfektion fastställs 

som växt av samma mikroorganism på kateterspets och i blododling tagen genom annan ven 

än CVK samt minst två infektionstecken uppfyllda. Om patienten uppvisar följande tecken 

ska misstanke om bakteriell infektion delges: kroppstemperatur över 38 grader, puls över 90 
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slag/minut, andningsfrekvens över 20/minut (ibid.) eller lågt blodtryck (SKL, 2011). Om inga 

andra förklaringar till dessa tecken finns ska CVK-relaterad infektion likväl misstänkas 

(Hagberg, 2015). Föreliggande litteraturöversikt baseras på definitionen av alla typer av 

CVK-relaterade infektioner i blodbanan.  

Sepsis 

Sepsis är kroppens systeminflammatoriska svar på allvarlig infektion och kan graderas i 

sepsis, svår sepsis och septisk chock (Socialstyrelsen, 2013). Sepsis är förenat med 

komplikationer, mortalitet samt högre ekonomiska kostnader (Centers for Disease Control and 

Prevention [CDC], 2015). Dödligheten hos patienter med svår sepsis har visat sig vara upp till 

43,6 procent och med septisk chock upp till 58,8 procent (Fleischmann et al., 2016). 

Diagnostik, behandling och riskfaktorer 

Vanligaste bakterien som orsakar CVK-relaterade infektioner är koagulasnegativa 

Stafylokocker (Hammarskjöld, Wallén, & Malmvall, 2006; Leistner et al., 2013; O’Grady et 

al., 2011). Bakterien finns på huden och kan komma in i blodet via inläggning, injektion eller 

infusion (Johansson, 2014b). De mest allvarliga infektionerna orsakas av Stafylokocker 

aureus och andra gramnegativa bakterier (Hagberg, 2015). 

Om tecken på infektion finns ska sjuksköterska eller läkare avlägsna CVK och blododling tas 

(Hagberg, 2010). Ny CVK kan läggas in i annat kärl om inte inläggning av perifer venkateter 

(PVK) är möjligt (ibid.). Forskning visar att långvarigt bruk av CVK, dubbel lumen och 

insättning innan 2011 är viktiga riskfaktorer för infektion (Wong et al., 2016). 

Prevention av CVK-relaterade infektioner 

Enligt Socialstyrelsen (2006) definieras förebyggande hälso- och sjukvård som ” åtgärder som 

syftar till att bevara god hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat 

hälsotillstånd”. I början av 1980-talet ställdes krav på en förändrad struktur på hälso-och 

sjukvården, och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastställdes i samband med 

detta (Folkhälsomyndigheten, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) § 1 är 

avsedd för att ”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”. Hälso- och 

sjukvården ska enligt § 2c (HSL, SFS 1982:763) arbeta förebyggande för ohälsa och hälso- 

och sjukvården ska bedrivas så att kraven på god vård uppfylls (HSL, SFS 1982:763, 2 §). 

Vården ska vara av god kvalitet och god hygienisk standard och patientens rätt till trygghet i 

vården ska tillgodoses (ibid.). Vidare bestäms i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 2 § kap. 
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3 att det är vårdgivarens ansvar att ta till de åtgärder som krävs för att förebygga att patienter 

ådrar sig vårdskador.  

CDC har utformat riktlinjer för att förebygga kateterrelaterade infektioner i blodbanan 

(O’Grady, 2011). Dessa är riktade till hälso- och sjukvårdspersonal som lägger in intravenösa 

katetrar, handhar dem, och för de som är ansvariga för övervakning och kontroll av infektion 

på sjukhus, poliklinikpatienter och i hemsjukvården. Dessa riktlinjer innehåller följande 

ämnen: utbildning, övning och bemanning, val av kateter och insättningsställe samt 

användning av adekvat handhygien och aseptisk teknik vid handhavande av CVK (ibid.). 

Baserat på CDC’s riktlinjer har SKL (2011) skapat ett åtgärdspaket gällande förebyggande av 

CVK-relaterade infektioner ämnade till CVK med korttidsbruk (3-4 veckor). Åtgärdspaketet 

innehåller samma fem punkter som CDC’s riktlinjer men betonar även vikten av daglig 

utvärdering av behovet av CVK samt korrekt ställd diagnos på CVK-relaterad infektion 

(ibid.). En guide vid namn ”central line bundle” har även utformats innehållande en 

sammansättning av flera förebyggande åtgärder (Institute of Healthcare Improvement [IHI], 

2012). Denna guide fokuserar på samma fem nyckelpunkter som CDC och SKL.  

Sjuksköterskan kan göra en rad åtgärder för minska incidensen av CVK -relaterade 

infektioner (Acosta et al., 2010; Ramritu, Halton, Cook, Whitby & Graves, 2008) och upp till 

två tredjedelar av dessa infektioner kan förebyggas med genomförande av rätta förebyggande 

åtgärder (Srinivasan, 2011). Trots att det finns riktlinjer kring prevention av infektioner, är 

följsamheten till dessa bristfällig hos hälso- och sjukvårdspersonal (Alkubati, Ahmed, 

Mohamed, Fayed & Asfour, 2015). När riktlinjer inte följs kan inte sjuksköterskorna bedriva 

patientsäker vård (Jeffery & Pickler, 2014). 

Kunskap och utbildning om infektionsprevention 

Enheter som rutinmässigt lägger in CVK ska ha en organisation beträffande utbildning, 

inläggning, användning och utvärdering av CVK. Likaså ska andra avdelningar som handskas 

med CVK ha väl kända kliniska riktlinjer innefattande hantering av komplikationer samt 

uppföljning av dessa (Acosta et al., 2010).  

Det finns en bristande kunskap hos sjuksköterskor gällande prevention av CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan (Alkubat et al., 2015; Koutzavekiaris et al., 2011; Ullman, Long & 

Clarie, 2014). I en studie av Koutzavekiaris et al. (2011) där sjuksköterskor och läkares 

kunskap om CVK-relaterade infektioner undersöktes, var den procentuella 
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rättsvarsfrekvensen endast 42,9 procent. Sjuksköterskor hade dock bättre kunskap om 

handhavandet och proceduren kring inläggning av CVK än läkare (Alkubati et al., 2015; 

Koutzavekiaris et al., 2011). Endast 40,8 procent av sjukhusen hade årliga utbildningar om 

handhavande av CVK för sjuksköterskor (Fakih, Heavens, Ratcliffe & Hendrich, 2013). 

Labeau et al. (2009) undersökte kunskapen om CDC’s riktlinjer hos 3405 sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelningar i 22 europeiska länder. Endast 26 procent av sjuksköterskorna visste 

hur ofta CVK-set bör bytas ut och endast 14 procent visste vilken klorhexidinsprit som 

rekommenderades som desinfektionsmedel (ibid.). Vidare kom Warren et al. (2006) i sin 

studie fram till att 80 procent av IVA avdelningarna hade skriftliga riktlinjer angående 

insättning av CVK, 28 procent gällande maximala sterila försiktighetsåtgärder vid insättning 

och 52 procent hade utbildningsprogram. Endast 36-60 procent av avdelningarna hade 

riktlinjer om handhygien innan handhavande av CVK (ibid.).  

CENTRALA BEGREPP 

I detta avsnitt kommer centrala begreppen lidande och evidensbaserad omvårdnad att 

beskrivas. 

Lidande 

CVK har visat sig orsaka obehag, känslor av ångest och begränsningar för patienten 

(Engervall, Björvell, Hast & Björkholm, 2009). Vidare menar även SKL (2014) att CVK-

relaterade infektioner medför ökat lidande för patienten, då sjukhusvistelsen förlängs.  

Definitionen av att lida är enligt Arman (2012) ”att genomleva och utstå smärta, att vidkännas 

smärtsamma omständigheter, att genomgå, att uthärda, fördra, tåla och bära” (Arman, 2012, s. 

186). Lidandet i vården beskrivs enligt Eriksson (1994) som sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande uppkommer när ett glapp finns mellan patientens behov och begär och det 

förhållningssätt som sjuksköterskan har till den lidande människan. Att lindra lidande är 

motivet för all vård och det är viktigt att sjukvårdspersonal inte orsakar ökat eller onödigt 

lidande för patienten (ibid.) Tidigare forskning visar att patientens hälsa och välmående samt 

förtroendet för hälso- och sjukvården påverkades negativt genom vårdlidandet (Berglund, 

Westin, Svanström & Sundler, 2012). Patienterna kände en maktlöshet, en känsla av att tappa 

sina rättigheter samt en känsla av mindre chans till delaktighet i sin egen vård (ibid.). 

Patientens vårdbehov bör tydas och förstås i termer av dennes upplevelser av lidande, men 
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också i relation till upplevelser av glädje och välbefinnande (Fagerström, Eriksson & 

Bergbom Engberg, 1998). 

Evidensbaserad omvårdnad 

Begreppet evidensbaserad hälso- och sjukvård härstammar ursprungligen från David Sackett 

och hans medarbetare (Sackett, Rosenberg, Gray, Hayenes & Rickardson, 1996). Sackett et al. 

(1996) definierar evidensbaserad medicin som ”det samvetsgranna, tydliga och omdömesgilla 

användandet av bästa aktuella bevis vid beslut om individuella patienters vård” (s. 71). 

Tillämpning av evidensbaserad medicin innebär enligt dem att integrera individuell klinisk 

expertis med bästa tillgängliga externa kliniska bevis från systematisk forskning (ibid.). 

Begreppet ”Evidence-based nursing översätts ”evidensbaserad omvårdnad” har på senare år 

kommit att gälla flera vårdprofessioner där denna typ av vård bör tillämpas, såsom omvårdnad 

och sjukgymnastik (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Det finns en variation av beskrivningen av begreppet i litteraturen. Willman et al. (2016) 

beskriver evidensbaserad omvårdnad som ett förhållningssätt och en process. Processen 

innebär att vetenskapliga resultat används och kompletteras med kunskaper, resurstillgångar 

och patientens önskemål och förväntningar som tillsammans resulterar i god omvårdnad (se 

Figur 1). 

 

Figur 1. Illustration av evidensbaserad omvårdnad i vårdsituationer (Willman et al., 2016, sid. 30).  

Vidare menar International Council of Nurses [ICN] (2012) att sjuksköterskan inom området 

för sin profession ska tillgodogöra sig forskningsbaserad professionell kunskap som stöd för 

att kunna bedriva evidensbaserad vård. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innehåller fyra 

grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
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lidande. Här belyses att sjuksköterskan själv är ansvarig för sin yrkesutövning och ska 

ständigt hålla sig uppdaterad om ny forskning för att upprätthålla sin yrkeskompetens (ibid.). 

Svensk sjuksköterskeförening [SFF] (2016) påtalar att sjuksköterskan har ett ansvar att vården 

som bedrivs kan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Föreliggande studie 

baseras på definitionen av Willman et al. (2016). 

PROBLEMFORMULERING 

CVK innebär stora infektionsrisker och har visat sig orsaka förlängd sjukhusvistelse, ett 

lidande för patienten samt ökade ekonomiska kostnader. Det råder en kunskapsbrist hos 

sjuksköterskan om hur CVK relaterade infektioner kan förebyggas och forskning visar även 

att sjuksköterskor, av olika skäl, inte följer de riktlinjer som finns för CVK, vilket medför 

osäker vård. Sjuksköterskans förebyggande vård i relation till CVK relaterade infektioner i 

blodbanan är viktig för att kunna ge en patientsäker vård. Ökad kunskap hos sjuksköterskor 

om hur dessa infektioner kan förebyggas skulle kunna bidra till minskat antal CVK-relaterade 

infektioner och därmed mindre lidande för patienten och även minskade ekonomiska 

kostnader för samhället. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan förebygga CVK-relaterade infektioner i 

blodbanan. 

METOD 

Under detta avsnitt kommer studiens design, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys och 

etiska aspekter att redogöras för.  

Design 

Designen är allmän litteraturstudie av kvantitativa artiklar. 

Urval 

Inklusionskriterier var: originalartiklar publicerade mellan år 2006-2016, artiklar skriva på 

engelska, peer reviewed, forskning gjord på vuxna (>19 år) samt artiklar med medel till hög 

kvalitet enligt Willman et al. (2016). Anledningen att ålder från 19 år valdes var då detta var 

gränsen för ”vuxen” i databaserna CINAHL och Pubmed. För att sökningarna ska resultera i 

artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har avgränsningen ”Peer Reviewed” använts i 
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samtliga sökningar i CINAHL (Östlundh, 2012). Databasen Pubmed möjliggör inte 

inkluderingen av ”Peer Reviewed” men enligt U.S. National Library of Medicine (2015) är de 

flesta artiklar som publicerats i Pubmed granskade.  

Exklusionskriterier var: forskning gjord på patienter i hemmet med långtids CVK, forskning 

specialiserad på en sjukdom (exempelvis cancer), forskning gjord på patienter som fått 

dialysbehandling samt uppföljningar på studier som redan inkluderats. 

Datainsamlingsmetod 

Innan sökningarna började togs en bibliotekarie till hjälp för att få introduktion i hur 

sökningar i olika databaser går till och vilka söksätt som kan vara användbara, vilket enligt 

Östlundh (2012) kan vara till nytta under informationssökningen. Datainsamlingen av 

kvantitativa artiklar har skett i sökmotorerna CINAHL Complete, Pubmed samt Medline på 

Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutets bibliotek. Sökningarna har pågått under 20 

tillfällen under april månad år 2016. Sökorden kombinerades med booleska termerna AND, 

OR, NOT samt trunkering (*). AND och OR användes för att inkludera sökord, NOT för att 

exkludera och trunkering för att möjliggöra träffar på artiklar med andra böjningsformer av 

ord (Östlundh, 2012).  

Ämnesordsregistret Medical Subject Headings (MeSH) har används för att bättre fånga in 

området. De MeSH termer som översattes från svenska till engelska var ”central venös 

kateter”, ”CVK”, ”förebyggande” vilket gav sökord som ”central venous catheter”, ”catheter-

related infections” samt ”prevention and control”. Då ingen MeSH-term för ”förebyggande” 

fanns, utan endast val av ”primary-”, ”secondary-” och ”tertiaryprevention”, har ordet 

”prevention” valts att använda som fritext. Förkortningar och synonymer till ”catheter-related 

infections” har används för att möjliggöra fler relevanta artiklar, såsom ”CLABSI”, ”CRBSI”, 

”central line infections” samt ”catheter-associated infections”. För att få fler studier från 

Sverige gjordes ett försök att inkludera ”Sweden” i titeln. Detta resulterade dock inte i 

tillfredsställande resultat varför artiklar från hela världen valdes att inkluderas. För att få ett 

sökresultat med forskning gjord utanför IVA, exkluderades ”NOT ICU” i abstract samt ”non-

ICU” i titel/abstract.  Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är den metod med starkaste 

beviskraften inom kvantitativ forskning (Segesten, 2012; Willman et al., 2016) varför ordet 

”RCT” inkluderats i en sökning. Detta resulterade dock inte i relevanta artiklar. Försök 

gjordes också att exkludera heamodialysis* och pediatric* i abstract, men detta resulterade i 
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artiklar som handlade om detta ändå, vilket medförde att även dessa artiklar exkluderades. 

Sökvägar till resultatartiklar finns summerade i Bilaga 1. 

Totalt lästes 62 sammanfattningar, 19 hela artiklar och slutligen valdes 13 artiklar ut som 

svarade på studiens syfte. För att bedöma artiklarnas kvalitet användes 

kvalitetsgranskningsprotokoll av Willman et al. (2016). Poäng från 0-1 tilldelades artiklarna 

som därefter räknades om till en procentsats (ibid.). Artiklar som hade medel- hög kvalitet 

(>60- 100 %) inkluderades och två stycken artiklar som erhöll låg kvalitet (<60 %) 

exkluderades. Slutligen återstod elva kvantitativa artiklar som inkluderades i studien. 

Dataanalys 

Dataanalysen gjordes i tre steg enligt (Friberg, 2012a). I första steget lästes alla elva 

kvantitativa artiklarna som svarade på syftet noggrant igenom, detta för att förstå innehållet 

och uppfatta en helhet (ibid.). Samtliga artiklar var skrivna på engelska och då detta inte är 

författarens modersmål har ett lexikon använts vid språkliga svårigheter. Detta kan enligt 

Östlundh (2012) göras för att förhindra misstolkningar. All relevant information markerades 

och stödord gjordes även i artiklarnas marginaler. Därefter sammanställdes artiklarna i en 

tabell, se Bilaga II. Därefter identifierades likheter respektive skillnader i artiklarna i enlighet 

med Friberg (2012a). I det tredje steget kategoriserades all data, se tabell 1. Slutligen 

utformades resultatet, genom något som Friberg (2012a) menar är en beskrivande 

presentation, som oftast används i en allmän litteraturöversikt.  

Etiska aspekter 

Nio av studierna hade etiskt godkännande. En av studierna godkändes av ”Infection Control 

Committee” då sjukhusets etiska kommitté inte ansvarade för granskning av den typ av 

intervention som implementerades (Tsuchida et al., 2007). I en studie nämndes inte detta. För 

att förhindra misstolkningar har ett objektivt urval av artiklar skett och alla artiklar som svarat 

på syftet har inkluderats. 
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RESULTAT 

Genom analys av elva kvantitativa artiklar, framkom tre kategorier, varav en kategori med tre 

underkategorier, se tabell 1 nedan. Kategorierna var: Utbildning, Praktiska åtgärder och 

Feedback. Under Praktiska åtgärder fanns tre subkategorier: Skötsel, Hygienrutiner och 

Checklistor. 

Tabell 1. Kategorisering av resultatartiklar. 

   Kategori 

 

Författare 

Utbildning Praktiska åtgärder Feedback 

Skötsel Hygienrutiner  Checklistor 

Dumyati et al. 

(2014) 

X X X  X 

Freixas et al. 

(2013) 

X X X  X 

Hammarskjöld 

et al. (2014) 

X X    

Martinez-

Morel et al. 

(2016) 

X   X X 

Menegueti et 

al. (2015) 

X X X X  

Montecalvo et 

al. (2012) 

  X   

Palomar et al. 

(2013) 

X X X  X 

Sacks et al. 

(2014) 

 X X X  

Smith et al. 

(2012) 

 X    

Tsuchida et al. 

(2007) 

X X X X  

Zingg et al. 

(2009) 

X X X   
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Utbildning 

 

 

I interventionsstudierna gavs utbildning till sjuksköterskor kombinerat med andra strategier, 

såsom checklistor, feedback och skötsel (Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012; 

Hammarskjöld et al., 2014; Martínez-Morel et al., 2016; Menegueti et al., 2015; Palomar et 

al., 2013; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009). De grundades på evidensbaserade 

riktlinjer och handlade om prevention och kontroll av infektioner i blodbanan samt 

observation och utbildning av handhavande och insättande av CVK (ibid.). I två av studierna 

utfördes utbildningarna utanför IVA (Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012) och i tre av 

studierna på blandade avdelningar, såsom medicin-, kirurgi- och intensivvårdavdelningar 

(Hammarskjöld et al., 2014; Martínez-Morel et al., 2016; Tsuchida et al., 2007). I resterande 

tre studier höll utbildningarna endast på IVA (Menegueti et al., 2015; Palomar et al., 2013; 

Zingg et al., 2009). I ett flertal studier ansvarade sjuksköterskor och/eller läkare på 

avdelningen för utbildningarna (Freixas et al., 2012; Hammarskjöld et al., 2014; Palomar et 

al., 2013; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009). I två andra studier höll ett multidiciplinärt 

team i utbildningarna (Dumyati et al., 2014; Menegueti et al., 2015) och i en studie hölls de av 

en enhet som arbetade med förebyggande åtgärder (Martínez-Morel et al., 2016).  

Utbildningarna i studierna genomfördes i olika former, såsom onlinekurser (Dumyati et al., 

2014; Palomar et al., 2013), Powerpoint presentationer (Freixas et al., 2012), utbildning 

”bedside” (Menegueti et al., 2015; Zingg et al., 2009) och genom att broschyrer innehållande 

riktlinjer delades ut till personalen (Martínez-Morel et al., 2016). I en studie använde sig 

forskarteamet av att hänga upp affischer som visade hur handhavande och insättning av CVK 

bör ske (Tsuchida et al., 2007). Workshops och ”face-to-face” utbildningar ledda av utbildad 

personal hölls även i en studie (Dumyati et al., 2014). I två studier utvärderades kunskapen 

hos vårdpersonal efter utbildningarna (Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012).  

I studien av Zingg et al. (2009) resulterade även utbildning i förbättring av sjuksköterskors 

korrekta desinficering av händer från 22,5 procent till 42,6 procent (ibid.) Korrekt utförd 

Utbildning kombinerat med andra strategier såsom checklistor, feedback och skötsel 

visade sig minska antalet infektioner i blodbanan. Utbildningarna baserades på 

evidensbaserade riktlinjer och handlade om prevention och kontroll av CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan samt observation och utbildning av handhavande och 

insättande av CVK.  
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desinficering av injektionsventilen på CVK förbättrades från 20 procent till 70 procent i en 

studie (Dumyati et al., 2014).  Följsamhet till handhygien förbättrades i studien av Zingg et al. 

(2009) med 51,1 procent och i studien av Martínez-Morel et al. (2016) med 72,1 procent. 

Det visade sig i studierna att evidensbaserad utbildning, i kombination med andra strategier, 

signifikant minskar antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan (Dumyati et al., 2014; 

Freixas et al., 2012; Hammarskjöld et al., 2014; Martínez-Morel et al., 2016; Menegueti et al., 

2015; Palomar et al., 2013; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009). Incidensen av 

infektioner hade med hjälp av utbildning inte bara minskat under en kortare tid utan även 

under en tid upp till sex år (Hammarskjöld et al., 2014). Antalet infektioner minskade med 

mellan 4,3/1000 kateterdagar och 1,3/1000 kateterdagar (Dumyati et al., 2014; Menegueti et 

al., 2015; Palomar et al., 2013; Tsuchida et al., 2007) och med 30-40 procent Freixas et al., 

2012; Martínez-Morel et al., 2016).  

Praktiska åtgärder 

 

 

I detta avsnitt beskrivs följande tre subkategorier: skötsel, hygienrutiner samt checklistor. 

Skötsel 

Olika delar av skötsel av CVK studerades i nio av studierna (Dumyati et al., 2014; Freixas et 

al., 2012; Hammarskjöld et al., 2014; Menegueti et al., 2015; Palomar et al., 2013; Sacks et 

al., 2014; Smith et al., 2012; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009).  Tiden för 

inneliggande av CVK visade sig i ett flertal studier vara en stor riskfaktor för infektion 

(Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012; Menegueti et al., 2015; Palomar et al., 2013; Sacks 

et al., 2014). Sjuksköterskans dagliga utvärdering av behovet av CVK samt avlägsnande av 

CVK som inte behövs visade sig också vara en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för 

prevention av infektion i blodbanan (ibid.). Hammarskjöld et al. (2014) kom i sin studie 

Olika typer av praktiska åtgärder såsom skötsel, hygienrutiner samt checklistor visade sig 

minska antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan. Olika delar av skötsel av CVK i 

kombination med andra strategier, men även som ensam faktor, resulterade i en 

reducerande effekt på antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan. Hygienrutinerna 

var viktiga vid handhavande av CVK, förberedelse av intravenösa vätskor och insättning 

av CVK. Checklistor användes vid insättning, tecken på infektion samt vid avlägsnande 

av CVK. 
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däremot fram till att tiden för inneliggande av CVK inte alls var en stor riskfaktor för 

infektion och menade att det kunde motiveras till sjuksköterskors goda följsamhet till 

riktlinjer gällande hygien och avlägsnande av CVK som inte behövs (ibid.).  

Omläggningsförband som var våta, hade lossnat eller var smutsiga byttes (Menegueti et al., 

2015; Zingg et al., 2009) och semipermiabelt förband (duschbart förband som skyddar mot 

bakterier) användes i två av studierna (Freixas et al., 2012; Hammarskjöld et al., 2014). 

Desinficering av injektionsventilen innan användning studerades i flertalet studier (Dumyati 

et al., 2014; Freixas et al., 2012; Palomar et al., 2013; Smith et al., 2012). Skrubbning av 

nålfria injektionsventilen i 10-15 sekunder utfördes av sjuksköterskor i två studier (Dumyati 

et al., 2014; Smith et al., 2012). Om den nålfria injektionsventilen skrubbades i 15 sekunder 

istället för tio, minskade bakterietillväxten med 50 procent (Smith et al., 2012). Författarna till 

studien menar att sjuksköterskan bör ta sig tid att skrubba injektionsventilen innan 

användning, då detta spelar en nyckelroll i minskningen av CVK-relaterade infektioner i 

blodbanan (ibid.).  

Skötsel av CVK som ensam faktor (Smith et al., 2012) eller i samband med andra åtgärder 

(Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012; Hammarskjöld et al., 2014; Menegueti et al., 2015; 

Palomar et al., 2013; Sacks et al., 2014; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009) minskade 

antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan. De minskade med mellan 4,3/1000 

kateterdagar och 1,3/1000 kateterdagar (Dumyati et al., 2014, Hammarskjöld et al., 2014, 

Menegueti et al., 2015; Palomar et al., 2013; Tsuchida et al., 2007) samt med 30-70 procent 

(Freixas et al., 2012; Sacks et al., 2014; Zingg et al., 2009). 

Hygienrutiner 

Hygienrutiner i olika sammanhang kring CVK studerades i flertalet studier (Dumyati et al., 

2014; Freixas et al., 2012; Menegueti et al., 2014; Montecalvo et al., 2012; Palomar et al., 

2013; Sacks et al., 2014; Tsuchida et al., 2007; Zingg et al., 2009). Zingg et al. (2009) 

utvärderade effekten av kombinationen av utbildning, antiseptisk teknik vid handhavande av 

CVK och vid förberedelse av intravenösa vätskor. Genom god hygien vid handhavande av 

CVK i kombination med utbildning, kan antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan 

minska med upp till 70 procent (ibid.). Montecalvo et al. (2012) kom i sin studie fram till att 

tvätt av patienter med 2-procentiga klorhexidintvättlappar minskade antalet infektioner i 

blodbanan från 6,4 infektioner/1000 kateterdagar till 2,6 infektioner/1000 kateterdagar. 

Vidare undersökte Tsuchida et al (2007) effekten av sjuksköterskans förberedelse av huden 



16 
 

innan insättning av CVK genom rengöring med tvål och vatten, och en ny metod för 

stabilisering av katetrar insatta i jugularisvenen, där olika förband lades över det sterila 

förbandet. Interventionen leddes av så kallade ”link-nurses” (speciella sjuksköterskor som 

jobbar i Japan) och kom att signifikant minska antalet kateter-relaterade infektioner i 

blodbanan.  

I ett flertal studier framkom även att rätta hygienrutiner vid insättning av CVK, baserade på 

CDC’s riktlinjer samt användande av klorhexidinsprit för att tvätta huden, är förebyggande för 

CVK-relaterade infektioner (Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012; Menegueti et al., 2014; 

Palomar et al., 2013; Sacks et al., 2014). Tsuchida et al. (2007) menade dock att ingen större 

skillnad i antalet infektioner kunde ses om CVK insättning skett under maximala sterila 

försiktighetsåtgärder eller under minimala sterila försiktighetsåtgärder.  

Checklistor 

I flera av interventionsstudierna fyllde sjuksköterskan i checklistor vid insättande av CVK, 

där det skulle dokumenteras om läkaren använde sig av maximala sterila försiktighetsåtgärder 

och korrekt handhygien samt vilket ven som valdes av insättning, vilken typ av 

desinfektionsmedel som valdes till att rengöra huden samt hur många punkteringsförsök som 

gjordes (Menegueti et al., 2015; Martínez-Morel et al., 2016; Sacks et al., 2014; Tsuchida et 

al., 2007). Om sjuksköterskan såg att något gick fel till skulle insättningen av CVK avbrytas 

(Sacks et al., 2014). Sjuksköterskan ansvarade även för att fylla i checklista om tecken på 

infektion fanns kring instickstället, såsom rödhet, ömhet, svullenhet eller var, om så var fallet 

skulle läkare tillkallas (Tsuchida et al., 2007). Om avlägsnande av CVK gjordes skulle även 

detta dokumenteras i en checklista som fanns i en folder bredvid patientens säng (Sacks et al., 

2014).  

 

Användande av checklistor visade sig i kombination med andra strategier minska antalet 

CVK-relaterade infektioner i blodbanan med emellan 4,3/1000 kateterdagar och 1,3/1000 

kateterdagar (Dumyati et al., 2014; Menegueti et al., 2015; Tsuchida et al., 2007) samt med 

40-68 procent (Martínez-Morel et al., 2016; Sacks et al., 2014). I studien av Sacks et al. 

(2014) visade sig interventionen med en kombination av olika praktiska åtgärder, såsom 

checklistor, olika delar av skötsel av CVK och hygienrutiner, även förhindra 2,5 dödsfall och 

spara in minst 198 000 dollar per år.  
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Feedback 

 

Feedback gavs till hälso- och sjukvårdspersonalen från forskarteamet i interventionerna, om 

antalet infektioner, kontinuerligt under hela forskningsperioden (Dumyati et al., 2014; Freixas 

et al., 2012; Martínez-Morel et al., 2016; Palomar et al., 2013). Sjuksköterskorna fick även 

feedback på hurvida deras skötsel av CVK var bra eller inte, och om de höll sig till 

riktlinjerna (Dumyati et al., 2014; Freixas et al., 2012). Informationen gavs i form av 

rapporter som delades ut till respektive avdelning (Freixas et al., 2012; Martínez-Morel et al., 

2016), i form av broschyrer (Martínez-Morel et al., 2016) men även muntligt (Dumyati et al., 

2014; Freixas et al., 2012). I en studie fick sjukvårdspersonalen tillgång till antalet infektioner 

på nätet (Palomar et al., 2013). Där kunde de även rapportera eventuella problem med 

interventionen och om sådana fanns tog forskarteamet kontakt med avdelningschefen så 

problemet kunde lösas (ibid.).  

Feedback visade sig i kombination med andra åtgärder minska CVK-relaterade infektioner i 

blodbanan med mellan 1,95/1000 kateterdagar (Palomar et al., 2013) och 1,3/1000 

kateterdagar (Dumyati et al., 2014) samt från 30-40 procent (Freixas et al., 2012; Martínez-

Morel et al., 2016). 

  

Feedback i kombination med andra strategier, såsom utbildning och praktiska åtgärder, 

minskade antalet CVK-relaterade infektioner i blodbanan. I interventionerna gavs 

feedback i olika form till sjuksköterskorna om antalet infektioner och om deras skötsel 

av CVK. 
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DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer metoden samt resultatet för studien att diskuteras. I metoddiskussionen 

diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I resultatdiskussionen kommer 

studiens resultat diskuteras med förankring till studiens centrala begrepp lidande och 

evidensbaserad omvårdnad.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan förebygga CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan. För att besvara syftet valdes initialt databasen CINAHL att användas 

för sökning av artiklar, då denna enligt Willman et al. (2016) anses vara mest 

omvårdnadsinriktad. Då antalet artiklar som svarade på syftet inte var tillfredsställande, 

gjordes även sökningar i databasen Pubmed. Sökningar i flera databaser kan dock enligt 

Henricson (2012) öka validiteten för studien, då det ökar chansen att hitta relevanta artiklar.  

För att avgöra om en vårdhandling är bättre än en annan kan enligt Segesten (2012)  

mätningar och jämförelser göras i kvantitativ forskning. Effekter av interventioner kan också 

mätas och argumenteras mot eftersträvansvärda mål eller resultat (ibid.). Inga kvalitativa 

artiklar förväntades därav hittas eftersom kvantitativa artiklar var mest ämnade att svara 

studiens syfte. Studier med kvalitativ metod kan enligt Friberg (2012b) undersöka personers 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov och studier med denna metod skulle 

därmed inte vara lika lämpad för föreliggande litteraturstudie.  

En svårighet med studien var att CVK visade sig ha olika betydelse i Sverige jämfört med 

andra delar av världen. I många andra länder är motsvarande ord ”Central venous catheter”, 

eller ”CVC”, vilket innefattar det vi i Sverige benämner CVK, PICC-line (perifert insatt 

central kateter) och SVP (subkutan venport). Artiklar innehållande alla typer av CVK har 

inkluderats i studien, då det sällan har gått att urskilja om författarna menar CVK eller andra 

typer av centrala venösa katetrar (såsom PICC-line och SVP). Möjligtvis skulle resultatet i 

föreliggande litteraturstudie visat sig annorlunda om artiklar innehållande endast CVK 

inkluderats. Det är dock inte troligt eftersom både PICC-line och SVP är centrala venösa 

katetrar och hanteras på liknande vis. Då det har gått att urskilja vilken typ av kateter som 

författarna menar, har hänsyn till detta tagits och artiklar som inte har innefattat CVK har 

exkluderats. Då författarna inte har preciserat vilken kateter de menar, har antagandet gjorts 

att CVK innefattar resultatet i studierna. Anledningen att forskning gjord på patienter med 

dialys exkluderades, var därför att vi i Sverige ger dialys i andra katetrar än en CVK, så 
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kallade dialyskatetrar, och därmed svarade inte dessa studier på syftet. Forskning på patienter 

med parenteral nutrition exkluderades också, då urvalet annars hade blivit för stort. Av samma 

orsak exkluderades forskning gjord på barn och forskning inriktade på patienter med en 

specifik sjukdom, exempelvis cancer. Exkludering av dessa typer av artiklar kan möjligtvis ha 

medfört att viss data gick förlorad och att resultatet artat sig annorlunda. 

Tio av totalt elva artiklar som inkluderades i studien var publicerade i medicinska tidskrifter, 

vilket kan ha medfört att omvårdnadsfokuset blivit mindre i studien, vilket i så fall är en 

svaghet med studien. Det visade sig att ämnet var väl beforskat inom området för läkare, dock 

mindre inom omvårdnadsområdet, därav är föreliggande studie högst aktuell. De artiklar med 

fokus inom läkarens område kunde exempelvis handla om vilket typ av kateter som skulle 

användas för insättning eller forskning på olika typer av katetermaterial. Artiklar av denna 

karaktär exkluderades. Artiklar som fokuserade både på det medicinska och det 

omvårdnadsmässiga har inkluderats i studien men trots detta har bara det som svarat på 

studiens syfte använts, vilket bör öka reliabiliteten.  

Då endast en artikel som hittades var svensk, gjordes försök att få fram fler svenska artiklar 

genom att inkludera sökordet ”Sweden” i titeln. Detta gav dock inga resultat, varför artiklar 

från hela världen valdes att inkluderas. Sökningar med andra sökord hade möjligtvis kunnat 

göras för att uppnå det målet, men då detta uteslöts kan viss data ha gått förlorad. Studien 

baseras därmed på artiklar från olika länder, vilket skulle kunna vara negativt för att kunna 

överföra studien till svenska sjuksköterskor. De svenska riktlinjerna (SKL, 2011) är dock 

baserade på CDC’s riktlinjer, som de flesta av studierna hade som utgångspunkt, vilket bör 

öka generaliserbarheten.  

En sökning inkluderade ordet ”RCT” för att möjliggöra träffar på artiklar som använt sig av 

randomiserad kontrollerad metod, då denna metod ökat studiens val. Detta gav inte relevanta 

träffar. Möjligtvis kan studien ha lägre kvalitet då ingen artikel använde sig av denna metod. 

Segesten (2012) menar dock att det är vanligt att det inte finns nog med RCT studier, och att 

studenten då får nöja sig med resultat som har lägre beviskraft. Trots detta har alla artiklar 

kvalitetsgranskats genom ett kvalitetsgranskningsprotokoll, vilket bör stärka validiteten. 

Vidare gjordes några sökningar i Pubmed med funktionen ”fulltext”. Enligt Östlundh (2012) 

är det inte bra att enbart använda denna metod under informationssökningen. Sökningar har 

dock gjorts utan denna förvalda funktion, vilket bör stärka studiens reliabilitet.  
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Av totalt elva artiklar, utvärderades effekter av interventioner i tre av studierna på 

intensivvårdsavdelningar (Palomar et al., 2013; Sacks et al., 2014; Zingg et al., 2009). Det 

framgick dock inte i alla studier om det var intensivvårdssjuksköterskor som var 

urvalsgruppen, eller om de var allmänsjuksköterskor som jobbade på en 

intensivvårdsavdelning. Det bör dock inte sänka litteraturstudiens validitet om resultatet till 

viss del är grundat på forskning inriktad på specialistsjuksköterskor inom intensivvård, då 

antalet infektioner likväl skulle minska på andra avdelningar med hjälp av dessa åtgärder. 

Eftersom centrala venösa katetrar idag används på många olika avdelningar och 

allmänsjuksköterskor handhar dessa, skulle resultatet vara applicerbart på 

allmänsjuksköterskans område och är därmed högst relevant för sjuksköterskestudenter och 

grundutbildade sjuksköterskor. 

Det fanns en svårighet i kategoriseringen av resultatet i studien. Alla artiklar utom två 

(Montecalvo et al., 2012; Smith et al., 2012) var interventioner där de använde sig av flera 

åtgärder för att undersöka effekten av dessa på CVK-relaterade infektioner i blodbanan. Detta 

gjorde att det var svårt att urskilja vilken del som faktiskt minskade infektionerna och det var 

även lätt att kategorierna ”gick in” i varandra. För att inte sänka reliabiliteten, har stor vikt 

lagts vid att analysera innehållet i studierna, genom att läsa dem flera gånger. En viss 

förförståelse för ämnet fanns, vilket Henricson (2012) antyder kan vara negativt för studiens 

reliabilitet. 

Då föreliggande studie endast har en författare kan det ha medfört att studien har lägre 

reliabilitet. Stor vikt har dock lagts vid att kommunicera med kurskamrater samt på att närvara 

vid grupphandledningsträffar för att få feedback och hjälp. Enligt Henricson (2012) stärker 

detta studiens validitet och reliabilitet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet svarade på syftet av beskrivning hur sjuksköterskan kan förebygga CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan genom tre kategorier: Utbildning, Praktiska åtgärder samt Feedback. 

Under kategorin praktiska åtgärder hittades subkategorierna Skötsel, Hygienrutiner och 

Checklistor. I samtliga studier utom två (Montecalvo et al., 2012; Smith et al., 2012), visade 

sig interventioner i samband med andra strategier vara förebyggande för CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan.  

Det fanns en förväntan att resultatet skulle komma att visa mer konkreta råd gällande 

förebyggande av CVK-relaterade infektioner i blodbanan, men det visad snarare att flera 
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sammansatta strategier, med interventioner riktade till hälso- och sjukvårdspersonal, 

förebygger dessa infektioner. Detta styrks även av Frykholm et al. (2014) som gjorde en 

sammanställning av aktuell forskning gällande evidensbaserade kliniska riktlinjer. Studien 

visade att avdelningar som sätter in CVK och handhar dem, bör ha kvalitetsprogram för en 

sammansättning av flera strateger innehållande genomförande och uppföljning av rutiner, 

undervisning, utbildning och kliniska resultat (ibid.). Resultatet visade både likheter och 

skillnader till de riktlinjer som finns utformade idag. Mycket av vad resultatet kom att visa, 

nämns i riktlinjerna (O’Grady et al., 2011; SKL, 2011), gällande skötsel och hygienrutiner 

kring CVK. Riktlinjerna fokuserar dock desto mindre kring en sammansättning av flera 

strategier, som resultatet visade var förebyggande för CVK-relaterade infektioner i blodbanan.  

Förberedelse av huden med antiseptisk lösning såsom klorhexidinsprit innan insättning av 

CVK, i samband med andra strategier, minskade antalet CVK-relaterade infektioner. Detta 

överensstämmer med evidensbaserade riktlinjer där klorhexidinsprit rekommenderas 

(O’Grady et al., 2011; SKL, 2011). Tvätt av patienter med 2-procentiga klorhexidintvättlappar 

visade sig också vara förebyggande för infektion (Montecalvo et al., 2012). Detta styrks i 

studien av Mimoz et al. (2007) där det framgår att klorhexidinbaserade lösningar bör föredras 

framför providon-jod samt alkoholbaserade lösningar, för prevention av kateterrelaterade 

infektioner. Dock förblir det oklart vilken lösning som är mest gynnsam, då forskning även 

har visat att klorhexidinbaserad antiseptisk lösning har låg rengöringsfrekvens och inte 

förebygger CVK-relaterade infektioner i blodbanan (Girard, Comby & Jacques, 2012; Noto et 

al., 2015).  

Den optimala skrubbtiden av injektionsventilen på CVK skiljer sig mellan evidensbaserade 

riktlinjer och resultatet i föreliggande studie. De svenska riktlinjerna gällande handhavande av 

CVK rekommenderar att sjuksköterskan ska skrubba injektionsventilen med klorhexidinsprit i 

minst fem sekunder innan användning (SKL, 2011; Johansson, 2015a) men resultatet visade 

dock att skrubbning av injektionsventilen med klorhexidinsprit i 10-15 sekunder är optimalt 

för att reducera antalet CVK-relaterade infektioner.  

Det framkom även att CVK ska avlägsnas så fort den inte är nödvändig längre. Detta styrks av 

tidigare forskning som benämner att långvarigt bruk av CVK är en viktig riskfaktor (Wong et 

al., 2016) samt att avlägsnande av CVK bör ske snabbast möjliga för förebyggandet av 

infektion (O’Grady et al., 2011). Däremot kom Hammarskjöld et al. (2012) fram till att tiden 
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för inneliggande av CVK inte alls hade stor påverkan på infektioner och motiverade detta till 

sjuksköterskors goda ifrågasättande av CVK behov. 

Ett annat huvudfynd i föreliggande studie var att sjuksköterskors användande av checklistor 

förebygger CVK-relaterade infektioner i blodbanan. Detta påvisades även i en ny studie, där 

det framgick att checklistor förebyggde infektioner i sår hos nyopererade patienter samt att det 

bidrog till ökad patientsäkerhet (Roscani, Ferraz, Filho & Freitas, 2015). Tidigare forskning 

har visat att checklistor, vid inläggning av CVK, endast används i 22 procent av fallen 

(Lindgren, Pikwer, Ricksten & Åkeson, 2013). Thomassen et al. (2011) menar i sin studie att 

det är viktigt att det finns ett fördefinierat behov av att checklistor är en bra lösning, för att 

acceptans och följsamhet till checklistorna ska uppnås. 

Tidigare forskning visar att ha en CVK (Engervall et al., 2009), förlängd sjukhusvistelse 

(SKL, 2014) samt att vårdrelaterade infektioner medför ökat lidande för patienten (Ericson & 

Ericson, 2009). Det resultatet kom att visa handlar om att sjuksköterskan ska förebygga 

infektion. Eriksson (1994) menar att all vård har sin grund i att lindra lidande. Att drabbas av 

en vårdorsakad infektion kan kopplas till vad hon menar är ”onödigt lidande”, det vill säga ett 

onödigt vårdlidande (ibid.). Tidigare forskning har visat att patienters förtroende för vården 

påverkas negativt genom vårdlidandet (Berglund et al., 2012) och det bör därav vara av 

högsta vikt att sjuksköterskan försöker förhindra detta lidande för patienten. Detta bestäms 

även i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 2 § kap. 3 där det står att det är vårdgivarens 

ansvar att ta till de åtgärder som krävs för att förebygga att patienter ådrar sig vårdskador. Det 

är enligt Willman et al. (2016) angeläget att patientens önskemål och förväntningar tas i 

beaktande för att sjuksköterskan ska kunna ge evidensbaserad omvårdad, vilket också nämns i 

Patientlagen (SFS 2014:821) 1§ kap. 5 där det fastställs att hälso- och sjukvården så långt som 

möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Genom att sjuksköterskan tar 

reda på ny forskning och sammanväger detta med sina erfarenheter, riktlinjer, patientens 

önskemål samt resurstillgångar kan bästa möjliga vård ges (Willman et al., 2016). 

De interventioner som visade sig förebygga infektioner i blodbanan baserades på 

evidensbaserade riktlinjer. Det är känt sedan tidigare att följsamhet till riktlinjer bland 

sjuksköterskor skulle skapa gynnsammare förutsättningar för utförandet av evidensbaserad 

vård (Rickard, Courtney & Webster, 2004).  Vidare menar Willman et al. (2016) att 

sjuksköterskan bör sammanväga evidensbaserad praxis, resurstillgångar, klinisk erfarenhet 
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samt patientens önskemål och förväntningar i olika vårdsituationer för att möjliggöra 

utförandet av evidensbaserad omvårdnad. 

Det råder delade meningar om vad som kan göras för att sjuksköterskor ska följa 

evidensbaserade riktlinjer. Jackson Lowton och Griffiths (2014) menar att beteenden gällande 

den bristande följsamheten till riktlinjerna först måste erkännas, och orsakerna till detta, av 

sjuksköterskorna själva för att en förändring ska kunna ske. Vidare påtalar Bahtsevani, 

Willman, Stoltz och Östman (2010) att viljan till att använda riktlinjer ökar om all personal 

involveras i implementeringsprocessen samtidigt som detta följs upp och kontinuerlig 

feedback ges till personal och ledning (ibid.). Detta stöds av resultatet i denna studie, som 

också visade att feedback till sjuksköterskor är något som har positiv inverkan under 

interventioner. I en studie av Ryan (2016), gjord på sjuksköterskestudenter, framgick att det 

fanns en positiv attityd till användandet av evidensbaserade riktlinjer. De upplevde dock en 

brist på stöd och möjligheter för detta (ibid.).  

Slutsatser 

Utbildning, olika typer av praktiska åtgärder samt feedback minskar antalet CVK-relaterade 

infektioner i blodbanan och är viktigt för sjuksköterskans förebyggande vård. En stor del av 

vad som framkom i resultat stämmer överens med riktlinjerna för förebyggandet av CVK-

relaterade infektioner, dock bör utbildning och feedback prioriteras i högre utsträckning. Det 

är känt sedan tidigare att följsamhet till riktlinjer bland sjuksköterskor skulle underlätta 

utförandet av evidensbaserad omvårdnad. Mer fokus bör därför ligga på att få sjuksköterskor 

att följa riktlinjer. 

Klinisk betydelse 

Studien kan bidra med ökad kunskap hos sjuksköterskor om hur CVK-relaterade infektioner i 

blodbanan kan förebyggas vilket i sin tur skulle kunna generera bättre vård, minskat lidande 

för patienten, minskad mortalitet samt ekonomiska besparingar.  

Förslag på vidare forskning 

Fler studier med omvårdnadsfokus, gjorda ur patientperspektiv, från Sverige och utanför IVA 

krävs. Då det förblir oklart vilken antiseptisk lösning som är mest gynnsam för förebyggandet 

av CVK-relaterade infektioner i blodbanan bör detta undersökas vidare. Utbildning på 

sjuksköterskeprogrammet gällande infektionsprevention skulle gynna sjuksköterskors 

framtida vård. 
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Författarens insatser 

Då denna studie gjorts av en författare, har stor vikt har lagts på att närvara vid 

handledningsmöten samt att diskutera med klasskamrater för att få återkoppling och hålla 

tidsplanen. 
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