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Sammanfattning
Bakgrund: Vårdskador är ett allvarligt problem inom svensk hälso- och sjukvård, vilket leder till onödigt
lidande hos patient, ökad vårdtider, onödig användning av resurser och ökade kostnader.
Vårdrelaterade infektioner står för det flesta fall av vårdskador, varav perifer venkateter (PVK) står för
de flesta fall av kärlrelaterad komplikation, tromboflebit. Syfte: Att undersöka hantering av perifera
venkatetrar avseende skötsel, dokumentation och förekomst av tromboflebit. Metod: Studien var en
kvantitativ tvärsnittsstudie. Data inhämtades på medicinavdelningar med hjälp av strukturerade
observationer genom bedömningsinstrument PVC-ASSESS, där 80 PVK ingick i studien. Resultat:
Endast en PVK var fullständigt märkt med ”perifer venkateter”, datum, tid och signatur på
fixeringsförbandet. Fixeringsförbandet fäste väl vid huden hos hälften av samtliga PVK, likaså hade
hälften av samtliga förband blod under insticksstället. Vanligaste PVK storlek som användes var
storleken 1.1 millimeter (rosa). Enbart en PVK var överförd mellan patientens samtliga journaler:
ambulansjournal, akutjournal och datajournal. PVK som placerades på ambulans och akuten använde
större PVK nål jämfört med på avdelning. Av 80 PVK hade 51 PVK tecken på tromboflebit.
Palpationssmärta upplevdes av 25 patienter. Högst frekvens av tromboflebit kunde ses i åldersgruppen
61-80 år. Lägst frekvens av tromboflebit fanns när PVK placerades på handryggen, medan högst
frekvens fanns när PVK placerades på underarmen och armvecket. Slutsats: För en minskning av
tromboflebitfrekvens behöver hantering av PVK avseende skötsel och dokumentation förbättras.
Ytterligare studier behövs för kunskap om orsakssamband till tromboflebit. Ett standardiserat
bedömningsinstrument till exempel PVC ASSESS behöver enhetligt användas på klinik och tydlig
definition av tromboflebit behöver utvecklas.
Ämnesord
Perifer venkateter, PVC-ASSESS, vårdskada, tromboflebit, observationsstudie, specialistsjuksköterska

Author
Cecilia Nyholm
Ida Kölemo
Title
Peripheral venous catheters; management, documentation and presence of thrombophlebitis
-A quantitative cross-sectional study based on the PVC ASSESS assessment instrument
Supervisor
Liselotte Jakobsson
Examiner
Ingemar Andersson
Abstract
Background:
Health injuries are a problem in the Swedish health care, leading to unnecessary suffering of
patients, increased hospital stays, unnecessary resources and increasing costs. Healthcareassociated infections account for most cases of health damage. Peripheral venous catheter
(PVC) account for most cases of vascular-related complication, thrombophlebitis. Aim: The
purpose of the cross-sectional study was to investigate the management of peripheral venous
catheters with regard to care, documentation and presence of thrombophlebitis. Method:
The study was a quantitative cross-sectional study. Data were collected at medical wards using
structured observations through assessment instruments PVC ASSESS, 80 PVC were included
in the study. Result: Only one PVC was completely labeled "peripheral venous catheter", date,
time and signature at the fixation dressing. Fixation dressing adhered well to the skin of half of
all PVC, likewise, half of all PVC had blood under the fixation dressing at the insertion site. Most
common PVC size was size 1.1 millimeters (pink). Only one PVC was transferred between all
the patient's medical records: ambulance record, emergency medical record and computer
record. PVC placed in the ambulance and emergencyroom used larger PVC needle than the
ward. Out of 80 PVC, 51 PVC had thrombophlebitis. Pain during palpation was experienced by
25 patients. The highest incidence of thrombophlebitis was observed in the age 61-80 years old.
The lowest frequency of thrombophlebitis occurred when PVC was placed on the back of the
hand, while the highest was PVC placed on the forearm and elbow. Conclusion: For a
reduction of thrombophlebitis frequency, an improved handling of PVC regard to care and
documentation is necessary. Further studies are required for knowledge of causation to
thrombophlebitis. A unified, standardized assessment instruments for example PVC ASSESS
need to be used uniformly in healthcare departments and a clear definition of thrombophlebitis
need to be developed.
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BAKGRUND
Vårdrelaterade infektioner är de vanligaste vårdskadorna hos patienter inneliggande på
sjukhus och uppgår till 33.9 % (SKL, Sveriges kommuner och landsting, 2014) varav
perifer venkateter (PVK) står för de flesta fall av kärlrelaterad komplikation i form av
tromboflebit (SBU, 2013; Parker, 1999; Johansson, 2013).

I en rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting, 2014), beräknas den totala
kostnaden för vårdskador som uppkommit under vårdtillfällen på sjukhus under 2013
vara 11.5 miljarder kronor inklusive 1.5 miljoner extra vårddygn. Det innebär att 10-15
% av inneliggande patienter drabbas av en vårdskada. I genomsnitt medför det en
förlängd vårdtid per vårdskada med sju vårddygn, vilket är en fördubbling jämfört med
den genomsnittliga vårdtiden (ibid). Detta är onödiga siffror gällande kostnader,
personalresurser samt onödigt lidande för patienten. De vårdrelaterade infektionerna är
de vanligaste, efterföljt av kirurgiska skador, 12.3 %, och läkemedelsrelaterad skada,
8.8 %. Siffrorna är beräknade utifrån journalgranskningar och punktprevalensmätningar
(ibid). I patientsäkerhetslagen definieras begreppet vårdskada:
”Vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen en skada som uppkommit till följd av
sjukvården och är förknippat hos patienten med lidande, kroppsligt eller psykisk skada
eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”(Patientsäkerhetslag, SFS
2010:659).

SKL gör nationella satsningar för att öka patientsäkerheten. En god patientsäkerhet
kräver adekvata rapporteringssystem för att identifiera risker och riskområden. Trots att
patientsäkerheten är bättre i Sverige än i många andra länder, är det fortfarande ett stort
problem inom svensk hälso-och sjukvård (SKL, 2014). Tack vare den stora satsningen
på patientsäkerhetsarbetet, visar en studie från 2016 (SKL) att antalet av de som avlider
till följd av vårdskada har halverats under de senaste åren.
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Avvikelsehantering och rapporteringsskyldighet infördes i Svensk hälso-och sjukvård
1996 med syftet att skydda patienten och öka kunskap om risker och skadehändelser.
Det är därför en hörnpelare i arbetet med kvalitet och säkerhet och ska finnas inom varje
verksamhet. Avvikelsehantering är ett sätt att förhindra att liknande händelser inträffar
och anmälan görs enligt Lex Maria (Socialtjänstlagen, SOSFS 2015: 28). Definition av
avvikelse:
”Rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud
samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och
sammanställa och återföra erfarenheterna”(Socialstyrelsen, SOSFS, 2015:28).

För att begränsa risker för vårdskador bör vården utföras utifrån evidens.
Evidensbaserad vård präglas av vetenskap och bedömningar om vården som bedrivs
vilar på den bästa tillgängliga vetenskapliga grund (Statens Beredning för medicinsk
Utvärdering; SBU, 2013). Evidensbaserad vård innebär att den vård patienten får ska
hålla bästa kvalitet och säkerhet. Därför har sjuksköterskor som krav och skyldighet att
hålla sig uppdaterade om bäst lämpad vård (Johansson & Wallin, 2013; RycroftMalone, Kitson, Harvery, McCormack, Seers, Titchen & Estabrooks, 2002; Svensk
sjuksköterskeförening, 2016). Flera lagar berör vårdkvalitet:
”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta
innebär att den särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och
tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling samt tillgodose
patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården” (Hälso-och sjukvårdslagen
[HSL], SFS, 2014:822, 20 §).
”Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet
och som står i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (Patientlag,
SFS 2014:821).

Specialistsjuksköterskan har särskilt ansvar att leda och förbättra omvårdnaden bland
annat utifrån de sex kärnkompetenserna, personcentrerad vård, samverkan i team,
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evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik (Johansson &
Wallin, 2013). Säker vård innebär att specialistsjuksköterskan genom följsamhet till
fastställda procedurer, rutiner och riktlinjer ska arbeta med säkerhetsaspekter (Öhrn,
2013). Hen ska arbeta för evidensbaserad vård genom att hålla sig uppdaterad och
tillämpa evidensbaserad kunskap samt verka för kvalitetsutveckling genom att
identifiera riskområde, samla in data som kritiskt ska granskas och utvecklas samt
implementera riktlinjer för nya arbetssätt (Högskoleförordningen, SFS 1993:100;
Hasselberg et al., 2010). Detta är synnerligen viktigt då rapporter visar att den forskning
som produceras, inte alltid kommer till nytta i verksamheten (Grimshaw, Eccles,
Thomas, MacLennan, Ramsy & Vale, 2009).

För att tillämpa evidens, behöver kunskapen implementeras. Implementering kan ses
som ett sätt att systematiskt föra in ett nytt arbetssätt och förändringar vars syfte är att
öka kvalitén och effektivitet i vården. Förväntat resultat av en implementering är att de
metoder som gör störst nytta för patienten används och leder till en mer
kostnadseffektiv vård (Johnsson & Wallin, 2013). För att förverkliga ovanstående krävs
ett förändrat tänkande och beteende hos vårdpersonalen. Implementeringen ska gagna
alla parter och anpassas till personal, avdelning och patient. En ny implementerad
riktlinje kräver därför tydliga rutiner för hur de skall tillämpas i praxis, rutinerna
behöver en längre period ständig uppföljning och utvärdering tills de förankrats annars
finns risk att de inte följs och förändringen uteblir (Francke, Smit, de Veer & Mistiaen,
2008; SBU, 2009). En viktig rutin som för närvarande är aktuell är bytesfrekvens av
PVK.

Rutiner om bytesfrekvens av PVK har varierat. Diskussioner har pågått och pågår
fortfarande. Under 1900-talet fastslogs att byte skulle göras inom 24 timmar. År 2005
kom nya nationella riktlinjer som beskrev att PVK endast fick sitta upp till 48-72
timmar för att förhindra komplikation, men har senare ifrågasatts (Johansson, 2013). I
en reviewartikel av Webster et al. (2010) beskrivs att ingen signifikant skillnad fanns i
förhållande till tromboflebit eller andra infektioner om byte av PVK skedde inom
tidsintervall 48-72 timmar eller på klinisk indikation. Flera orsaker, förutom antal
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timmar, bidrar till utveckling av tromboflebit, vilka några redovisas längre fram i
bakgrunden.

PVK som byts på klinisk indikation förutsätter att sjuksköterskan har goda kunskaper
att känna igen tecken och symtom på komplikationer (SBU, 2013; Webster et al., 2010).
Noteras bör att de sjuksköterskor som ingått i studierna, som genomförts i England och
Australien (Webster et al., 2010) har antigen varit specialistsjuksköterskor eller en
begränsad grupp sjuksköterskor som utförde observationen och bedömde insticksstället.
Eiman, Pilhammar och Willman (2009) ifrågasätter om grundutbildade sjuksköterskor i
Sverige har tillräcklig kunskap att kunna förebygga samt identifiera komplikationer och
Johnsson (2013) beskriver att byte på klinisk indikation ska övervägas noga. Om byte
på klinisk indikation inte fungerar inom en verksamhet, ska verksamheten återgå till
tidigare riktlinjer, det vill säga byte inom 48-72 timmar (Webster et al., 2010). En liten
mängd patienter drabbas, även vid korrekt handhavande av PVK, av tromboflebit av
kemiska eller fysiska faktorer och därför har en tromboflebitfrekvens på fem % eller
lägre föreslagits som en acceptabel nivå (Johansson, 2013). Komplikationer orsakade av
påverkbara faktorer som handhavande är inte accepterat (ibid).

Cicolini, Simonetti, Comparcini, Labeau, Blot, Pelusi och Giovanni (2013) beskriver i
sin studie att sjuksköterskor inte följer riktlinjer som finns angående PVK. Det
förklarars med att medvetenheten kring riktlinjerna saknas, tidsbrist, bristande
erfarenhet och kompetens eller osäkerhet hos sjuksköterskan. I Sverige använder många
verksamheter sig av riktlinjerna i Vårdhandboken (VHB) (Johansson, 2013) som hade
2.8 miljoner besökare under 2016 (Vårdhandboken, 2013d). VHB bygger på Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att nationella mål för
hälso- och sjukvården ska kunna uppnås.
”Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap
och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur
vården bäst kan utföras” (Vårdhandboken, 2013d)
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Andra faktorer som bidrar till komplikationer kan vara omedvetenhet om de risker som
finns gällande PVK (Ödegård, 2006). Specialistsjuksköterskan ska regelbundet
reflektera över verksamheten, kunna planera, leda och samordna hälso- och sjukvårdens
arbete (Hasselberg et al., 2010). Specialistsjuksköterskan inom medicinsk vård skall
likaså kunna observera, bedöma och finna adekvata åtgärder gällande komplexa
frågeställningar, situationer och vårdbehov (Högskoleförordningen, SFS 1993:100).

All dokumentation avseende PVK bör enligt patientdatalagen (SFS 2008:355)
dokumenteras och signeras i patientjournal av den sjuksköterska som utfört handlingen.
Enligt Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad (Johansson, 2013) skall PVK som
inspekteras dagligen dokumenteras i patientens journal. Detta för att kunna följa upp,
utvärdera och snabbt identifiera en eventuell komplikation och då snarast avveckla PVK
(ibid). Detta styrks av Björkman och Karlsson (2001) som beskriver att efter varje gång
PVK inspekterats genom kontroll av dess funktion samt observation av insticksområdet
skall detta dokumenteras i patientens journal. Vårdhandboken (2013c) hänvisar till
patientdatalagen (SFS 2008:355) där det beskrivs att dokumentation om instickställe,
insticksplatsens utseende, inspektion och eventuella komplikationer skall dokumenteras.
Ahlqvist, Berglund, Wiren och Johansson (2009) beskriver även att följande
dokumentationsuppgifter bör finnas i journalen: först och främst att PVK är insatt och
när (tidpunkt), PVK storlek, vilken kroppssida, borttagande samt orsak till borttagande
av PVK. Enligt Socialstyrelsens handbok (Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och
tandvården, 2004) ska dubbeldokumentation undvikas vilket innebär att uppgifter som
redan finns antecknade inte åter ska journalföras.

Forsberg, Johansson, Ygge, Walli och Ehrenberg (2012) beskriver att svenska studier
visar på bristfällig dokumentation om PVK. Orsaken till bristfälligheten är tvetydig.
Björvell, Ekstrand och Wredling (2003) redogör i sin studie för att orsaken till
bristfällig dokumentation beror på brist på tid eller olämpligt dokumentationssystem.

Inom hälso- och sjukvård är PVK en av de vanligaste medicinsktekniska åtgärderna
som används för att få tillgång till blodbanan och tromboflebit står för de flesta fall av
kateterrelaterad komplikation som kan vara förknippad med livshotande sepsis (SBU,
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2013; Parker, 1999; Johansson, 2013). PVK handhas i Sverige rutinmässigt av
sjuksköterskor flera gånger per arbetspass och är dessvärre också en nedprioriterad
arbetsuppgift i den tidspressade sjukvården (Ahlquist at al, 2013). Sedan 1950 har
sjuksköterskan varit ytterst ansvarig för PVK men det är emellertid inte en självklarhet i
andra länder (Lundgren & Wahren, 1999). På Irland är det sjuksköterskan som
administrerar läkemedel men det är läkare som placerar PVK (Creamer, 2000). I USA
finns det speciella ”iv team” som är ansvariga för den intravenösa behandlingen (Soifer,
Borzak, Edlin & Weinstein, 1998). Orsak till att speciella team placerar och/eller
handhar PVK är att rapporter visar en minskning av tromboflebitfrekvens (ibid).

Tromboflebit kan uppkomma dels genom toxisk reaktion i kärlväggen genom den
kemiska påfrestning som exempelvis läkemedel kan ge, men också genom mekaniska
skador på kärlet av PVK-nålen i samband med insättningen, bristfällig fixering som gör
att katetern irriterar kärlväggen samt bakteriologiska processer (Johansson, 2013).
Tromboflebit kan också härledas till fysiska faktorer, nedsatt immunförsvar,
sjukdomstillstånd och ökad ålder (ibid; Webster et al., 2010). Kvinnor löper större risk
än män för att drabbas av tromboflebit (Johansson, 2013). Andra tänkbara orsaker till
tromboflebit kan vara att PVK legat i kärlet för länge, bristfällig aseptik, olämpligt val
av storlek eller punktionsställe, material och vilken typ av infusions- och
injektionslösning som ges. Ödegård (2006) beskriver anledningar till tromboflebit som
bristande erfarenhet, kompetens och osäkerhet hos sjuksköterskor gällande skötsel av
PVK.

Symtom på tromboflebit kan vara rodnad och ömhet, svullnad, smärta vid
insticksstället, ökad temperatur vid insticksstället, palpabel sträng i kärlet, smärta sprids
ut från insticksområdet, röd sträng och/eller varigt område samt feber (Johansson, 2007;
Lundgren & Wahren, 1999). Tromboflebit kan uppstå efter ett par timmar upp till ett
par dagar efter det att PVK tagits bort och kan ge besvär upp till fem månader (Webster
et al., 2010).

Tromboflebit som vårdskada drabbar först och främst patienten men även
samhällsekonomiska resurser går till spillo (SKL, 2014). En vårdskada skapar rädsla
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och oro för ytterligare skador, minskar tilliten till vårdpersonalen och leder till onödigt
lidande hos patienten. Vårdlidande är lidande orsakat av sjukvården, som drabbar
individens hela livssituation, existens, kropp som själ (Dahlberg & Segesten, 2010;
Friedrichsen, 2013). Gallagher, Waterman, Ebers, Fraser och Levinson (2003),
beskriver att patienter som drabbas av vårdskada upplever en frustration då fel begåtts
och att vårdtiden behöver förlängas för både grundsjukdom och återhämtning. Andra
reaktioner var ångest och förtvivlan eller upplevelse av att känna sig nedtryckt.
Resultatet blir en försämrad tillit till sjukvården, förlust av respekt för vårdpersonal
samt rädsla för att liknande situation i framtiden ska ske (ibid). Var tionde patient inom
svensk hälso- och sjukvård drabbas av vårdskada (SKL, 2014).

Gallegher et al (2003) beskriver att information och kommunikation var en viktig del
beträffande tillit efter att en vårdskada inträffat. Patienterna betonade rätten att få veta
när ett fel begåtts och var enade om att uppriktighet och öppenhet skulle kunna
återskapa förtroende för sjukvården. Patienterna ville veta vad konsekvenserna blev för
deras hälsotillstånd, varför det hände, hur felet skulle rättas till och hur framtida
åtgärder skulle sättas in för att förhindra att ett liknande fel inträffade (ibid). De
patienter som upplevde en god kommunikation med vårdpersonalen, var mer benägna
att kalla vårdskadan för ett misstag eller en komplikation. Omvänt var det hos de
patienter som var inte var tillfreds med kommunikationen, de upplevde istället att
vårdaren var inkompetent eller rent av oduglig (Duclos, Eichler, Taylor, Quintela, Main,
Pace & Staton, 2005).

Patienterna beskrev vårdskadan som traumatisk, känsla av meningslöshet och en
katastrof där livet vänts upp och ner efterföljt av ren ilska (Duclos et al, 2005). Det
fanns frustration över att ingen hjälpte patienten i den ekonomiska situationen.
Patienterna var rädda att inte kunna betala sina räkningar då vårdskadan resulterat i
förlängd sjukskrivning. Allt detta bidrog till att ork och energi togs ifrån tillfrisknandet
(ibid).

Minimera risker och bidra till en säker vård innebär för specialistsjuksköterskan att
reflektera, planera, leda och samordna arbetet, arbeta med implementering och
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uppföljning av nya riktlinjer samt verka för att evidens görs åtkomlig på klinik
(Johansson & Wallin, 2013).
Denna studie bygger på osäkerhet kring PVK-hantering och ökad generering av
vårdskador. Målet är att utvärdera perifera venkatetrars status för att lyfta eventuella
förbättringsbehov till sjuksköterskor och chefer. Avsikten är att initiera regelbundna
mätningar samt sträva mot kvalitetsmål enligt Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
(Johansson, 2013).

SYFTE
Syftet med tvärsnittsstudien var att undersöka hantering av perifera venkatetrar
avseende skötsel, dokumentation och förekomst av tromboflebit.

METOD
Design
En kvantitativ observationsstudie gjordes. Tvärsnittsstudie användes för att få en bild av
hanteringen av PVK under ett visst kort tidsintervall (Polit & Beck, 2012).
Strukturerade observationer användes för att få en objektiv bild av hanteringen av PVKbehandling. På så sätt framkom detaljerad information som systematiskt
dokumenterades (Polit & Beck, 2012). Ett strukturerat observationsschema, PVCASSESS (Bilaga 1) användes. Resultatet presenteras i form av deskriptiv- och analytisk
statistik. Deskriptiv statistik användes för att få en överskådlig bild av materialet,
analytisk statistik för att jämföra resultat och finna samband mellan olika grupper och
variabler (Polit & Beck, 2012)

Urval och kontext
Sex internmedicinska avdelningar på ett sjukhus i södra Sverige besöktes och data
samlades, enligt ett konsekutivt urval, genom att patienterna på avdelningen i tur och
ordning tillfrågades om tillstånd för att observera deras PVK (Polit & Beck, 2012).
Avdelningarna besöktes under fyra olika veckodagar och tidpunkter. Observationerna
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gjordes av två oberoende observatörer (författarna). För att praktiskt kunna genomföra
studien valdes bestämda inklusionskriterier för att få tillgängliga patienter för studien
(Polit & Beck, 2012). Vuxna patienter över 18 år med minst en PVK inkluderades. Hos
patienter med två PVK undersöktes PVKerna på enskilda observationsscheman och
inkluderades var för sig. Patienter med sänkt medvetandegrad och med kognitiv svikt,
inkluderades inte då de inte kunde ge informerat samtycke (Bilaga 2). Besök hos
samtliga patienter på avdelningen gjordes för att kunna bedöma vilka som kunde ge
informerat samtycke. De patienter som inte fanns på respektive vårdrum exkluderades
efter att observatörerna besökt rummet en andra gång innan observationen avslutades på
avdelningen. Patienter som inte talade eller förstod svenska, men hade anhöriga på plats
som kunde översätta tillfrågades och inkluderades.

Totalt fanns vid undersökningarna 152 inneliggande patienter. Av dessa var 82 patienter
i enlighet med inklusionskriterierna och av dessa gav 66 sitt informerade samtycke
medan 16 tackade nej. Totalt 80 PVK-observationer räknades in i den totala
undersökningen eftersom vissa patienter hade två PVK.

Datainsamling
Ett möte med verksamhetschef och områdeschef inbokades där författarna presenterade
studien muntlig och skriftlig genom projektplan, etisk godkännande,
bedömningsinstrument samt informationsbrev till patienten med informerat samtycke.
Efter ett godkännande från verksamhetschef, presenterades studien vidare för alla
enhetschefer på medicinklinik. Samtliga enhetschefer fick skriftlig information (Bilaga
3) och gav sitt godkännande till att studien fick genomföras på respektive avdelning.
Enhetscheferna fick information om att undersökningen skulle ske någon gång i
december månad 2016. Önskan var att enhetscheferna inte skulle ge ut information till
medarbetare om studiens syfte, utan att personalen skulle vara helt ovetande för att
minimera risk för manipulation av resultatet. Tillåtelse att använda granskningsmallen,
PVC ASSESS, erhölls av upphovspersonen (Bilaga 4) (Ahlqvist, et al, 2010).
Instrumentet fick inte ändras, däremot valde författarna att komplettera och lägga till
fler undersökningsvariabler för att svara mot syftet och enhetschefernas önskemål.
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En pilotstudie genomfördes kort därefter för att observatörerna skulle bli bekanta med
instrumentet och fastställa att observation utifrån det standardiserade
bedömningsinstrumentet bedömdes på likvärdigt sätt (Olsson & Sörensen, 2011;
(Bryman, 2013b). Dessvärre visades sig att den avdelning som utsågs till pilotstudie,
enbart hade tre möjliga patienter med PVK. För att kunna avgöra
interbedömarreliabilitet krävdes fler observationer och observatörerna observerade var
för sig men på samma patienter ytterligare 16 PVK.

Samtliga journaler: ambulansjournal, akutjournal och datajournal journalgranskades
gällande dokumentation om PVK eftersom patientjournal avser allt material,
anteckningar och handlingar som förs om patienten och hens hälsotillstånd
(Patientdatalag, SFS 2008:355). För att praktiskt kunna genomföra journalgranskning
undersöktes patientens ambulansjournal och akutjournal på respektive avdelning direkt
efter undersökning av samtliga PVK. Journalgranskning i patientens datajournal gjordes
i efterhand och dokumentation som var gjord efter observationstillfället uteslöts.

Det fanns en önskan från enhetscheferna att undersöka om det fanns tryck från den nya
PVK-slangen (BD Nexiva) och därför lades detta till i instrumentet som ett tillägg.
Andra kompletterande uppgifter var om PVK som patienten erhöll, var en ”gammal”
(BD Venflon Pro Safety), ”ny” (BD Nexiva) eller för observatörerna ”okänd” PVK.
Tillägg gjordes också om fixeringsförbandet var märkt med datum, tid, signatur, för att
följa hur länge PVK har suttit (Lundgren, 2003; Couzgiou, Lamory, Salmon-Ceron,
Figard & Vidal-Trecan, 2005) samt om PVK var märkt med Perifer venkateter
(Vårdhandboken, 2016)1 samt när PVK senast användes. De kompletterande
uppgifterna lades till efter pilotstudien.

Statistiska analyser
För sammanställning, bearbetning och analys av insamlat datamaterial användes SPSS
version 23. Data presenteras genom deskriptiv- och analytisk statistik. Deskriptiv
statistik för att få en överskådlig bild av datamaterialet genom frekvenstabeller och
analytisk statistik för att kunna dra slutsatser om hypotetiska skillnader i urvalet (Polit
1

baserad på Patientsäkerhetslagen (2010:659).
15

& Beck, 2012). För analysen har använts Spearman´s korrelationsanalys, Chi-två test
och t-test. Som signifikansnivå valdes p < 0,05 (ibid; Pallant, 2013).
Interbedömarreliabiliteten har bedömts med Cohen’s kappa (ƙ) och baserats på 16
observationer. Kappa metoden är ett mått på två olika observatörers tolkning och
bedömning och att eventuell samstämmighet inte enbart beror på slumpen (Polit &
Beck, 2012). Värde ƙ <0.20 bedöms som svagt, 0.21-0.40 som delvis svagt, 0.41-0.60
som moderat, 0.61-0.80 anses som god och >0.80 som mycket god överrensstämmelse
(Landis & Koch, 1977). Alla frågor bedömdes inte med Kappa metoden delvis på grund
av frågans tydlighet och svarsalternativens självklarhet och delvis på grund av att vissa
svar gavs av patienten och därmed inte kunde ha påverkats av observatören.

PVC-ASSESS
Observationen gjordes med bedömningsinstrumentet PVC-ASSESS (Ahlqvist et al.,
2009). Instrumentet är validitetstestat av upphovspersonerna med bra resultat. Det är
även reliabilitetstestat med interbedömarreliabilitet och test-retest reliabilitet som gav
resultat god till mycket god (ƙ) 0.61 -1.0. Instrumentet består av tre delar skötsel,
tromboflebit och dokumentation. Eftersom tvärsnittsstudie användes har författarna har
av metodologiska skäl inte kunnat använda den del av instrumentet som beskriver
dokumentation om borttagandet av PVK.

I: Skötsel av PVK som innefattar: ytterförband, fixeringsförband, storlek, lokalisation,
locket på injektionsporten är stängt, infusionsaggregat är anslutet, synliga rester av blod
eller näringslösning finns i PVK, trevägskran/injektionsventil.
II a: Undersökarens bedömning av symptom på tromboflebit, samt bejakar symptom på
tromboflebit vid PVK insticksområde.
II b: Patienters bedömning av symptom på tromboflebit där smärta är relaterat till PVK
samt upplevelse av palpationssmärta relaterat till PVK.
III: Dokumentation av PVK i patientens journal. Insättande PVK finns dokumenterad.

För att bedöma tromboflebitgrad utifrån variablerna i formuläret användes Ahlqvists 0-3
gradiga tromboflebitskala (Ahlqvist, Bogren, Hagman, Nazar, Nilsson, Nordin, Sunde
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Valfridsson, Söderlund & Nordström, 2006). Skalan är en modifierad version av skalor
gjorda av Lundgren et al (1993), Lundgren och Ek (1996) samt Lundgren och Wahren,
(1999).

Grad 0: Inga tecken på tromboflebit = Ingen rodnad eller palpabel ömhet på eller kring
insticksstället.
Grad 1: Lätt eller medium tromboflebit = förekomst av något av följande tecken på eller
kring insticksstället: rodnad <25 mm, palpabel smärta, smärta, lätt svullnad.
Grad 2: Allvarlig tromboflebit = rodnad 25-50 mm på eller kring insticksstället med
eller utan palpabel smärta, smärta, svullnad, (ökad temperatur)a).
Grad 3: Mycket allvarlig tromboflebit = förekomst av någon av följande tecken på eller
kring insticksstället: rodnad >50 mm, röd sträng, palpabel sträng eller knöl i venen eller
pus med eller utan palpabel smärta, smärta, svullnad, (ökad temperatur)a).
a)

Ökad temperatur har inte observerats i vår studie då det inte ingick i

bedömningsinstrumentet PVC-ASSESS.

Tromboflebitskalan är översatt från engelska av författarna. Tenderness är översatt till
palpabel smärta baserat på Johanssons resonemang (2013) men i originalets svenska
översättning används ordet ömhet (Lundgren & Wahren, 1999).

Forskningsetiska överväganden
Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). De fyra etiska
principer som tillämpades var, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav
samt nyttjandekrav (Kjellström, 2012; SBU). Informationskravet beaktades genom att
information om studiens syfte samt vad som skulle ingå lämnades till patienterna både
muntligt och skriftligt. Patienten fick information om att deltagande var frivilligt och att
möjlighet att avbryta deltagande fanns, utan att ange orsak (Bryman, 2013a). Alla
befintliga patienter inom inklusionskriterierna på avdelningarna informerades.

Samtyckeskravet medför att individen inte får utsättas för påverkan eller påtryckning
och inte stå i beroendeförhållande till författarna. Därför valde författarna att inte
undersöka PVK på egen avdelning. Samtyckeskravet medför också individens rättighet
att få fullständig information om undersökningens syfte, upplägg och betänketid
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gällande medverkan. Därför hade patienten 15 minuters betänketid angående medverkan
efter att muntlig och skriftlig information givits. Individens deltagande godkändes
genom muntligt och skriftligt samtycke (Bryman, 2013a: Polit & Beck, 2012).
Konfidentialitetskravet beaktades genom att patienterna i studien inte kommer kunna
identifieras. Alla uppgifter bevarades inlåsta, skyddade från obehöriga. Tydlig
information gavs till patienterna om att journalgranskning skulle ske. Information och
försäkran gavs om att det enbart var dokumentation som berörde PVK som skulle
undersökas och inget annat. Personuppgifter sparades för att kunna journalgranska
(Bryman, 2013a: Polit & Beck, 2012). Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att data
som samlats in endast användes till studiens ändamål (Bryman, 2013a: Polit & Beck,
2012).

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) avser skydd mot individens personuppgifter. Det
innebär att de uppgifter om individen som samlas in enbart får används till forskningens
syftet. Personuppgifter får enbart hanteras om den berörde har lämnat samtycke.
Samtycket får dras tillbaka av den berörde när som helst. Personuppgifter kommer att
förstöras efter att sammanställningen är gjord (Polit & Beck, 2012).

Etiska reflektioner
Medverkan var frivillig, men möjlig påverkan fanns av rumsgrannens inställning till
studien. Några patienter som först var tveksamma efter den muntliga informationen
medverkade efter att ha läst genom informationen, speciellt om rumsgrannen också
önskade medverka. Studien genomfördes inte på observatörernas egen avdelning, men
observatörerna var sjukhusklädda och presenterade sig som sjuksköterskor. Möjligt gav
klädsel och titel viss beroendeställning. I informationsbrevet fick patienten information
om att medverkan eller avböjande, inte skulle påverka vården de fick.

Om det vid observationen upptäcktes att riktlinjer kring PVK inte följdes kunde det leda
till att patienten fick en försämrad tillit till vårdande personal, särskilt om iakttagelsen
inte upptäcktes och åtgärdades av dem. Vid upptäckt av allvarliga komplikationer som
symtom på tromboflebit eller förband som inte var placerad över insticksstället bad
observatörerna patienten själv att säga till ansvarig sjuksköterska efter observationen för
att inte röja studiens syfte innan samtliga observationer var klara. Mindre allvarliga
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avvikelser som blod under förband eller avsaknad av ytterförband lämnades utan åtgärd.
Överlämnandet av ansvaret till patienten att meddela om brister i PVK skötseln kan ha
lett till en obekväm situation, speciellt om sjuksköterskan upplevde att hens kompetens
blev ifrågasatt. Vid komplikationer som tryck av trevägskran eller smutsigt ytterförband
åtgärdade observatören det genom att ändra läge på trevägskran eller byta ytterförband
till en ren linda.

Information gavs att endast journaluppgifter som berörde PVK skulle användas från
journalen och patienten fick välja att lita på observatörerna i det avseendet.

Etikprövning
Etikprövning har skett i enlighet med Högskolan i Kristianstads riktlinjer. Lagen om
etikprövning avser forskning på individer och används som ett skydd för den enskilde
(SFS 2003:460) men gäller inte studier gjorda som studentuppsatser på högskolenivå.
Forskning godkänns enbart om det vetenskapliga värdet av studien uppväger risker vad
gäller patientens hälsa, säkerhet samt personlig integritet (Bryman, 2013a: Polit &
Beck, 2012).

RESULTAT
Det fanns ingen skillnad i ålder mellan män och kvinnor, dock var minimiåldern lägre
hos kvinnor (24 år) jämfört med män (38 år). Alla patienter förutom två var högerhänta
och placering av PVK i höger arm var något mindre förekommande med 34 PVK
jämfört med vänster som hade 45 PVK (Bilaga 5). Av 80 undersökta PVK var 34
placerade i patientens dominanta arm, 45 i icke dominant arm samt en i foten. Placering
av PVK i icke dominant arm var vanligare förekommande hos män, jämfört med
kvinnor där placering av PVK var lika vanligt förekommande i dominant arm som icke
dominant (Tabell 1). Procent redovisas som ’Valid percent’ (procent som är uträknad
efter att bortfall är borttaget) i hela Resultatet om inget annat anges.
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Tabell 1. Bakgrundsdata för ålder, dominant arm samt PVK-lokalisation; totalt och
könsuppdelat, n=80 (%)
Man
Kvinna
Totalt
p
n=48
n=32
n=80
Medelålder
70 (38-95) 67 (24-92)
69 (24-95)
0,25a)
Dominant arm höger
48(100)
30(94)
78(97)
0,16b)
Dominant arm vänster
2(6)
2(3)
PVK lokalisationHöger arm/underarm/hand
19(40)
15(48)
34(43)
0,30b)
PVK lokalisationVänster arm/underarm/hand
29(60)
16(52)
45(57)
a)
b)
T-test Chi-två test

Skötsel
Ytterförband fanns på fyra femtedelar av samtliga PVK, 25 ytterförband var strumpa
och 38 ytterförband var linda, två PVK hade annat ytterförband i form av klisterlinda,
resterande 15 PVK hade inget ytterförband. Ytterförbandens egenskaper redovisas
vidare i Tabell 2.
Tabell 2. Egenskaper hos ytterförband n=80 (%)
Ja
Torrt
61(76)
Synligt rent
42(53)
Täcker hela
39(49)

Nej
4(5)
23(29)
26(33)

Fanns ej
15(19)
15(19)
15(19)

Fixeringsförband fanns över samtliga PVK varav 76 stycken var transparent och fyra
icke transparent. Endast en PVK var fullständigt märkt med ”perifer venkateter”, datum,
tid och signatur på fixeringsförbandet. En PVK var märkt med ”perifer venkateter”, tolv
var märkt med datum, en PVK märkt med tid och fyra PVK var märkt med signatur på
fixeringsförbandet.

Fixeringsförbandet fäste väl vid huden hos drygt hälften av samtliga PVK, likaså hade
hälften av samtliga förband blod under insticksstället (Tabell 3).
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Tabell 3. Egenskaper hos fixeringsförband n=80 (%)
Fixeringsförbandet utsida är synligt
rent
Hela fixeringsförbandet fäster väl vid
huden
Fixeringsförbandet täcker
insticksstället
Blod finns under fixeringsförbandet
PVKs båda vingar är fixerade med
tejpstrips

Ja

Nej

Gick ej att bedöma

52(65)

25(31)

3(4)

49(61)

29(36)

2(3)

73(91)
41(51)

5(6)
36(45)

2(3)
3(4)

72(90)

6(8)

2(3)

Tre olika PVK storlekar observerades vid undersökningen. Bland totalt 80 PVK
användes 35 PVK av storlek 1,1 mm (rosa) efterföljt av 27 av 1.3 mm (grön) och18
av 0.9 mm (blå).

Enhetscheferna var intresserade av att ta reda på hur många av de undersökta PVK som
bestod av ”gammal PVK” (BD Venflon Pro Safety), samt av ”ny PVK” (BD Nexiva),
även intresse var om det fanns tryck från den ”nya PVK” slangen på patientens hud.
Enbart en PVK var av sorten ”ny PVK”.

Antal dagar från det att PVK insattes till observationsdagen varierade från 1 till 7 dagar.
(Tabell 4).

Tabell 4. Antal dygn PVK suttit från insättningsdatum till observationsdagen (n=80)
PVK
1
11
2
25
3
11
4
12
5
4
6
7
1
Ej dokumenterade
16

Dokumentation
Dokumenterade PVK undersöktes i patientens ambulansjournal, akutjournal och
datajournal (Bilaga 6; Tabell 5). Av samtliga PVK var 64 dokumenterade i någon av
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patientens journaler medan 16 inte alls var dokumenterade. Enbart en PVK var överförd
mellan samtliga tre journaler.

Tabell 5. Fördelning över var PVK är dokumenterad n=80
Journal
Inte dokumenterad
Datajournal
Akutjournal
Ambulansjournal
Datajournal + Akutjournal
Ambulansjournal +datajournal
Ambulansjournal+ akutjournal+ datajournal

Antal PVK
16
33
7
4
14
5
1

PVK som placerades i ambulans eller på akuten använde en större nål i millimeter (mm)
i jämförelse med PVK som placerades på avdelning (Tabell 6).
Tabell 6. PVK insatt avdelning, ambulans eller akutmottagning
Storlek på PVK
Insatt på avdelning
Insatt i ambulans eller
n=33
på akutmottagning n=31
0.9 mm (Blå)
11(33)
3(9)
1.1 mm (Rosa)
16(48)
12(39)
1.3 mm (Grön)
6(18)
16(52)
Chi-2 test: p = 0,008
Fullständig redovisning av resultat från PVC ASSESS finns i Bilaga 7.

Tromboflebit
Symtom bedömda genom bedömningsinstrument av Ahlqvist, et al (2009)
i Tabell 7 användes för att tillsammans med smärtskattning bedöma
tromboflebitförekomst och grad av tromboflebit.

Tabell 7. Antal (andel, %) PVK med symtom, n=80
Rodnad finns vid insticksstället
Svullnad finns vid insticksområdet
Pus finns vid insticksområdet
Palpabel förhårdnad finns vid insticksområdet
Röd sträng/rodnad finns längs venen
Palpabel hård sträng finns längs ven
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Ja
40(50)
15(19)
7(9)
15(19)
8(10)
10(13)

Nej
27(34)
57(71)
56(70)
63(79)
70(88)
68(85)

Kan ej bedömas
13(16)
8(10)
17(21)
2(3)
2(3)
2(3)

Patienten tillfrågades om hen upplevde smärta av sin PVK. Patienten graderade sin
smärta relaterad till PVK med en siffra mellan 0 till 10, där 0 var ingen smärta och 10
var värsta tänkbara smärta. Totalt upplevdes smärta hos 17 patienter. För att bedöma
palpationssmärtan, palperade författarna varsamt med fingertoppen på ett område lika
stor som fixeringsförbandet och uppåt längs venen. Palpationssmärta mellan 1 till 7
(NRS-skala) graderades av 25 patienter (Bilaga 8).
PVK som bedömts ha tromboflebit utifrån Ahlqvists 0-3 gradiga tromboflebitskala
(Ahlqvist et al, 2006) ställdes i relation till olika variabler gällande skötsel och
dokumentation. Av samtliga 80 PVK som undersöktes hade 51 PVK tromboflebit, 18
PVK hade ingen tromboflebit och elva PVK kunde inte bedömas på grund av blodigt
förband, blod vid insticksstället eller förband som täckte insticksstället (Bilaga 9).

Ett signifikant samband fanns mellan lokalisation och tromboflebit och för några
variabler fanns tendenser till korrelationssamband (Tabell 8).
Tabell 8. Korrelation mellan förekomst av tromboflebit och ett antal oberoende
variabler.
Kön
Ytterförbandet täcker hela PVK
Fixeringsförbandets utsida är synligt rent
Fixeringsförbandet täcker insticksstället
PVK lokalisation
Locket på injektionsporten är stängd
Dokumenterad med indatum, storlek, placering hö/vä samt
var på armen
a)
Spearman`s korrelationsanalys

r a)
,127
-,119
-,178
,131
-,172
-,193
-,117

Högst frekvens av tromboflebit kunde ses i åldersgruppen 61-80 år (Tabell 9).
Tabell 9. Antal (andel, %) tromboflebit (Th) per åldersgrupp n=80
Ålder
PVK
Th
21-40
3
1(33)
41-60
16
10(63)
61-80
46
33(72)
81-100
15
7(47)
Internt bortfall fem i åldersgrupp 41-60, sex i åldersgrupp 61-80 Chi-2 test: p= 0,22
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Hos männen fanns en högre frekvens av tromboflebit i höger arm, 18, jämfört med
vänster arm som hade 15. Hos kvinnorna förekom åtta tromboflebit i höger arm och 10 i
vänster arm. Tromboflebit förekom i högre frekvens då PVK var placerad i patientens
icke dominanta arm jämfört med i dominant arm.

Tromboflebit förekom hos 43 av 65 PVK (66 %) med ytterförband, hos 16 av 25 PVK
(64 %) som täcktes av strumpa, hos 25 av 38 PVK (66 %) som täcktes med linda samt
hos nio av 15 PVK (60 %) utan ytterförband. Bland synligt rena ytterförband förekom
tromboflebit hos 27 av 42 PVK (64 %) och bland orena ytterförband 16 av 23 (70 %).
Bland fixeringsförband med synligt ren utsida fanns 30 tromboflebit jämfört med 18 på
dem med oren utsida. (Tabell 3).

Bland PVK där fixeringsförbandet fäste väl vid huden fanns 32 tromboflebit jämfört
med PVK där fixeringsförbandet inte fäste som var 18. Tromboflebit fanns hos 28 av 41
PVK (68 %) med blod under förbandet och 22 av 36 PVK (61 %) utan blod under
förbandet.

PVK storlek i förhållande till antal tromboflebit redovisas i Tabell 10.

Tabell 10. PVK storlek samt antal tromboflebit (n=80)
PVK
0.9 mm Blå
18
1.1 mm Rosa
35
1.3 mmGrön
27
Internt bortfall fem rosa, sex gröna PVK Chi-2 test: p=0,52

Th
13
20
18

Minst frekvens av tromboflebit fanns på handleden, med två femtedelar, medan hälften
av PVK som placerade på handen fick tromboflebit. Högst frekvens av tromboflebit
fanns när PVK placerades på underarm och i armveck (Tabell 11).
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Tabell 11. PVK lokalisation samt antal tromboflebit n=80 (%)
PVK lokalisation
PVK
Th
Hand
11
5(50)
Handled
6
2(40)
Underarm
13
10(83)
Armveck
49
34(83)
Annat
1
Chi-2 test (hand/handled jfr med u-arm/armveck): p = 0, 023

Ej bedömt
tromboflebitgrad
1
1
1
8

Tromboflebitfrekvens hos patienter med PVK med trevägskran var 27 stycken och utan
24 (Bilaga 10).

Förekomst av tromboflebit om PVK placerades på akuten/ambulansen jämförelse med
om PVK placerades på avdelning redovisas i Tabell 12.
Tabell 12. PVK insättning avdelning/ambulans/akutmottagning och grad av
tromboflebit
Insatt på avdelning
Insatt i ambulansen eller på akuten
n=33
n=31
Grad 0
9
6
Grad 1
11
10
Grad 2
Grad 3
8
10
Internt bortfall fem PVK.

Av samtliga PVK var 64 dokumenterad i någon av patientens journaler, 39 av dessa (tre
femtedelar) hade tromboflebit. Resterande 16 PVK var inte alls dokumenterad, varav tre
fjärdedelar hade tromboflebit. Enbart en PVK var överförd mellan samtliga tre journaler
(Tabell 13).
Tabell 13. Var PVK är dokumenterad samt antal tromboflebit n=80
Journal
PVK Antal Th
Inte dokumenterad
16
12
Datajournal
33
19
Akutjournal
7
5
Ambulansjournal
4
4
Datajournal + Akutjournal
14
11
Ambulansjournal +datajournal
5
Ambulansjournal+ akutjournal+ datajournal
1
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Ej bedömda
5
1
1
4

Antal dokumenterade PVK från ambulans och akuten var totalt 31 varav 20 fick
tromboflebit jämfört med vårdavdelningens 33 PVK varav 19 fick tromboflebit (Tabell
14).

Tabell 14. Dokumentation på avdelning/ambulans/akuten, PVK storlek och
tromboflebit. PVK n=64 (%)
Storlek/
Storlek/
Storlek PVK/ Ej bedömda
Antal Th
Antal Th
Antal Th
0.9 (blå)
1.1 (rosa)
1.3 (grön)
Vårdavdelning n=33
11/7 (63)
16/8 (50)
6/4 (67)
5
Ambulans/akut n=31
3/2 (67)
12/8 (67)
16/10 (63)
5
Antal dygn PVK suttit från insättning till observationsdagen varierade mellan 1-7 dygn
Tabell 15.

Tabell 15. Antal dygn PVK suttit från insättningsdatum till observationsdagen i relation
till förekomst av tromboflebit (n=80)
Dygn
PVK
Th (%)
1
11
7 (63)
2
25
13 (52)
3
11
10 (90)
4
12
7 (58)
5
4
2 (50)
6
7
1
Ej dokumenterade
16
12 (75)
Av 80 PVK som undersöktes hade 21 varit insatta under vårdtillfället utan att
användning hade dokumenterats i ambulansjournal, akutjournal eller datajournalens
läkemedelsmodul, 13 av dessa PVK hade utvecklat tromboflebit. Bland de övriga 59
som använts hade 38 utvecklat tromboflebit (Bilaga 11).

Av de 35 PVK som användes samma dygn som undersökningen genomfördes (dygn 0),
hade 24 PVK tromboflebit, men inte blivit borttagna (Tabell 16). Det var 43 PVK som
suttit mellan ett till fem dygn utan att de använts, varav 25 av dessa utvecklat
tromboflebit. Dygn 0 innebär att PVK har använts samma dag som undersökningen ägt
rum, således innebär dygn fem att PVK suttit i fem dagar utan att användas.
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Tabell 16. Antal dagar PVK suttit utan intravenösa läkemedel och antal tromboflebiter
Dygn
Antal PVK
Antal Th
0
35
24
1
19
13
2
11
5
3
4
1
4
8
5
5
1
1
Internt bortfall två PVK som båda hade tromboflebit
Läkemedel och intravenös vätska som gavs i PVK redovisas i Bilaga 12. Nästan två
tredjedelar av patienter som erhöll antibiotika, utvecklade tromboflebit. Totalt gavs sex
olika sorters antibiotika (Tabell 17).

Tabell 17. Antal patienter (antal tromboflebiter) som fått antibiotika inklusive
preparatnamn
Antibiotika
Cefotaxim
Piperacillin/Tazobactam
Meropenem
Bensylpenicillin
Piperacillin/Tazobactam + Vancomyzin
Cloxacillin
Internt bortfall en PVK

Antal n=23
10
3
3
3
2
2

Antal Th
8
2
2
1
2
0

Fler än fyra femtedelar av de patienter som fick rehydreringsvätska hade tromboflebit,
likaså tre femtedelar av de patienter som fick diuretika (Tabell 18).

Tabell 18. Förekommande läkemedelgrupper i relation till antal patienter och
tromboflebiter (n=80)
LäkemedelsAntal pat. som
Antal med
PVK ej kunnat
grupp
erhållit
Th
bedömas
Antibiotika a)
Rehydreringsvätska b)
Diuretika c)
Lugnande/sömnmedeld)
Narkotiskt
analgetikume)
Erytrocyter

23
26
11
5

15
17
6
2

1
6
1
1

3
2

2
2

1

27

a)

Cefotaxim, Piperacillin/Tazobactam, Bensylpenicillin, Meropenem, Cloxacillin,

Piperacillin/Tazobactam+ Vancomyzin, b) Ringeracetat, Glukos och natriumklorid, c) Furix, d)
Midazolam e) Ketogan samt Morfin

Interbedömarreliabilitet för flera variabler redovisas i Tabell 19.

Tabell 19. Interbedömarreliabilitet, kappavärde och procentuell överenstämmelse.
Kappa
Skötsel av PVK
Ytterförband
Ytterförbandet är torrt
1
Ytterförbandet är synligt rent
1
Ytterförbandet täcker hela PVK
0.76

100
100
93

Fixeringsförband
Fixeringsförbandets utsida är synligt rent
Hela fixeringsförbandet fäster väl vid huden
Fixeringsförbandet täcker insticksstället

0.65
1
1

86
100
100

PVK
Synliga rester av blod eller näringslösning finns i PVK

0.44

85

0.57

83

0.42

73

Trevägskran/injektionsventil
Synliga rester av blod eller näringslösning finns i trevägskran
eller injektionsventil
II a. Granskarens bedömning av symtom på tromboflebit
Symtom på tromboflebit vid PVK insticksområdet
Rodnad finns vid insticksområdet
Svullnad finns vid insticksområdet
Pus (varig sekretion) finns vid insticksstället
Palpabel förhårdnad eller knöl finns vid insticksområdet
Röd sträng/rodnad finns längs venen
Palpabel hård sträng finns längs venen

-

a)

1
0.63
1
0.44

III. Dokumentation av PVK patientens journal
Insättande av PVK finns dokumenterad med följande
uppgifter
Datum
0.77
Tidpunkt
1
Signatur
1
Storlek på PVK (färg och/eller mm)
0.77
Sida (höger eller vänster)
0.77
Lokalisation
0.77
a)
Kappavärde kunde inte testas i SPSS. Medelvärde Cohens Kappa (ƙ) 0.77.
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%

100
93
100
87

94
100
100
100
100
100

DISKUSSION
Metoddiskussion
Metoden svarade mot syftet genom att studien visade en bild av verkligheten gällande
hantering av PVK avseende skötsel, dokumentation och förekomst av tromboflebit.
Resultatet presenterade samband mellan variabler för att upptäcka variations- och
sambandsmönster. Därför var valet av kvantitativ tvärsnittsstudie motiverat som metod
(Polit & Beck, 2012). Resultatet svarade på studiens syfte och därmed får den interna
validiteten för granskningsmallen anses tillgodosedd. Studien kan inte generaliseras till
andra medicinavdelningar på grund av för få undersökta PVK men får ändå anses
representativ (Jacobson, 2002).

För att få fram orsakssamband till bristfällig skötsel, dokumentation och
tromboflebitfrekvens, skulle i framtiden fall-kontrollsstudie eller kohortstudie vara ett
alternativ samt för utvärdering av patientens PVK en prospektiv studie (Polit & Beck,
2012). Någon studie skulle därefter kunna expanderas genom intervjustudie för att få
fram sjuksköterskornas upplevelse gällande hantering av skötsel, dokumentation och
uppkomst av tromboflebit (ibid).

Det som kan anses svagt i studien, var att resultatet inte kan generaliseras till
medvetandesänkta och/eller kognitivt sviktande patienter då de inte kunnat ge sitt
informerade samtycke. Det finns en risk att deras PVK skulle kunna ha högre frekvens
av tromboflebit då kommunikationen är begränsad gällande smärta eller förekomst av
icke dokumenterad PVK.
Ett större urval skulle minska risken för typ 2 fel och punktprevalensmätning i större
skala skulle kunna vara ett alternativ i stället för som här en liten tvärsnittsstudie (Öhrn,
2013).

Det finns generellt otydligheter angående definition av tromboflebit vilket försvårar
bedömningar och målsättningar. En review av Barruel, Cert, Polit, Murfield och Rickad
(2014), undersökte 233 studier, varav 180 studier som använde sig av en graderingsmall
för bedömning av tromboflebit, 101 av dessa använde sig av en utarbetad
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graderingsmall, medan resterande 79 studier definierade och graderade tromboflebit
efter eget förfarande. Totalt används 71 olika graderingsskalor och 15 olika symtom
identifierades. Bland dessa graderingsskalor fanns stora skillnader i bedömning av
tromboflebit och dess grad. En del definierade tromboflebit utifrån en skala upp till grad
tre, somlig grad fyra, grad fem eller sex. Symtomen skiljde sig också åt (ibid).

Carlos och Furados (2011) använde sig av Jacksons scale (1998) gradering mellan 0-5.
Lundgren Jorfeldt och Ek (1993) utgick ifrån en egengjord tromboflebitskala, där de
bedömde grad av tromboflebit mellan 0-4. Tagalakis et al (2002) utgick ifrån två
graderingsmallar, Maddox scale och Baxter scale, gradering av tromboflebit mellan 0-5.
Lanbeck, Odenholt och Paulse (2002) utgick i sin studie ifrån en egengjord mall, där
tromboflebit graderades mellan 0-3.
Somliga författare bedömde tromboflebit efter ett symtom, andra två och vissa med tre
eller flera symtom. En del studier beskrev hur stor en rodnad eller svullnad skulle vara
för att uppnå en viss gradering av tromboflebit, men långt ifrån alla. För att kunna
definiera temperaturökning behövdes termometer, andra beskrev inte hur temperatur
bedömdes. Flertal av skalorna utvecklades under 70-talet och har därefter modifierats
efter hand. Problematiken kring skalorna är att de blivit modifierade ett flertal gånger
utan att de bytt namn, på det sätt är det svårt att veta vilken version som använts (ibid).
För jämförelse av tre tromboflebitskalor se bilaga (Bilaga 13).
Det fanns några svårigheter med att göra en undersökning utifrån det använda
bedömningsinstrumentet, speciellt vad gäller validiteten. Synliga rester av blod eller
näringslösning finns i PVK, rodnad finns vid insticksområdet och palpabel hård sträng
finns längs venen, var de frågor som författarna ansåg svårast att bedöma. Tecken på
symtom kan tolkas olika hos de som utför undersökningen och därför är det
betydelsefullt att en pilotundersökning görs grundligt för att därefter diskutera sådana
frågor som inte är helt självklara. En annan fråga som var svår att hantera handlade om
smärta. Grad av smärta är individuell och val av synonymer för att förtydliga smärta
som ont och ömhet påverkar patientens svar. Under pilotstudien var det ingen av
patienterna som hade någon eller några av de tre första symtom som nämns här ovan,
vilket ledde till att dessa frågor fick diskuteras under observationsstudiens gång. Genom

30

en större pilotundersökningsgrupp hade observatörerna kunnat få en bredare bild av vad
de kunde möta under observationerna och hade preventivt kunnat diskutera och enats
om en gemensam strategi

Graderingsskalan från Vårdhandboken som är definitionen av tromboflebit baserad på
Lundgren och Wahren (1999), förtydligad av Eiman Johansson, använder ordet ömhet.
Ordet ömhet ifrågasätts av Johansson (2013) då det är en översättning från engelska
tenderness. Tenderness är ömhet vid beröring och därför föreslår Johansson att ordet
palpationssmärta hade varit mer rättvisande. Ordet smärta är mer distinkt och ett
starkare ord jämfört med ömhet, som kan beskrivas som ökad känslighet vid beröring
(Lundell & Svensson, 2003). I vår studie användes PVC ASSESS där patienten får
gradera både smärta och palpationssmärta separat. Om författarna istället hade frågat
patienten om hen upplevde ömhet av sin PVK samt om hen upplevde ömhet vid lätt
tryck med fingertopparna mot huden, hade kanske fler patienter upplevt ömhet än
smärta.

Samtliga patienter som önskade medverka inkluderades i studien. Generella anledningar
till att inte medverka var att patienten upplevde sig för trött och sjuk vilket kan ha
snedvridit resultatet. Observationer gjordes inte på avdelningen observatörerna arbetade
på.

Tromboflebitsymtom kan ha annan orsak än att vara tecken på infektion till exempel
kan rodnad vara att patienten inte tål förbandet eller har hårda blodkärl naturligt på
grund av förkalkade kärl. Andra möjliga felkällor, skulle kunna vara att orsak till PVK
utseende inte behöver bero på hur den handhavts, utan kan bero på andra orsaker,
exempelvis patientens hälsotillstånd. För att minska risken för systematiska fel vid
observationerna mättes graden av interbedömarreliabilitet.
Bedömning av interbedömarreliabilitetet i vår studie, uträknat med Cohens Kappa (ƙ),
hade medelvärdet 0.77 och anses som god. PVC-ASSESS har testats för
interbedömarreliabilitet som varierade mellan god till mycket överrensstämmande,
bland de 26 PVK som undersöktes, bland legitimerade sjuksköterskor (Ahlqvist, et al,
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2010). Instrumentet har även blivit testat bland sjuksköterskestudenter, där 81 % av 24
PVK varierade mellan moderat till god överenstämmelse. Skillnader i siffor mellan
legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, förklarades genom skillnader
beträffande deras kliniska erfarenhet och visar på vikten av utbildning och erfarenhet
(ibid). Interbedömarreliabiliten i vår studie anses tillgodosedd.

Resultatdiskussion
Det är viktigt att poängtera att studiens resultat redovisas ur ett tvärsnitt under ett
tillfälle och säger på så sätt inget om hur länge en PVK suttit totalt utan att ha blivit
använd och/eller när den togs bort. Studien visade på ett signifikant samband mellan
förekomst av tromboflebit och andra faktorer, samt några tendenser till samband, vilket
kan ha berott på urvalets storlek. Vid ett större urval hade möjligen fler samband kunnat
påvisas.

Skötsel jämfört med tromboflebit
Misstanke fanns att en linda skulle ge upphov till fler tromboflebiter än om
ytterförbandet var en strumpa. Anledning var att lindan troligen inte lindades av helt vid
administrering av intravenös vätska och på så sätt kunde sjuksköterskan inte
bedöma/inspektera insticksstället. Grunden till detta antagande var att större delen av
lindorna var hoptrasslade och kunde med svårhet lindas av samt fick ibland klippas upp.
Strumpa antogs vara lättare att ta av för att bedöma insticksstället. Resultatet visade
dock ingen skillnad mellan linda och strumpa. Det fanns även antagande att PVK med
orent ytterförband samt PVK utan ytterförband skulle få fler tromboflebiter än de med
ytterförband eller rena ytterförband, vilket överraskande visade sig inte vara fallet.
Misstankar fanns likaså att oren utsida på fixeringsförband skulle ge fler tromboflebit,
än de med ren, vilket inte var fallet. Möjliga anledningar till utveckling av tromboflebit
skulle kunna vara följsamhet till det aseptiska tillvägagångssättet brustit, handhavandet,
kärlretande läkemedel som antibiotika och/eller hydreringsvätska. Likaså ålder och
andra bakomliggande sjukdomar.
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Resultatet pekade inte på något samband mellan antal dagar PVK suttit och tromboflebit
vilket är i linje med tidigare studier om en bytesfrekvens på klinisk indikation.

Dokumentation jämfört med tromboflebit
Insättning av PVK var dokumenterad i patientens datajournal vid två tredjedelar av
samtliga PVK. Ahlqvist et als (2009) studie visade att 70 % av samtliga PVK var
dokumenterade på ett eller annat sätt, men mindre än 50 % var fullständigt
dokumenterat. Skäl till bristande dokumentation både på fixeringsförband samt i
patientens datajournal, skulle med viss möjlighet vara en konsekvens av den ökade
arbetsbelastningen (Hall, 2004; Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Högt patientflöde,
patienter vårdandes i korridor samt fler svårt sjuka patienter leder också till mer
administrativa uppgifter. Konsekvens av detta blir att det administrativa momentet
brister, vilket kan tyckas låta rimligt då de praktiska uppgifterna bör prioriteras först
(ibid). Bristande dokumentation skulle kunna leda till onödigt merarbete för
nästkommande kollega, genom att dokumentationen är ofullständig och otillräcklig,
vilket mynnar ut i oklarheter kring patientens omvårdnad. Dokumentation var en av de
variabler där tendens till statistiskt samband kunde ses i relation till tromboflebit.

Tromboflebit jämfört med diverse variabler
Resultatet visade att drygt fyra femedelar av patienter i åldersgruppen 61-80, hade
tromboflebit. I Lanbeck et als (2002) studie, var högst frekvens av tromboflebit mellan
50-70 år. Ju äldre patienten är, desto högre risk för komplikationer och andra
riskfaktorer vid vårdskada. En äldre patient som drabbas av tromboflebit som utvecklat
sepsis, ökar risken markant för både för morbiditet och för mortalitet.

Det var signifkant lägre frekvens tromboflebit om PVK var placerad på hand/handled
jämfört med underarm/armveck. Lägst frekvens av tromboflebit fanns på handryggen
samt i dominant arm. I Lundgren et als (1993) studie, visade resultatet att den mest
frekventa placering av PVK var på handryggen, där nio PVK av 40 hade utvecklat
tromboflebit. I Johansson, Pilhammar, Khalaf och Willmans (2008) studie var
placeringen av PVK vanligast på underarm i enlighet med riktlinjer (Vårdhandboken
2013d). Enligt Johansson et al (2008) ska PVK i första hand placeras på handryggen
eller underarmen.
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I resultatet framkom att drygt tre femtedelar av samtliga PVK som placerades i
ambulans/på akuten hade tromboflebit och resultatet på avdelningen gav liknande
tromboflebitfrekvens. PVK som placerades i ambulans eller på akuten var däremot
signifkant större jämfört med PVK som sattes på vårdavdelningar. I Ahlqvist et al
(2009) studie, visades att PVK som var placerad i ambulans eller på akuten hade högre
frekvens av tromboflebit än resterande PVK, något som vi inte kunde bekräfta.
Tänkbara orsaker till högt antal tromboflebiter när PVK placeras i ambulans och på
akuten, är att den aseptiska tekniken förbises, vilket kan vara nödvändigt i en akut
situation (Carlos & Furtados, 2011; Tagalakis et al, 2002).

Ett annat problem är att de PVK som sätts i en akutsituation inte avlägsnas eller byts
(Vårdhandboken, 2013c; Hirschmann, Fuxy, Poduselz, Schindlerx, Kundi, Rotterk &
Wewalka, 2001). Lundgren och Wahren (1999) beskriver i sin studie ett starkt samband
mellan tromboflebit och storlek på PVK, vilket även bekräftas av Cicolini, Pollidoro,
Bonghi, Labio och Mascio (2009) samt Lanbeck, Odenhol och Paulsen (2002), där båda
studier fann statistisk signifikant samband. Möjligtvis är det okunskap som gör att
personal sätter större PVK än nödvändigt, likaså skulle det kunna vara kulturen inom
vården som säger att ju större PVK patienten har, desto bättre, vilket inte alltid är ett
faktum. Större (1,3 mm, grön) PVK som placerats på avdelningen hade tendens till
högre tromboflebitfrekvens än de placerade på akuten/ambulansen.

I studien har endast läkemedel som dokumenterats i akut/ambulans och/eller datajournal
inkluderats. En orsak till att stor PVK (1,3 mm, grön) sätts på avdelning är inför
undersökning med kontrast där administration inte dokumenteras i ovan nämnda journal
handlingar. Kontrastmedel var i en studie av Lundgren, Wahren och Ek (1996) lika
kärlretande som antibiotika. Olika läkemedel och läkemedelskombinationer i relation
till tromboflebitfrekvens är komplext att särskilja. Resultatet i denna studie visar på hög
frekvens av tromboflebit vid antibiotika vilket även Lanbeck et als (2002) studie
bekräftar.
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De flesta större PVK (1,3 mm, grön) blev placerade i ambulans eller på akuten men
hade ändå lägre tromboflebitfrekvens än samma storlek som placerades på
avdelningarna. En jämförande studie mellan tromboflebit och storlek på PVK placerade
på vårdavdelning jämfört med storlek på PVK placerad akut kan vara av intresse för att
utröna om storleken har någon betydelse eller om handhavande vid insättning är en
avgörande faktor.

Resultatet visade att nästan tre femtedelar av alla PVK som inte använts förorsakade
tromboflebit. Drygt två tredjedelar av de PVK som fick intravenös vätska samma dag
som undersökningen ägde rum, hade utvecklat tromboflebit men ändå inte blivit
borttagna. Om PVK hade avvecklats i tid, hade tromboflebitutvecklingen troligen
kunnat förhindras. Lundgren et al (1996) beskriver att PVK ska avlägsnas fortast
möjligen efter avslutad intravenös behandling. Johansson (2011) och Vårdhandboken
(2013b) beskriver att PVK ligga kortast möjliga tid i kärlet och alltid avlägsnas snarast
efter avslutad intravenös behandling, likaså ska skäl för PVK dagligen omprövas.
Naturligtvis spekuleras varför PVK inte tas bort trots uppenbara symtom på
tromboflebit. Tillgängliga vetenskapliga studier om varför PVK inte avlägsnas i tid och
dess orsak saknas, men tänkbara orsaker skulle kunna vara brist på kunskap, tidsbrist
eller stress. Andra orsaker skulle kunna vara att sjuksköterskan i förebyggande syfte
låter patienten behålla PVK som en trygghet ifall en akutsituation skulle uppstå.

Implikation
Förebyggande åtgärder måste finnas på samtliga sjukhus och vårdenheter genom
kvalitetsuppföljning för att en patient med PVK inte ska utveckla komplikationer som
tromboflebit (Johansson, 2013). O’Grady, Alexander, Burns, Dellinger, Garland, Heard,
Lipsett, Masur, Mermel, Pearson, Raad, Randolph, Rupp och Saint (2011), beskriver att
sjuksköterskor som handhar intravenösa infarter bör mäta sin kunskap. I
Vårdhandboken (2013a) finns ett kunskapstest för PVK som sjuksköterskan själv kan
pröva sin kunskap mot. Ett annat bedömningsinstrument finns utvecklat för
sjuksköterskestudenter (Ahlin, Löfmark, Klang-Söderkvist & Johansson, 2013) (Bilaga
14) och är testat av Ahlin, et al (2017). Detta kan med fördel användas genom kollegial
granskning eller med extern observatör (Johansson, 2013). Viktigt är dock att ha en
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åtgärdsplan för eventuella brister innan granskningen görs. För övrigt finns det inte
enligt Johansson (2013) någon vetenskaplig forskning på hur sjuksköterskor använder
evidensbaserad vård i praxis.

Genom att utbilda sjuksköterskor i handhavande av PVK, skulle frekvensen av
tromboflebiter kunna minskas. I Lundgren och Wahren (1999) studie, var syftet att ta
reda på om det fanns skillnad mellan sjuksköterskor som fick utbildning i hantering av
PVK jämfört med de sjuksköterskor som inte fick det. Sammantaget fanns en
signifikant högre frekvens av tromboflebit och allvarliga långsiktiga problem hos
patienter som behandlades av sjuksköterskor i kontrollgruppen, jämfört med de som
behandlades av sjuksköterskor med utbildning i hantering av PVK.

Ett annat sätt att förebygga komplikationer vid användning av PVK är att genom
muntlig och skriftlig information (Johansson, 2013) göra patienten delaktig i sin vård
(Patientlag, 2014:821). Målet är adekvat information så patienten ska veta varför PVK
används, när PVK ska tas bort, vilka symtom PVK kan ge samt att patienten omedelbart
ska informera personal vid obehag eller smärta. Studier visar att patienten önskar mer
skriftlig information, än vad som ges (ibid). När informationsbroschyr till patient om
PVK efterfrågades hos tillverkaren i samband med denna studie initierade det till ett
samarbete för framtagande av en sådan broschyr och eventuellt även en webbaserad
informationsfilm. Symtom på tromboflebit kan uppkomma långt innan sjuksköterskan
upptäcker dem (Lundgren et al, 1993). Adekvat muntlig och skriftlig information till
patienten skulle därför kunna bidra till minskad frekvens av tromboflebit, minskade
vårdskador och därtill minskade kostnader, vårdtider och personalresurser (Johansson,
2013).

För att upprätthålla den lagstadgade patientsäkerheten (Patientsäkerhetslag, SFS
2010:659) har specialistsjuksköterskan som uppgift att initiera och kontinuerligt
genomföra uppföljning av kvalitetsindikatorer (Hommel, Idvall & Andersson, 2013).
Kvalitetsindikatorer som kan användas på enheter som vårdar vuxna patienter med PVK
beskrivs av Johansson (2013) och delas upp i strukturindikator, processindikator och
resultatindikator. Strukturindikator kan vara att undersöka: Finns aktuella riktlinjer för
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omhändertagande av patienter med PVK? Processindikator att undersöka: Andelen PVK
med fullständig dokumentation och Resultatindikator att undersöka: Andelen PVK utan
tecken på tromboflebit. Processindikatorer innebär till exempel de åtgärder som utförs
för att nå ett patientresultat och gällande PVK handlar det om hela processen från det att
PVK sätts till dokumentation i patientens journal. Att undersöka hela sjuksköterskans
process i en specifik omvårdnadssituation, kan göras genom att sjuksköterskan
observeras under tiden. Återkoppling sker därefter för att starta en reflektion; utgick
omvårdnadshandlingen från riktlinjer och evidensbaserad praxis? Vad utelämnades?
Kunde något förbättras? (ibid).

Slutsats
Det föreliggande resultatet visar att hantering av PVK avseende skötsel, dokumentation
och tromboflebit behöver förbättras för minskning av tromboflebiter och vårdrelaterade
infektioner. För att få kunskap om orsakssamband till tromboflebit krävs ytterligare
studier, likaså sjuksköterskors uppfattningar om orsak till varför PVK inte tas bort vid
tecken på tromboflebit. PVC-ASSESS är ett bedömningsinstrument som väl täcker in
handhavandet kring PVK och dess olika delar och det kan med fördel användas i klinisk
verksamhet. Ett utarbetat instrument för definition och bedömning av tromboflebit
behöver utvecklas och användas enhetligt, allt för en strävan mot en
tromboflebitfrekvens på under rekommenderade fem procent.
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Bilaga 2

Informationsblad till deltagare
Undersökning av perifera venkatetrar (PVK) avseende skötsel, tromboflebit och
dokumentation utifrån bedömningsinstrumentet PVC-ASSESS
Som ett led i ett förbättringsarbete inspekterar vi den perifera venkateter, PVK, du har
för att kunna ge vätska och läkemedel direkt i blodbanan.
Din medverkan i studien innebär att vi frågar dig om du har en PVK, tittar på förband,
ser efter infektionstecken, frågar om du har smärta både vid beröring och utan beröring
och läser i din journal om vad som är dokumenterat om PVKn. Studien görs för att
undersöka och säkerställa att handhavande och rutiner innebär en så säker vård som
möjligt.
Studien genomförs vid ett eller två tillfällen på Medicinkliniken, XXX sjukhus.
Medverkan i studien är frivilligt och du har rätt att avböja deltagande och du kan också
avbryta medverkan senare utan motivering. Om du medverkar eller avböjer påverkar
inte den vård du får. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga
inte kan ta del av dem. Inspektionen av PVK beräknas ta cirka 10 minuter.
Verksamhetschef och avdelningschef har gett sitt tillstånd att genomföra studien.
Studien genomförs inom ramen för Specialistsjuksköterskeutbildning i medicinsk vård,
Högskolan Kristianstad, som ett examensarbete på magisternivå.
Studiens resultat kommer att finnas tillgänglig på DIVA,
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-3917
Vi som genomför studien
Cecilia Nyholm
Legitimerad sjuksköterska
Högskolan Kristianstad
cecilia.nyholm0002@stud.hkr.se
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Legitimerad sjuksköterska
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ida.kölemo0001@stud.hkr.se

Handledare
Liselotte Jakobsson
Bitr professor/Docent
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Informerat samtycke
Undersökning av perifera venkatetrar (PVK) avseende skötsel, tromboflebit och
dokumentation utifrån bedömningsinstrumentet PVC-ASSESS
Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien och ger tillstånd till att uppgifter
hämtas ur min journal. Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien. Jag har
fått tillfälle att ställa frågor om studien och fått svar på mina frågor. Mitt deltagande är
frivilligt och jag kan när som helst under studiens gång avbryta mitt deltagande utan
motivering.
Datum:_________________________________________
Underskrift:________________________________________________________
Namnförtydligande:__________________________________________________
Information given av:___________________________________________________
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Bilaga 3
Till ansvarig verksamhetschef och enhetschef på XXX sjukhus
Ansökan om tillstånd för observation av perifera venkatetrars status på
medicinavdelning.
Syftet med denna studie är att observera perifera venkatetrars status på
medicinavdelningar. Målet är att kunna identifiera eventuella förbättringsmöjligheter för
sjuksköterskor och chefer, initiera till regelbundna mätningar efter validerat instrument
för att sträva mot kvalitetsmål enligt Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad samt, om
behov finns, initiera till utveckling av nya arbetssätt och rutiner på avdelningen för att
öka patientsäkerheten.
Datainsamling kommer ske via observationer utifrån bedömningsinstrumentet PVC
ASSESS som är validitets och reliabilitetstestat. Instrumentet består av tre delar
avseende skötsel, tromboflebit och dokumentation.
Med verksamhetschefs och enhetschefs tillstånd kommer studien genomföras på ett
urval av medicinavdelningar på medicinkliniken. När tillstånd inhämtats kommer
patienter inom inklusionskriterier att muntligt och skriftligt informeras om studiens
bakgrund, syfte, upplägg samt om frivillighet att delta och rätten att avbryta sin
medverkan. De patienter som önskar medverka får lämna skriftligt informerat samtycke.
Observationerna planeras genomföras en eller två gånger per avdelning under december
2016. All data behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Inga data i den färdiga
uppsatsen kommer att kunna härledas till särskilda individer eller avdelningar. Vi vill
med detta informationsbrev ansöka om ditt tillstånd för att genomföra studien.
Studien genomförs inom ramen för Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning
Medicinsk vård som ett examensarbete på magisternivå, omfattande 15 högskolepoäng.
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Bilaga 5
PVK lokalisation vänster och höger samt antal tromboflebiter n=antal
PVK lokalisation
Antal
Antal Th
Ej bedömt
n=80(%)
PVK
tromboflebitgrad
Höger hand
4
2
Höger handled
3
2
1
Höger underarm
6
5
Höger armveck
21
14
4
Vänster hand
7
3
1
Vänster handled
3
Vänster underarm
7
5
1
Vänster armveck
28
20
4
Annat
1
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Bilaga 6
Dokumentation i journal n=antal(%)
III. Dokumentation av PVK i patientens journal
Insättande av PVK finns dokumenterad med följande
uppgifter
32. Datum
33. Tidpunkt
34. Signatur
35. Storlek på PVK (färg och/eller mm)
36. Sida (höger eller vänster)
37. Lokalisation
38. Annan uppgift
Ahlqvist, et al (2009)
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64(80)
8(10)
45(56)
64(80)
64(80)
64(80)
22(28)

16(20)
72(90)
35(44)
16(20)
16(20)
16(20)
57(71)

1(1)

Bilaga 7
PVK-bedömning (n=80) (%)
Ja
n(%)

Nej
n(%)

Missing
n(%)

65(81)
61(76)
42(52)
39(49)

14(18)
4(5)
23(29)
26(32)

1(1)
15(19)a
15(19)a
15(19)a

Fixeringsförband
5. Fixeringsförband finns
6. Fixeringsförbandets utsida är synligt rent
7. Hela fixeringsförbandet fäster väl vid huden
8. Fixeringsförbandet täcker insticksstället
9. Blod finns under fixeringsförbandet
10. PVK:s båda vingar är fixerade med tejpstrips

76(95)
52(65)
49(61)
73(91)
41(51)
72(90)

4(5)
25(31)
29(36)
5(6)
36(45)
6(8)

0(0)
3(4)
2(3)
2(3)
3(4)
2(2)

PVK
11. PVK storlek
0.9mm/22gauge
1.1mm/20gauge
1.3mm/18gauge

18(22)
35(44)
27(34)

74(93)
12(15)

5(6)
68(85)

1(1)
0(0)

54(68)

12(15)

14(17)a

41(51)

39(49)

0(0)

3(4)

38(47)

39(49)a

0(0)

39(49)

41(51)a

I. Skötsel av PVK
Ytterförband
1. Ytterförband finns
2. Ytterförbandet är torrt
3. Ytterförbandet är synligt rent
4. Ytterförbandet täcker hela PVK

12. PVK lokalisation
Höger hand
Höger handled
Höger underarm
Höger armveck
Vänster hand
Vänster handled
Vänster underarm
Vänster armveck
Annat Hö fot

4(5)
3(4)
6(8)
21(26)
7(9)
3(4)
7(9)
28(35)
1(1)

13. Locket på injektionsporten är stängd
14. Infusionsaggregat är anslutet
15. Synliga rester av blod eller näringslösning
finns i PVK
Trevägskran/injektionsventil
16. Trevägskran eller injektionsventil finns
17. Trevägskran eller injektionsventil är fixerad
intill PVKs luerfattning
18. Trevägskran eller injektionsventil är fixerad
på annat sätt
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19. Infusionsaggregat är anslutet
20. Synliga rester av blod eller näringslösning
finns i trevägskran eller injektionsventil
II a. Granskarens bedömning av symtom på
tromboflebit
Symtom på tromboflebit vid PVK insticksområdet
21. Rodnad finns vid insticksområde
22. Svullnad finns vid insticksområdet
23. Pus (varig sekretion) finns vid insticksstället
24. Palpabel förhårdnad eller knöl finns
vid insticksområdet
25. Röd sträng/rodnad finns längs venen
26. Palpabel hård sträng finns längs venen
II b. Patientens bedömning av symtom på tromboflebit
Smärta relaterat till PVK
27. Kan patienten kommunicera
28. Smärta finns
a)
b)

10(12)

31(39)

39(49)a

18(23)

12(15)

50(62)a

40(50)
15(19)
7(9)

27(34)
57(71)
56(70)

13(16)b
8(10)b
17(21)b

15(19)
8(10)
10(13)

63(79)
70(88)
68(85)

2(2)
2(2)
2(2)

80(100) 0(0)
18(22) 62(78)

0(0)
0(0)

Flera missing pga formulärets upplägg att hoppa över frågor beroende på tidigare svar.
Flera missing pga ej synligt insticksställe

Upplevd smärtintensitet.
NRS 0 =79 %
NRS 1 = 3 %
NRS 2 = 8 %
NRS 3 = 4 %
NRS 4 = 2 %
NRS 5 = 4 %

Upplevd intensitet av palpationssmärta.
NRS 0 = 68 %
NRS 1 = 5 %
NRS 2 = 7 %
NRS 3 = 7 %
NRS 4 = 9 %
NRS 5 = 3 %
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Fortsättning: PVK-bedömning (n=80) (%)
Ja
n(%)
Ytterförband strumpaa)
Ytterförband lindaa)
Ytterförband annata)

25(31)
38(47)
2(3)

Datum på förband
Tid på förband
Signatur på förband
Märkning: Perifer venkateter på förband

12(15)
1(1)
4(5)
2(3)

PVK modell (gammal) BD Venflon Pro Safety
PVK modell: (ny) BD Nexiva
PVK modell (för bedömarna okänd)
a)
15 missing totalt

77(96)
1(1)
2(3)
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Nej
n(%)

Missing
n(%)

68(85)
79(99)
76(95)
78(97)

0(0)
0(0)
0(0)
0(0)

Bilaga 8
Smärta
Smärta relaterat till PVK n=80
Ja, vid insticksstället
6
Ja, längst venen
2
Ja, men patienten
10
kan inte särskilja
vart det gör ont
Neja)
62
NRS (0-10)
0a)
63
1
2
2
8
3
3
4
1
5
3
a)
En patient hade smärta både vid insticksstället samt längst venen, därför skiljer sig
siffrorna jämfört med de som skattat sin smärta som 0.
Palpationssmärta
Palpationssmärta relaterat
till PVK
Ja, vid insticksstället
Ja, längst venen
Ja, men patienten
kan inte särskilja
vart det gör ont
Neja)

n=80
12(15)
5(6)
10(13)

53(66)

NRS(0-10)
0a)
55
1
4
2
5
3
6
4
7
5
2
6
7
1
a)
Två patienter hade palpationssmärta både vid insticksstället samt längst venen, därför
skiljer sig siffrorna jämfört med de som skattat sin palpationssmärta som noll.
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Bilaga 9
PVK storlek samt antal tromboflebit per PVK storlek n=80
0.9
Blå
Antal=n
18
Th grad 0
5
Th grad 1
9
Th grad 2
Th grad 3
4
Ej kunnat bedöma Th grad
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1.1
Rosa
35
10
9
11
5

1.3
Grön
27
3
8
10
6

Bilaga 10
Trevägskran enligt PVC-ASSESS
PVK
n=80

Ja

Nej

Övrigt
Ej bed.

Loket på injektionsporten är stängt
Infusionsaggregatet är anslutet
Synliga rester av blod eller näringslösning finns i PVK

74
68
54

5
12
12

1a)
14b)

Trevägskran eller injektionsventil finns
41
39
Trevägskran eller injektionsventil är fixerad till PVKs
luerfattning
3
38
39c)
Trevägskran eller injektionsventil är fixerad på annat sätt
41
39c)
Infusionsaggregat är anslutet
10
31
39c)
Synliga rester av blod eller näringslösning finns i
trevägskran eller injektionsventil
18
12
50c)
a)
Annan typ av PVK utan injektionsport
b)
Om infusionsaggregatet var anslutet, skulle frågan om synliga rester av blod eller
näringslösning finns i PVK hoppas över, tolv stycken.
c)
Hoppat över frågor (se PVC-ASSESS fråga 16). Finns inte trevägskran eller
injektionsventil ska frågor 17-20 inte besvaras.
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Bilaga 11
PVK storlek samt antal PVK som blivit använda/ ej använda
Storlek PVK (mm)
0.9
Blå
n=18
PVK använd under Vårdtillfället
14
PVK inte använd under Vårdtillfället
4
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1.1
Rosa
n=35
27
8

1.3
Grön
n=27
18
9

Bilaga 12
Total vätska intravenöst n=59
Annan vätska
Antal
n=36
Furix
5
Natriumklorid
4
Glukos
2
Simdax+ glukos+
ringeracetat
Furix + natriumklorid
Erytrocyter
Midazolam

2

Furix+ ketogan+
seloken, ringer+
angiox, noradrenalin+
glukos
Nariumklorid +
seloken
Cordarone + seloken

1

Erytrocyter+ simdax+
ringeracetat
Ringeraceta+ seloken
Ringer+ atropine
Furix+ morfin
Glukos+
Ringeracetat+ ketogan
Cordarone
Midazolam+
Nitroglycerider
Trandate
Ringeracetat+ atropin
Natriumklorid+
heparin
Nitroglycerin
Ringeracetat
Angiox
Natriumklorid+
heparin

1

2
2
2

1
1

1
1
1
1

Antibiotika

Antal
n=13
Cefotaxim
5
Piperacillin/Tazobactam
3
Piperacillin/Tazobactam
2
+ Vancomyzin
Meropenem
2
Bensylpenicillin
Antibiotika + annan
vätska
Cefotaxim +
Ringeracetat

Cloxacillin +
Midazolam
Bensylpenicillin +
Furix
Bensylpenicillin +
Ringeracetat
Meropenem + TPN
Cefotaxim + Betapred
Cefotaxim + Furix

1
1
1
1
1
1
1
1
1

67

1
Antal
n=10
3

2
1
1
1
1
1

Antal patienter som erhållit antibiotika eller antibiotika i kombination med annan
intravenös vätska och antal tromboflebiter n=antal
Läkemedel
Antal=23
Antal Th
Ej kunnat
bedömmas
Cefotaxim
5
4
Piperacillin/Tazobactam
3
2
Piperacillin/Tazobactam
2
2
+ Vancomyzin
Meropenem
2
1
Bensylpenicillin
1
0
Cefotaxim + Ringeracetat
Cloxacillin + Midazolam
Bensylpenicillin + Furix
Bensylpenicillin +
Ringeracetat
Meropenem + TPN
Cefotaxim + Betapred
Cefotaxim + Furix

3
2
1
1

3
0
0
1

1
1
1

1
1

Total

23

15

1
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Bilaga 13
Jämförelse mellan tre tromboflebitskalor
För att visa det komplexa problem som finns angående definition av tromboflebit och de
olika tromboflebitskalorna, har författarna valt att jämför tre skalor åt.

Definition av tromboflebit baserad på Lundgren och Wahren (1999), förtydligad av
Eiman Johansson (2007) är den tromboflebitskala som Vårdhandboken
(Vårdhandboken, 2013b) rekommenderar och som flest sjuksköterskor känner till. Vid
undersökning av PVK såg författarna PVK som både hade rodnad, ömhet, svullnad, där
patienten hade smärta vid insticksområdet, palpabel hård stäng samt röd sträng. Trots
detta, kunde denna tromboflebit enbart graderas till grad 1, på grund av att rodnaden var
mindre än 15 millimeter, trots flera, allvarliga symtom och tecken på infektion. Detta
bedömningsinstrument kräver att temperatur ska bedömas vid instickstället, vilket är
svårt att bedöma. Med tanke på att denna tromboflebitskala används kontinuerligt inom
sjukvården, ställer författarna frågan hur temperatur bedöms på avdelning. Vad innebär
en värmeökning och i jämförelse med vad? Ahlqvist et al (2009) tog bort frågan om
temperatur vid insticksstället efter sin validitetstestning i sitt bedömningsinstrument
(PVC-ASEESS).

Göransson och Johansson (2012) graderar tromboflebit baserat på antal symtom och
använder därför ingen graderingsskala. Patienten ska erhålla minst två eller fler av
följande symtom: rodnad, ödem, var, palpabel sträng längs ven, värme, smärta och
ömhet. Fördelen med att bedöma antal tromboflebit utifrån Göranssons och Johanssons
symtomskattning, är att det går relativt snabbt att bedöma samt okomplicerat. Tänkbar
nackdel är att det inte går att gradera allvarlighetsgraden på tromboflebiten.
Sammanställning av tromboflebitfrekvens och dess allvarlighetsgrad går inte att
redogöra statistiskt. Högre grad ger oftast en större vårdskada vilket leder till längre
vårdtid och ökat lidande hos patienten.
Nedan ses jämförelse i tabell 18 mellan de tre tromboflebitskalorna vi inledningsvis
jämförde vårt studieresultat mot. Högst frekvens av tromboflebit sågs hos Ahlqvist et al
(2009), efterföljt av Göransson och Johansson (2012) och till sist Lundgren och
Wahrens (1999). Observationerna gjordes med fixeringsförband kvar på PVK.
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De tre graderingsmallarna bedömde tromboflebit fullständigt olika. Problematik kring
graderingsmallar för bedömning av tromboflebit är komplex. Som beskrivit ovan
används för många olika tromboflebitgraderingsmall där det inte finns i enhetlig mall att
utgå ifrån, dessutom finns ingen enhetlig definition av tromboflebit. Om en klar och
tydlig definition på tromboflebit och en enhetlig tromboflebitgraderingsmall skulle
möjliggöra en minskad frekvens av tromboflebit och minska osäkerheten som finns vid
hantering av PVK.
Tabell 18. Tromboflebitbedömning av tre olika bedömningsskalor
Antal = 80 (%)
PVK utan Th PVK med Th Ej bedömbara
Lundgren/ Wahren Grad 0-4 a)

47 (59)

20 (25)

13 (16)

Göransson/Johansson
≤ 1 eller ≥ 2 symtom b)

36 (45)

34 (42)

10 (13)

Ahlqvist
18 (22)
51 (64)
Grad 0-3 c)
a)
Tromboflebit ≥ Grad 1 b) Tromboflebit ≥ 2 c) Tromboflebit ≥ 1

11 (14)

Definition av tromboflebit baserad på Lundgren och Wahren (1999), förtydligad av
Eiman Johansson. Hämtad från Vårdhandboken
http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-venkateter/Komplikationer/
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