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Sammanfattning 

Bakgrund: Infektioner i blodbanan relaterat till central venkateter är en av de vanligaste 

vårdrelaterade infektioner (VRI). I Sverige drabbas årligen ungefär 65 000 patienter av VRI 

och en viss del av skadorna hade troligen kunnat undvikas. Konsekvenserna av VRI blir stora 

kostnader både på individnivå och samhällsnivå samt en negativ påverkan på de drabbades 

hälsa som morbiditet, mortalitet och livskvalitet.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av centrala infarter, för att förebygga 

infektioner hos patienter.  

Metod: Studien har utförts som en litteraturöversikt vilket innebär att vetenskapliga artiklar har 

sammanställts inom ett omvårdnadsrelaterat område. Vetenskapliga artiklar har sökts via 

databaserna PubMed och Cinahl tillgängliga vid Högskolan Dalarna, där 16 artiklar kvarstod 

efter urval och kvalitetsgranskning och som ingår i resultatet. Dessa artiklar har bearbetats och 

analyserats av båda författarna var för sig och sedan tillsammans sammanställt alla artiklarna i 

en tabell för att få en överblick och ett sammanhang.  

Resultat: Av artiklarnas innehåll framkom tre huvudsakliga kategorier: följsamhet till riktlinjer 

– handhygien och material, kunskap, erfarenhet och förbättringsåtgärder samt arbetsmiljö och 

personalbrist. Brister i handhygienen och de basala hygienrutinerna ger en ökad risk för 

infektioner. Detta är grunden för en god och säker vård. Sjuksköterskornas följsamhet till 

riktlinjer visade sig vara lägre bland grundutbildade sjuksköterskor än de med vidareutbildning. 

Arbetsmiljön har en relativt stor inverkan på sjuksköterskans följsamhet av de riktlinjer som 

finns.  

Slutsats: Det framkommer ur artiklarnas resultat att det behövs mer kontinuerlig utbildning för 

sjuksköterskor gällande handhavandet samt följsamheten till riktlinjerna av de centrala 

infarterna. Sjuksköterskor behöver ökad följsamhet till de basala hygienrutinerna för att minska 

risk för infektion i blodbanan relaterat till patienter med centrala infarter. 
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Abstract: 

Background: Infections in the bloodstream related to the central venous catheter is one of the 

most common health care related infections. In Sweden there are approximate 65.000 patients 

of health care related infections and some of them could probably have been avoided. The 

consequences of health care related infection can cause a large cost for both the individual level 

and societal level. And even a negative cause of the affected persons health such as morbidity 

and quality of life. 

Aim: To describe the nurses care from managing the central lines to prevent the patients from 

getting infections. 

Method: The study has been performed as a literature review which means that scientific and 

current researched scientific articles has been searched through databased PubMed and Cinahl 

available at the University of Dalarna. There were 16 articles remaining after the selection and 

quality check that is included in this result. These articles have been processed analyzed of both 

authors individually and then they concluded all articles together to research an overview and 

context. 

Result: From the content of the articles three main categories raised, adherence to guidelines- 

hand hygiene and material, knowledge, experience and improvement action of the working 

environment and staff shortages. Deficiencies in hand hygiene and basic hygiene routines give 

an increased risk of infections. This is the basis for a good and safe care. The nurse´s adherence 

to guidelines proved to be low among basic educated nurses while it was highly with further 

educated nurses. The working environment has a relatively large impact on the nurse´s 

compliance with the guidelines that exist.  

Conclusion: The articles result reveals that the need of extended continuous training for nurses 

regarding the operation adherence and guidelines of the central lines. The nurses are in need of 

extended adherence towards the basic hygiene routine to lower the risk of infection in the 

bloodstream related to patients with central lines. 
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Inledning 

 
Författarna till föreliggande litteraturöversikt har på sina arbetsplatser samt vid 

verksamhetsförlagda utbildningsplatser iakttagit att sjuksköterskorna inte följer riktlinjerna vid 

handhavande av centrala infarter. Riktlinjer anger skötsel och hantering av centrala infarter 

(Johansson & Lindgren, 2017). Det innebär att alla sjuksköterskor inte använder plastförkläder, 

desinfekterar händerna före och efter hantering av centrala infarter. Arbetet ska alltid utföras 

aseptiskt vilket menas att det sterila behålls sterilt och det höggradigt rena behålls rent. 

Konsekvenserna av att inte följa riktlinjerna kan leda till vårdrelaterade infektioner vilket 

innebär stort lidande för patienter och högre kostnader på grund av förlängd vårdtid. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS,2010:659) ska legitimerad vårdpersonal utföra sitt arbete enligt 

beprövade erfarenheter och vetenskapliga belägg.  

 

Bakgrund 
 

 

Centrala infarter 

 

Centrala venkatetrar är ett samlingsnamn för central venös kateter (CVK), perifert inlagd 

venkateter (PICC-line) samt subcutan venport (SVP). Dessa centrala katetrar används för lång-

eller korttidsbruk (Björkman & Karlsson, 2008). En central infart innebär en kärlkateter (en 

liten plastslang) som placeras med spetsen i en central ven (blodkärl) nära hjärtat, oftast vena 

cava superior (Johansson, 2017). Det förekommer mer än cirka 30 000 inläggningar av centrala 

infarter varje år i Sverige (Lindgren, 2018). De patienter som får dessa centrala infarter är bland 

annat patienter som har sköra kärl eller är svårstuckna samt patienter som ska ha infusioner som 

blod, stora mängder vätska och näring intravenöst kärlretande läkemedel och andra vätskor 

(Johansson, 2017). Enheter som lägger in och använder CVK bör ha ett CVK-team för att skapa 

rutiner, utbilda personal och utvärdera handhavandet kring CVK (SKL, 2011). Fördelen med 

en PICC-line är att framförallt cancerpatienter som regelbundet behöver genomgå 

blodprovstagningar slipper allt för många punktioner i kärlen vilket kan skapa en irritation samt 

inflammation. Blodproverna tas då istället i PICC-line och för den enskilde patienten innebär 

det mindre lidande (Parás-Bravo et al., 2017). 
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CVK 
 

CVK är en av tre vanliga centrala infarter och används bland annat för att ge läkemedel och 

infusioner (dropp), samt för blodprovstagning. Det finns CVK för långtidsbruk och 

korttidsbruk. Sjuksköterskans ansvar är skötsel av CVK samt att verkställa läkarens 

ordinationer (Björkman & Karlsson, 2008). Enligt patientdatalagen (PDL 2008:355) skall en 

patientjournal innehålla dokumentation för att kunna utföra en god och säker vård. I 

dokumentationen skall indikationerna för CVK stå, tidpunkt för insättningen, lokalisation, hur 

insticksstället ser ut, att patienten har informerats, eventuella komplikationer (åtgärder och 

resultat dokumenteras), om patienten upplevt några besvär vid insättandet, ställningstagande 

till fortsatt behov av CVK dagligen, omläggning och tidpunkt och anledning av borttagande av 

CVK (Johansson, 2017). Dokumentation i patientjournalen om all hantering av centrala infarter 

ska finnas (Björkman & Karlsson, 2014). Daglig inspektion av insticksstället skall ske för att 

upptäcka eventuella infektionstecken.  

 

PICC-line 

 

PICC-line är en perifert insatt central kateter inlagd via överarmens vener. PICC-line har funnits 

i Sverige sedan 1999 (Grahn & Ågebrant, 2018). Patienten bör få både muntlig och skriftlig 

information före en inläggning av PICC-line om bland annat hur en PICC-line handhas, hur den 

ser ut och fungerar, hur patienten ska sköta personlig hygien samt vad patienten ska vara 

observant på avseende PICC-line som smärta, svullnad eller rodnad och då ska patienten få 

information om vart och till vem patienten kan vända sig till med eventuella frågor. Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska samtycke inhämtas från patienten innan inläggning 

(Ågebrant & Grahn, 2018). Viktigt för sjuksköterskan att alltid kontrollera patientens ordination 

och identitet samt informera patienten inför handhavandet av PICC-line (Grahn & Ågebrant, 

2018).  

 
 

Subkutan venport 

 

Vid användandet av subkutan venport är skillnaden från CVK och PICC-line den att det finns 

en dosa av metall eller plast med ett hölje av silikon inopererad under huden.  Men den ska 
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fortfarande betraktas som en central venkateter (Frykhom, 2016). Dosan kan ligga under huden 

länge utan att den används (Björkman & Karlsson, 2014). När den subkutana venporten ska 

användas så sticks en specialslipad nål in i dosan (Frykholm, 2016). På den nålen finns en slang 

som man sedan kan använda till att spruta in läkemedel eller andra vätskor. (Patel et al., 2014) 

har i en studie funnit att det kan finnas en mindre risk för att få infektioner i en Port-a-cath än 

en PICC-line.  

 

 

Vårdrelaterade infektioner 

 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är enligt Världshälsoorganisationen WHO (2011) den 

vanligaste typen av vårdskada globalt som finns med i en rapport från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL, 2017). VRI medför stor negativ påverkan på de drabbades hälsa som exempel 

livskvalitet, morbiditet och mortalitet. Enligt SKL (2011) är infektioner i centrala venösa 

infarter en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna (VRI), (SKL, 2011). SKL har tagit 

fram en rad olika åtgärdspaket eller kunskapsunderlag. Ett av åtgärdspaketen som tagits fram 

beskriver vad som kan göras för att förebygga infektioner vid CVK för korttidsanvändning 

(mindre än 3-4 veckor). Följsamhet till basala hygienrutiner av all vårdpersonal i alla vård- och 

undersökningssituationer är den enskilt viktigaste åtgärden för förebyggande av smittspridning 

och VRI (SKL, 2011). Enligt SKL (2017) granskades 58 473 vårdtillfällen vid 63 olika sjukhus 

i Sverige mellan år 2013 och år 2016. Av antalet 58 743 vårdtillfällen var det totala antalet 

skador 8832 och av dessa var 2993 VRI. De mest frekventa VRI var urinvägsinfektioner följt 

av postoperativa sårinfektioner och lunginflammation (SKL, 2017). Statistiken påvisade få 

infektioner relaterat till central venkateter var markant lägre jämfört med urinvägsinfektioner 

och lunginflammationer. Infektioner till central venkateter kan undvikas med (84 %) genom att 

följa aktuella riktlinjer och basala hygienrutiner. Konsekvenserna av VRI blir stora kostnader 

både på individnivå och på samhällsnivå. Ungefär 65 000 patienter i Sverige drabbas varje år 

av VRI och 30 - 50 procent av skadorna hade troligen kunnat undvikas. Enligt (SKL, 2017) har 

antalet vårdrelaterade infektioner minskat något i Sverige. 
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Smittvägar 
 

Enligt Kaur, Gupta, Gombar, Chander & Sahoo (2015) är den vanligaste smittvägen vid 

infektioner relaterat till centrala infarter sker vid införingsstället i katetern och längst 

kateterytan. Där kan en koloni av olika mikroorganismer från huden och det kan då uppstå 

extraluminal (kateterns yttre mynning) infektion, som blir en lokal infektion vid insticksstället. 

Vid intraluminära (vid kateterns insida) infektioner uppstår då en kontaminering genom 

orena/förorenade händer, vätskor och förorenade enheter (kanyler, sprutor etc). Det blir en 

spridning av mikroorganismerna i blodet via kateterspetsen och det är främst gram-positiva 

kocker som är orsaken till blodinfektioner. Det har visat sig att det kan finnas både svamp och 

bakterier på tipparna. Walker & Todd (2013) har kommit fram till att patienter som får en 

Perifer venkateter (PVK) har högre risk att drabbas av VRI än av en central venkateter. 

 

Evidensbaserad vård 

 

Enligt Willman (2013) avser evidensbaserad vård att vilja förena bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap som finns med beprövade erfarenheter för att få den bästa vården för 

patienten. Det ska hela tiden bedömas om vården har den bäst tillgängliga vetenskapliga grund 

att utgå från vilket är ett underlag med fakta som sammanställs. Det kan visa sig som nationella 

vårdplaner och kliniska riktlinjer. Den evidensbaserade vården kan beskrivas som en process 

eller ett förhållningssätt där sjuksköterskan har viljan att tillämpa vetenskaplig kunskap på bästa 

sätt (Willman, 2013). Att ställa kritiska frågor, söka forskningslitteratur systematiskt och 

därefter sammanställa det kritiskt granskade forskningsresultatet är en process i den 

evidensbaserade vården. Att definiera den kunskap och kompetens som behövs vid 

evidensbaserad vård är svårt men man behöver faktakunskap så väl som förståelsekunskap, 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. Detta belyses även i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

 

Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning visar att det är den maximala sterila barriären och den aseptiska metoden 

vid handhavandet av centrala infarter som är viktig för att förebygga vårdrelaterade infektioner. 
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Resultatet visar att fortsatt arbete behövs med att utbilda sjuksköterskor inom handhavandet av 

centrala infarter (Dantas Tavares de Oliveira-Figueredo, Dantas Nobre & Pimentel 2017; 

Stocco et al., 2016). En av de viktigaste åtgärder för att förhindra VRI är handhygienen skriver 

(Saetre Sundal et al., 2017). Detta belyser även (Kalender & Tosun, 2018) i sin studie samt att 

arbeta sterilt vid handhavandet av centrala infarter minskar risken för infektion. Enligt (Bell & 

O´Grady, 2017) har kombinationen av implementering av nyare teknik och evidensbaserade 

riktlinjer gjort att insjuknandet och dödlighet minskat och fortsätter att minska relaterat till 

centrala infarter i USA. Sjuksköterskan ska även ha ett strukturerat arbetssätt och utföra så få 

manipulationer som möjligt för att förebygga infektioner. Insticksstället samt förbandet ska 

dagligen inspekteras för att tecken på infektion ska upptäckas (Johansson, 2017).  

 

Säker vård 

 

Patienter med centrala infarter som Port-a-cath och CVK har intervjuats i en studie angående 

hur sjuksköterskorna handhar deras centrala infarter. Patienterna har då observerat att en del av 

sjuksköterskorna vid handhavandet av deras CVK/Port-a-Carth spritade rent väldigt noga 

medan andra gjorde det väldigt snabbt samt att det bara fanns en del av sjuksköterskorna som 

använde skyddsförkläde och handskar (Weingart, Hsieh, Lane & Cleary, 2014)  

 

Enligt (Socialstyrelsen, 2017) kännetecknas god vård av att den är patientfokuserad, effektiv, 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig samt jämlik och tillgänglig. Det samlade arbetet leder till 

en vård med god kvalitet. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att personalen och patienten 

är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet. Vårdskador kan förhindras när det finns en god 

patientsäkerhetskultur samt ett aktivt riskförebyggande förhållningssätt. Det gemensamma 

arbetet ger en hög patientsäkerhet vilket innebär att alla i vården behöver arbeta med 

förbättringar, utveckla arbetssätt och system. Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot 

vårdskada” i patientsäkerhetslagen och målet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska legitimerad 

vårdpersonal utföra sitt arbete enligt beprövade erfarenheter och vetenskapliga belägg. 
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Basala hygienrutiner 

Vid vård, behandling och undersökningar ska all vård- och omsorgspersonal tillämpa basala 

hygienrutiner. Enligt Socialstyrelsen föreskrifter ska de basala hygienrutinerna tillämpas 

oberoende av vårdform, vårdgivare eller om vård- och omsorgstagaren bär på en smitta eller 

inte (SOSFS 2015:10). Basala hygienrutiner innefattar användning av arbetskläder, 

skyddskläder och skyddshandskar samt handhygien, skägg, hår, smycken och bandage på 

händer. Långt skägg eller hår ska fästas upp så att det inte faller eller hänger ned. Huvudduk 

ska vara synligt ren (Svensson, 2017).     

   

Den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg är kontaktsmitta via händer därför utförs 

handtvätt och handdesinfektion för att ta bort smittämnen. Händerna ska desinfekteras med 

alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller medel med motsvarande effekt. Direkt före och 

efter patientnära kontakt, kateterisering, sårvård, hantering av läkemedel och sterilt material 

samt efter smutsigt arbete och innan användning av handskar ska händerna desinfekteras 

(Svensson, 2017).  

Smycken som ringar, armbandsur eller armband ska inte användas, naglar ska vara korta utan 

nagellack och inte vara konstgjorda. Stödskenor, bandage eller liknande ska inte användas på 

underarmar eller händer. För att handdesinfektion ska kunna utföras med gott resultat bör 

ovanstående följas eftersom smittämnen fastnar under och på konstgjort material och därför 

inte kan desinfekteras bort. Örhängen och andra smycken som piercing kan användas om de 

inte hänger ned i arbetsområdet (Svensson, 2017).  

Arbetskläder består av byxa och överdel även klänning kan förekomma. Inga långärmade tröjor 

eller skjortor får användas då ärmen ska sluta ovanför armbågen. Kort ärm på tröjor, skjortor är 

en förutsättning för att utföra handhygien korrekt och en lång ärm kan orsaka att smittämnen 

förs vidare. Arbetskläderna ska endast användas på arbetsplatsen samt vid transport mellan 

olika arbetsplatser, de ska bytas dagligen och alltid om de förorenats. De ska tvättas i minst + 

60 grader, samt förvaras och hanteras så att renhetsgraden ska bibehålls efter tvätt (Svensson, 

2017).  
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Sjuksköterskans kompetens 
 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket omfattar 

vetenskapligt kunskapsområde och patientnära arbete utifrån en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och all omvårdnad utgår från respekt 

för integritet, självbestämmande och mänskliga rättigheter. Sjuksköterskan bör förhålla sig till 

och arbeta utifrån säker vård vilket innebär att arbeta förebyggande för att patienten inte ska 

riskera att drabbas av någon vårdskada (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är 

sjuksköterskor och läkare som handhar centrala infarter. De måste vara legitimerade och vara 

väl insatta i patientsäkerhetslagen (PSL) enligt (Socialstyrelsen, 2018). Arbetet ska 

överensstämma med beprövad erfarenhet och vetenskap. Sjuksköterskorna ska följa 

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygienrutin i vård och omsorg (SOSFS, 2015:10) 

gällande de nationella riktlinjer som finns angående centrala infarter. Att förebygga 

vårdrelaterade infektioner och använda sig av strikta hygieniska principer vid all skötsel av 

patienter med centrala infarter ligger då på sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan måste noga 

observera patienten de närmaste timmarna efter att en central infarter lagts in (Karlsson, 2014). 

Det är mycket viktigt att PSL, (Socialstyrelsen, 2018) gällande centrala infarter följs för att inte 

en vårdskada ska uppstå.  

 

Problemformulering 
 

Centrala infarter är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och ingår därmed i stor 

utsträckning i sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter. Vid hantering av centrala infarter ställs 

krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden av patienter 

med centrala infarter utförs korrekt och förväntas ha kunskap om de olika centrala infarter som 

finns vad gäller nationella riktlinjer, handhavande dokumentation och bedömning av eventuella 

komplikationer. Central infart innebär risk för vårdrelaterad infektion (VRI) vilket i sin tur 

innebär stort lidande för patienten, ökade vårdtider och därmed ökade kostnader för individ och 

samhälle. Därför är det viktigt att beskriva möjliga faktorer som har betydelse vid 

sjuksköterskans handhavande av dessa centrala infarter för att minska risken av VRI. 

Syftet: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av centrala infarter, för att förebygga 

infektioner hos patienten.  
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Frågeställning 
 

Vilka riskfaktorer beskrivs relaterat till centrala infarter? 

Vilka preventiva faktorer beskrivs relaterat till centrala infarter? 

 

 

Metod 
 

Design 

 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt vilket enligt (Friberg, 2017) är en 

sammanställning av vetenskapliga artiklar inom ett omvårdnadsrelaterat område.  

 

Urval 

 

Databaserna Cinahl och PubMed tillgängliga vid Högskolan Dalarna har använts för sökning 

av aktuell forskning. Dessa databaser har fokus på omvårdnadsvetenskap respektive medicin.  

 

Booleska söktermer som AND och OR och NOT har använts vid sökning i Cinahl och PubMed 

för att finna artiklar relevanta för syftet. Booleska söktermer har används för att hjälpa till att 

begränsa sökningen och för markera hur olika sökord kan kombineras för att finna artiklar med 

hög relevans (Friberg, 2017). Dessa sökord har använts för att hitta relevanta ämnesord i 

PubMed för att precisera sökningarna till ett bättre sökresultat: nurse, nurs*, samt i olika 

kombinationer NOT pediatric OR neonathal, OR children (Se bilaga 1). Utifrån MeSh (Medical 

Subject Headings) valdes delvis sökord samt begrepp som är centrala för syftet. Sökord som 

tillämpats är från MeSh: central venous, central line, catheter, prevention, infections, 

bloodstream infections.  Begränsningar i sökningen har varit peer-review, free full text, abstract 

och att artiklarna inte var äldre än 10 år. 

  

Inklusionskriterier: 

 

Var vetenskapliga original artiklar skrivna på engelska och innefattade personer över 18 år. 

Författarna till denna litteraturöversikt har inkluderat både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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Exklusionskriterier:  
 

Vetenskapliga artiklar av låg granskningskvalitet (52 % eller lägre) samt var äldre än 10 år 

uteslöts, då äldre resultat kan vara inaktuella. De artiklar som valdes bort på PubMed och Cinahl 

gick inte att få fram i fulltext.  

 

Analys och tolkning av data 

 

Analys har utgått från de tre steg som (Friberg, 2017) beskriver. I första steget lästes de 

relevanta artiklarna flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang för att sedan 

sammanställa och skriva ner det på papper till var och en av artiklarna. När båda författarna 

skrivit ner sammanställningarna diskuterades de valda artiklarna och dess innehåll gemensamt. 

Artiklar som enskilt inte kunde översättas diskuterades mellan författarna för att tillsammans få 

fram en så korrekt översättning som möjligt för att förstå sammanfattningen. I steg 2 

sammanställde båda författarna alla artiklarnas resultat (se bilaga 2) för att skapa en 

överskådlighet som ligger till grund för resultatet. I steg 3 sammanställdes likheter och 

skillnader mellan artiklarnas syfte, metod och resultat. Litteraturöversiktens resultat visar en 

sammanställning och analys utifrån valda resultat.  

 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Artiklarna har granskats enligt en modifierad version av (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006) 

och (Forsberg & Wengström, 2016) granskningsmall och har inkluderat artiklar som vid 

kvalitetsgranskning håller medel eller hög kvalitet (se bilaga 3). I mallen för kvalitativa studier 

finns det 25 frågor som besvaras med JA eller NEJ i form av kryssfrågor. Mallen för kvantitativa 

studier innehåller 29 frågor som besvaras på samma sätt. Varje fråga som besvarades med JA 

fick 1 poäng och de frågor som besvarades med NEJ eller inte kunde besvaras gav 0 poäng. 

Poängen räknades ut och därefter räknades den procentuella kvaliteten fram av artikeln. Hade 

artikeln 60 % ansågs den vara av låg kvalitet, medelhög kvalitet 70-75 %. Artiklar med 80-100 

% var av hög kvalitet. Maxpoäng är samma som antal frågor i mallarna.  

 

Tillvägagångssätt 
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Författarna till litteraturöversikten har var och en sökt aktuella vetenskapliga artiklar i tidigare 

nämnda databaser och har sedan stämt av med varandra för att sammanställa innehållet i 

artiklarna. I första steget delades aktuella sökord upp mellan författarna och ena författaren 

hittade åtta artiklar och den andra hittade sju artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författarna till litteraturöversikten hade möten via videosamtal och diskuterade vilka artiklar 

som kunde vara användbara till resultatet och skrev sedan in dessa i bilaga 2. I bilaga 3 finns 

sammanställningen av granskningsmallarna. Ett gemensamt dokument skapades på Google 

Drive och detta kopierades sedan till ett Word-dokument.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Artiklarna i denna litteraturöversikt har godkänts av etisk kommitté alternativt följt 

Helsinforsdeklarationen som är den mest inflytelserika och välkända av riktlinjer med fokus på 

medicinsk klinisk forskning och är utarbetad av World Medical Association (Kjellström, 2012). 

De inkluderande artiklarna har översatts från engelska till svenska med hjälp av svensk-

engelskt lexikon för att få en så bra översättning som möjligt, återgett forskningsresultaten så 

sanningsenligt som möjligt, inte förvrängt eller utelämnat något. Samtliga referenser finns 

redovisade i separat referenslista och i löpande text. Ingen plagiering har förekommit.  

Författarna till litteraturöversikten har valt att ta hänsyn till ICN (International Council of 

Nurses) etiska kod för sjuksköterskan som innebär att stärka, vägleda och samla världens 

sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. 

 

Resultat 
 

Resultaten baserades på 16 artiklar med internationell bredd. Ursprungsland på valda artiklar 

som ligger till grund för resultatet är från: USA (n=10), Jordanien (n=2), Italien (n=2), 

Brasilien (n=1), Norge (n=1), Artiklarna har både kvalitativ (n=5) och kvantitativ (n=11) 

ansats. Valda artiklar publicerades mellan år 2008 - 2018. Majoriteten av artiklarna påvisar att 

handhygienen är bristfällig och kunskapen om de nationella riktlinjerna i arbetet mot 

vårdrelaterade infektioner är låg hos många grundutbildade sjuksköterskor. 
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Resultatet har delats upp i tre olika huvudkategorier: Följsamhet till riktlinjer med två 

underrubriker Handhygien och Material. Samt huvudkategorierna Kunskap, erfarenhet och 

förbättringsåtgärder. Arbetsmiljö och personalbrist. (Se tabell 1) 

Tabell 1 för resultat. 

Huvudkategori Underkategori 

Följsamhet till riktlinjer  Handhygien 

Material 

Kunskap, erfarenhet och 

förbättringsåtgärder 

 

Arbetsmiljö och personalbrist  

 

                                                                                        

Följsamhet till riktlinjer  

 

Handhygien  

 

Den största riskfaktorn vid VRI var brister i handhygienen och de basala hygienrutinerna. Det 

är fem gånger högre risk att orsaka en blodinfektion om felaktig hantering av centrala infarter 

inte följs av sjuksköterskan som exempelvis: aseptisk teknik, handhygien, huddesinfektion, 

antimikrobiell omläggning och desinfektering av kateterlumen (Drews, Bakdash & Gleed, 

2017). Kunskaperna var bristfälliga hos sjuksköterskorna angående riktlinjerna för 

handhygienen. Enligt Glenell (2014) har man sett att det slarvas med handhygienen bland 

sjuksköterskorna trots vetenskapen om att det är en riskfaktor. Ytterligare en faktor är patientens 

egen handhygien. Då det ofta hänger sladdar och slangar runt patienten är det stor risk att 

kontaminera dessa med smutsiga händer, både från patient och från personal. Mycket sjuka 

patienter upplever oftast att de inte kan utföra handtvätt själv på grund av immobilisering eller 

att det är svårt när exempelvis en droppställning ska förflyttas med patienten till handfatet. Detta 

skapar ytterligare en riskfaktor för smittspridning hos både patient och personal (Fox et al., 

2015). 

 

Material 

 

LeMaster, Hoffart, Chafe, Benzer & Schuur, (2013) menar att om sjuksköterskor följer en 

särskild checklista som är utformad av ett särskilt vårdteam som ansvarar för centrala infarter 
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minskar risken för blodinfektioner. I den checklistan ska det stå om utförandet av handhygienen 

samt klorhexidin användning för desinfektion av hud och delar till den centrala infarten.  

Byte av förband och material är en riskfaktor då det brister i kunskapen kring denna procedur 

(Mentzoni & Shou Bredal, 2016; Drews et al, 2017; Humphrey, 2015; Bianco, Coscarelli, 

Nobile, Pileggio & Pavia, 2013). Insättande av centrala infarter innebär en risk då hudens 

naturliga barriärer bryts vilket ökar risken för blodinfektioner (Mentzoni & Shou Bredal, 2016). 

Mikrober(bakterier) från sjuksköterskan kan ha en bidragande roll med patogener som 

kontaminerar patientens hud eller kateterlumen vid omläggning eller läkemedelsadministrering 

av centrala infarter (Humphrey, 2015). Risk för infektioner ökar vid brist på material eller annan 

utrustning som behövs för att kunna utföra sina arbetsmoment riktigt och patientsäkert. När inte 

dessa rekommendationer avseende handhygien och aseptisk teknik följs är risken större att 

sjuksköterskan kontaminerar material och eller patienter (Esposito, Guillari & Angelillo, 2017).  

 

Kunskap, erfarenhet och förbättringsåtgärder 
 

Brister i kunskap hos sjuksköterskor som handhar centrala infarter är en stor riskfaktor till att 

infektioner uppstår (Aloush & Alsaraireh, 2018; Scheck McAlearney & Hefner, 2014). Viktigt 

för sjuksköterskan att tänka på vid handhavandet av centrala infarter är att patienter med cancer, 

total parenteral nutrition och brännskadade patienter är mer mottagliga för infektioner på grund 

av nedsatt immunförsvar (Glenell, 2014). Kunskapen om handhavandet av centrala infarter är 

högre hos vidareutbildade sjuksköterskor som främst jobbar inom intensivvården. Även när det 

gäller arbetet med förebyggande åtgärder av VRI har de vidareutbildade sjuksköterskorna mer 

kunskap än grundutbildade sjuksköterskor (Bianco et al., 2013). Vidareutbildade 

sjuksköterskor och de som fått specifik utbildning via sin arbetsplats har en bättre inställning 

och attityd till riktlinjerna angående centrala infarter (Esposito et al, 2017). Enligt (Kim, Holtom 

& Vigen, 2011), bör riktlinjer, utbildning och mer praktisk träning för de som handhar de 

centrala infarterna ha för att få en god effekt i det förebyggande arbetet mot infektioner. Att 

använda klorhexidin vid rengöring av huden för att ta bort farliga bakterier på huden som kan 

förorsaka infektioner, materialen som ska användas vid handhavandet bör vara enligt 

riktlinjerna och maximal steril barriär har visat sig på lång sikt ha god effekt i det förebyggande 

arbetet mot infektioner. En rekommendation är att ta ut en CVK innan dag åtta enligt Exline et 

al. (2013). Enligt O´Neil et al. (2016) har män visat att ha en högre benägenhet att drabbas av 
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blodinfektion än kvinnor relaterat till CVK en annan faktor som kan vara orsak till blodinfektion 

är hur länge en CVK används, längre tid medför högre risk för infektion. För patientsäkerheten 

är följsamheten till de nationella riktlinjerna och checklista vid handhavandet av centrala 

infarter det bästa sättet för att förebygga och eliminera VRI (O´Neil et al., 2016). Utbildning 

inom förebyggande arbete av infektioner bör ges kontinuerligt till sjuksköterskor. Det behövs 

en förståelse för hur centrala infarter/katetrar blir kontaminerade för att kunna förebygga 

infektioner. Mikrober från hälsopersonalen kan ha en bidragande roll med patogener 

(bakterier)som kontaminerar kateterlumen eller patientens hud under 

läkemedelsadministrering, omläggning av bandage eller liknande (Humphrey, 2015). 

Det finns en stor osäkerhet vid handhavandet med centrala infarter hos flera sjuksköterskor och 

orsaker till detta kan vara att det inte fanns fortutbildningar alternativt en bra grundutbildning 

när det gäller centrala infarter. Det har påvisats att en bra grundutbildning för sjuksköterskor 

gällande handhavandet av centrala infarter och handhygien var en förebyggande faktor för VRI 

enligt (Aloush, 2018). Skrivna riktlinjer, regelbunden träning och många års erfarenhet bidrog 

till en ökad kunskap, säkrare handhavande och positiva attityder angående förebyggandet mot 

blodinfektioner. En studie påvisade hur viktigt det är med att arbeta med nya evidensbaserade 

metoder än att använda äldre evidens. Detta är för att nya metoder, material och ny vetenskap 

uppdateras för en bättre vård. Sjuksköterskor måste arbeta mot bättre vård, inte vara kvar i det 

gamla om det finns ny evidens (Bianco et al., 2013). 

Enligt (Esposito et al., 2017) har grundutbildade sjuksköterskor lägre kunskap om gällande 

riktlinjer angående förebyggandet av VRI än de sjuksköterskor som hade vidareutbildning 

alternativt gått en kurs/utbildning på kliniken. De som hade mindre vetskap om de främsta 

rekommendationerna (handhygien och aseptisk teknik) för att förebygga VRI hade också en 

större sannolikhet att smitta någon patient. För att minska gapet mellan kunskap och praktiskt 

evidensbaserat arbete behövs kontinuerliga utbildningar. Att sjuksköterskans kunskaper och 

följsamhet till riktlinjerna av centrala infarter också har en positiv inverkan på patientens 

tillfrisknande har påvisats i samma studie av (a.a).  Enligt Humphrey (2015) anses att patienten 

har minskad risk att få infektioner som skulle kunna leda till ett personligt lidande när 

sjuksköterskan följer riktlinjerna gällande centrala infarter. Patienten ska känna att 

sjuksköterskan skyddar patienten ifrån infektioner och att inte få nya sjukdomar. Detta kan 
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göras av att hygienrutinerna följs och att patienten känner igen alla moment som sjuksköterskan 

gör innan handhavandet av de centrala infarterna.  

 

Tidigare forskning visar att vissa kliniker som använder checklistor vid handhavandet av 

centrala infarter under 1 år har påvisat att personalen är mer positiva till att implementera 

evidensbaserade arbetssätt och riktlinjer än på kliniker som inte använder dessa. De har även 

lättare att ta till sig de nya riktlinjerna (LeMaster et al., 2013). Kliniker som har särskilda team 

som ansvarar för centrala infarter har visat sig vara kostnadseffektiva när det gäller 

förebyggande arbete mot infektioner (Barbosa et al., 2017). 

 

Arbetsmiljö och personalbrist 

 

Dålig arbetsmiljö kan påverka sinnesstämningen hos personalen. Stress är en stor faktor. 

Effekten av för mycket stress kan påverka sjuksköterskor till att inte utför arbetsuppgifterna 

gällande de riktlinjer som finns. Det finns inte tid till att följa riktlinjerna för en säker vård när 

stressen är för hög (Gilmartin et al., 2017). Sjuksköterskorna blir ofta avbrutna under ett 

utförande arbetsmoment för att utföra ett annat. Då kan inte riktlinjerna följas utan 

sjuksköterskorna gör det de kan. Motivationen för implementering av nya riktlinjer blir då svår 

(Aloush & Alsaraireh, 2018; LeMaster et al., 2013). Att ledningen inte är lyhörd för personalens 

känslor och situation kan också leda till att personalen inte utför sina arbetsuppgifter korrekt. 

Personalbrist har en ökad risk för att riktlinjer inte följs med en påföljd av att infektioner 

tillstöter lättare (Aloush & Alsaraireh, 2018; LeMaster et al., 2013).  

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av centrala 

infarter, för att förebygga infektioner hos patienten. Resultatet presenterades i tre olika 

huvudkategorier och underkategorier utifrån litteraturöversiktens frågeställningar: Vilka 

riskfaktorer beskrivs relaterat till centrala infarter? Vilka preventiva faktorer beskrivs relaterat 

till centrala infarter? 
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En av de största riskfaktorerna är en låg följsamhet till basala hygienrutiner där bland annat 

handhygienen ingår. Preventiva faktorer i arbetet mot infektioner är tillgång till material, bra 

arbetsmiljö och kontinuerlig utbildning (Glenell, 2014; Bianco et al., 2013; Aloush & 

Alsaraireh, 2018). I resultatet framkommer ett stort problem med de basala hygienrutinerna 

samt att riktlinjer för centrala infarter inte följs av alla sjuksköterskor.  

  

Resultatdiskussion 

 

Basala hygienrutiner 

 

Majoriteten av artiklarna (Mentzoni & Shou Bredal, 2016; Saetre Sundal et al., 2017) påvisar 

att de basala hygienrutinerna så som handhygienen är bristfällig och kunskapen om de 

nationella riktlinjerna i arbetet mot vårdrelaterade infektioner är låg hos många sjuksköterskor. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna brister i följsamheten till riktlinjer och basala 

hygienrutiner (Aloush, 2018). De basala hygienrutinerna ligger till grund för all säker vård och 

dessa måste följas enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Lagen syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i den lagen finns bestämmelser om bland annat 

skyldigheter för all personal som är verksam inom hälso- och sjukvården, med eller utan 

legitimation. Tillämpning av basala hygienrutiner och ett aseptiskt arbetssätt var något 

sjuksköterskorna hade låg följsamhet till, vilket resulterade i blodinfektioner hos patienterna 

(Drews, Bakdash & Gleed, 2017). Den vanligaste smittvägen till en blodinfektion är vid 

införingsstället i katetern och längs kateterytan på den centrala infarten. Sjuksköterskor ska 

arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och all omvårdnad utgår från respekt för integritet, 

självbestämmande och mänskliga rättigheter. Sjuksköterskan bör förhålla sig till och arbeta 

utifrån säker vård vilket innebär att arbeta förebyggande för att patienten inte ska riskera att 

drabbas av någon vårdskada (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att tillämpa och 

implementera de nyaste evidensbaserade riktlinjerna är en viktig del i sjuksköterskans arbete 

gällande centrala infarter (Bell & O´Grady, 2017; Bianco et al., 2013). Litteraturöversiktens 

resultat visar att de som tillämpade de nationella riktlinjerna och har mest kunskap i 

handhavandet av centrala infarter är de som jobbar inom intensivvårdsklinikerna. En faktor till 

det kan vara att de handhar centrala infarter dagligen i sitt arbete och har en bra följsamhet till 

riktlinjerna samt att de sjuksköterskorna oftast har en vidareutbildning, en annan faktor kan vara 

att det är en mer personaltät arbetsplats relaterat till antal patienter än exempelvis en 
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akutmottagning. När sjuksköterskor följer riktlinjer till handhavandet av centrala infarter samt 

till basala hygienrutiner minskar risk för blodinfektion och vårdkostnaderna sjunker (Bianco et 

al., 2013).  

Trots vetskapen om hur vårdrelaterade infektioner uppstår upplevs det som svårt att 

implementera förebyggande åtgärder av VRI. Detta gäller även evidensbaserade riktlinjer för 

handhavande av centrala infarter, påvisade majoriteten av tidigare forskning (LeMaster et al., 

2013; Scheck McAlearney et al., 2014: Bianco et al., 2013: Drews et al., 2017; O´Neil et al., 

2016; & Humphrey., 2015). Ett hinder för att arbeta preventivt mot VRI kan vara att ledningen 

inte arbetar mot samma mål som personalen och sjuksköterskorna gällande minskade 

infektioner. Att låta sjuksköterskorna vara med i implementeringen behövs för att öka 

motivationen bland personalen (McAlearny et al., 2014).  

 

Sjuksköterskans utbildning 

 

Ett flertal artiklar har belyst vikten av kontinuerlig utbildning av de basalhygienrutinerna och 

handhavandet av centrala infarter (Dantas Tavares de Oliveira-Figueredo, Dantas Nobre & 

Pimentel 2017; Stocco et al., 2016). Kunskapen behöver förbättras angående smittvägar och 

hur infektioner uppstår. Sjuksköterskans kunskaper av handhavandet av central infarter har en 

positiv påverkan på patientens tillfrisknande. Det innebär att patienten känner tillit till vården 

och vet att behandlas enligt riktlinjer som finns för att patienten ska bli frisk och förhindra VRI 

(Humphrey, 2015). Författarna till litteraturöversikten fann i en vetenskaplig studie att 

arbetsmiljön kan ha en inverkan på hur sjuksköterskan förhåller sig till de riktlinjer som finns 

angående centrala infarter och det förebyggande arbetet mot blodinfektioner. Det visade sig att 

de sjuksköterskor som hade mindre stress på arbetsplatsen och tillgång till rätt material hade en 

högre följsamhet till riktlinjer gällande basala hygienrutiner vilket medförde minskade risker 

för blodinfektioner (Gilmartin et al., 2017). Att arbetsmiljön har en så stor inverkan på 

sjuksköterskans arbete var något som författarna till litteraturöversikten blev förvånade över. 

De basala hygienrutinerna är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna i vården för att 

minska infektioner enligt (Bianco et al., 2013, Lemaster et al., 2013, Drews et al., 2017, 

Humphrey., 2015) att de inte följs till följd av dålig arbetsmiljö är något författarna inte har 

reflekterad över innan denna översikt.  
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Arbetsmiljö 

 

Hög arbetsbelastning kan resultera i att sjuksköterskor drabbas av utbrändhet. Underbemanning 

av sjuksköterskor ses som en potentiell riskfaktor till sjukvårdsrelaterade infektioner som 

exempel blodinfektion av central infart (Daud-Gallotti et al., 2012). Detta anser författarna till 

litteraturöversikten ska upplysas om till enheter för att lyfta vikten av att ha tillräckligt med 

sjuksköterskor för att arbeta förebyggande mot infektioner och att det blir en god, kvalitativ och 

säker vård vilket även styrks i Patientsäkerhetslagen (2010:659). För att kunna implementera 

innovativa strategier i lindrandet av arbetsrelaterad stress så krävs det att sjuksköterskor, chefer 

och organisationen arbetar tillsammans. Det är med en relativt låg kostnad ändringar kan göras 

vilket gör att vården bibehålls och personalen får behållas. Det har visat sig att stressen har ökat 

bland sjuksköterskor internationellt vilket i sin tur har resulterat i att sjuksköterskorna har 

minskat i antal och de har fått påföljden av att arbetstimmarna har ökat för de som finns kvar 

(Huntington et al., 2010). Efterfrågan på bra vård har ökat idag och då har man inte råd att ha 

dessa avgångar i personalen. Arbetsbördan är hög, intensiv och krävande. Det kan leda till 

skadliga konsekvenser både för individer och på arbetsplatsen. Ökning av mobbning och 

aggressivt beteende har visat sig då stressen och belastningen är hög (Huntington, et al., 2010). 

Ett mer holistiskt synsätt på gruppnivå för att erhålla en förståelse för vilka mekanismer som är 

avgörande för ett bra samarbete mellan personal och patient för en god och säker vård. Riktlinjer 

ska finnas, rikligt med information avseende arbetsplatsen och förändringar som sker, verbal 

uppmuntran från ledningen och arbetskamrater och ett bra arbetsklimat för att vården ska bli 

säker. För att bibehålla professionell omvårdnadspraxis och sina omvårdnadsresurser inom 

hälsovårdssystemet behövs stöd och support för evidensbaserade strategier som guidar 

arbetsledare för att implementera dessa på enheter där det är brist på personal (Spence 

Laschinger, 2014). Det har visat sig att dåliga arbetsförhållanden kan leda till arbetsprestationen 

blir sämre Ett samarbete över professionerna kan minska arbetsbördan och därmed kan 

arbetsuppgifterna utföras korrekt och efter riktlinjerna som finns (Huntington, et al., 2010). 

Författarna till denna litteraturöversikt menar att mer utbildning för sjuksköterskor i 

handhavandet av centrala infarter med uppföljning varje år samt mer kunskap om förebyggande 

arbetet av VRI behövs för att minska antalet infektioner som drabbar patienter varje år. Vikten 
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av att tillämpa de basala hygienrutinerna på enheter som handhar centrala infarter skulle kunna 

vara ett sätt att förebygga VRI. 

  

Vårdkostnader 

 

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2017) anges det att 15 procent 

av sjukhuskostnader uppstår på grund av brister i patientsäkerheten. Detta är bara beräknat på 

sjukhuskostnaderna, ingen kostnad för sjukskrivning av patienterna är medräknad. Flera 

vårddygn och mer antibiotika blir en konsekvens av att de infektioner som uppkommer i 

samband med sjukhusvistelse. Patientens lidande går inte att mäta i pengar. Att arbeta 

preventivt är mindre kostsamt än att patienter får en vårdskada som till exempel blodinfektion. 

En ökad investering för att systematiskt jobba preventivt med vårdskador anser European 

Center for Disease Prevention and Control (OECD) är att rekommendera. I USA har man sänkt 

sina kostnader med 28 miljoner USA-dollar (USD) i arbetet med att förbättra patientsäkerheten 

(SKL, 2017).  Åtgärdspaket eller kunskapsunderlag har tagits fram och ett av åtgärdspaketen 

berör vårdrelaterad infektion (VRI) relaterat till Central venkateter (CVK) som beskriver vad 

som behöver göras för att förebygga VRI vid CVK.  Vårdpersonal i alla vård- och 

undersökningssituationer är de enskilt viktigaste för att förebygga smittspridning och VRI 

(SKL, 2011). Blodinfektion relaterat till CVK är en av de vanligaste VRI men det finns andra 

som till exempel urinvägsinfektion som har en betydligt högre procent av VRI vid mätningar 

av antal vårdtillfällen som gjorts på olika sjukhus i Sverige. Vid dessa vårdtillfällen bedömdes 

CVK relaterad infektion bidragit med minst antal orsakade dödsfall (SKL, 2017). En Perifer 

venkateter (PVK) har påvisats högre risk för blodinfektion än CVK (Walker & Todd, 2013). 

Det har även belyst i aktuell forskning att arbeta preventivt är relativt låga kostnader 

jämförelsevis med kostnader för VRI (SKL, 2017)  

 

Metoddiskussion 

 

Författarna till litteraturöversikten har var och en sökt aktuella vetenskapliga artiklar i tidigare 

nämnda databaser och har sedan stämt av med varandra för att sammanställa innehållet i 

artiklarna och litteraturen. Det har använts 16 vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt. 

För att få den mest aktuella forskningen valde vi att begränsa sökningen till åren 2008 till 2018. 

Valda artiklar var skrivna på engelska utom en som var skriven på norska. De engelska 



 

19 
 

artiklarna kan möjligen ha översatts en gång tidigare då flertalet artiklar var från icke-

engelskspråkiga länder. Vilket skulle kunna innebära att viktiga data misstolkas eller 

utelämnats, då olika språk använder olika begrepp. Engelsk-svenskt lexikon användes för 

översättning efter bästa förmåga för att undvika misstolkningar.  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av en modifierad mall av Willman, 

Stoltz, & Bahtsevani (2006) från Högskolan Dalarna. Granskning av de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna gjordes med hjälp av Forsberg & Wengström (2008) granskningsmall 

som även den är en modifierad mall från Högskolan Dalarna. Kvalitetsgraderingen var hög i 

artiklarna vilket stärker trovärdigheten av resultatet i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Den geografiska bredden av artiklarna påvisar likvärdigt resultat vad gäller följsamheten till 

riktlinjer och riskfaktorer vid vårdrelaterade infektioner. Det anser författarna är en styrka i 

denna metod. 

En svaghet kan vara att majoriteten av artiklarna är av kvantitativa studier med 

självskattningsformulär där kunskapen inom området bedöms av deltagarna själva. Detta skulle 

kunna ge en missvisande bild av de egentliga kunskaperna samt att frågorna skulle kunna 

misstolkas och ge ett felaktigt resultat. I de kvantitativa artiklarna påvisar resultatet skillnader 

mellan grundutbildade sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor vilket stärker 

trovärdighet av kontinuerlig utbildning behövs gällande centrala infarter. Kvalitativa studier 

hade eventuellt kunnat ge ett bredare perspektiv gällande resultaten. Det hade varit önskvärt 

med fler kvalitativa artiklar för att få kunskap om hur sjuksköterskan upplever arbetet med 

centrala infarter för att få mer information om varför riktlinjerna inte följs.  

 

Etisk diskussion  

Artiklarna som ligger till grund för resultatet har genomgått en granskning innan publicering 

via peer review. Deltagarna som har deltagit och svarat på frågeformulär har fått särskilda koder 

för att bevara autonomin. Självbestämmande som innebär att välja att delta eller avbryta 

medverkan är något som framkommer i artiklarna, då det i flera av de kvantitativa artiklar 

beskrivs att det skickats ut frågeformulär till ett visst antal enheter alternativt deltagare och 

redovisar sedan hur många besvarade formulär som forskarna fått tillbaka. Det visar på att 

enheter eller deltagare fått möjlighet att själv bestämma om deltagande. De kvalitativa artiklar 
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som granskats framkom att vid observationer och intervjuer har deltagarna fått både skriftlig 

och muntlig information innan deltagande och har då själva fått möjlighet att välja om de vill 

delta eller inte (Kjellström, 2012). Det kan förekomma risk för omedveten feltolkning som 

författarna av översikten inhämtat då artiklarnas analyserats och värderas samt sammanställts 

efter översättning. Det har eftersträvats en korrekt och objektiv sammanställning av artiklarnas 

resultat.  

Ställningstagande har gjorts i litteraturöversikten enligt etiska ställningstaganden genom att 

tillämpa de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurse ́s Federation 

2003). Det finns fyra grundläggande principer att följa inom forskning: 

De fyra principerna:  

Autonomi: alla artiklar i litteraturöversikten har angetts med korrekt referens vilket innebär att 

alla författarna till artiklarna har sammanförts med resultatet för att värna om dess autonomi 

samt deltagare i studierna som fick egna koder för att inte avslöja någons identitet. 

Att inte skada: innebär att artiklarna har översatts efter bästa förmåga tillsammans med engelsk-

svenskt lexikon för att minska risk för misstolkningar på grund av språket. Egna värderingar 

och eventuella förförståelse har åsidosatts för att inte påverka tolkningen av innehållet i 

artiklarna. Enskild granskning av artiklarna har gjorts av båda författarna till litteraturöversikten 

för att vara så opartisk som möjligt vid tolkningen. 

Principen om rättvisa: resultatet i artiklarna har behandlats rättvist, på lika villkor utan egna 

värderingar och resultatet av allt som funnits har redovisats. 

Att göra gott: i litteraturöversikten har författare till studier uppmärksammats för sin forskning 

då författarna till litteraturöversikten uppmärksammat deras forskning och resultat (Northern 

Nurse ś Federation 2003).   

 

Klinisk betydelse för samhället 
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Litteraturöversiktens resultat visade på att sjuksköterskor brister i följsamheten kring basala 

hygienrutiner och riktlinjer i handhavandet av centrala infarter. Konsekvenserna av detta är ett 

lidande för patienten och dyrare för samhället när det uppstår vårdrelaterade infektioner på 

grund av bristande kunskaper hos sjuksköterskor som handhar centrala infarter. Den bristande 

följsamheten som visats i artiklarna ger stöd för att utbildning för sjuksköterskor i klinisk 

verksamhet. Kliniska verksamheter bör implementera kontinuerlig utbildning för sina 

sjuksköterskor inom handhavandet av centrala infarter och vikten av basala hygienrutiner för 

att upprätthålla en hög patientsäkerhet. Införande av mer praktisk och teoretisk utbildning av 

centrala infarter i grundutbildningen kan vara ett förslag.  Om kunskap ökas gällande VRI och 

arbetet med preventiva metoder kan förhindra uppkomsten av VRI blir kostnaderna mindre för 

samhället. Grundutbildade sjuksköterskor kanske inte har fått så mycket erfarenhet av centrala 

infarter förrän de arbetat kliniskt under en viss tid vilket ytterligare bekräftar behovet av 

utbildning. Författarna till denna litteraturöversikt önskar att kunskapen och förståelsen om 

komplikationer som patienter kan drabbas av ökar med denna litteraturöversikt.  

 

Slutsats 

 

Resultatet visar på låg följsamhet till basala hygienrutiner och riktlinjer kring handhavandet av 

centrala infarter. Konsekvenserna av att inte följa riktlinjerna kan leda till vårdrelaterade 

infektioner vilket innebär stort lidande för patienter och högre kostnader för samhället på grund 

av förlängd vårdtid. Stress och sämre arbetsmiljö har visat sig vara en bidragande faktor till att 

följsamheten till riktlinjerna blir sämre för sjuksköterskorna. Brist på kunskap är något som 

framkommit i flera av studierna som ligger till grund för denna litteraturöversikt.  

Slutsatsen är att det behövs kontinuerlig utbildning hos sjuksköterskor i handhavandet av 

centrala infarter och de basala hygienrutinerna för att upprätthålla en patientsäker vård och 

minska risk för blodinfektioner.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Det vore intressant att följa utvecklingen om utbildning och följsamheten av riktlinjerna till 

centrala infarter hos grundutbildade sjuksköterskor. Är kunskapsnivån densamma efter en tid i 

klinisk verksamhet som i början av anställningen. En intervjustudie med sjuksköterskor för att 

mäta kunskapsnivån relaterat till centrala infarter. Områden att forska på är om komplikationer 



 

22 
 

ökar eller minskar om utbildning inom området centrala infarter införs på kliniker. Andra 

intressanta frågeställningar vore att undersöka hur mycket utbildning av centrala infarter en 

sjuksköterskestudent får under grundutbildningen och hur säkra de känner sig angående 

handhavandet av centrala infarter innan de blir legitimerade sjuksköterskor. Ytterligare 

forskningsfrågor skulle kunna vara hur stor påverkan arbetsmiljö och stress har på att den 

evidensbaserade vården bibehålls och implementeras? Hur stor påverkan har stressen på 

personalen? Dessa frågor skulle kunna studeras med hjälp av intervjufrågor med personal som 

arbetar inom klinisk verksamhet.
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BILAGA 1 Sökmatris 
 

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 
artiklar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar 

Urval 

efter 

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=16 

CINAHL Infection 

prevention AND  

Central line 

AND nurse 

NOT (pediatric 

OR children) 

 

 

 

117 

 

95 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

8 

  

  

 

 

 

4 

CINAHL Central line 

AND infection 

prevention 

AND nurse 

NOT 

(pediatrics OR 

neonathal) 

 

 

 

 

99 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

  

  

 

 

 

 

1 

CINAHL Infection AND 

central catheter 

AND nurs* 

NOT pediatric 

 

 

 

275 

 

 

 

5  

 

 

 

4  

  

  

 

2 

CINAHL Nurse* AND 

venous AND 

catheter NOT 

neonatal OR 

pediatric 

 

 

 

362 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

  

  

  

1 

CINAHL Central venous 

catheter AND 

bloodstream 

infection 

NOT(neonatal 

OR pediatric) 

 

 

1039 

 

814 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

  

  

 

 

1 

 



 

 
 

CINAHL Central line 

AND infection 

AND nurs* 

NOT neonatal 

OR pediatric 

313 

 

 

 

  

8 

 

 

 

  

4 

 

 

 

  

 2 

  

 

 

  

CINAHL Nurse AND 

bloodstream 

infections 

AND central 

venous 

catheter 

 

262 

 

 

 

129 

 

 

 

 

   

4  

 

 

 

 

 

2 

  

  

 

 

 

2 

CINAHL Catheter-

related AND 

bloodstream 

infections 

AND nurs* 

NOT 

(pediatric OR 

children) 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

PUBMED Port a carth 

AND infection 

AND nurs* 

 

 

75 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

PUBMED Central line 

AND 

infections 

AND nurs* 

 

 

 

35 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  



 

 
 

BILAGA 2 Artikelmatris 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra

d 

Aloush, S 

 

2018 

 

Jordanien 

Educating 

intensive care 

unit nurses to 

use central 

venous catheter 

infection 

prevention 

guidelines: 

effectiveness of 

an educational 

course..  

Att utvärdera 

effektiviteten 

av utbildning 

för 

sjuksköterskor 

gällande 

riktlinjer och 

kunskap vid 

handhavandet 

av centrala 

infarter. 

Kvantitativ 

 

10 stycken olika 

sjukhus  

utvalda 

n= 131  

 

  

Efter 

utbildningen 

ökade 

kunskaperna. 

Innan 

utbildningen var 

kunskapen låg. 

Bara de med 

>5års erfarenhet 

hade mer 

kunskap innan 

utbildningen. 

 Hög 

 82% 

 Aloush, S 

M & 

Alsaraireh, F 

A 

  

 2018 

 

 Jordanien 

  

Nurse´s 

compliance with 

central line 

associated 

bloodstream 

infection 

prevention 

guidelines 

Undersöka 

sjuksköterskor

nas följsamhet 

till riktlinjer 

vid 

handhavandet 

av centrala 

katetrar vid 

förebyggande 

av 

blodinfektione

r  

Kvalitativ 

 

 

 171 utvalda 

intensivvårdsenhe

ter på 15 olika 

sjukhus i 5 olika 

städer  

 n=171 En ökad 

följsamhet kan 

bara uppnås när 

sjuksköterskan 

jobbar 1:1 med 

patienten. 

 Hög 

 88% 

Barbosa, C 

V.,  

Canhestro, 

M R., Couto, 

B R M G., 

Guimarães, 

G de L., 

Quispe,  

Mendoza, I 

Y& Regina 

Goveia, V 

KNOWLEDGE 

OF THE 

NURSING 

TEAM ON 

CARE WITH 

CENTRAL 

VENOUS 

CATHETER 

Utvärdera 

kunskapen hos 

sjukskötersket

eamen 

angående 

riktlinjer och 

följsamhet i 

enlighet med 

nationella 

riktlinjer. 

Kvantitativ  n=107  Brist på kunskap 

hos 

sjuksköterskor i 

handhavandet av 

central infarter 

enligt gällande 

riktlinjer. 

 79% 

Bianco, A., 

Coscarelli, 

P., Nobile, G 

A., Pileggi, 

C & Pavia, 

M 

 

2013 

 

Italien 

The reduction of 

risk in central-

line associated 

bloodstream 

infections: 

knowledge, 

attitudes and 

evidens-based 

practices in 

health care 

workers 

Undersöka 

kunskap, 

attityder och 

följsamheten i 

evidensbasera

d vård i syfte 

att minska 

blodinfektione

r 

Kvantitativ  

  

12 sjukhus och 

667 svarande på 

enkät 

n=667 Det behövs klara 

riktlinjer vid 

handhavandet av 

centrala infarter. 

Frekventa 

evidensbaserade 

fakta och 

utbildning hos 

sjuksköterskor 

behövs. 

 Hög 

 82% 



 

 
 

Drews, F A., 

Bakdash, J Z 

& 

Gleed, J R 

 

 

2017 

 

 

 

USA 

Improving 

central line 

maintenance to 

reduce central 

line-associated 

bloodstream 

infections 

Att undersöka 

om ett färdigt 

kit till centrala 

infarter kunde 

minska risken 

för infektion 

vid 

handhavandet 

av centrala 

infarter 

Kvalitativ 

observations/inter

ventionsstudie 

n=95 

sjuksköterskor 

n=151 

patienter 

Färdiga kit vid 

handhavandet 

vid central 

infarter kan 

minska risken 

för 

blodinfektioner. 

 Hög  

 80% 

Esposito, M 

r., Guillari, 

A & 

Angelillo I 

F. 

 

 

2017 

 

Italien 

Knowledge, 

attitudes and 

practice on the 

prevention of 

central-line 

assiciated 

bloodstream 

infections 

among nurses in 

oncological 

care: A cross-

sectional study 

in an area of 

southern Italy 

Kunskap, 

attityder och 

handlingssätt 

hos 

sjuksköterskor 

i det 

förebyggande 

arbetet mot 

blodinfektione

r. 

Kvantitativ n=335 Det står klart att 

fortsatt 

utbildning för 

sjuksköterskan 

för att minska 

glappet mellan 

kunskap och 

praktik för att 

sjuksköterskan 

ska använda sig 

av 

evidensbaserade 

arbetssätt.   

 Hög 

 86% 

Exline, M C., 

Ali, Naeem A., 

Zikri, N., 

Mangino, J E., 

Torrence, K., 

Vermillion, B., 

St Clair, J., 

Lustberg, M E., 

Pancholi, P.,& 

Sopirala, M M. 

 

2013 

 

USA 

Beyond the 

bundle -journey 

of a tertiary care 

medical 

intensive care 

unit to zero 

central line-

associated 

bloodstream 

infections 

 Att reducera 

antal 

blodinfektione

r relaterat till 

centrala 

infarter på 

intensivvårdsa

vdelning. 

Kvalitativ, 

observationsstudie 

n= 

Intensivvårdsa

vdelning med 

totalt 25 

vårdplatser. 

Patienter som 

vårdats mellan 

år 2008 till år 

2010 deltog i 

studien. 

När personal som 

handhar centrala 

infarter använder sig 

av checklistor 

dagligen för 

inspektion av 

centrala infarter, 

följer aseptisk teknik 

samt dagligen 

utvärderar fortsatt 

behov för patienter 

med central infart så 

minskar därmed 

blodinfektionerna. 

 80% 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Fox, C., Warra, 

T,. Ash Drake, 

D., Mulligan, D., 

Pachero Bennett, 

Y., Nelson, C., 

Kirkwood, P., 

Jones, L & 

Bader, M K. 

 

2015 

 

USA 

Use of a 

patient hand 

hygien 

protocol to 

reduce 

hospital-

acquired 

infections 

and improve 

nurse´s hand 

washing. 

Att undersöka 

om en ny 

handtvättspro

cedur 

designad för 

att minska 

vårdrelaterade 

infektioner 

för patienter 

och även öka 

de basala 

handhygien 

rutinerna på 

en 

intensivvårds

klinik. 

Kvantitativ n=2183 

patienter 

Infektionerna 

minskade med 

handtvättsprotok

ollen för 

patienterna. 

Man såg även 

en ökning av 

basala 

handhygienen 

hos 

sjuksköterskorn

a. 

  Hög 

  83% 

Gilmartin, M H., 

Langer, P., 

Gokhale, M., 

Osatuke, K., 

Hasselbeck, R., 

& Battaglia, C. 

 

2017 

 

USA  

Does nurse 

job 

satisfaction 

influence 

adherence to 

the central 

line insertion 

checklist and 

central line–

associated 

bloodstream 

infections 

in the 

Veterans 

Health 

Administrati

on? 

Undersöka 

om trivsel på 

arbetet har 

någon 

inverkan på 

resultat i det 

förebyggande 

arbetet mot 

blodinfektion

er 

 Kvantitativ 

  

   

Mellan år 

2008-2011,  

53-86 olika 

enheter var 

med 

 Arbetsmiljön 

har en inverkan 

på hur 

sjuksköterskan 

följer riktlinjer 

och med god 

arbetsmiljö 

följer högre 

resultat 

angående 

följsamheten 

med riktlinjerna 

och patienterna 

mår bättre. 

  72% 



 

 
 

Glenell Rutkoff, 

S 

 

2014 

 

USA 

 

The 

Influenceof 

an 

Antimicrobia

l Peripherally 

Inserted 

Central 

Catheter on 

Central Line-

Associated 

Bloodstream 

Infections in 

a Hospital 

Environment 

 Att 

förebygga 

VRI genom 

antimikrobel 

kateter vid 

PICC-line och 

CVK. 

 Kvantitativ 

 

n=517  Vid låg 

compliance till 

nationella 

riktlinjer vid 

handhavandet 

av centrala 

infarter och 

evidensbaserad 

omvårdnad ökar 

risken för 

blodinfektioner 

  Hög 

  93% 

 Humphrey, J S. 

 

2015 

 

USA  

Improving 

registred 

nurse´s 

knowledge 

of evidens-

based 

practice 

guidelines of 

decrease the 

incident of 

central line-

associated 

bloodstream 

infections:an 

educational 

intervention 

Undersöka 

om 

sjukskötersko

rs kunskap 

om riktlinjer 

vid 

handhavandet 

av centrala 

infarter mot 

blodinfektion

er ökar med 

rätt 

utbildning. 

 Kvantitativ  n=64  Kunskapen och 

följsamheten till 

riktlinjerna 

ökade efter rätt 

utbildning. 

Ökad förståelse 

för hur centrala 

infarter blir 

kontaminerade 

  76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgra

d 

Kim, James 

S., Holtom, 

P., & Vigen, 

C 

 

 

2011 

 

USA 

 Reduction of 

catheter – 

related 

bloodstream 

infections 

through the use 

of a central 

venous line 

bundle: 

Epidemiologic 

and economic 

consequences. 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

om 

evidensbaserad 

praxis som 

beskrivs i litteratur 

används/följs vid 

centrala 

venkatetrar för att 

se om 

blodinfektionerna 

minskar samt 

kostnader som 

uppstår vid 

blodinfektion 

minskar. 

Kvantitativ 

  

n= sjukhus 

med 800 

vårdplatser 

totalt 

 

  

 Att arbeta 

förebyggande och 

använda aktuella 

riktlinjer vid 

handhavandet av 

centrala infarter 

leder till minskade 

blodinfektioner och 

förbättringar av 

patientvården 

samtidigt som 

kostnader för 

samhället minskar. 

  79%  

 LeMaster, C 

H., Hoffart, 

N., Chafe, 

T., & 

Schuur, J D 

 

2013 

 

USA  

 Implementing 

the central 

venous catheter 

infection 

prevention 

bundle in the 

emergency 

department: 

experiences 

among early 

adopters 

Identifiera 

barriärer och 

andra orsaker 

till att ta till 

sig riktlinjer 

vid 

handhavandet 

av centrala 

infarter på 

akutmottagnin

gar. 

Kvalitativ 

 

 

  

 n=49  Det finns en 

distinkt skillnad 

mellan 

implementering 

av riktlinjer vid 

handhavandet av 

centrala infarter 

hos 

sjuksköterskor 

på 

akutmottagning 

och andra 

kliniker. 

  80%  

 McAlearney 

Scheck, A., 

& Hefner, J 

L 

 

2014 

 

USA 

Facilitating central 

line- associated 

bloodstream 

infection prevention: 

A qualitative study 

comparing 

perspectives of 

infection control 

professionals and 

frontline staff. 

Undersöka om 

riktlinjerna för 

programmet 

av 

förhindrande 

av 

blodinfektione

r är av olika 

uppfattning 

inom 

smittskydd 

och 

ledningsperson

al. 

Kvalitativ n= 8 sjukhus  

 

50 

sjuksköterskor 

och 29 

personal från 

smittskyddsins

titutet  

Det fanns en 

skillnad i 

prioriteringarna 

gällande 

riktlinjer och 

praktiska 

arbetsmoment 

mellan 

smittskydd och 

ledningspersonal

en med 

sjuksköterskor. 

 80% 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Mentzoni, W., 

Shou Bredal, I. 

 

2016 

 

Norge 

Stell og 

bruk av 

sentralt 

venekateter 

i 

intensivavd

eling.  

Att kartlägga 
de teoretiska 
och praktiska 
kunskaperna 
hos 
sjuksköterskor 
vid 
handhavandet 
av centrala 
infarter. 

Kvantitativ  n=390 Låg följsamhet i 

de basala 

hygienrutinerna  

   79% 

O´Neil, C., Ball, 

K,. Wood, H., 

McMullen, K., 

Kremer, P., 

Jafarzadeh, R., 

Fraser, V 

&Warren, D 

 

2016 

USA 

A central line 

care 

maintenance 

bundle for 

the 

prevention of 

central-line 

associated 

bloodstream 

infection in 

non-intensive 
care unit 

settings 

 Att 

undersöka om 

råden vid 

centrala 

infarter följs 

för att 

reducera 

blodinfektion

er via de 

centrala 

infarterna. 

  

Kvantitativ 

 n=4012 En minskning 

av 

blodinfektioner 

skedde efter att 

implementering 

av 

råden/riktlinjer 

gjordes 

   79% 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 3 Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

 

Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   



 

 
 

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   



 

 
 

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 

 

 


