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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans rutiner i samband med insättande 

och omvårdnad av perifera venkatetrar samt att beskriva observationer och åtgärder som 

sjuksköterskan gör för att undvika komplikationer. Artikelsökningen har skett i databaserna: 

Elin@Dalarna, Blackwell Synergy, EBSCO-host och Elsevier. De sökord som använts i olika 

kombinationer var: peripheral, intravenous, catheter/line/cannula, handhygiene, nurse, 

infections, phlebitis, routine och technique. Artiklarna skulle vara vetenskapligt skrivna på 

engelska och fick inte vara publicerade före år 1996. Sammanlagt inkluderades 20 artiklar i 

litteraturstudien varav 16 kvantitativa, 2 kvalitativa och 2 där båda designerna fanns 

representerade. Resultatet av litteraturstudien visade att de flesta sjuksköterskor inte tar 

hänsyn till hygieniska aspekter vid inläggning av en perifer venkateter (PVK) och det 

vanligaste stället för venpunktion var handryggen. Symtomen på komplikationer av en PVK 

var smärta, rodnad, ömhet, värmeökning, svullnad och hårda, stela vener. Flera sjuksköterskor 

bad patienterna att informera dem om de upptäckte rodnad, smärta eller svullnad kring 

PVK:erna, sjuksköterskorna drog dagligen handen över PVK:ernas bandage och frågade 

patienterna hur det kändes. De flesta sjuksköterskor spolade PVK:erna dagligen med 

natriumkloridlösning som en preventiv åtgärd. Den vanligaste komplikationen var 

tromboflebit. För att förebygga tromboflebit rekommenderas den minsta möjliga storleken på 

en PVK. Det förekommer olika riktlinjer världen över om hur lång tid en PVK bör vara 

placerad i en ven. Studierna visade olika resultat från 24 timmar upp till 92 timmar och 

däröver.  

 

 

Nyckelord:  Sjuksköterska, PVK, hygien, komplikationer, åtgärder  

Keywords:  Nurse, pheripheral intravenous line/catheter/cannula, hygiene, complications, 

 measures 
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INTRODUKTION 
 
 
En perifer venkateter (PVK) är en plastkateter som placeras i en ven belägen utanför de 

centrala venerna. Den bör i första hand placeras i handryggens eller i underarmens vener. 

Syftet med en PVK är att tillföra patienten infusioner eller läkemedel (Björkman & Karlsson, 

2001).  

  

Insättningsprocedur 

Vid planering inför insättandet av en perifer venkateter tar sjuksköterskan hänsyn till flera 

aspekter som punktionsställe, alltså vart PVK:n ska placeras, kanylstorlek och vilken fixering 

av kanylen som ska användas (Lundgren & Ek, 1996). 

  

Handhygien är av stor vikt vid omvårdnad och insättande av en PVK. Händer skall alltid 

spritas och handskar skall användas. Händer skall tvättas med alkoholbaserade vätskor både 

före och efter att venen har palperats (O´Grady, Alexander & Dellinger, 2002). 

 

Vid inläggningen av en PVK skall huden rengöras noga med desinfektionsmedel och sedan 

självtorka. Skyddshandskar skall användas av sjuksköterskan som lägger in en PVK. Det 

finns olika storlekar på katetrarna och storleken ska väljas efter venernas grovlek, kondition 

och blodflöde. Sjuksköterskan skall också tänka på att desto mer kärlretande lösningen är, 

desto mer blodflöde behövs runt katetern och en mindre kanyl är då lämpligare (Björkman & 

Karlsson, 2001).  

 

En perifer venkateter skall sedan fixeras för att förebygga att venkatetern rubbas ur sitt läge, 

vilket kan leda till infektion. För att kontrollera att venkatetern är i rätt läge skall den gå att 

spola igenom med natriumkloridlösning utan att patienten skall känna obehag eller att 

infiltration uppstår (Björkman & Karlsson, 2001). 

 

Venkatetern skall även före och efter varje användning spolas igenom med 

natriumkloridlösning och bör enligt svenska rekommendationer bytas inom 12 till 24 timmar 

efter insättandet. Om patienten har tecken på infektion, tromboflebit eller infiltration ska 

PVK:n omedelbart bytas (Björkman & Karlsson, 2001). Enligt Amerikanska 

rekommendationer bör en PVK inte bytas förrän efter 72-96 timmar (O´Grady m fl., 2002). 
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Det finns även studier som menar att regelbundet byte av en PVK inte reducerar antalet fall av 

komplikationer. Dessa studier menar att byte av PVK:er utan märkbara tecken på 

komplikationer är en onödig rutin som bara gör att sjuksköterskorna får mer arbetsuppgifter 

(Idwall & Gunningberg, 2006). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret vid insättning och skötsel av perifera 

venkatetrar. Sjuksköterskan administrerar läkemedel, korrigerar vätskebalansen, ger 

parenteral nutrition, transfererar blod och ger blodkomponenter genom en perifer venkateter. 

En PVK används även för att upprätthålla fri venväg i akuta situationer för att kunna 

administrera läkemedel (Björkman & Karlsson, 2001). 

 

Sjuksköterskan ansvarar för att dokumentera kring inläggningen av PVK:n. Datum för 

inläggning, klockslag, storlek på katetern samt sjuksköterskans signatur skall finnas 

dokumenterade i patientjournalen. Uppkomsten av komplikationer skall även dokumenteras 

(Pettit, 2003, Björkman & Karlsson, 2001). 

 

Sjuksköterskan skall observera den perifera venkatetern dagligen genom att palpera huden 

ovanför insticksstället för att känna om huden känns varm eller om tecken för infektion 

förekommer. Upptäcker sjuksköterskan sådana tecken skall den perifera venkatetern genast 

avlägsnas och en ny skall vid behov placeras på den andra armen (O´Grady m fl., 2002). 

 

Komplikationer 

En vanlig komplikation är infiltration, som innebär att venkatetern har ändrats ur sitt 

ursprungliga läge och inte längre ligger med sin spets i venen. Detta gör att läkemedlet eller 

vätskan går ut i vävnaderna under huden istället för i blodbanan. Detta ger en lokal irritation 

med svullnad, rodnad, ömhet och värmeökning (Pettit, 2003). 

 

En annan vanlig komplikation är tromboflebit som innebär att venen som PVK:n är placerad i 

har blivit inflammerad. Detta kan bero på fel kanylstorlek, tillförsel av kärlretande läkemedel, 

olämplig insättningsplats eller om PVK:n varit placerad för lång tid. Risken för tromboflebit 

ökar desto längre tid det går innan en PVK avlägsnas. Tromboflebit kan leda till sepsis som är 

en allvarlig komplikation (Björkman & Karlsson, 2001). 
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Förekomsten av brister kring skötseln av perifera venkatetrar påvisades i en studie bero på att 

sjuksköterskorna var stressade i sin arbetssituation och att skötseln av PVK var en 

arbetsuppgift som fick prioriteras bort (Lundgren & Ek, 1996). 

 

Problemformulering 

Flertalet studier påvisar skillnader mellan hur sjuksköterskor sköter PVK:er. Det skiljer sig 

mycket mellan hur ofta de byter PVK:er, vilka hygieniska aspekter de vidtar, vilken 

omvårdnad och vilka observationer de gör kring en PVK för att undvika komplikationer. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskans rutiner gällande insättande och omvårdnad av PVK:er 

studeras. Det är även viktigt att studera vilka åtgärder och observationer sjuksköterskor gör 

kring PVK:er för att förhindra uppkomsten av komplikationer. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans rutiner i samband med 

insättande och omvårdnad av perifera venkatetrar samt att beskriva observationer och åtgärder 

som sjuksköterskan gör för att undvika komplikationer. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

1. Vad har sjuksköterskor för rutiner i samband med insättande och omvårdnad av en 

PVK? 

2. Vilka observationer gör sjuksköterskor kring en PVK för att undvika komplikationer?          

3. Vilka åtgärder gör sjuksköterskor av en PVK för att undvika komplikationer? 

 
 
Definitioner 

Tromboflebit - Inflammation eller retning av blodåder (Lindskog, 2004). 

Infiltration - Insippring av främmande substanser i celler eller vävnader (Lindskog, 2004). 

Centrala vener - Stora vener som mynnar mot hjärtat (Lindskog, 2004). 

Parenteral – Näring som administreras via vener och som ej passerar mag-tarmkanalen 

(Lindskog, 2004). 
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METOD 

 
Design 

Denna studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval 

Materialet till denna litteraturstudie har framkommit genom datoriserade sökningar i 

vetenskapliga databaser, se Tabell 1. Inklutionskriterierna var att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga, vara skrivna på engelska och skulle inte vara mer än 10 år gamla. 

Tidsintervallen på litteraturen blev därmed från år 1996 till år 2006.  

 

Sökord 

Sökord som använts vid artikelsökningarna var; peripheral, intravenous, catheter/line/cannula, 

handhygiene, nurse, infections, phlebitis, routine och technique. Sökorden användes i olika 

kombinationer.  

 

Databaser 

Litteratursökning har skett i databaserna Elin@dalarna, Blackwell Synergy, EBSCO-host och 

Elsevier. 

 

Datainsamlingsmetod 

Den vetenskapliga artikeln granskades om titeln befanns intressant i förhållande till 

uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar. Därefter granskades artikelns abstrakt, stämde 

abstraktet överens med litteraturstudiens frågeställningar granskades artikelns resultatdel. 

Stämde artikelns resultat överens med uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar valdes 

artikeln ut till litteraturstudien. Därefter granskade uppsatsförfattarna tillsammans artiklarna 

som valts ut kritiskt med hjälp av två olika granskningsmallar för att ett bra och tittförlitligt 

resultat på litteraturstudien skulle uppnås. 

 

Beskrivning av granskningsmall 

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av granskningsmallar som finns bilagda i boken 

”Att göra systematiska litteraturstudier” av Forsberg och Wengström (2003). En 

granskningsmall för kvalitativa och en för kvantitativa studier har använts. En mindre 

revidering av granskningsmallarna har gjorts för att passa denna studienivå (Bilaga 1 och 2). 
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Uppsatsförfattarna har värderat artiklarna efter bevisvärde; högt, medelhögt och lågt. 

Då artiklarna erhållit ett högt bevisvärde har artiklarna fått ett positivt svar på 80% eller mer 

på delarna som ingår i granskningsmallarna. Medelhögt bevisvärde innebär 60% - 80% och 

lågt bevisvärde 60% eller mindre. Nedan följer en tabell över detta. 

 

Bevisvärde Procent  Antal artiklar 

Högt bevisvärde ≥ 80% 9 

Medelhögt bevisvärde > 60% 9 

Lågt bevisvärde < 60% 2 

 

Sammanlagt valdes 20 artiklar ut till litteraturstudien, se Tabell 2. Artiklarna var relevanta och 

stämde väl överens med uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar. 
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Tabell 1. Artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda 

 
Elin@ Dalarna 

intravenous 
catheter 

 
35 

 
3 

 peripheral 
catheter 
hand hygiene 

 
1 

 
1 
 

 
Blackwell Synergy 
 

peripheral 
nurse 
line 

 
29 

 
4 

 infections 
cannula 
peripheral 

 
7 

 
1 

 peripheral 
venous 
phlebitis 

 
2 

 
1 

 
EBSCO-Host 

peripheral 
intravenous 
catheter 

 
35 

 
4 

 
Elsevier 

peripheral 
line 

 
16 

 
2 

 peripheral 
cannula 

 
7 

 
1 

 phlebitis 
cannula 

 
8 

 
1 

 peripheral 
nurse 
routine 

 
10 

 
1 

 peripheral 
phlebitis 
intravenous 

 
22 

 
1 

 intravenous 
catheter 
technique 

 
57 

 
3 
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Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultatet 
Författare, år 
och nationalitet 

Titel Design Urval Metod Bevisvärde 

Ahlqvist, M. m 
fl. (2006). 
Sverige. 

Handling of peripheral 
intravenous cannulae: effects 
of evidence-based clinical 
guidelines. 

Kvantitativ 
tvärsnitts- 
studie 

130 
patienter 

enkäter/ 
observationer 

Hög 

Barlow m fl. 
(2002). 
England. 

Unnecessary peripheral 
intravenous catheterisation on 
an acute medical admissions 
unit: a preliminary study. 

Kvantitativ 
prospektiv 

338 
patienter 

observationer Medel 

Dugan m fl. 
(2005). USA. 

Factors Affecting Hemolysis 
Rates in Blood Samples 
Drawn From Newly Placed IV 
Sites in the Emergency Unit. 

Kvantitativ 
observerande 

100 
patienter 

observationer Medel 

Grant, M. S. 
(2003). USA. 
 

The Effect of Blood Drawing 
Techniques and Equipment on 
the Hemolysis of ED 
Laboratory Blood Samples. 

Kvantitativ 
prospektiv,, 
deskriptiv,  
komparativ  

454 blod-
prover 

enkäter Medel 

Grüne m fl. 
(2004). 
Tyskland. 
 

Phlebitis Rate and Time 
Kinectics of Short Peripheral 
Intravenous Catheters. 

Kvantitativ 
observerande, 
prospektiv, 
kohort 

1582 
patienter  

enkäter Hög 

Hirschmann m 
fl. (2001). 
Österrike. 

The influence of hand hygiene 
prior to insertion of peripheral 
venous catheters on the 
frequency of complications. 

Kvantitativ 
prospektiv 

1132 
PVK:er  

observationer Hög 

Jacobson, A. 
&Winslow, E. 
(2005). USA. 

Variables influencing 
intravenous catheter insertion 
difficulty and failure: An 
analysis of 339 intravenous 
catheter insertions. 

Kvantitativ/ 
Kvalitativ 
deskriptiv 
 

34 sjuk-
sköterskor 

enkäter Hög 

Karadeniz m fl. 
(2003). Turkiet. 

Nurse´s knowledge regarding 
patients with intravenous 
catheters and phlebitis 
interventions. 

Kvantitativ 
observerande, 
prospektiv 

60 sjuk-
sköterskor 
och 58 
patienter  

enkäter/ 
observationer 

Hög 

Kew Lai, K. 
(1998). USA. 
 

Safety of prolonging 
peripheral cannula and IV 
tubing use from 72 hours to 96 
hours. 

Kvantitativ 
prospektiv 

2503 
PVK:er 

observationer Låg 

Le Duc, K. 
(1997). USA. 
 

Efficacy of normal saline 
solution versus heparin 
solution for maintaining 
patency of peripheral 
intravenous catheters in 
children. 

Kvantitativ 
prospektiv 

150 pedia-
triska  
patienter 

observationer Låg 

Lundgren, A. & 
Ek, A-C. 
(1996). Sverige. 

Factors influencing nurses’ 
handling and control of 
peripheral intravenous lines – 
an interview study. 

Kvalitativ 
strukturerade 
intervjuer 

37 sjuk-
sköterskor 

intervjuer Hög 

Lundgren m fl. 
(1998). Sverige. 

Handling and control of 
peripheral intravenous lines. 

Kvalitativ 
strukturerade 
intervjuer 

24 sjuk-
sköterskor 
och 25 
läkare 

intervjuer Hög 

Lundgren, A. & 
Wahren, L.K. 
(1999). Sverige. 

Effect on evidence-based care 
hand handling of peripheral 
intravenous lines. 

Kvantitativ/ 
Kvalitativ 
prospektiv, 
strukturerande 
intervjuer 

36 sjuk-
sköterskor 
och 99 
patienter 

Utbildnings 
program/ 
intervjuer & 
observationer 

Hög 
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Malach m fl. 
(2006). Israel. 

Prospective surveillance of 
phlebitis associated with 
peripheral intravenous 
catheters. 

Kvantitativ 
prospektiv 

70 PVK:er enkäter/ 
observationer 

Medel 

Myrianthefs m 
fl. (2004). 
Grekland. 

The epidemiology of 
peripheral vein complications: 
evaluation of the efficiency 
methods for the maintenance 
of catheter patency and 
thrombophlebitis prevention. 

Kvantitativ 
prospektiv  

300 post-
operativa 
patienter 

observationer Medel 

Panadero m fl. 
(2002). Irland. 

A dedicated intravenous 
cannula for postoperative use 
Effect on incidence and 
severity of phlebitis. 

Kvantitativ 
prospektiv 

57 
patienter  

observationer Medel 

Schears, G.J. 
(2006). USA. 

Summary of product trials for 
10, 164 patients: comparing 
intravenous stabilizing device 
to tape. 

Kvantitativ 
observerande 

164 
patienter 

observationer Medel 

Smith, B. 
(2006). USA. 

Peripheral intravenous 
catheter dwell times: a 
comparison of 3 securement 
methods for implantation of a 
96-hour scheduled change 
protocol. 

Kvantitativ 
observerande 

3 olika 
fixerings- 
metoder 

observationer Medel 

Soysal m fl. 
(2005). Turkiet. 
 

Analysis of factors affecting 
pain in intravenous catheter 
placement: a survey of 925 
patients. 

Kvantitativ 
tvärsnitts- 
studie 

925 
patienter  

observationer Medel 

Webster m fl. 
(2006). 
Australien. 

Developing a Research base 
for Intravenous Peripheral 
cannula re-sites (DRIP trial). 
A randomised controlled trial 
of hospital in-patients. 

Kvantitativ 
randomiserad 
kontrollerad 
studie 

206 
patienter 

enkäter/ 
observationer 

Hög 
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RESULTAT 

 
Sjuksköterskans rutiner i samband med insättande och omvårdnad av perifera 

venkatetrar 

 

Information 

I samband med insättande av en PVK informerade 44% (n=25) av läkarna i en studie som 

gjorts i England och Sverige, patienterna preventivt om anledningen till inläggning av PVK, 

de informerade även kring inläggningsproceduren. Några läkare informerade patienterna om 

PVK:ns funktion och komplikationer som kan uppstå. Ett fåtal av läkarna informerade om 

patienternas eget ansvar som innebär att informera sjuksköterskan om rodnad, svullnad eller 

smärta uppstår kring punktionsstället (Lundgren, Ek & Wahren, 1998). 

 

De flesta av sjuksköterskorna i en studie av Lundgren & Ek (1996) delgav patienterna 

information vid insättandet av en PVK. Information som gavs var bland annat anledningen till 

varför en PVK behövdes, hur det gick till att placera en PVK och att kanylen kunde 

åstadkomma smärta. 

 

Patienterna upplevde att omvårdnaden och informationen kring PVK:er var betydligt bättre 

för dem som behandlats av sjuksköterskor som genomgått ett utbildningsprogram angående 

PVK:er (Lundgren & Wahren, 1999).  

 

Hygien 

En turkisk studie visade att sjuksköterskorna tvättade händerna i endast 53.3% (n=60) av 

tillfällena då en PVK placerades. De flesta sjuksköterskorna i studien tvättade huden med 

desinfektionsmedel, 55% av sjuksköterskorna nuddade aldrig det desinfekterade området 

innan punktion, 35% nuddade ibland området av misstag och 7% nuddade ofta området för att 

kunna palpera venen (Karadeniz, Kutlu, Tatlisumak & Özbakkaloglu, 2003). 

 

I en studie som genomförts på tre sjukhus i Australien har 1132 protokoll gällande PVK:er 

granskats. Ett protokoll har använts för varje PVK, den första delen av protokollet handlade 

om insättande och placering av en PVK. På alla tre sjukhusen användes samma teknik för att 

desinficera huden innan inläggning av en PVK. Inläggningsområdet desinficerades med en 
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kompress indränkt i desinfektionsmedel som sedan drogs över insticksstället och huden fick 

därefter självtorka i 15 sekunder. Vid insättande av PVK:er användes handskar i ca 16% 

(n=1132) av fallen. Innan insättande var händerna desinficerade i 48% av fallen och tvättade i 

9%. Ingen speciell handhygien innan insättande av PVK förekom i 27% av fallen. I de fall där 

händer desinficerades och handskar användes visade det sig att komplikationerna var lägre 

18% respektive 21% motsvarande 30,3% där ingetdera använts. Inga skillnader sågs mellan 

att desinficera händerna och användning av skyddshandskar (Hirschmann, Fux, Podusel, 

Schlinder, Kundi, Rotter & Wewalka, 2001). 

 

Val av kanyl 

Vid val av kanylstorlek var det vanligast med de mindre kanylerna, storlek 0,8 mm och 1,0 

mm. Anledningarna var flera, men bland annat eftersom sjuksköterskorna ansåg att det inte 

behövdes större kanyler för användningsområdet på avdelningen. Kanylerna var lämpliga för 

vad de skulle användas till, var smala och skavde inte, de var lätta att placera, arbeta med och 

ta hand om än större kanyler. De gav även ett bättre blodflöde omkring kateterspetsen 

(Lundgren & Ek, 1996).  

 

De sjuksköterskor som använde de lite större kanylerna, 1,2 mm och 1,4 mm gav anledningar 

som att kanylerna tog mer vätska och var lämpligare för operation än de mindre, men även att 

de var bra vid användning i mer än 24 timmar (Lundgren & Ek, 1996). 

 

I en svensk studie där sjuksköterskor på tre olika avdelningar fått ta del av evidensbaserade 

riktlinjer av hur insättandet av en PVK skulle göras, hur den skulle fixeras, observeras, bytas 

och dokumenteras, har undersökningar gjorts före och efter informationen. Det visade sig att 

valet av kanylstorlek ändrades, antalet av storleken 0,8 mm fördubblades nästan från 21% 

innan informationen till 43% efter. Antalet tromboflebiter minskade när mindre kanyler 

användes (Ahlqvist, Bogren, Hagman, Nazar, Nilsson, Nordin, m fl. 2006). 

 

Storleken som användes mest frekvent i studien av Lundgren & Wahren (1998) var 1.2 mm. 

Anledningen till detta var att de var enklare att sätta. Av 25 läkare ansåg 68% att denna 

storlek var bra, eftersom den gav ett bättre flöde, och att PVK:n kunde användas längre. Det 

var 16% som ansåg att storleken var bättre för att infundera blod i och 16% använde denna 

storlek eftersom det var rutin. 
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Punktionsställe 

Det vanligaste punktionsstället var på underarmen och handryggen. Anledningarna till 

placeringen var att kanylen inte var placerad nära en led. Det var behagligare för patienten 

och det var en bra plats för insättning på grund av synliga vener och att kanylen var lättare att 

skydda, använda och inspektera där (Lundgren & Ek, 1996).  

 

En annan, mindre vanlig, placering av kanylen var i armbågsvecket. Anledningen till den 

placeringen var att det var större vener som kunde ta mer vätska och hade ett större flöde än 

de små venerna, men även att insättningen av kanylen var mindre smärtsam än på handryggen 

(Lundgren & Ek, 1996).  

 

Det var ingen större skillnad på val av placering mellan sjuksköterskor som genomgått 

utbildning kring PVK:er och sjuksköterskorna som arbetade efter egna rutiner eller 

avdelningens riktlinjer. Bland de utbildade sjuksköterskorna valde 54% (n=18 ) att placera 

PVK:n på handryggen medan 42% (n=18) av de sjuksköterskor som ej genomgått utbildning  

valde samma område (Lundgren & Wahren, 1999). 

 

De flesta läkarna i studien av Lundgren m fl. (1998) föredrog underarmen för insättande av en 

PVK, de menade att där fanns stora, synliga vener som var lämpliga för insättande av en 

PVK. 

 

En turkisk studie som gjorts i två steg handlar bland annat om sjuksköterskors tankar och 

kunskaper kring insättandet av en PVK. Sextio sjuksköterskor deltog i studien som 

genomfördes på ett medelstort sjukhus i Turkiet. Femtioåtta patienter med en PVK och 

intravenös medicinering inkluderades i studien. I steg ett observerades dessa PVK:er under 5 

dagar av 2 personer, de kontrollerade vilken ven som valts för punktion och observerade 

punktionsställe. De flesta av PVK:erna placerades på handryggen eller på underarmen. 

(Karadeniz, m fl., 2003) 

 

Fixering av en PVK 

En kvantitativ studie beskrev i sin metod att de valt att använda självhäftande, transparent 

förband på PVK:erna för att säkra fixeringen av katetern mot huden och för att underlätta 

inspektionen av insticksställets utseende (Panadero, Iohom, Taj, Mackay & Shorten, 2002).  
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Det vanligaste omläggnings- och fixeringsmaterialet var ett ocklusivt förband tillsammans 

med bandage. Kontrollgruppen som inte genomgått ett evidensbaserat utbildningsprogram 

uppvisade en höjd frekvens av dåligt fixerade katetrar (Lundgren & Wahren, 1999). 

 

PVK:erna fixerades med tejp av 72% (n=25) av läkarna. Detta gjordes eftersom det var rutin 

på avdelningen. Resterande läkare föredrog att använda ett sterilt bomullsbandage eftersom 

sådant satt bra, var hygienisk, enkelt att fästa och var mer lättanvänt (Lundgren m fl., 1998) 

 

Två studier har undersökt om en bra fixering av PVK:n kunde medföra att överlevnadstiden 

för en perifer venkateter ökade. Tre olika fixeringsmetoder undersöktes, vanlig tejp, 

omläggningsbandage och ett speciellt system, Statlock som fixerar vingarna på PVK:n. I den 

ena studien av Smith (2006) visade sig tejp och bandage ge en överlevnad på 8% respektive 

9% av PVK:erna som observerats, medan Statlock gav en överlevnad på 52%. I den andra 

studien av Schears (2006) visade sig användande av Statlock minska komplikationerna med 

64% (n=169).  

 

Dokumentation 

Flera studier beskriver hur dokumentationen av PVK:er förbättrades efter att sjuksköterskor 

tagit del av olika riktlinjer eller genomgått utbildningar. Det som ökade mest i 

dokumentationen var tidpunkt, placering samt storlek/färg på PVK:erna (Ahlqvist m fl., 2006; 

Lundgren & Wahren, 1999). 

 

Erfarenhetens betydelse för insättande 

En studie visade att sjuksköterskor som var äldre, hade mer erfarenhet eller var specialiserade 

inom något område gjorde fler lyckade insättningar av PVK:er än deras yngre och mindre 

erfarna kollegor. Studien visade även att de lyckade insättningarna gjordes på en medeltid av 

32 sekunder, medan de misslyckade försöken gjordes på en medeltid av 66 sekunder. Av de 

insättningar som tog mindre än en minut var det 84% som var lyckade medan det bara var  

42% av de som tog över en minut. Sjuksköterskorna fick poängsätta sin egen förmåga att sätta 

en PVK, studien visade att ju högre poäng en sjuksköterska ansåg sig ha, desto fler lyckade 

insättningar gjordes (Jacobson & Winslow, 2005).  
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Observationer sjuksköterskor gör kring perifera venkatetrar för att undvika 

komplikationer 

 

Observation av symtom som kan leda till komplikationer 

Antalet komplikationer och hur länge PVK:n varit placerad jämfördes i en studie från 

Tyskland, 1582 patienter med 2495 PVK:er observerades. De flesta katetrar var insatta för en 

kort tid och medeltiden för alla PVK:er var två dygn. Komplikationerna som uppvisades var 

spändhet i huden i 34% (n=2495) av PVK:erna, palpabla hårda vener 20,5%, smärta på 

punktionsställe 13,5%, rodnad  9.9% samt feber och andra lokala symptom i 21.4% av 

PVK:erna (Grüne, Schrappe, Basten, Wenchel, Tual & Stützer, 2004). 

 

Totalt utvecklade 67% (n=58) av patienterna i studien av Karadeniz m fl. (2003) symtom på 

tromboflebit. Smärta, rodnad, ömhet, svullnad samt stela, hårda vener var kriterier för att 

diagnostisera tromboflebit. Alla patienter som hade en eller flera av dessa symptom ansågs ha 

utvecklat tromboflebit. 

 

I studien av Hirschmann m.fl. (2001), som handlade om borttagande av PVK antecknades 

vem som tog bort PVK:er, anledning till borttagande, komplikationer som rodnad, ömhet, 

värmeökning och svullnad, eller om PVK:n låg dislokerad i venen. Totalt uppvisade ca 33,5% 

(n=1132) av PVK:erna komplikationer i de protokoll som granskats. De vanligaste 

symptomen på komplikation var rodnad, svullnad, ömhet/smärta. 

 

I den svenska studien av Lundgren & Ek (1996) bad ca 32,5% (n=37) av sjuksköterskorna 

patienterna att informera sjuksköterskorna om de upptäckte rodnad, svullnad eller smärta 

kring PVK:n, men även om patienterna märkte att det administrerade läkemedlet gått ut under 

huden. Dagliga observationer gjordes genom att sjuksköterskorna drog handen över bandaget 

och frågade patienten hur det kändes. Det som var viktigt att sjuksköterskan observerade var 

ömhet, rodnad, svullnad, läckage och om läkemedel gått under huden samt hudens utseende 

kring insticksstället. En preventiv åtgärd var daglig spolning med natriumkloridlösning av 

katetern. Detta gjordes alltid av 13,5% av sjuksköterskorna, ca 51% spolade alltid före 

infusion och 62% spolade efter infusion. 

 

En studie beskrev kriterierna för att byta en PVK endast vid behov, vilka var; läckage runt 

PVK:n, infiltration, blockering, rodnad, smärta, tromboflebiter eller ofrivillig borttagning. 
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Tromboflebiter kännetecknades om minst två av symtomen smärta, värmeökning, ömhet, 

rodnad, svullnad eller en palpabel ven förekom (Webster, Lloyd, Hopkins, Osborne & 

Yaxley, 2006). 

 

Smärta relaterat till perifera venkatetrar har undersökts i en studie gjord på 925 patienter på en 

akutavdelning. Patienterna fick uppskatta smärtan med hjälp av VAS-skalan som är en 

tiogradig skala där 1 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. I studien jämfördes om 

ålder, kön, eller kroniska sjukdomar hade någon inverkan på smärta i samband med placering 

av en perifer venkateter. Ålder och kön visade ingen skillnad på smärta i samband med 

insättande av en perifer venkateter. De patienter med kroniska sjukdomar som högt blodtryck 

och diabetes mellitus visade sig ha lägre skattningar på VAS skalan än dem utan någon 

kronisk sjukdom. Långvariga depressioner visade sig dock ha ett samband med ökad smärta i 

samband med insättande av en perifer venkateter (Soysal, Topacoglu, Karcioglu, Serniken, 

Koyuncu & Sarikaya, 2005). 

 

Vid jämförelse av komplikationer för kvinnor respektive män, visade det sig att kvinnorna 

uppvisade en högre siffra av komplikationer. Den komplikation som var mer förkommande 

hos kvinnor än hos män var smärta, som rapporterat på 12.7% respektive 9 % (Hirschmann m 

fl., 2001). 

 

Yrkesrollens betydelse  

En studie som utförts på tre sjukhus i England har genomförts på 24 sjuksköterskor och 25 

läkare. På sjukhusen ansvarade läkarna för att placera och ta bort perifera venkatetrar medan 

sjuksköterskorna ansvarade för omvårdnaden. Sjuksköterskorna och läkarna intervjuades om 

inläggning av en PVK, omvårdnad, omläggning, hur länge PVK:n skulle sitta i kärlet, vilken 

information som gavs till patienten samt dokumentation. Sjutton av de tjugofyra 

sjuksköterskorna och tre av de tjugofem läkarna genomförde daglig inspektion av PVK:er. Ca 

41,7% av sjuksköterskorna rörde med handen över bandaget för att uppmärksamma om det 

kändes ömt eller spänt och frågade samtidigt patienten hur det kändes på punktionsstället. Av 

sjuksköterskorna var det 25% som öppnade bandaget och observerade om PVK:n behövde 

bytas eller om några komplikationer uppstått. De flesta läkarna menade att dessa 

observationer var sjuksköterskans arbetsuppgifter (Lundgren m fl. 1998). 

 

 

  14  



 

Fortbildningens betydelse 

En svensk studie har gjorts på 36 sjuksköterskor indelade i en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Den ena gruppen fick genomgå ett evidensbaserat utbildningsprogram som 

innehöll och förklarade hur användande och omvårdnad av PVK:er skall ske. 

Sjuksköterskorna i kontrollgruppen följde sina egna rutiner eller de rutiner som fanns på 

avdelningen utan andra restriktioner. En större frekvens av tromboflebiter eller andra symtom 

relaterade till PVK:n uppvisades hos patienterna som vårdats på en avdelning med 

sjuksköterskor som arbetade efter egna rutiner än de sjuksköterskor som genomgått 

utbildning. Hälften av alla PVK:er orsakade komplikationer av olika slag. På avdelningen 

med sjuksköterskor som genomgått ett evidensbaserat utbildningsprogram angående skötsel 

av PVK:er hade endast 20,5% (n=112) uppvisat någon form av komplikation. Då antibiotika 

infunderats via PVK:n visade det sig ge mer komplikationer i båda grupperna. Då PVK:n 

tagits bort kvarstannade komplikationerna under en längre tid hos patienterna som vårdats av 

de sjuksköterskor som inte genomgått evidensbaserad utbildning (Lundgren & Wahren, 

1999). 

 

Övriga observationer 

I Israel genomfördes en studie där spetsarna från 70 använda PVK:er skickades för analys av 

bakterietillväxt. De PVK:er som avlägsnats på grund av komplikationer eller risk för 

komplikationer ingick i en grupp. Den andra gruppen, kontrollgruppen, innehöll de 

venkatetrar som avlägsnades efter rekommenderad tid av 72 timmar. Det fanns ingen större 

skillnad på bakterietillväxten mellan de olika grupperna. Fyrtio procent (n=25) av de med 

komplikationer visade bakterietillväxt medan det i kontrollgruppen var 33% (n=45) (Malach, 

Jerassy, Rudensky, Schlesinger, Broide, Olsha m fl., 2006). 

 

 

Åtgärder sjuksköterskor gör kring perifera venkatetrar för att undvika komplikationer 

 

Insättningsrutiner 

I de riktlinjer som sjuksköterskorna fick ta del i en studie av Ahlqvist m.fl. (2006) 

rekommenderades den minsta möjliga storleken på en PVK för att förebygga tromboflebiter, 

genom att det blir ett högre blodflöde runt katetern ju mindre storleken på katetern är. 
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PVK:er placerade på underarmen hade en högre risk för komplikationer än de som var 

placerade på handryggen eller på ovansidan av armen. Risken för komplikationer ökade också 

med tiden som PVK:n satt inne. För PVK:er som varit placerade 49-72 timmar och över 72 

timmar var komplikationerna betydligt fler jämfört med PVK:er som varit placerade 24 

timmar eller mindre (Hirschmann m fl., 2001). 

 

I en studie där 53 patienter ingick, undersöktes om det var någon skillnad om patienterna, som 

ingick i grupp 1 och hade samma perifera venkateter före, under och efter operation mot de i 

grupp 2 som hade en kateter under operationen och en ny venkateter postoperativt. Det visade 

sig att dag ett och två efter operationen hade 40% (n=30) respektive 20% i grupp 1 utvecklat 

tromboflebit, medan det i grupp 2 var 17,4% (n=23) respektive 8,7%. Det var fler patienter i 

grupp 2 än i grupp 1 som inte visade några symtom alls på tromboflebiter (Panadero m. fl., 

2002). 

 

I studien av Karadeniz m fl., (2003) fick sjuksköterskorna besvara en enkät gällande PVK:er. 

Studien visade att 90% av sjuksköterskorna visste att det bästa sättet att förebygga 

komplikationer var att tvätta händerna innan insättning av PVK. 

 

En studie har undersökt om insättandet av PVK alltid fordras hos patienter som inkommer på 

en akutavdelning. Antalet patienter som inkluderades var 338, 80,5% erhöll en PVK varav 

34% erhöll en PVK som aldrig användes för administrering av läkemedel (Barlow, 

Palniappan, Mukherjee, Jones & Nathwani, 2002)  

 

Dokumentation 

En kvantitativ, svensk studie beskrev vad en god dokumentation ska innehålla; vilken sida 

insättandet skett på, ställe, alltså vart på kroppen katetern sitter, storleken på katetern, när 

katetern är satt respektive borttagen, datum och tid samt signering av sjuksköterskan som 

gjort insättningen av den perifera venkatetern (Ahlqvist m.fl., 2006). 

 

Endast 2,7% (n=37) av sjuksköterskorna i en svensk studie dokumenterade både insättning 

och borttagandet av en PVK i patientens journal, 7 stycken dokumenterade enbart insättandet 

och resten av sjuksköterskorna i studien gjorde noteringar på tillfälliga listor eller inga 

noteringar alls. Det som styrde hur dokumenteringen genomfördes var oftast rutinerna på  

avdelningarna (Lundgren & Ek, 1996). 
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Spolning 

En studie gjord på 300 postoperativa patienter i Grekland beskrev hur patienterna delades in i 

tre grupper, där spolning av katetern efter läkemedelsadministrering via PVK:n 

kontrollerades. Första gruppen var en kontrollgrupp där det inte skedde någon spolning alls 

efter administreringen. I den andra gruppen spolades katetern med koksaltlösning 0,9% och i 

den sista gruppen användes 3 ml Heparin i koksaltlösning för spolning. PVK:erna sattes av 

erfarna sjuksköterskor i patientens underarm och avlägsnades inte förrän behandlingen var 

färdig eller att komplikationer uppstått. Trettiosex procent av patienterna fick någon slags 

komplikation, varav 8% var tromboflebiter. Under tredje dagen uppstod de flesta 

komplikationerna varav 71% av alla komplikationer hade uppkommit inom de första fem 

dagarna. Jämfört med kontrollgruppen, där det inte skedde någon spolning, var antalet 

komplikationer i gruppen med saltlösning markant högre, 32% jämfört med 46% 

(Myrianthefs, Sifaki, Samara & Baltopoulus, 2004).  

 

En studie som genomförts på 150 pediatriska patienter visade att det inte fanns någon skillnad 

på antalet komplikationer då de perifera venkatetrarna spolades med heparinlösning mot när 

de spolades med koksaltlösning. Det som framkom i studien var att koksaltlösning var ett 

effektivt alternativ till heparin. Frekvent användning av koksaltlösning gav en minskning av 

smärta i samband med spolning av venkatetern. Det var kostnadsbesparande och genom 

förenklade procedurer kring spolning med koksaltlösning istället för heparin hade 

sjuksköterskorna mer tid över för omvårdnad av patienterna (Le Duc, 1997). 

 
Betydelsen av blodprovstagning via en PVK 

Det rekommenderade användningsområdet för en PVK var vätsketillförsel och 

läkemedelsadministrering, men för att spara tid och material var det många sjuksköterskor 

som tog blodprover direkt ur en PVK istället för att göra en ny venpunktion med 

provtagningskanyl. I samma studie kontrollerades skillnaden mellan de olika 

provtagningssätten, vilket resulterade i att de prover tagna ur PVK:er visade fler antal 

hemolyser och ofullständiga provanalyser än proverna från provtagningskanyler. Av 

provtagningarna ur nysatta PVK:er visade 49% (n=255) hemolys det vill säga sönderfall av 

röda blodkroppar och 20% gick inte att analysera, mot 3% (n=117) hemolys och 1% 

ofullständig analys från provtagningskanylerna. En hypotes i studien var att även om kanylen 

är öppen under det positiva trycket av intravenös vätsketillförsel och 
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läkemedelsadministrering, kan den kollapsa och dras ihop under det negativa tryck som 

uppstår då blod dras ur katetern, vilket kan resultera i hemolys (Grant, 2003). 

 

Förekomsten av hemolys vid venprovtagning var ett stort problem världen över på 

akutavdelningar. En studie har gjorts på 100 patienter på en akutavdelning, som nyligen fått 

en PVK insatt och är i behov av venprovtagning. Blodproverna har aspirerats, dragits ur 

PVK:erna. Sammanlagt togs 382 blodprover varav 12,8% inte gick att analysera på grund av 

hemolys (Dugan, Leech, Gabel-Seperoni & Chorriher, 2005). 

 

Byte av PVK 

I studien av Webster m.fl. (2006) studerades antalet oplanerade kanylbyten, i gruppen där 

byte av PVK skulle ske var tredje dag var det 39,8% (n=103) oplanerade kanylbyten, medan 

det i andra gruppen, där byte skulle ske endast vid behov, var 44,6% (n=103). Det fanns ingen 

större skillnad mellan grupperna, det som däremot var en skillnad var kostnaden; genom att 

bara byta PVK vid behov skulle kostnaderna minskas med minst 17%.  

 

När en PVK var satt ansåg 8,1% (n=37) av sjuksköterskorna att kanylen skulle bytas ut inom 

24 timmar, ca 46% ansåg inom 48 timmar och ca 46% inom 72 timmar. I praktiken blev 

kanylen sittandes i 2 upp till 7 dagar innan den avlägsnades och anledningen till detta var ofta 

dåliga rutiner och brist på ansvar (Lundgren & Ek, 1996). 

 

Författarna av en tysk studie menar att risken för komplikationer ökar vid insättning och 

under användande av PVK:n. Den 6:e dagen efter insättande var 3,6% (n=2495) av PVK:erna 

fortfarande placerade. Tyska rekommendationer säger att en PVK bör bytas efter fyra dygn. 

Författarna menade att detta inte behöver utföras då risken för komplikationer inte ökade efter 

tre dygn utan PVK:n kunde sitta kvar under förutsättningen att punktionsstället observerades 

dagligen (Grüne m fl., 2003). 

 

Under en månad gjordes en amerikansk undersökning med syftet att se om det var någon 

skillnad på antalet uppkomna tromboflebiter på PVK:er som avlägsnades efter 72 timmar mot 

de som togs bort efter 92 timmar. Studien visade att det inte fanns någon skillnad (Kew Lai, 

1998). 
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Av de 49 sjuksköterskorna och läkarna i studien av Lundgren m fl. (1998) ansåg ca 22,4% att 

en PVK skulle vara insatt i upp till 48 timmar, ca 49% ansåg att 72 timmar var realistiskt och 

ca 28,5% ansåg mellan fyra och sju dagar. 

 

Yrkesrollens betydelse för att undvika komplikationer 

PVK: er som var insatta av en sjuksköterska uppvisade färre komplikationer jämfört med de 

som var insatta av läkare. Dock satte sjuksköterskorna de flesta PVK: er på 

operationsavdelningen vilket är en renare miljö än på vårdavdelning (Hirschmann m fl., 

2001). 
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DISKUSSION 
 
SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT 

Resultatet av litteraturstudien visade att de flesta sjuksköterskor inte tar hänsyn till hygieniska 

aspekter vid inläggning av en PVK och att det vanligaste stället för venpunktion var 

handryggen (Karadeniz, m.fl., 2003; Hirschmann, m.fl., 2001; Lundgren & Ek, 1996; 

Lundgren & Wahren, 1999; Lundgren, m.fl., 1998). Symtomen på komplikationer av en PVK 

var smärta, rodnad, ömhet, värmeökning, svullnad och hårda stela vener (Grüne, m.fl., 2003; 

Karadeniz, m.fl., 2003; Hirschmann, m.fl., 2001; Lundgren & Ek, 1996; Webster, m.fl., 

2006). Flera sjuksköterskor bad patienterna att informera dem om de upptäckte rodnad, 

smärta eller svullnad kring PVK:erna, sjuksköterskorna drog dagligen handen över PVK:ernas 

bandage och frågade patienterna hur det kändes. De flesta sjuksköterskor spolade PVK:erna 

dagligen med natriumkloridlösning som en preventiv åtgärd (Lundgren & Ek, 1996). Att 

tvätta händerna innan insättning av en PVK var det bästa sättet att förebygga komplikationer 

enligt de flesta sjuksköterskorna (Karadeniz, m.fl., 2003). Den vanligaste komplikationen var 

tromboflebit (Ahlqvist, m.fl., 2006; Kardeniz, m.fl., 2003; Webster, m.fl., 2006; Lundgren & 

Wahren, 1999; Panadero, m.fl., 2002; Myrianthefs, m.fl., 2004; Kew Lai, 1998). För att 

förebygga tromboflebit rekommenderas den minsta möjliga storleken på en PVK (Ahlqvist, 

m.fl., 2006). Det förekommer olika riktlinjer världen över om hur lång tid en PVK bör vara 

placerad i en ven. Studierna visade olika resultat från 24 timmar och upp till 92 timmar och 

däröver (Hirschmann, m.fl., 2001; Webster, m.fl., 2006; Lundgren & Ek, 1996; Grüne, m.fl., 

2003; Kew Lai, 1998; Lundgren, m.fl., 1998).  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

 
Sjuksköterskans rutiner i samband med insättande och skötsel av perifera venkatetrar 

 

Flera studier påtalar att informationen till patienten är viktigt innan och under inläggning av 

en perifer venkateter. Den vanligaste informationen som delgavs patienterna var 

inläggningsprocedur, en PVK:s funktion och komplikationer som kan uppstå (Lundgren, m fl. 

1998; Lundgren & Ek, 1996). Lundgren och Ek (1996) beskrev i sin studie att några 

sjuksköterskor informerade patienten om att katetern kunde ge smärta. Uppsatsförfattarna 

anser att det är av stor vikt att informera patienten angående inläggning och skötsel av en 
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PVK, patienten bör få information om vad en PVK är, vad den används till och eventuella 

komplikationer som kan uppstå. Angående att sjuksköterskan informerar om att katetern kan 

ge smärta menar uppsatsförfattarna kan vara förvillande för patienten då de kan tro att smärta 

är normalt då det även kan vara ett första symtom till komplikation. 

 

Att ta hänsyn till hygieniska aspekter är betydelsefullt vid insättande av en PVK. Två studier 

som granskats har gjort undersökningar på detta område. De visar att det slarvas med 

handhygienen vid insättande av perifera venkatetrar. I de fall då händer desinficerades eller 

handskar användes visades en signifikant mindre frekvens av komplikationer (Hirschmann m 

fl. 2001; Karadeniz, m fl. 2003). Att ha en bra handhygien vid hantering av PVK:er menar 

uppsatsförfattarna bör vara en rutin hos varje sjuksköterska. Komplikationer till följd av dålig 

handhygien anser uppsatsförfattarna som en naturlig förklaring. Riktlinjer kring goda rutiner 

angående handhygien borde utarbetas på vårdavdelningar och ses som en självklarhet vid 

hantering av PVK:er. 

 

En större storlek av kanyl används ofta bland annat för att de anses vara bättre vid operationer 

då stora mängder vätska samt eventuellt blod skall ges till patienten. De mindre storlekarna 

användes eftersom de var lättare att placera, inte skavde och ett bättre flöde kring 

kateterspetsen uppnåddes, vilket bidrog till att antalet tromboflebiter minskade (Lundgren & 

Ek 1996; Ahlqvist m fl. 2006; Lundgren & Wahren, 1998). Uppsatsförfattarna menar att 

sjuksköterskan bör utvärdera och se vilken storlek som passar bäst utefter vilka 

användningsområden som är aktuella. Till en patient som skall opereras lämpar det sig bäst 

med en större kanyl medan en patient som endast skall administreras läkemedel kan vara 

lämpad för en mindre storlek eftersom de skaver mindre och är behagligare.  

 

De vanligaste insättningsområdena för en PVK visade sig vara handryggen eller underarmen 

eftersom det på underarmen finns stora synliga vener som lämpar sig bra för insättning av 

PVK. Det är viktigt att inte placera PVK:n nära en led och punktionsområdet bör vara 

lättillgängligt för att kunna observeras regelbundet (Lundgren & Ek, 1996; Karadeniz, m fl. 

2001; Lundgren & Wahren, 1998). För att förebygga komplikationer anser uppsatsförfattarna 

att det är av stor vikt att välja punktionsställe efter vilken behandling som skall ges via 

PVK:n. Vid operationer och när stora mängder läkemedel ska administreras, används som 

tidigare nämnts en större storlek på PVK:n och därmed bör även en större ven väljas för att 
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uppnå ett bättre flöde runt katetern. Det är även viktigt att överväga var PVK:n skall placeras 

så att den inte begränsar patientens rörlighet och aktivitet. 

 

Olika fixeringsmetoder beskrivs i flertalet studier bland annat transparent självhäftande 

förband, sterilt bomullsbandage, ocklusivt förband, statlock och även vanligt självhäftandet 

tejp (Panadero m fl., 2002; Lundgren & Wahren, 1998; Lundgren m fl., 1998; Smith, 2006; 

Schears, 2006). Uppsatsförfattarna menar att en bra fixering av PVK:n är betydelsefullt för att 

den skall sitta fixerad i venen för att PVK:ns spets annars kan komma utanför venen och 

därmed orsaka infiltration. Ett transparent självhäftande förband underlättar inspektion och 

observation av insticksstället och området runtomkring. Statlock är ett bra alternativ för 

fixering men uppsatsförfattarna anser att det är ett dyrt alternativ. Fördelarna uppväger inte 

alternativet med ett transparent självhäftande förband. 

 

Observationer sjuksköterskor gör kring perifera venkatetrar för att undvika 

komplikationer 

 

Vanliga symtom på komplikationer som sjuksköterskan bör observera beskrevs i flertalet 

studier. Dessa var bland annat spändhet i huden, stela hårda vener, smärta på punktionsställe, 

rodnad, ömhet, värmeökning och svullnad samt om PVK:n låg dislokerad i venen (Grüne, m 

fl., 2003; Karadeniz, m fl., 2003; Hirchmann, m fl., 2001; Lundgren & Ek, 1996; Webster m 

fl., 2006; Soysal, m fl. 2005). Det är av stor betydelse anser uppsatsförfattarna att 

sjuksköterskan observerar insticksstället för att upptäcka eventuella symptom på 

komplikation, men det är även angeläget att fråga patienten om de upplever smärta, ömhet 

eller obehag runt insticksstället samt vid administrering av vätskor eller läkemedel. 

 

I England var det läkarna som ansvarade för insättning av PVK:er medan sjuksköterskorna 

ansvarade för omvårdnaden. Dock skiljde det sig emellan vilka som observerade 

insticksstället dagligen, cirka 70 % av sjuksköterskorna och 12 % av läkarna utförde daglig 

inspektion. Flera sjuksköterskor kände över bandaget för att upptäcka eventuella symtom på 

komplikationer och frågade patienten hur det kändes (Lundgren m fl., 1998). Trots att läkarna 

ansvarade för insättningen av PVK:er i England anser uppsatsförfattarna att läkarna inte bör 

släppa ansvaret för komplikationerna som kan uppstå i samband med en PVK. Dock gör 

sjuksköterskorna ett bra arbete som observerar insticksstället dagligen. Men 
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uppsatsförfattarna ställer sig frågan varför inte sjuksköterskorna i England har kunskapen att 

ansvara för insättning av PVK:er? 

 

I två studier har sjuksköterskor fått genomgå utbildningsprogram eller fått ta del av olika 

riktlinjer angående insättning och skötsel av PVK:er. Dessa utbildningar har i båda fall gett ett 

positivt resultat. Bland annat sjuksköterskors inställning till val av kanyl har förändrats, 

dokumentation angående PVK i patientjournalen har kraftigt förbättrats. Dessutom har antalet 

tromboflebiter eller andra symtom minskat väsentligt efter genomgången fortbildning 

(Lundgren & Wahren, 1998; Ahlqvist m fl., 2006). Dessa utbildningsprogram anser 

uppsatsförfattarna ha bidragit till att sjuksköterskorna fått utökade kunskaper kring skötseln 

och rutinerna kring PVK:er, detta medför till att det blir mer regelbundna observationer av 

PVK:erna samt att sjuksköterskorna får utökade kunskaper om vilka symtom som bör 

uppmärksammas. Uppsatsförfattarna anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskor 

regelbundet tar del av nya riktlinjer samt deltar i fortbildning inom området PVK:er.  

 

Åtgärder sjuksköterskor gör kring perifera venkatetrar för att undvika komplikationer 

 

En studie visar att på en akutavdelning är det åtskilliga patienter som får en PVK som aldrig 

används. Av de patienter som fick en PVK var det cirka 34 % som aldrig användes (Barlow m 

fl. 2002). Uppsatsförfattarna anser att siffran 34 % är mycket hög. Ingreppet att placera en 

PVK kan upplevas väldigt besvärande för patienten och patienten skall inte behöva utsättas 

för detta i onödan. Förståelse för undantag finns i enstaka fall men insättning av PVK bör inte 

ske på ren rutin. 

 

Dokumentationen kring insättning och borttagande av PVK har visat sig vara bristande i en 

studie som granskats. I vissa fall har inte dokumentation skett i patientjournalen utan 

noteringar har gjorts på tillfälliga listor (Lundgren & Ek, 1996). Att föra en god 

dokumentation i patientjournalen är av stor vikt enligt uppsatsförfattarna. Insättande, skötsel, 

observationer av symtom och borttagande av PVK:er bör finnas dokumenterat för att annan 

personal skall kunna ta del av om patienten har en perifer infart, var och när den placerades, 

tidpunkt samt vem som placerade PVK:n. Detta är en patientsäkerhet. 

 

Två studier visar olika resultat angående spolning av PVK med olika medel. Den ena studien 

av Myrianthefs m.fl. (2004) påstår att spolning med natriumklorid gav fler komplikationer av 
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PVK:erna än de som inte spolades alls. Den andra studien av De Luc (1997) menar att 

spolning med natriumklorid var ett effektivt alternativ som gav en reducerad av smärta i 

samband med spolning samt att det var tidsbesparande för sjuksköterskorna.  

Uppsatsförfattarna anser att resultatet av Myrianthefs studie är förvånande då det i Sverige 

finns riktlinjer som menar att en perifer venkateter bör spolas före och efter användning med 

natriumklorid samt att den andra studien av De Luc rekommenderar detta. 

 

Att aspirera blod via en PVK är vanligt förekommande vid blodprovstagning. Två studier har 

visat att blodprover som är tagna ur en PVK kan påvisa hemolys. I den ena studien påvisade 

cirka 13 % av blodproverna hemolys medan den andra uppvisade nästan hälften (Dugan, 

m.fl., 2005; Grant, 2003). En åtgärd sjuksköterskorna kan göra, för att undvika 

komplikationer i form av hemolyserade blodprover relaterat till PVK:n, anser 

uppsatsförfattarna är att ta blodprover med vanlig provtagningskanyl via en ny venpunktion 

istället för att blodproverna ska behöva tas om. 

 

Kring bytet av PVK:er finns olika bud om hur lång tid en PVK bör ha varit placerad i en ven. 

Riktlinjerna i många länder säger att PVK:n bör bytas inom tre dygn. De flesta studier anser 

däremot att en PVK ofta är insatt i 92 timmar och däröver och i vissa fall ses ingen större 

utveckling av komplikationer efter 92 timmar (Webster m.fl., 2006; Lundgren & EK, 1996; 

Grüne, m.fl., 2003; Kew Lai, 1998; Lundgren m.fl., 1998). Uppsatsförfattarna tycker det är 

anmärkningsvärt att rekommendationerna för byte av PVK:er skiljer sig så betydligt länder 

emellan då Sverige har en rekommendation på 12-24 timmar. Om studiernas resultat stämmer 

anser uppsatsförfattarna att det är oetiskt att utsätta patienterna för nya venpunktioner varje 

dygn, dock anser vi att det måste ske ett byta innan tromboflebiter hinner utvecklas. Vid byte 

varje dygn krävs även mycket tid från sjuksköterskorna som ofta har många andra 

arbetsuppgifter. Det blir även mer kostnadseffektivt om det skulle kunna ske färre byten. 

Patienterna skall dock inte bli lidande av detta. 
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METODDISKUSSION 

 

Sökorden som använts i litteratursökningen anser uppsatsförfattarna har gett ett bra resultat 

till litteraturstudien. Mängden träffar på sökorden har varit rimliga, vilket har medfört att 

arbetet med att finna artiklar inte blivit alltför arbetsamt. Dock finns det begränsat med 

artiklar inom detta ämne då artiklarna inte fick vara äldre än 10 år. Artiklarna har granskats 

kritiskt med hjälp av granskningsmallar (Bilaga 1 & 2) för att ett trovärdigt resultat på 

litteraturstudien skulle uppnås. Flertalet artiklar med en kvantitativ design uppkom. Detta tror 

uppsatsförfattarna beror på ämnesvalet som bäst lämpar sig för kvantitativa undersökningar. 

Många av artiklarna som valdes ut erhöll ett medelhögt bevisvärde, trots att många delar i 

dem var väl beskrivna fick de endast ett medelhögt bevisvärde eftersom inte begrepp som 

reliabilitet och validitet fanns förklarade och beräknade, detta ansåg uppsatsförfattarna vara 

viktiga delar att beräkna i en vetenskaplig artikel. I urvalet inkluderades även två artiklar med 

ett lågt bevisvärde, eftersom uppsatsförfattarna ansåg att dessa behövdes för att ge ett bra 

resultat på litteraturstudien. En av artiklarna som inkluderades i litteraturstudien jämförde 

sjuksköterskor och läkare angående insättande och omvårdnad kring en PVK. I en del länder 

är det inte en sjuksköterskeuppgift att hantera PVK:er. Denna artikel redovisade ett bra 

resultat och inkluderades i studien trots att uppsatsförfattarnas syfte och frågeställningar 

handlade om sjuksköterskor. Uppsatsförfattarna valde även att ta med en bok i 

litteraturstudiens introduktion, för att kunna redovisa en bra inledning till ämnet som fanns väl 

beskrivet i boken. Även en av de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i litteraturstudiens 

resultat användes i introduktionen, dock användes inte samma material ur artikeln.  

 

 
FORTSATTA STUDIER 

 

Uppsatsförfattarna har i och med granskning av de utvalda artiklarna funnit en brist inom 

forskningen på detta område. Det skulle vara intressant att djupare studera bytet av PVK:er 

eftersom det skiljer sig mycket emellan de olika studierna hur ofta ett byte sker samt att länder 

har olika rekommendationer. Det är viktigt att forska vidare kring detta område eftersom det 

är många aspekter som vägs in kring byte av en PVK, exempelvis obehaget som patienten 

upplever, att sjuksköterskorna får mer tid till andra arbetsuppgifter vid mindre frekvent byte 

samt kostnaden som ett regelbundet byte av en PVK innebär. 
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