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Sammanfattning
Bakgrund: Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en daglig rutin inom svensk sjukvård 
som är förenat med vissa risker. Sjuksköterskan bör ha evidensbaserad kunskap om 
hanteringen eftersom komplikationer kan uppstå. Intervallet mellan byte av katetern är enligt 
rekommendationer i vårdhandboken mellan 48-72 timmar. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur ofta en perifer venkateter ska bytas för att undvika 
komplikationer.

Metod: Denna litteraturstudie har en beskrivande design och är baserad på nio vetenskapliga 
artiklar som är kvalitetsgranskade. 

Resultat: Fem av de nio artiklarna konkluderar att byte på klinisk indikation inte gav en ökad 
grad av komplikationer. De övriga fyra artiklarna undersökte och förespråkade byte av 
katetern regelbundet inom olika tidsintervaller.

Slutsats: Hur länge en PVK kan vara inneliggande innan komplikationer uppstår är oklart 
eftersom forskningen presenterar så olika resultat. Men litteraturstudien tyder på att byte när 
det är kliniskt indicerat inte verkar vara förenat med högre risk för komplikation.

Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, perifer venkateter, sjuksköterska, tid för byte
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1. Bakgrund

1.1 Perifer venkateter, hantering och skötsel
Inläggning av perifer venkateter (PVK) är en daglig rutin inom svensk sjukvård. PVK är en 
tunn kateter och används i behandlingssyfte för tillförsel av läkemedel, blodprodukter, vätska 
och näring. Katetern läggs in i en ven, oftast i handen eller armen, och förs in med hjälp av en 
kanyl. Katetrarna finns i olika material och storlekar beroende på vad den ska användas till. 
Enligt SBU:s rapport från 2005 läggs varje år in över 5 miljoner perifera venkatetrar i Sverige 
till en kostnad på omkring 50 miljoner kronor (SBU, 2005). Hantering av PVK ingår i en 
svensk sjuksköterskas arbetsuppgifter och innefattar att lägga in, omhänderta och 
dokumentera. Det är viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om hanteringen för att 
minska komplikationer, smärta och obehag för patienten, samt för kvalitetssäkring av 
uppgiften och omvårdnaden (Lundgren & Idvall, 2009). Sjuksköterskan har ett professionellt 
ansvar att säkerställa den kunskap, erfarenhet och färdighet som krävs för alla aspekter av 
hantering av perifera venkatetrar (Lavery & Smith, 2007). I ”Handbok för hälso- och 
sjukvård” finns riktlinjer kring hanteringen och skötseln av en perifer venkateter. Enligt 
rekommendationer i vårdhandboken bör katetern bytas mellan 48-72 timmar, men mycket 
svårstuckna patienter kan ha katetern längre tid om området ser oretat ut. En PVK ska ligga 
inne kortast möjliga tid och bör bytas regelbundet (Forslöw, 2011). Vid all behandling med en 
PVK kan komplikationer uppkomma av flera orsaker (Lundgren, 1999).

1.2 Komplikationer
Sedan 1950-talet har sjuksköterskor i Sverige lagt in och ansvarat för tillsyn och 
dokumentation av PVK. Under 50- och 60-talet var vanliga komplikationer hematom och 
tromoflebiter som orsakades av misslyckade venpunktioner, extravasala injektioner, kemiskt 
retande medel och lokala toxiska/ allergiska reaktioner. I profylaktiskt syfte användes grova 
vener med bra flöde, utspädda lösningar och injektioner med fysiologisk koksalt före och efter 
användandet (Lundgren, 1999).

En PVK är förenat med vissa risker och flera olika typer av komplikationer kan uppkomma i 
samband med inläggningen och hanteringen, den vanligaste är tromboflebit - en inflammation 
och blodpropp i det ytliga vensystemet (Lundgren & Idvall, 2009). Tromboflebit 
kännetecknas av ömhet, smärta, svullnad, rodnad och palpabel hårdhet i venen (SBU, 2005).
Orsaker till varför tromboflebit uppstår kan vara tillförsel av irriterande läkemedel och 
lösningar, olämpligt punktionsställe, olämpligt val av storlek på kateter, bristfällig aseptik, 
ostabil fixering eller att katetern legat inne i kärlet för länge (Forslöw, 2011). Tromboflebit 
kan utvecklas till sepsis, mindre vanliga komplikationer som kan uppkomma i samband med 
PVK och infusionsbehandling är tromboemboli och luftemboli (Björkman & Karlsson, 2008).
Infektioner i blodet ses till stor del som sekundära komplikationer där PVK är en vanlig 
riskfaktor (Lundgren & Idvall, 2009), vårdrelaterad infektion är en av de vanligaste 
komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. Dock är risken för infektion vid 
användning av PVK liten, men allvarliga komplikationer inträffar (Socialstyrelsen, 2007).
Orsaken till att komplikationer uppstår i samband med användning av PVK kan bero på 
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många olika faktorer. Det kan t.ex. handla om brister i hygien, rutiner, teknik, materiella 
faktorer eller bristande kompetens hos personalen (Lundgren & Idvall, 2009).

1.3 Evidensbaserad omvårdnad och lagar kring PVK
Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och utgörs av vetenskapliga, evidensbaserade, 
estetiska och etiska kunskaper (Jakobsson & Lützen, 2009). Målet med omvårdnad är att 
främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Svensk 
sjuksköterskeförening beskriver i sin värdegrund för omvårdnad att varje människa är unik 
och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar. Patienten är i en beroendeställning där 
vårdaren har inflytande över den fysiska omvårdnaden och patientens förståelse av sig själv 
och sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2011).

För att reducera riskerna för patienter med PVK bör sjuksköterskan ha evidensbaserad 
kunskap om bedömning, vårdande och hantering av PVK (Lavery & Smith, 2007). 
Sjuksköterskan ska ha även ha förmåga att motverka komplikationer i samband med sjukdom, 
vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Kunskap och kompetens upprätthålls genom 
regelbunden uppdatering och medvetenhet inom forskning och evidensbaserat arbetssätt 
(Lavery & Smith, 2007). Sjuksköterskan bör använda sig av evidensbaserat arbetssätt för att 
den bästa möjliga omvårdnad ska kunna utföras på ett så patientsäkert sätt som möjligt. 
Evidensbaserad omvårdnad definieras både som en process och ett förhållningssätt. I 
processen används omvårdnadsforskningens vetenskapliga resultat som ett komplement till 
andra kunskaper. Vetenskaplig kunskap kompletteras och kombineras med kunskap om 
enskilda individer och upplevelser (förhållningssätt) samt de organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar som råder inom vården (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskans arbete oavsett 
verksamhetsområde och vårdform bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i 
enlighet med gällande författningar, lagar, förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer. En 
av de uppgifter sjuksköterskan ska ha kunskap om är att utifrån gällande föreskrifter och 
säkerhetsrutiner hantera medicintekniska produkter (Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd [SOSFS], 2008:1, 1§). En perifer venkateter är en medicinteknisk produkt. 
Hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicintekniska produkter ska ha 
kunskap om produkternas funktion, risker vid användningen, hantering av produkterna och 
vilka åtgärder som bör vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ 
händelse inträffat (ibid).

Vid hantering av perifer venkateter gäller även Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763), 2a §, och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6 1 §). I HSL (SFS 1982:763, 
2a §) anges att hälso- och sjukvården ska bedrivas så den uppfyller kraven på god vård, vilket 
innebär att vården ska vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 
2010:659, kap 6 1 §) ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull 
hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att 
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bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls (SFS 2010:659, kap. 6 1 §), vilket innebär att 
skydda patienten mot vårdskada, t.ex. vårdrelaterad infektion (Öhrn, 2009). 

1.4 Pågående diskussion om tid för byte av PVK
Att ha en perifer venkateter är förenat med risker och komplikationer som kan uppstå av olika 
orsaker, en orsak kan vara att katetern är placerad inne i kärlet för lång tid. I ”Handbok för 
hälso- och sjukvård” anges det att PVK ska bytas var 48-72:e timme (Forslöw, 2011). Enligt 
SBU:s rapport (2005) finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att regelbundna byten av 
perifera venkatetrar skulle minska komplikationsrisken, men med vilka intervall är inte 
tillräckligt utvärderat. Hasselberg, Ivarsson, Andersson & Tingstedt (2010) föreslår utifrån 
resultatet av sin studie att vårdhandbokens riktlinjer gällande byte av PVK som tidigare var 
12-24 timmar kan ändras till 72 timmar. Idvall, Bahtsevani & Gunningberg (2011) har 
kommenterat Hasselbergs studie och menar att ändringar i riktlinjerna inte kan grundas endast 
på Hasselbergs studie eftersom det är baserat på resultat från en beskrivande registerstudie på 
cirka 200 patienter. Studien är också gjord på en enda avdelning på ett sjukhus och det ger 
inte någon evidens för att ändra riktlinjer enligt Idvall et al., (2011). Inom vilket tidsintervall 
en inneliggande perifer venkateter ska bytas är inte tillräckligt utvärderat, en systematisk 
sammanställning av forskning inom området är därför angelägen.

2. Syfte
Syftet är att beskriva hur ofta en perifer venkateter ska bytas för att undvika komplikationer. 

3. Metod
Metoden som använts är en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. Det innebär 
att en tydlig fråga formuleras som sedan systematiskt ska besvaras genom att relevant 
forskning identifieras, väljs ut, analyseras och värderas. Syftet är att göra en sammanställning 
av data från tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & Wengström 2008). 

3.1 Sökstrategi
De databaser som användes var Cinahl och PubMed. Utifrån det formulerade syftet valdes de 
meningsbärande nyckelorden perifer venkateter och byte. För att kontrollera ämnesord 
användes ämnesordlistorna i respektive databas, Cinahl headings och MeSH-termer. 
Catheterization, peripheral identifierades som ämnesord i båda databaserna.  Byte fanns inte 
som ämnesord och inga motsvarande ord kunde identifieras. En provsökning gjordes på några 
olika tänkbara ord där catheterization, peripheral kombinerades med time factors, time in situ 
och time management. Men dessa ord och kombinationer gav väldigt få relevanta träffar för 
syftet. Efter flera olika provsökningar kunde orden re-site och replace identifieras hos flera 
artiklar som handlade om byte av PVK. En sökning på orden catheterization, peripheral AND 
re-sit* OR replace* gjordes därför i båda databaserna. Se sökmatris (Bilaga 1). Sökningen i 
PubMed begränsades med engelska artiklar, studier gjorda på människor, ålder 19 + och som 
mest 10 år gamla studier. Sökningen gav 112 träffar. Sökningen i Cinahl begränsades med 
peer reviewed, som mest 10 år gamla studier och ålder 19 +. Sökningen gav 12 träffar.  
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3.2 Urval och urvalskriterier
Vid första urvalet lästes de 124 artiklarnas titlar och abstract. De artiklar som handlade om 
perifer venkateter valdes ut (14 från PubMed och 7 från Cinahl) för fortsatt granskning. 
Artiklarna som exkluderades handlade bland annat om centrala katetrar, aorta operationer, 
femoraliskatetrar, dialyspatienter (Bilaga 1). Vid andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet. 
Ytterligare fem artiklar från sökningen i PubMed exkluderades på grund av att en endast 
undersökte hur bra sjuksköterskor följer riktlinjer, en jämförde enbart olika katetermaterial, en 
undersökte bakteriekolonisation och två var inte empiriska studier. Från Cinahl exkluderades 
två stycken på grund av att de inte var empiriska studier. Sammanlagt 14 artiklar återstod att 
analysera vidare och kvalitetsvärderas, varav fyra var dubbletter och fanns i båda databaserna, 
tio artiklar inkluderades slutligen i litteraturstudien. En av dessa tio studier beställdes som 
fjärrlån, men kom inte fram inom studiens tidsram. Därför inkluderades nio artiklar.

3.3 Analysmetod
De nio inkluderade artiklarna studerades i sin helhet för att sedan i detalj presenteras i en 
artikelmatris (Bilaga 2). Artiklarna granskades kritiskt utifrån granskningsmallen i Forsberg 
& Wengström (2008). Eftersom artiklarna har olika typer av design måste de granskas olika.
De prospektiva studierna värderades genom att granska urvalet, inklusions- och 
exklusionskriterier, bortfallet, vem/hur många som inspekterade insticksstället, hur 
tromboflebit definierades, beskrivning av studiegrupp (antal, ålder, kön) och 
datainsamlingsmetod (instrument som använts). De randomiserade kontrollerade studierna 
(RCT) värderades på liknande sätt som de prospektiva, men är dessutom granskade om 
patienterna var representativa för studien, baseline data, om det förekom dold randomisering, 
blindning, poweranalys, bortfall och om alla kunde fullfölja sin intervention i varje grupp
(Forsberg & Wengström, 2008).

Vid analys av resultatet har syftet ställts som en fråga till texten. Vid analysen har andra 
faktorer av betydelse beaktats för att kunna se om något annat än tid har påverkar uppkomsten 
av komplikationer i de olika studierna.

3.4 Forskningsetiska överväganden
Alla artiklar som svarat på kriterierna vid databassökningen har inkluderats i litteraturstudien 
och allt resultat som svarar på syftet kommer att redovisas i resultatdelen och inte styras av 
författarnas åsikter. De inkluderade artiklar som omfattas av lagen om etikprövning har ett 
etiskt godkännande från etisk kommitté och forskningspersonerna har gett informerat 
samtycke. I de övriga artiklarna har alla forskningspersoner gett informerat samtycke och en 
av artiklarna som är en registerstudie har skyddat personuppgifterna genom kodning av 
personnumren. 1 januari 2004 infördes lagen om etikprövning som avser människor (SFS 
2003:460, 2 §), lagen gäller när forskning utförs på människor och forskningspersonerna ska 
ge informerat samtycke som när som helst får dras tillbaka. Registerforskning är annorlunda 
jämfört med direkt forskning på människan, här blir istället personuppgiftslagen viktig 
(Codex, 2011). 
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4. Resultat 
Resultatet redovisas under rubriker innehållande olika tidsintervall för byte av PVK som 
förespråkas i varje artikel. Detta för att tydliggöra de skillnader som finns i studiernas resultat 
för byte av PVK. Bifynd som upptäcktes under studiens gång som påverkas utav tid redovisas 
i slutet av resultatdelen under egen rubrik. 

4.1 Byte inom 48 timmar
I den RCT-studie som förespråkar byte av PVK var 48 timme, ingick patienter som 
genomgått större bukoperationer. Interventionsgruppen (21 patienter) hade PVK rutinmässigt 
bytt var 48:e timme och kontrollgruppens (21 patienter) PVK byttes endast om insticksstället 
blev smärtsamt eller om tecken på tromboflebit uppstod. De kunde konstatera i sitt resultat att 
det inte fanns någon förekomst av tromboflebit de två första dagarna i kontrollgruppen. 
Tromboflebit uppkom hos alla patienter i kontrollgruppen efter 48 timmar men endast hos 2 
personer i interventionsgruppen (P<0,0001) som hade byte av PVK var 48 timme. 
Svårighetsgraden av tromboflebit var också mindre i interventionsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen som hade byte på klinisk indikation. Majoriteten hade måttlig till svår 
tromboflebit i kontrollgruppen. I interventionsgruppen studerades kanylerna i genomsnitt 3,7 
dagar och i kontrollgruppen 3,1 dagar. Totalt sett inträffade 82, 6 % (19/21) av alla 
tromoflebiter på dag 3 och 2 på dag 4 (Nishanth, Sivaram, Kalayarasan, Kate & 
Ananthakrishnan, 2009). 

4.2 Byte inom 72 timmar
Hasselbergs studie visade att PVK som satt kvar i mer än 72 timmar orsakade signifikant fler 
tromboflebiter (P= 0,03). Det fanns inte någon skillnad i svårighetsgraden av tromboflebit när 
PVK byttes var 24 timme jämfört med byte av PVK var 72 timme. Varken läckage eller 
subkutan infusion/injektion hade något samband med tid kvar på plats (Hasselberg et al., 
2010). En annan studie visade en signifikant ökning (P = 0,016) i utvecklandet av 
tromboflebit om bytet av katetern sker efter 72 timmar. I studien var det 8 patienter som 
utvecklade tromboflebit, 86 patienter fick PVK men 42 av dem användes aldrig. (Abbas, 
Vries, Shaw & Abbas, 2007).

4.3 Byte inom 96 timmar
En prospektiv studie utfördes på 3165 patienter från både medicinska och kirurgiska 
avdelningar. Resultatet visade att tromboflebit var mer vanligt vid avlägsnandet av PVK vid 
48-72 timmar (4,4 %) än 72-131 timmar (0,5 %) (P <0,001) (Lee et al., 2009). 

4.4 Byte på klinisk indikation
Tre olika randomiserade kontrollerade studier jämförde byte av PVK var 72 timmar med byte
endast på klinisk indikation. Att byta PVK på klinisk indikation innebär att avlägsna PVK när 
tecken på komplikationer uppstår eller när obehag för patienten uppkommer. 

Rickard, McCann, Munnings och McGrail (2010) kunde inte påvisa någon signifikant 
skillnad vad gällde förekomsten av tromboflebit, infiltration, ocklusion eller oavsiktlig 
borttagning mellan de två grupperna eller någon signifikant skillnad på tiden fram till den 
första komplikationen (P=0,86). RCT-studien är gjord på inneliggande akutpatienter från 



9

medicinska och kirurgiska vårdavdelningar. De randomiserades till antingen rutinmässigt byte 
var 72 timme (kontrollgrupp) eller kliniskt indicerat byte (interventionsgrupp). 
Interventionsgruppens mediantid på PVK inneliggande var 120 timmar och kontrollgruppen 
en mediantid på 113 timmar. På rå grad hade katetrarna som byttes på klinisk indikation en
högre komplikationsgrad jämfört med katetrarna som byttes rutinmässigt var tredje dag. Två 
studier kunde inte heller i sina resultat påvisa någon skillnad mellan grupperna vad gäller 
uppkomst av komplikationer (Webster et al., 2008; Webster, Lloyd, Hopkins, Osborne & 
Yaxley, 2006). I studien av Webster et al., (2006) byttes PVK i kotrollgruppen var 72:e timme 
jämfört med interventionsgruppen som byttes först när komplikationer uppstod. Av 
patienterna i interventionsgruppen hade 44,6 % en oplanerad kanylborttagning 
(komplikationer uppstod eller kanylen togs bort oavsiktligt) jämfört med 39,8 % i
kontrollgruppen, skillnaden var inte statistiskt signifikant (P=0,286). Tromboflebit 
utvecklades hos tre patienter (två i kontrollgruppen en i interventionsgruppen), deras kanyler 
hade varit inneliggande i genomsnitt 48,7 timmar. Den totala inneliggande tiden av katetern 
var likartad i båda grupperna (P=0,82), men betydligt fler byten inträffade i kontrollgruppen. 

I studien av Webster et al., (2008) gjord på medicinska och kirurgiska patienter, fick totalt
123 deltagare i kontrollgruppen (byte var 72 timme) och 143 i interventionsgruppen (byte på 
klinisk indikation) katetrarna borttagna som en följd av tromboflebit eller infiltration, ingen 
skillnad mellan grupperna upptäcktes. Varje kateter var på plats i en större genomsnittlig 
längd av tid i interventionsgruppen än i kontrollgruppen 6,3 dagar vs 5,4 dagar. Totalt 196 
katetrar i kontrollgruppen ersattes efter 72 timmar enligt sjukhusets policy trots att de 
fungerade väl. Även i studien av Rickard m.fl. var det 28 % av katetrarna i rutingruppen som 
byttes efter tre dagar trots att de fungerade väl och pågående behandling krävdes, den längsta 
inneliggande tiden var 43 dagar för en kateter i kliniska gruppen, även den kanylen fungerade 
väl vid borttagningen (Rickard et al., 2010). 

Under 18 månader genomfördes en RCT-studie på vuxna patienter som var i behov av 
inneliggande PVK i hemmet. I kontrollgruppen byttes PVK rutinmässigt var 72-96 timme och 
interventionsgruppen byttes på klinisk indikation. Interventionsgruppen hade längre PVK-tid 
och färre PVK per person. Femtiotvå procent av de perifera venkatetrarna byttes efter 96 
timmar och 85 % efter 168 timmar i interventionsgruppen. Den längsta PVK-tiden för en 
patient i studien var 19 dagar. Studien fann ingen skillnad i graden av tromboflebit och/eller 
ocklusion hos patienter för vilka en PVK rutinmässigt byttes vid 72-96 timmar och de som 
ersattes på klinisk indikation (P = 0,99). Incidensen av tromboflebit och/eller ocklusion skilde 
sig signifikant över dag ett till sju oberoende av studiegrupp (P=0,02), det finns inget 
temporalt mönster av ökande eller minskande incidens med tiden (Van Donk, Rickard, 
McGrail & Doolan, (2009). 

En studie där kontrollgruppen fick byta PVK på klinisk indikation och interventionsgruppen 
rutinmässigt var 48 timme hade patienterna en genomsnittlig tid av uppkomst av tromboflebit 
på 2,5 dagar. Tromboflebit utvecklades hos 11 patienter i kontrollgruppen, och endast hos en 
patient i interventionsgruppen (P=0,003). Patienten i interventionsgruppen som utvecklade 
tromboflebit hade av misstag sin PVK in situ i mer än 48 timmar. Den genomsnittliga längden 
av tiden från insättning till avlägsnade i kontrollgruppen var 3,84 dagar och 3,81 dagar i 
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interventionsgruppen (P=0,955). Byte på klinisk indikation var inte signifikant med ökning av 
totala antalet byten av katetrar. (Barker, Anderson & MacFie, 2007).  

4.5 Bifynden kostnad, antal katetrar och sjuksköterskans arbete i relation 
till tid
Eftersom Hasselbergs studie visar att det inte finns någon ökad risk att lämna en PVK kvar i 
72 timmar jämfört med 24 timmar skulle det bli billigare och spara mer tid för sjuksköterskan 
att byta var 72:e timme än att byta tidigare (Hasselberg et al., 2010). Genomsnittlig 
sjukhuskostnad per patient med intravenös behandling var signifikant högre för de med 
rutinmässigt byte jämfört med byte på klinisk indikation (Rickard et al., 2010; Webster et al., 
2006). Totalt 22 % av patienterna i studiens kontrollgrupp med rutinmässigt byte hade tre
eller fler katetrar jämfört med 9 % i gruppen med byte på klinisk indikation. Det totala antalet 
katetrar per patient var signifikant mindre för interventionsgruppen än för patienter i 
kontrollgruppen (Rickard et al., 2010). Webster kunde inte i sitt resultat finna någon statistiskt 
signifikans, men betydligt fler byten inträffade i kontrollgruppen (Webster et al., 2006). I en 
studie redovisas att i kontrollgruppen studeras kanylen i en genomsnittlig längd på 3,1 dagar 
och att det genomsnittliga antalet PVK per patient i gruppen var 1. I studiens 
interventionsgrupp studerades kanylerna i genomsnitt 3,7 dagar och i genomsnitt användes 
1,9 PVK per patient. Det användes nästan dubbelt så många PVK i interventionsgruppen trots 
att antalet studiedagar inte skilde sig markant (Nishanth et al., 2009).   

Ett signifikant samband i uppkomst av tromboflebit och/eller ocklusion upptäcktes hos två 
variabler som undersöktes det ena var kvinnligt kön (P=0,003) och det andra var om PVK 
infördes av akutmottagningens läkare (P=0,024) (Van Donk et al., 2009).

4.6 Sammanfattning av huvudresultat
Resultaten som presenteras visar olika tidsintervall för byte av PVK, allt från 48 timmar till 
byte på klinisk indikation. Att finna orsaker till varför studierna visar så olika resultat var 
svårt. Dock talar fem studier (Van Donk et al., 2009; Barker et al., 2004; Webster et al., 2008; 
Webster et al., 2006; Rickard et al., 2010) för byte på klinisk indikation och tar även upp 
kostnadsbesparingar och sjuksköterskans arbetstid.

5. Diskussion

5.1 Metoddiskussion
En syntes av data från empiriska studier syftar till att åstadkomma en systematisk 
litteraturstudie. Fokus har lagts på aktuell forskning inom området för att kunna finna ett 
underlag för klinisk verksamhet. I en litteraturstudie finns inga regler för hur många artiklar 
som ska ingå, men för att kunna göra bedömningar och slutsatser måste det finnas underlag 
från tillräckligt många studier av god kvalitet. Att kunna inkludera all relevant forskning är 
det bästa möjliga. Om möjligt bör också litteraturstudien inkludera endast randomiserade 
kontrollerade studier (RCT-studier) när det gäller utvärdering av metoder. De har högt 
bevisvärde och anses ha den bästa studieuppläggningen för att testa hypoteser och påvisa 
effektivitet (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Litteraturstudiens resultat bygger på vetenskapliga artiklar, antalet artiklar som valdes till 
studien beror på vad som kunde identifieras och de exklusionskriterier som valdes. Sex av de 
inkluderade artiklarna är RCT-studier vilket är en styrka för litteraturstudien, tre prospektiva 
studier inkluderades som ett komplement till RCT-studierna för att eventuellt styrka eller tala 
emot resultatet. Alla relevanta artiklar inkluderades i litteraturstudien förutom en, de övriga 
svarade inte på syftet och många av träffarna vid sökningen handlade om centrala katetrar, 
aorta operationer, anerysm och femoraliskatetrar vilket inte alls var relevant till studien. En 
studie som var relevant beställdes som fjärrlån men kunde inte inkluderas då den inte 
levererades i tid. Vid genomgång av studiens abstract värderades ändå studien till att den 
kunde varit värdefull att ha med i resultatet eventuellt för att styrka byte inom 96 timmar
(Tohid, Sim & Lin, 2005). 

De databaser som användes vid sökningen var Cinahl som innehåller vetenskapliga artiklar 
inom ämnena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och PubMed som innehåller 
vetenskapliga artiklar inom ämnena medicin, omvårdnad och odontologi. Databaserna valdes 
ut på grund av att de innehåller artiklar inom omvårdnad, det ämne studien skrivs inom. Det 
var stora svårigheter att välja ut relevanta sökord, perifer venkateter fanns som ämnesord, men 
att hitta något passande sökord för tid var mycket svårt. Sökningar gjordes på flera olika ord 
som kunde tänkas passa, men många av artiklarna som kom fram var inte relevanta. Många 
provsökningar gjordes, och till slut kunde relevanta sökord identifieras i titlarna på artiklar 
som hade rätt fokus. Dessa sökord, resite och replace i kombination med ämnesordet perifer 
venkateter gav relevanta träffar och urvalet startade. Att resite och replace begränsades till 
endast titel och abstract berodde på att de inte var några ämnesord, så för att få fram artiklar 
som handlade om byte var detta nödvändigt. Hade orden sökts i fritext hade alla artiklar 
kommit fram som innehöll orden, men inte handlade om ämnet.

Urvalet gjordes utifrån beskrivningen i Forsberg & Wengström (2008). Urvalet av artiklarna 
skedde i två steg. I det första steget valdes relevanta titlar och sammanfattningarna (abstract) 
lästes. Ett första urval av artiklar gjordes som sedan skulle fortsätta granskas. I nästa steg 
lästes artiklarna i sin helhet och en kvalitetsvärdering gjordes. Efter att urvalet var färdigt 
redovisades artiklarna som resultatet bygger på i en översiktlig artikelpresentation, artiklarna 
lästes i sin helhet och beskrevs i detalj (Forsberg & Wengström, 2008).

Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras vid systematiska 
litteraturstudier och det är viktigt att redovisa alla resultat som svarar på syftet. Det är också 
viktigt att välja studier som är godkända från en etisk kommitté eller att etiska överväganden 
gjorts i studien. Alla artiklarna granskades för etiskt godkännande eller etiska övervägande av 
författarna. Alla studier som det krävs för är etiskt godkända och samtycke från patienterna 
fanns i alla studier. Hade någon studie inte haft etiskt godkännande skulle den exkluderats. 
Oavsett tidigare erfarenheter och kunskap om tiden för byte av PVK har inte författarna
påverkat redovisningen av resultatet.

Vid granskningen av studierna användes mallen i Forsberg & Wengström (2008). 
Granskningen gjordes olika för RCT-studierna och de prospektiva studierna på grund av att 
de har olika forskningsdesign. Vid de randomiserade kontrollerade studierna (RCT) som har 
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en experimentell design, bestämmer forskaren minst en grupp som ska få en intervention och 
en kontrollgrupp som inte får den, deltagarna fördelas (randomiseras) slumpmässigt och har 
lika stor chans att komma till någon av grupperna. Vid icke-experimentella designer studeras 
endast skillnader eller samband mellan grupper, inga interventioner finns. RCT-studier har 
högt bevisvärde om de är tillräckligt bra genomförda. Så vid RCT-studierna granskades 
exempelvis randomiseringen eftersom det kan finnas risk för systematiska fel om 
randomiseringen inte gått rätt tillväga och därmed sämre kvalitet på studien. Urvalsbias och 
för stort bortfall minskar också det studiens tillförlitlighet (Forsberg & Wengström, 2008).

Tre av RCT-studierna har god tillförlitlighet. Studierna är stora med litet bortfall och har 
redovisade powerberäkningar. De övriga RCT-studierna är mindre tillförlitliga då vissa är 
små studier, har stora bortfall, ingen powerberäkning och snedfördelning gällande kön. De 
prospektiva studierna varierar i storleken varav en har en mycket stor undersökningsgrupp, 
två av dem hade en enda person som bedömde kateterarna vilket är positivt och en hade flera 
olika personer, dock ett utformat bedömningsinstrument för att undvika olikheter i 
bedömningen. 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) görs sammanställningen av resultatet på lämpligaste 
vis, exempelvis kan litteraturen bearbetas utifrån syfte och frågeställningar som ställs till
texten, svaret på frågorna redovisas sedan i resultatet. Vid analys ställdes syftet som en fråga 
till varje studies resultat, men även andra faktorer beaktades som ålder på patienterna, kön, 
stolek på katetern, kärlretande läkemedel, placering av katetern, sjukdomar, hudproblem och 
dålig venkvalitet. Inga statistiska signifikanta samband upptäcktes mellan dessa faktorer och 
uppkomsten av komplikationer, därav redovisades det inte i resultatet. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Diskussion utifrån syfte
Sammanställningen av resultatet kunde inte ge svar på syftet med litteraturstudien, hur länge 
en PVK kan sitta innan komplikationer uppstår. Ingen av RCT-studierna kunde bevisa en 
signifikant skillnad eller bevisa att byte vid ett visst tidsintervall gav minst komplikationer.
Lee et al., (2009) konstaterade i sin studie att byte inom 96 timmar orsakade mindre 
tromboflebit men Hasselberg et al., (2010) fann att PVK som låg kvar över 72 timmar orsakar 
signifikant fler tromboflebiter. Studierna är lika varandra och några skillnader mellan 
grupperna eller på vilket sätt de är gjorda kunde inte identifieras och ändå uppkommer 
signifikanta skillnader av tromboflebit beroende av tid. Hasselbergs et al., (2010) slutsats 
stöds av Abbas et al., (2007) studie. En studie som skiljer sig mest från de andra i 
resultatdelen är den som talar för byte inom 48 timmar för att undvika uppkomsten av 
tromboflebit. Studiens bevisvärde är lågt och det finns oklarheter i redovisningen av studien. 
Detta var enda identifierade studien som gav stöd åt att byta katetern inom 48 timmar
(Nishanth et al., 2009). 

Alltså finns det fyra studier som förespråkar tre olika tidintervall, det har inte kunnat 
identifieras någon logisk förklaring till varför dessa studier har fått fram de olika 
tidintervallen som presenteras. 
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Fem RCT-studier beskriver i sina konklusioner att byte på klinisk indikation är att föredra. 
Ingen av dessa studier har funnit någon signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller 
komplikationer. Det finns ingen skillnad i uppkomst av komplikationer mellan grupperna som 
har rutinmässigt byte och de grupper som byter på klinisk indikation, de fem studierna skiljer 
sig mellan tiden för det rutinmässiga bytet. Viktigt att poängtera är att en stor del av 
venkatetrarna i både Webster et al., (2008) & Rickards et al., (2010) studie byttes efter tre 
dagar trots att de fungerade väl och fortsatt behandling krävdes. Detta tolkas som onödigt 
lidande och obehag för patienten eftersom det kunde undvikits genom byte av venkatetrarna 
på klinisk indikation. 

Byte av PVK på klinisk indikation förespråkas även i ett kunskapsunderlag från Svensk 
sjuksköterskeförenig om inläggning och skötsel av PVK. De rekommenderar att ett 
ställningstagande till byte av PVK ska ske vid tecken på komplikationer och att beslutet ska 
tas enskilt utifrån varje patient. Förutsättningen är att katetern inspekteras regelbundet under 
varje arbetspass (Nilsson, 2011). 

5.2.2 Diskussion utifrån tidigare forskning och riktlinjer
Då resultatet visar att patienten inte utsätts för någon fara vid byte på klinisk indikation kan 
det vara till fördel för patienten då det framförallt minskar obehaget vid insättning av PVK. 
Att införa byte vid klinisk indikation i riktlinjer och uppnå följsamhet till övriga föreskrifter 
såsom hygien och hantering skulle kunna orsaka patienten mindre obehag och ändå vara ett 
patientsäkert arbetssätt.

Vårdhandbokens riktlinjer beskriver bland annat risken för att utveckling av komplikationer 
ökar med tiden och PVK bör vara inneliggande kortast möjliga tid och regelbundet bytas var
48-72 timme. Motsägelsefullt säger även vårdhandboken att mycket svårstuckna patienter kan 
ha kvar katetern längre tid om instickstället ser oretat ut. Av resultaten från de nio studier som 
inkluderades i litteraturstudien är det endast tre av dessa som förespråkar byte inom den 
tidsramen som vårdhandbokens riktlinjer förespråkar. De övriga förspråkar byte inom 96 
timmar (en studie) och byte på klinisk indikation (fem studier). Resultatet från vår
litteraturstudie skiljer sig därför avsevärt från vad vårdhandboken kommit fram till utifrån sin 
sammanställning av forskning. 

Vårdhandboken rekommenderar att en venkateter ska vara inneliggande kortast möjliga tid 
och bör bytas regelbundet var 48-72 timme och i handboken refereras det till sex olika studier. 
Dessa sex referenser granskades översiktligt för att jämföra resultat och rekommendationer. 
Det visade sig att en av dessa artiklar är en studie som ingår i litteraturstudien (Webster et al., 
2006) som förespråkar byte av PVK på klinisk indikation och inte inom 48-72 timmar. Flera 
av referenserna förespråkar något annat än vårdhandboken, bland annat att byte av PVK inte 
är nödvändigt oftare än 72-96 timmar (O´Grady et al., 2011) och att PVK kan sitta säkert upp 
till 120 timmar (Tetsuji & Noriyuki, 2008). En annan referens är SBU-rapporten som i sin 
sammanställning av tre RCT-studier kommit fram till byte inom 12-48 timmar. SBU själva 
ser sin rapport som svag då de tre studierna är små med lågt bevisvärde och inte tillräckligt 
utvärderade hur ofta byte av PVK bör göras. Att tiden för byte fortfarande är olöst anser Maki 
(2008), och den sista referensen som vårdhandboken refererar till vad gäller tiden för byte är
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Grüne, Schrappe, Basten, Wenchel, Tual, & Stützer, (2004). De anser i sin studie att Centers 
for disease control and preventions (CDC) rekommendationer att byta PVK var tredje dag bör 
omvärderas med tanke på patienternas besvär och extra kostnader.  

Även Socialstyrelsen säger att risken för bakteriell tromboflebit och bakteriemi ökar ju längre 
tid en PVK sitter och för att minska risken för bakteriemi bör kanyl/kateter och insticksstället 
bytas minst var 72 timme vid långtidsbehandling. Tätare byten kan vara av betydelse för att 
minska risken för tromboflebit och katetern ska avlägsnas om den inte används 
(Socialstyrelsen, 2007). De refererar till en enda studie som är gjord på centrala och 
artärkateterar, studien publicerade 1991, den är alltså över 21 år gammal forskning.

Det är oklart hur vårdhandboken grundat sin rekommendation på att byte inom 48-72 timmar
orsakar mindre komplikationer och att komplikationer ökar med tiden. Många använder 
vårdhandboken som underlag såsom högskolor, universitet, landsting och kommuner. 
Kliniska riktlinjer ska fungera som ett stöd för vårdpersonal och patienter med avsikt att 
påverka vårdpersonalens arbete. Riktlinjerna är ett försök att omsätta forskning till praktiskt, 
lättillgängligt och användbart material. Viktigt är att riktlinjerna värderas och att underlaget 
granskas (Willman et al., 2006). 

5.2.3 Diskussion av bifynd
Som bifynd framkom det vid analysen att det skulle bli billigare och spara mer tid för 
sjuksköterskan med färre byten av PVK. Med dagens vård är det en viktig åtanke i 
besparingstider. Likaså att kostnaderna är högre för varje enskild patient med intravenös 
behandling vid rutinmässigt byte. Flera studier kunde även visa att det var färre antal katetrar 
och omsättningar i grupperna med byte på klinisk indikation vilket både minskar obehag för 
patienterna samt sparar viktig arbetstid för sjuksköterskan. Som tidigare nämnt i bakgrunden 
måste vetenskaplig kunskap komplimenteras och kombineras med kunskap om enskilda 
individer och de organisatoriska och ekonomiska förutsättningar som råder inom vården. 

5.3 Slutsats
Efter resultatgenomgången är det inte uppenbart att venkateterns inneliggande tid i kärlet är 
den stora orsaken till uppkomsten av komplikationer. Litteraturstudiens resultat tyder på att 
klinisk bedömning kan vara lika värdefull som att byta PVK på rutin för att förebygga 
komplikationer.

5.4 Klinisk nytta och tillämpning
Byte på klinisk indikation talar för patienten, kostnaderna och sjuksköterskans arbetstid. För 
att byte endast på klinisk indikation ska fungera krävs noggrannhet av sjuksköterskorna vid 
inspektion, att inspektionen sker regelbundet, att det finns definition/mall för komplikationer 
så alla tittar på samma sak och att allt dokumenteras.

5.5 Behov av mer forskning
Fler studier som jämför klinisk indikation med rutinmässigt byte behövs för att styrka om byte 
av PVK endast när det är kliniskt indicerat kan ske säkert. Det är också viktigt att fler studier 
undersöker andra påverkande faktorer än tid, men eftersom det kan finnas så många andra 
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påverkande faktorer upplevs ämnet svårstuderat. Troliga faktorer kan bland annat vara att 
hygien och hantering skiljer sig mellan länder, sjukhus och den individuella sjuksköterskan.
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Sökmatris Bilaga 1
Sid 1

Databas, Datum Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2
PUBMED
2012-02-19

1. Catheterization, 
Peripheral (MeSH)
2.  re-sit* 
(Title/Abstract)
3  replace* 
(Title/Abstract)
4. 2 OR 3 
(Title/Abstract)
5. 1 AND 4
6. 1 AND 4 English, Humans, 

ålder 19+, 10 år

10 614

65

252 023

252 085

367
112

14

Exkluderade: 
Centrala katetrar, 
aorta operationer, 
femoraliskatetrar, 
dialys m.m.

9

Exkluderade: 1 
undersökte hur bra 
sjuksköterskor följer 
riktlinjer, 1 jämförde 
olika kateter -
material, 2 inga 
empiriska studier, 
1studie om 
bakteriekolonisation 

CINAHL
2012-02-19

1. (MH 
“Catheterization, 
Peripheral”) 
2.  re-sit* (Abstract)
3.  replace* 
(Abstract)
4. 2 OR 3
5. 1 AND 4
6. 1 AND 4 Peer reviewed, 10 år, 

ålder 19 +

1320

11
13 751

13 760
30
12

7

Exkluderade: 3 
handlade om centrala 
katetrar, 1 om dialys, 
1 annat språk

5

Exkluderade: 2 var 
inga empiriska studier
Inkluderade: 4 av 5
finns i PubMed. 1 av 
dessa fick senare 
exkluderas pga. 
försenat fjärrlån. 



Artikelmatris Bilaga 2
Sid 1(9)

Författare
Artikelns titel, tidskrift,
Land

Syfte Design Värdering Resultat

Abbas, S., de Vries, T., Shaw, 
S., & Abbas, S. (2007). Use and 
complications of peripheral 
vascular catheters: a prospective 
study. British Journal Of 
Nursing (Mark Allen 
Publishing), 16(11), 648. 
Hämtad från databasen PubMed.
Land: Storbritannien. 

Att fastställa komplikationer 
och tillhörande faktorer relaterat 
till perifer venkateter. 

Prospektiv studie/ icke-
experimentell design.

Population: Patienter som sökt 
akutsjukvård
Inklusionskriterier: Patienter 
som sökte akutsjukvård och fick 
en PVK insatt av en läkare.
Exklusionskriterier: Redovisas 
inte.
Urval: Konsekutivt urval under 
två veckor inkluderade 106 
patienter.
Bortfall: Av 106 patienter var 
det  86 patienter som fick PVK.
Studiegrupp: Av 106 patienter 
var 54 män och 52 kvinnor, 
medelåldern var 70 år (18-93 
år). 

Datainsamlingsmetod: Data 
samlades in genom att läsa 
personalens dokumentation. 
Daglig inspektion av 
insticksstället skedde av en 
ensam observatör. 
Analys: Two-tailed test, fishers 
exakta test. 95 % 
konfidensintervall användes.

Svagheter: Urvalet i studien var 
litet dessutom var det bara 81 % 
av dessa som fick PVK. 
Patienterna i bortfallet fick 
ingen PVK. Egenskaper hos 
patienterna i bortfallet redovisas 
inte. Få egenskaper i 
studiegruppen är beskrivna. 
Texten stämmer inte överens 
med det redovisade resultatet i 
tabellen. 

Styrkor: Insticksstället 
inspekterades dagligen av en 
enda undersökare för att 
undvika olika observationer. 
Tromboflebit relaterat till 
katetern definierades vid 
förekomst av minst två av: 
smärta, erytem eller palpabel 
hård ven. Powerberäkning finns.

Från de 106 konsekutivt 
mottagna patienterna, medgav 
86 st (81 %, 44 män, 42 
kvinnor, medelålder 67, mellan 
18-93 år) att sätta in PVK. 42 av 
dem (49 %) användes aldrig. 8 
patienter (9 %) utvecklade 
tromboflebit. Signifikant fler av 
de som hade kvar katetern över 
72 timmar, jämfört med de som 
fick den bytt tidigare utvecklade 
tromboflebit (P = 0,016). Det 
var inte statistisk märkbar 
skillnad i utvecklingen av 
tromboflebit mellan könen, 
storleken på katetern eller om 
den använts eller inte.



Sid 2(9)

Barker P., Anderson, A., & 
McFie, J. (2004). Randomised 
clinical trial of elective re-siting 
of intravenous cannulae. Annals 
Of The Royal College Of 
Surgeons Of England, 86(4), 
281-283. Doi: 
10.1308/147870804317
Land: Storbritannien. 

Undersöka effekten av PVK-
byte på klinisk indikation för 
incidensen av tromboflebit på 
sjukhusinlagda patienter.

Randomiserad kontrollerad 
studie/ experimentell design. 
Population: Allmänna 
medicinska och kirurgiska 
inneliggande patienter.
Inklusionskriterier: alla patienter 
med behov av PVK.
Exklusionskriterier: under 18 år, 
som redan hade en PVK eller 
behövde TPN
Urval:
Randomiserat genom förseglade 
kuvert
Interventionsgrupp: 21 patienter 
14 män och 7 kvinnor, 
medelålder på 67,2 år. PVK 
byttes var 48: e timme.
Kontrollgrupp: 26 patienter, 15 
män och 11 kvinnor, medelålder 
på 60,5 år. PVK byttes endast 
om instickstället blev 
smärtsamt, kanylen rubbades 
eller att det fanns tecken på 
tromboflebit.
Bortfall: Bortfallet är inte 
redovisat i studien. 
Effektmått: det primära i studien 
var att jämföra förekomst av 
tromboflebit mellan grupperna.
Analys: student t-test, Chi-två 
test.

Svagheter: Små 
undersökningsgrupper. I 
interventionsgruppen är det 
dubbelt så många män som 
kvinnor. Studien var oblindad. 
Ingen powerberäkning är gjord i 
studien.  

Styrkor: I baseline data är 
grupperna lika varandra. 
Randomiseringen är dold via 
förseglade kuvert. En och 
samma person (forskaren) 
bedömde och observerade 
katetrarna.

Tromboflebit utvecklades hos 
11/26 patienter i 
kontrollgruppen och 1/21 
patienter i interventionsgruppen. 
Byte på klinisk indikation var 
inte signifikant med ökning av 
totala antalet byte av katetrar. 



Sid 3(9)

Hasselberg, D., Ivarsson, B., 
Andersson, R., & Tingstedt, B. 
(2010). The handling of 
peripheral venous catheters –
from non-compliance to 
evidence-based needs. Journal 
Of Clinical Nursing, 19(23/24), 
3358-3363. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2010.03410.x
Land: Sverige

Studera sjuksköterskors 
följsamhet till nationella 
riktlinjer av perifera venkatetrar 
och fastställa komplikationer 
beroende på tid och nålstorlek.

Prospektiv registerstudie/ icke-
experimentell design.  

Population: Alla postoperativa 
patienter på en kirurgavdelning.

Inklusionskriterier: Genomgått 
planerad eller akut kirurgi.
Exklusionskriterier: Barn under 
16 år.

Urval: Konsekutivt urval av 
patienter som blev inlagda i 
PRIS under sex månader, 213 
patienter.
Bortfall: 17 patienter uteslöts då 
informationen om deras PVK 
var felaktigt registrerade.
Studiegrupp: I studien ingick 
196 patienter (413 PVK), 129 
kvinnor och 67 män. Medelålder 
60 år (mellan 16-87 år).

Datainsamling: Datainsamling 
skedde från registret PRIS.
Analys: Chi-två test och fishers 
exakta test.

Styrkor: Ett särskilt instrument 
för bedömningen av katetrarna 
utformades för studien.

Svagheter: Katetrarna 
observerades av flera olika i 
sjukvårdspersonalen. Fler 
kvinnor än män ingick i studien. 

Frekvensen av tromboflebit var 
6,5 %. PVK kvar i mer än 72 
timmar orsakade mer 
tromboflebit (P = 0,003). Det 
fanns inte någon skillnad i
graden av tromboflebit när PVK 
byttes var 72 timme. Ingen 
skillnad sågs avseende 
komplikationer mellan olika 
storlekar på kanylerna. Ingen 
korrelation sågs mellan 
storleken och förekomst av 
tromboflebit. Varken läckage 
och subkutan infusion/injektion 
kan korreleras till inneliggande 
tid.



Sid 4(9)

Lee, W., Chen, H., Tsai, T., Lai, 
I., Chang, W., Huang, C., & 
Fang, C. (2009). Risk factors for 
peripheral intravenous catheter 
infection in hospitalized 
patients: a prospective study of 
3165 patients. American 
Journal Of Infection Control, 
37(8), 683-686. Hämtad från 
databasen PubMed.
Land: Taiwan

Studien undersökte med 
semikvantitativ 
odlingsteknik om 
utvidgning av planerat 
bytesintervall från 48-72 
timmar till 72-96 timmar är 
en riskfaktor för 
kateterinfektion.

Prospektiv studie/icke-experimentell 
design.

Population: Patienter från medicinska och 
kirurgiska vårdavdelningar.
Inklusionskriterier: Vuxna patienter över 
20 år på medicinska eller kirurgiska 
vårdavdelningar som planerades att ha en 
kateter inneliggande över 48 timmar.
Exklusionskriterier: Patienter med 
blodtransfusion, intrafat infusion eller 
kemoterapi. 

Urval: Alla patienter med 
inklusionskriterierna under en period på ca 
7 månader. 
Bortfall: 4 % av patienterna med 
inklusionskriterierna.
Studiegrupp: I studien ingick 3165 
patienter (6538 PVK). De randomiserades 
till att bli avlägsnade antingen mellan 48-
72 timmar (n=3308 PVK) eller mellan 72-
96 timmar (n=3230 PVK).
Datainsamling: Efter att katetern 
avlägsnats, inspekterade en specialutbildad 
IV-terapeut insticksstället för tecken på 
flebit. Kateterspetsarna skickades till 
laboratorium för odling.
Analys: Chi-två test. 

Styrkor: Stora 
undersökningsgrupper, 
randomisering, en och samma 
person observerade instickstället 
efter kateterborttagning 
(specialutbildad IV-terapeut). 
Hade definition på tromboflebit.

Svagheter: Orsak till bortfall är 
inte redovisat. Medelålder och 
ålder i stickprovet är inte 
redovisat.

Bevis på flebit var mer 
vanligt hos katetrarna 
som avlägsnades vid 
48-72 timmar (4,4 %) 
än hos de som 
avlägsnades vid 72-96
timmar (0,5 %), men 
det fanns ingen 
signifikant skillnad i 
risken för lokal 
kateterinfektion mellan 
de två grupperna.



Sid 5(9)

Nishanth, S., Sivaram, G., 
Kalayarasan, R., Kate, V., & 
Ananthakrishnan, N. (2009). 
Does elective re-siting of 
intravenous cannulae 
decrease peripheral 
thrombophlebitis? A 
randomized controlled 
study. The National Medical 
Journal Of India, 22(2), 60-
62. Hämtad från databasen 
PubMed.
Land: Indien

Utvärdera effekten av 
elektivt byte av PVK var 
48:e timme på incidens och 
svårighetsgrad av 
tromboflebit hos patienter 
som fick vätskor/läkemedel 
via PVK.

Randomiserad kontrollerad studie/ 
experimentell design.  
Population: Kirurgpatienter som 
genomgått större bukoperation. 
Inklusionskriterier: behandlas med 
intravenösa vätskor eller läkemedel.
Exklusionskriterier: behandlades med 
TPN, om planerad behandling var kortare 
än 3 dagar, om dem redan hade en PVK 
eller om patienten befann sig i ett terminalt 
skede.
Urval: Urvalsstorleken beräknades för att 
studien ville undvika typ 1 fel på 5% och 
typ 2-fel på 20%. Ett randomiserat block 
urval genomfördes och patienterna inom 
studiegrupperna randomiserades i blocken 
med hjälp av datorgenereade slumptal. 
Blindat med förseglade kuvert. 
Interventionsgrupp: 21 st medelålder 42,9, 
16 män, 5 kvinnor. PVK blev rutinmässigt 
bytt var 48 timme.
Kontrollgrupp: 21 st medelålder 40,2, 17 
män, 4 kvinnor. PVK byttes bara om 
instickstället blev smärtsamt, rubbades 
eller om tecken på tromboflebit uppstod.
Bortfall: 18 st. pga. de inte uppfyllde 
kriterierna eller ville inte delta i studien.
Effektmått: effekten av byte på klinisk 
indikation med byte var 48 timme och 
svårighetsgraden av tromboflebit hos 
kirurgpatienter i behov av intravenös 
behandling. 
Analys: Student t-test, Fisher exakta test. 

Styrkor: Baseline data är lika 
i både grupperna. Alla 
patienter i båda grupperna 
slutförde studien. Dold 
randomisering och 
blindning.

Svagheter: Det är en kraftig 
snedfördelning i båda 
grupperna gällande kön. 
Ingen poweranalys finns. 
Bortfall finns (18 st.). Ålder 
är svårt att bedöma då endast 
medelålder presenteras i 
studien. 

Förekomsten av tromboflebit 
var 100% i kontrollgruppen och 
endast 9,5% i 
interventionsgruppen 
(p<0,0001). Svårighetsgraden 
av tromboflebit var också 
mindre i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen. 
Daglig jämförelse visade att 
82,6% av tromboflebit uppstod 
på dag 3.



Sid 6(9)

Rickard, C., McCann, D., 
Munnings, J., & McGrail, 
M. (2010). Routine resite of 
peripheral intravenous 
devices every 3 days did not 
reduce complications 
compared with clinically 
indicated resite: a 
randomised controlled trial. 
BioMed Central Medicine, 
(8)53. Hämtad från
databasen PubMed.
Land: Australien

Syftet med studien var 
att jämföra effekterna 
av 3-dagars rutinbyte 
med kliniskt indicerat 
byte på perifera 
venkateter 
komplikationer.  

Randomiserad kontrollerad studie/experimentell 
design.  
Population: Vuxna patienter inlagda på sluten akut 
medicinsk och kirurgisk avdelning.
Inklusionskriterier: Minst 18 år och en förväntad 
inneliggande kateter i minst 4 dagar. 
Exklusionskriterier: Immunsupression, 
blodomloppsinfektion, kateter redan på plats i över 
48 timmar, barn, dagoperationer, mental ohälsa, 
obstetrik, kritiskt sjuka och dialyspatienter. 
Urval: 362 patienter som uppfyllde kriterierna 
rekryterades till studien. De randomiserades till 
antingen rutinmässigt byte var tredje dag 
(kontrollgrupp) eller kliniskt indicerat byte 
(interventionsgrupp). 
Interventionsgrupp: 185 patienter (280 PVK). 56 % 
var män och ålderns medelvärde var 62,7 med en 
standardavvikelse på 15,4.
Kontrollgrupp: 177 patienter (323 PVK). 54 % män 
och ålderns medelvärde var 65,1 med en 
standardavvikelse på 17,3. 
Bortfall: 22 % i kontrollgruppen, orsaken var 
generellt relaterat till hög 
arbetsbelastning/personalomsättning och 
missuppfattning.
Effektmått: Det primära var ett sammansatt mått av 
någon komplikation som var orsak till oplanerad 
kanylborttagning innan fullbordad behandling. I 
sammansättningen ingår tromboflebit, infiltration, 
ocklusion, oavsiktlig borttagning, lokal infektion 
och produktrelaterad blodomloppsinfektion. Dessa 
analyserades också separat som sekundära 
slutpunkter. 
Analys: Mann-Whitney U-test och t-test.

Styrkor: Baseline data var 
generellt jämförbara mellan 
grupperna vad gäller patient 
och kanylrelaterade faktorer. 
Det var ungefär lika många 
män som kvinnor i varje 
grupp och grupperna var 
likvärdigt stora (177 
patienter i kontrollgruppen 
och 185 i 
interventionsgruppen). Dold 
randomisering förekommer 
och powerberäkning är gjord 
– tillräckligt många patienter 
deltog.

Svagheter: Ingen blindning. I 
kliniska gruppen kunde alla 
fullfölja sin behandling, men 
bara 78 % i 
rutinbytesgruppen – ett 
bortfall på 22 %.

Skillnader i komplikationer
mellan grupperna var inte 
signifikant (66 % per1000 PVK-
dagar i rutinbytesgruppen och 
67,8 % per1000 PVK-dagar i 
kliniska gruppen). Tiden till 
första komplikationen per 
patient var inte heller signifikant 
mellan grupperna. På rå grad 
per kateter, hade katetrarna som 
byttes på klinisk indikation 
högre komplikationsgrad 
(110/280 eller 39 % vs 91/323 
eller 28 %, P = 0,004). Total 
komplikationsfrekvens per 
patient var inte signifikant 
mellan grupperna. 



Sid 7(9)

Van Donk, P., Rickard, C., 
McGrail, M., & Doolan, G. 
(2009). Routine replacement 
versus clinical monitoring of 
peripheral intravenous catheters 
in a regional hospital in the 
home program: A randomized 
controlled trial. Infection 
Control And Hospital 
Epidemiology: The Official 
Journal Of The Society Of 
Hospital Epidemiologists Of 
America, 30(9). Hämtad från
databasen PubMed.
Land: Australien

Syftet var att undersöka 
rutinmässigt byte i hemmet 
hos patienter med 
sjukhusanslutning, PVK sattes 
av läkare och sjuksköterskor, 
inte IV team. 

Randomiserad kontrollerad 
studie/experimentell design. 
Population: Patienter i hemsjukvård 
som är i behov av intravenös 
behandling. 
Inklusionskriterier: Vuxna patienter 
som kräver intravenös 
antibiotikabehandling i hemmet. 
Exklusionskriterier: inga barn, inga 
patienter med dålig venkvalitet.
Urval: vuxna patienter som blivit 
ordinerade antibiotika av sina 
familjeläkare eller på 
akutmottagningen, som blivit 
informerade om samtycke. 
58 % av patienterna var män och 
medianålder på 59 år. 
Randomisering: Fördelningen doldes 
fram till behandling via förslutna 
kuvert. 
Interventionsgrupp: 105 patienter, 
genomgick byte på klinisk indikation.
Kontrollgrupp: 95 patienter, 
genomgick rutinmässigt byte 72-96 
timmar.
Bortfall: 1094 st. (757 ingen antibiotika 
behandling, 54 CVK, 283 deltog inte).
Effektmått: kombinerad skala av 
tromboflebit och ocklusion per 1,000 
PVK-dagar (med ett 95 % 
konfidensintervall).
Analys: Kaplan-Meier survival curve 
och intention-to-treat analys. 

Styrkor: Baseline data var 
liknande i grupperna, enda 
skillnaden var att 
interventionsgruppen hade en 
medelålder på 8 år äldre än 
kontrollgruppen. Dold 
randomisering. Powerberäkning 
finns – tillräckligt många 
patienter ingick i studien.

Svagheter: Bortfall på 96 PVK i 
interventionsgruppen och 28 PVK 
i kontrollgruppen. 37 PVK i 
kontrollgruppen fullföljde inte sin 
behandling pga. 
sjukhusinläggning, fick PICC-
line, valde ”butterfly-nål”, valde 
att inte ha intravenös behandling 
m.m.

Interventionsgruppen 
hade längre PVK-tid och 
färre PVK per person. 52 
% av PVK byttes vid 96 
timmar och 85 % vid 7 
dagar.  
Oberoende av 
studiegrupp graden av 
tromboflebit och/eller 
ocklusion skilde sig 
signifikant över dag 1 till 
7, men det fanns ingen 
temporalt mönster av 
ökande eller minskande 
incidens med tiden. 
Studien fann ingen 
skillnad i graden av 
tromboflebit och/eller 
ocklusion hos patienter 
för vilka en PVK 
rutinmässigt byttes vid 
72-96 timmar och de 
som ersattes endast på 
klinisk indikation (76,8 
händelser per 1000 PVK-
dagar vs 87,3 händelser 
per 1000 PVK-dagar). 



Sid 8(9)

Webster, J., Clarke, S., 
Paterson, D., Hutton, A., van 
Dyk, S., Gale, C., & Hopkins, 
T. (2008). Routine care of 
peripheral intravenous catheters 
versus clinically indicated 
replacement: randomised 
controlled trial. BMJ (Clinical 
Research Ed.), 337(7662), 157-
160. doi:10.1136/bmj.a339 
Land: Australien

Att jämföra rutinmässigt 
byte av intravenösa 
perifera katetrar med byte 
endast när det är kliniskt 
indicerat. 

Randomiserad kontrollerad studie/ 
experimentell design.
Population: Medicinska och kirurgiska 
patienter.
Inklusionskriterier: Minst 18 år och 
planerade/förväntade att få en PVK i minst 
4 dagar. Exklusionskriterier: Aktuell 
bakteriemi och immunosupressiv terapi. 
Urval: Patienter som uppfyllde kriterierna 
randomiserades antingen till rutinmässigt 
byte av katetern var tredje dag 
(kontrollgrupp), eller till byte på klinisk 
indikation (interventionsgrupp).
Interventionsgrupp: 379 patienter, 
medelålder 60,1 med en standardavvikelse 
på 17,1. 248 st. var män.
Kontrollgrupp: 376 patienter, medelålder 

58,8 med en standardavvikelse på 18,8. 
233 st. var män.
Bortfall: Alla patienter fullföljde inte sin 
behandling – 22 deltagare (6 %) i 
interventionsgruppen hade sin kateter bytt 
rutinmässigt snarare än som svar på en 
klinisk indikation.
Effektmått: var ett sammansatt mått av 
katetermisslyckanden som ett resultat av 
infiltration eller tromboflebit. Flera 
sekundära effektmått användes inklusive 
infusionsrelaterade kostnader. 
Analys: intention to treat, 95 % 
konfidensintervall användes för 
individuella faktorer. Fishers exakta test.  
T-test användes. 

Styrkor: Baseline data var 
liknande i grupperna. 
Grundläggande personliga, 
kliniska och kateterrelaterade 
karakteristiska var liknande 
mellan grupperna för de flesta 
riskfaktorer. Undantagen var 
historia av tromboflebit och 
närvaro av sårinfektion, eller 
infekterade sår med högre grad i 
interventionsgruppen. Dold 
randomisering, poweranalys finns 
– 380 patienter behövdes i varje 
grupp för 90 % power, i studien 
ingick 379 st i 
interventionsgruppen och 376 i 
kontrollgruppen. 
Svagheter: Det var fler män än 
kvinnor i båda grupperna, 65 % i 
interventionsgruppen och 62 % i 
kontrollgruppen. 125 delatagare 
(33 %) i kontrollgruppen hade 
katetrarna på plats i mer än 72 
timmar.
Ingen blindning

Fler katetrar var 
placerade i 
kontrollgruppen (n=749) 
än i interventionsgruppen 
(n=679). Totalt hade 123 
(33 %) deltagare i 
kontrollgruppen och 143 
(38 %) deltagare i 
interventionsgruppen 
katetrarna borttagna som 
en följd av flebit eller 
infiltration, skillnaden 
var inte signifikant. När 
analysen byggde på 
kateterfel per 1000 
enhetstimmar, kunde 
ingen signifikant skillnad 
påvisas mellan 
grupperna. Båda 
grupperna hade låg 
förekomst av flebit (4 % 
i interventionsgruppen, 3 
% i kontrollgruppen).  
Infiltration var den 
vanligaste orsaken till 
misslyckandet (36 % i 
interventionsgruppen, 32 
% i kontrollgruppen). 
Totalt 196 katetrar (26 
%), i kontrollgruppen 
byttes efter 3 dagar trots 
att de fungerade väl.   
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Att utvärdera 
säkerheten att byta 
perifera venösa kanyler 
när det är kliniskt 
indicerat.

Randomiserad kontrollerad studie/experimentell 
design. 
Population: vuxna patienter med PVK utan 
blodinfektion och patienter med 
imunnsupprisorer. 
Inklusionskriterier: alla patienter som fick sin 
PVK insatt av IV-team.
Exklusionskriterier: under 18 år, PVK-tid 
förväntades mindre än 4 dagar, PVK-tiden var 
mindre än 4 dagar. För svårt sjuka eller mentalt 
tillstånd. Blodinfektion och imunnsupprisorer. 
Förflyttningar och saknade patienter.
Urval: 

Randomisering skedde genom datorgenererad 
slumpmässig nummerlista.
Interventionsgrupp: 50 män och 53 kvinnor, 
medelålder 60,22 år. PVK sattes först om när 
komplikationer uppstod.
Kontrollgrupp: 49 män och 54 kvinnor med 
medelålder på 63,06 år. Byte av PVK var tredje 
dag.
Bortfall: 34 PVK berodde på att de inte byttes 
rutinmässigt och 4 följde inte interventionen i 
interventionsgruppen.  
Effektmått: det primära effektmåttet var ett 
sammansatt mått av oplanerade 
kanylborttagningar pga. olika orsaker som 
läckage, infiltration, ocklusion, erytem, smärta, 
tromboflebit m.m. och det sekundära 
effektmåttet var kostnaden.
Analys: intention-to-treat analys. 95 % 
konfidensintervall, student t-test (sekundära 
utfall). Två sidigt Fishers exakta test (primära 
resultatet).

Styrkor: Grupperna är lika 
i baseline data (finns ingen 
statistisk skillnad mellan 
grupperna). Randomiserad 
studie. Den enda som var 
oblindad var IV-sköterskan 
som undersökte katetrarna 
i  studien men var inte 
associerad till studien. 
Powerberäkning är gjord. 
Svagheter: inga 
konstaterade. 

46 patienter hade oplanerade 
byten i interventionsgruppen 
jämfört med 41 i 
kontrollgruppen, en icke-
signifikant skillnad (P=0,82),
total längd av inneliggande tid 
var liknande i båda grupperna, 
men betydligt fler byten av 
PVK inträffade i 
kontrollgruppen.


