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Sammanfattning

Bakgrund:  Ett  ökat  fokus  på  evidensbaserad  omvårdnad  har  lett  till  ökade  krav  på  att 
beslutsunderlag för vårdinsatser ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. En vårdinsats som 
utförs av sjuksköterskan dagligen är handhavandet av perifer venkater, PVK. För att ge stöd för 
handhavandet av PVK har riktlinjer utarbetats. Tidigare studier visar dock att sjuksköterskor har 
svårt att följa riktlinjerna i vissa situationer.
Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid PVK insättnings situationer. 
Metod:  En  kvalitativ  forskningsansats  användes.  Fem  semistrukturerade  intervjuer  med 
sjuksköterskor  på  en  vårdavdelning  i  Mellansverige  genomfördes.  Data  analyserades  med 
innehållsanalys. 
Resultat:  Resultatet  visar  att  vid  lugna  situationer  kan  sjuksköterskorna  göra  noggranna 
förberedelser genom att skapa en gynnsam miljö och har möjlighet att bedöma förutsättningar för 
PVK insättningen.  Vid  tillvägagångssättet  balanserar  sjuksköterskorna  mellan  kliniska  riktlinjer, 
andra styrdokument och den egna erfarenheten. 
Slutsats: Sjuksköterskorna är angelägna om att följa riktlinjer men kan inte göra det fullt ut i alla 
situationer. Akut situationer och andra styrdokument är anledningen till att brister till följsamheten 
uppstår. 

Nyckelord: Perifer venkateter, riktlinjer, sjuksköterskor, upplevelser
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1. BAKGRUND 
I sitt arbete möter sjuksköterskan människor i olika livssituationer. Det kan röra sig om både yngre 
och äldre patienter med olika sjukdomar i olika sjukdomsskeden. Patienterna kan komma in i ett 
akut  tillstånd  eller  endast  för  rutinmässiga  kontroller.  Olika  situationer  ställer  olika  krav  på 
sjuksköterskans bedömning och handling. Sjuksköterskor har olika förutsättningar för att möta de 
olika  situationerna.  En  avgörande  faktor  är  sjuksköterskans  personliga  trygghet,  kunskap  och 
erfarenhet av liknade situationer (Muir, 2004).  

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor består av rekommendationer 
med avseende på den legitimerade sjuksköterskans yrkeskompetens och förhållningssätt, vilket ska 
bidra till att ge patienten en god och säker vård. I rekommendationerna anges att sjuksköterskan ska 
tillämpa  omvårdnadsprocessen  genom  observation,  bedömning,  omvårdnadsdiagnostik, 
omvårdnadsorganisation,  planering,  genomförande  och  utvärdering  av  omvårdnaden. 
Sjuksköterskans arbete ska alltid präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och 
beprövad  erfarenhet  samt  utföras  i  enlighet  med  gällande  författningar  och  andra  riktlinjer 
(Socialstyrelsen, 2005).

1.1 Evidensbaserad omvårdnad 
En förutsättning  för  att  patienter  ska  få  en  säker  och  trygg  vård  är  att  vårdpersonalen  har  ett 
vetenskapligt förhållningssätt och att de åtgärder som vidtas ska grundas på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Evidensbaserad omvårdnad beskrivs som en process som handlar om att systematiskt 
sammanställa,  kvalitetsgranska  och  värdera  dess  relevans  för  den  egna  verksamheten. 
Evidensbaserad omvårdnad inkluderar även klinisk erfarenhet och patientens önskemål och behov 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Ett  ökat  fokus på evidensbaserad omvårdnad har  lett  till  ökade krav på att  beslutsunderlag för 
vårdinsatser ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Beslutsunderlag i form av kliniska 
riktlinjer kan användas för att  minska variationer av vårdbeslut i  syfte att  främja en gemensam 
evidensbaserad  vård.  En förutsättning  för  att  kliniska riktlinjer  ska kunna användas  för  att  öka 
säkerheten i vårdarbetet, är att de främst ska baseras på vetenskaplig kunskap, och när sådan saknas 
på beprövad erfarenhet (Willman et al., 2006). En vårdinsats som utförs av sjuksköterskan dagligen 
och som kräver olika beslut, är handhavandet av perifer venkateter (PVK). Vid handhavandet av 
PVK bör sjuksköterskan tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, planering, 
genomförande och utvärdering. 

1.2 Sjuksköterskans kunskap om PVK 
En PVK är en plastkateter som förs in i en ven med syfte att tillföra infusioner och läkemedel. En 
sjuksköterska ska bland annat ha kännedom om tekniken vid inläggning av PVK och venernas 
anatomi. Även hur ofta den bör bytas, skötsel och observationer av PVK samt hur komplikationer 
ska förebyggas ingår i sjuksköterskans uppgifter. För att förebygga vårdrelaterade infektioner ska 
strikta  hygieniska principer  tillämpas (Björkman & Karlsson,  2008).  En komplikation som kan 
uppkomma i samband med PVK är att det utvecklas tromboflebit, som är en inflammation och en 
blodpropp  i  en  ytlig  ven  (SBU,  2005).  För  att  få  kunskap  om hur  en  PVK ska  hanteras  och 
dokumenteras bör sjuksköterskan hålla sig ajour med aktuella riktlinjer som finns utarbetade för 
PVK. 
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1.3 Riktlinjer för PVK 
Riktlinjer har utarbetats för att ge stöd till handhavandet av PVK. Vårdhandboken är en webbaserad 
handbok som erbjuder kliniska riktlinjer samt metoder och verktyg för hur vården kan utföras. När 
Vårhandboken skapades, år 2002, var syftet att skapa nationella riktlinjer och på så sätt minska 
behovet av att  utarbeta lokala riktlinjer/PM, rutiner och arbetsmetoder (Vårdhandboken, 2011a). 
Vårdavdelningar kan förutom kliniska riktlinjer använda sig av lokala riktlinjer som komplement. 

Enligt  Vårdhandboken  (2011b)  är  orsaker  till  att  patienter  utvecklar  komplikationer,  så  som 
tromboflebit, val av olämpligt kärl, storlek på katetern och bristfällig hygien. En annan orsak kan 
vara att PVK:n har suttit för länge. Därför rekommenderas att katetern ska vara inneliggande kortast 
möjliga  tid  och  bör  bytas  regelbundet  var  48-72  timme  (Vårdhandboken,  2011c).  Riktlinjerna 
omfattar  även  rekommendationer  om  placering,  inläggning,  avlägsnande,  användning  och 
bedömning av PVK (Vårdhandboken, 2011b).  Trots att det finns riktlinjer om PVK visar tidigare 
studier att sjuksköterskor har svårt att följa riktlinjer  (Eiman Johansson, Pilhammar & Willman, 
2009;  Hasselberg,  Ivarsson,  Andersson  & Tingstedt,  2010;  Lundgren  & Ek,1996).  Stressfyllda 
situationer,  hög arbetsbelastning och oerfarna sjuksköterskor  var orsaker  till  att  riktlinjerna inte 
kunde följas (Eiman Johansson et al., 2009). I Lundgren och Ek:s studie (1996) framkom att brister 
i hantering och vården av PVK berodde på dåliga rutiner, stress och bristande ansvar. 

1.4 Vikten av sjuksköterskans följsamhet
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag i syfte att göra vården säkrare och enklare för 
patienten  att  anmäla  felbehandling  (Socialstyrelsen,  u.å).  Enligt  Patientsäkerhetslagen  (SFS 
2010:659) har sjuksköterskan bland annat det yttersta ansvaret för sina arbetsuppgifter (kap. 6, 2 §) 
och ska även vidta åtgärder för att förebygga att patienten drabbas av vårdskador (kap. 3, 2 §). En 
vanlig orsak till att allvarliga händelser inträffar är att avsteg gjorts från befintliga rutiner/riktlinjer 
eller att rutinerna inte har varit anpassade eller uppdaterade. Följsamhet till befintliga riktlinjer är 
därför nödvändigt för att öka patientsäkerheten. Brister i följsamheten kan leda till onödiga risker 
för patienten i form av vårdrelaterade infektioner (Öhrn, 2009). 

1.5 Problemformulering
En PVK insättnings situation ställer många krav på sjuksköterskan som fattar många olika beslut 
beroende på hur situationen utvecklar sig. Samtidigt måste sjuksköterskan ta hänsyn till gällande 
riktlinjer  som  styr  handhavandet.  Användningen  av  PVK  i  Sverige  är  mycket  vanligt 
förekommande, därför är rätt tillvägagångssätt hos sjuksköterskor viktigt för att minska risken för 
vårdrelaterade komplikationer. Det vore av intresse att veta om sjuksköterskor kan följa och vad 
som påverkar möjligheten att följa riktlinjer. Med detta i åtanke är det intressant att vidare utforska 
sjuksköterskors  upplevelser  samt  följsamhet  gentemot  riktlinjer.  Kännedom om sjuksköterskors 
resonemang vid olika situationer och i vilken utsträckning sjuksköterskor kan följa riktlinjer kan ha 
betydelse för utvecklingen av kliniska riktlinjer för PVK. 
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2. SYFTE
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid PVK insättnings situationer. 

3. METOD 

3.1 Design 
En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna 
utgick ifrån en PVK insättnings situation som sjuksköterskan hade genomfört. Data analyserades 
med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).

3.2 Urval 
Deltagarna i studien var kliniskt verksamma sjuksköterskor på en vårdavdelning vid ett sjukhus i 
Mellansverige.  Avdelningen  har  både  akuta  och  elektiva  vårdplatser.  En  sjuksköterska  på 
vårdavdelningen  lämnade  ut  informationsbrev  till  verksamhetschefen  (bilaga  1)  och 
sjuksköterskorna  (bilaga  2)  på  avdelningen.  Samtliga  sjuksköterskor  som arbetade  den  veckan 
intervjuerna  skulle  hållas  tillfrågades  om  att  delta  i  studien.  Sjuksköterskan  som  lämnade  ut 
informationsbreven var även närvarande på avdelningen veckan innan intervjuerna ägde rum och 
påminde om studien samt gav muntlig information. 

Åtta sjuksköterskor anmälde sitt intresse att vara med i studien och genomförde en PVK insättning 
på en patient enligt instruktionerna i informationsbrevet. Namn skrevs ned på de sjuksköterskor som 
hade  skrivit  på  ett  samtyckesformulär  (bilaga  3)  och  genomfört  PVK  insättningen.  Fem 
sjuksköterskor valdes ut och i första hand valdes de som arbetade dagtur under intervjuveckan. En 
intervju hölls innan sjuksköterskan skulle påbörja en kvällstur. 

Både män och kvinnor intervjuades och hade en yrkeserfarenhet mellan 1,5- 12 år.

3.3 Avdelningens riktlinjer gällande PVK
På  avdelningen  där  studien  genomfördes  tillämpades  Vårdhandbokens  riktlinjer  samt  lokala 
riktlinjer. De lokala riktlinjerna bestod av att spola PVK:n morgon och kväll utöver före och efter  
injektion. Alla PVK:er skulle förses med en trevägskran från och med första gången de användes. 
Venkateterns lock fick inte användas förutom vid kontroll av läget direkt efter PVK insättningen. 
All dokumentation på avdelningen gjordes dels på templistan samt under sökordet ”hud” i kliniska 
portalen. Vid inskrivning skulle storleken och placeringen av PVK:n dokumenteras. 

3.4 Datainsamling 
Inför PVK insättningssituationen ombads sjuksköterskorna att tänka på omständigheterna runt PVK 
insättningen (ex. miljö och patientsituationen), samt om de kunde följa Vårdhandbokens riktlinjer 
för  PVK  som  användes  på  avdelningen.  Efter  PVK  insättningen  ombads  sjuksköterskorna 
dokumentera hela situationen så detaljerat som möjligt. Minnesanteckningarna var endast till som 
stöd för sjuksköterskorna under intervjun. 
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Sjuksköterskorna blev intervjuade om deras upplevelser om den i studien ingående PVK insättnings 
situationen och deras erfarenhet av andra PVK insättningssituationer. Även deras tillämpning av 
Vårdhandbokens riktlinjer och avdelningens lokala riktlinjer berördes. 

Intervjuerna  hölls  i  ett  avskilt  dagrum i  anslutning  till  vårdavdelningen.  Båda  författarna   var 
närvarande under intervjuerna och turades om att ställa frågor till  sjuksköterskorna. Intervjuerna 
bandades och baserades på en intervjuguide (bilaga 4).  Intervjuerna var mellan 18- 21 minuter 
långa. Alla intervjuer inleddes med frågan ”Kan du berätta om den specifika situationen då du satte 
PVK:n?”. Intervjuguiden inkluderade även frågor om hur sjuksköterskorna upplevde situationen, 
patienten  och  miljön,  om sjuksköterskorna  upplevde  några  problem under  utförandet  samt  om 
avdelningens riktlinjer för PVK kunde följas. 

3.5 Databearbetning och analys 
Första intervjun transkriberades direkt efter intervjuns slut för att få en uppfattning om dess kvalité. 
Följande intervjuer transkriberades efter att samtliga intervjuer var genomförda. Intervjuerna lästes 
noggrant igenom för att bli bekanta med texterna och få en uppfattning vad de handlade om. 

De  transkriberade  intervjuerna  analyserades  med  innehållsanalys  baserad  på  Graneheim  och 
Lundman (2004).  Intervjuerna kopierades  in  var  för  sig  i  en tabell  som delades  upp i  utsagor, 
meningsenheter,  kondenserade  meningsenheter  och  sub-teman.  Delar  av  textmaterialet  från  den 
första  intervjun  analyserade  författarna  tillsammans  för  att  bli  bekanta  med  analysmetoden. 
Resterande  textmaterial  analyserade  författarna  enskilt.  De  återstående  intervjuerna  analyserade 
författarna enskilt, som sedan sammanställdes och analyserades tillsammans till konsensus uppstod. 

Utsagorna lästes noggrant och stegvis igenom och transformerades till meningsenheter bestående av 
meningar  eller  stycken.  Meningsenheterna  transformerades  ytterligare  till  kondenserade 
meningsenheter. Meningsenheterna lästes igenom flera gånger och jämfördes med de kondenserade 
meningsenheterna  för  att  vara  säker  på  att  bevara  meningsenheternas  kärna.  De  kondenserade 
meningsenheterna lästes och granskades upprepade gånger för att sedan abstraheras till sub- teman. 
Pendling fram och tillbaka mellan utsagor, meningsenheter, kondenserade meningsenheter och sub-
teman gjordes för att kontrollera likheter och skillnader. 

3.6 Etiska överväganden 
Sjuksköterskorna  fick  anmäla  sitt  intresse  av  att  delta  i  studien  genom  att  fylla  i  ett 
samtycketsformulär  innan  intervjuerna  ägde  rum.  Sjuksköterskorna  var  införstådda  med  att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde dra sig ur studien när som helst under studiens gång. 
Innan varje  intervju  startade  efterfrågades  om de  hade  tagit  del  av  informationsbrevet  och  var 
införstådda med studiens syfte. 

De bandade intervjuerna raderades från Mp3- spelaren när transkriberingen var klar. För att värna 
om konfidentialliteten bevaras de transkriberade intervjuerna och utskrifterna i säkert förvar i 10 år 
genom att förvara materialet inlåst.  
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4. RESULTAT 

Analysen resulterade i tre sub- teman som beskrev sjuksköterskans upplevelser vid PVK insättnings 
situationer:  Noggrann  förberedelse  inför  PVK  insättning,  Variationer  i  följsamhet  gentemot  
riktlinjer och Erfarenhetens påverkan på sjuksköterskans tillvägagångssätt.  

4.1 Noggrann förberedelse inför PVK insättning

4.1.1 Skapa en gynnsam miljö 
Sjuksköterskorna uppgav flera faktorer för att skapa en gynnsam miljö inför PVK insättningen. För 
att patienten skulle känna sig lugn och trygg, som i sin tur bidrog till en gynnsam miljö, var det 
viktigt att sjuksköterskan förberedde patienten inför PVK insättningen. I förberedelserna ingick att 
presentera sig och informera patienten om vad som skulle ske samt syftet med PVK:n. Om anhöriga 
var närvarande i rummet tillfrågades de om de ville närvara vid PVK insättningen. En sjuksköterska 
upplevde att anhöriga kunde bidra till trygghet för patienten och på så sätt skapa en lugn atmosfär.  
En annan faktor som uppgavs vara betydelsefull  för att  skapa en gynnsam miljö var att  stänga 
dörren till patientsalen i samband med PVK insättningen för att skapa lugn och ro under utförandet. 

I samband med PVK insättningen skapade sjuksköterskan en gynnsam miljö genom att sätta sig 
bredvid och prata med patienten. Om patienten var stickrädd eller orolig var det ännu viktigare för 
sjuksköterskan att småprata med patienten för att distrahera och på så sätt få patienten att tänka på 
någonting annat. För att hålla patienten lugn och trygg i situationer då det var svårt att sätta en PVK 
tänkte  sjuksköterskorna  på  patientens  bästa.  Istället  för  att  sticka  patienten  onödigt  mycket 
tillfrågades en mer erfaren kollega eller narkospersonal om hjälp. 

”För man har ju ingen lust att vara martyr och hålla på att sticka hur som haver. Så märker man att 
det inte är någon idé, då är det ju bättre att ringa till narkosen och att dom får hjälpa till att sticka  
så att man inte håller på att stickas i onödan eller så.”

4.1.2 Bedöma förutsättningar för PVK insättning 
Om sjuksköterskorna hade planerat och var förberedda upplevde de bättre förutsättningar inför PVK 
insättningen.  Inga  sjuksköterskor  upplevde  problem  vid  PVK  insättningen  i  den  specifika 
situationen. Anledningen var goda förutsättningar som bra kvalité på kärlen, lugna och förberedda 
patienter och att PVK insättningarna skedde under lugna förhållanden. 

”...det var ju inga problem med honom. För dels så var det ju en, ingen akutsituation och han var  
lugn inför ingreppet. Han visste att han skulle få en nål och så hade han ju jättefina kärl. Så det var  
ju, det var ju en väldigt enkel nålsättning om man säger så.”

Sjuksköterskorna konstaterade snabbt om de hade goda förutsättningar att lyckas genom att 
titta på kärlen.

”Eftersom det  var  så  fint  kärl  på  den  här  patienten  så  behövde  jag  ju  liksom inte...  fundera 
någonting, det var helt klart, öppet och synligt.” 

En annan förutsättning för en lyckad PVK insättning var om sjuksköterskorna inte kände någon 
tidspress. Om arbetsbelastningen var hög upplevde sjuksköterskorna mer stress om de misslyckades 
med en PVK insättning. Genom att lyckas med en PVK insättning sparade sjuksköterskorna in tid 
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eftersom de inte behövde ringa efter narkospersonal och invänta stickhjälp. 

4.2 Variationer i följsamhet gentemot riktlinjer 

4.2.1 Följsamheten är situationsbunden 
Alla  sjuksköterskor  upplevde  att  de  kunde  följa  riktlinjerna  vid  den  specifika  PVK 
insättningssituationen tack vare att situationen var lugn. När sjuksköterskorna berättade om andra 
situationer var följsamheten till  riktlinjerna sämre om situationen var akut. Vid akuta situationer 
upplevde sjuksköterskorna att det var främst hygien och information till patienten som fallerade. Då 
prioriterades att  fort  få  in en PVK på patienten vilket  kunde medföra att  riktlinjerna frångicks. 
Sjuksköterskorna berättade att de sällan använde handskar och desinfekterade inte korrekt. Vid känd 
blodsmitta  användes  alltid  handskar  oavsett  om  situationen  var  akut  eller  lugn.  Några 
sjuksköterskor upplevde att handskarna försvårade arbetet. Det resulterade till att handskarna togs 
av då det var svårt att känna kärlen. En sjuksköterska uppgav att om PVK insättningen hade utförts i 
en akut situation så kunde PVK:n bytas i ett lugnare skede. 

”Allt kanske inte görs enligt riktigt regelboken med sprit och grejer när det är bråttom, men då är  
det bara för att man ska få in den för tillfälligt för att kunna ge mediciner. Sen får man ta bort den 
och sätta om den sen i ett lugnare skede.”

Många sjuksköterskor uppgav att det var svårt att få in en PVK när patientens cirkulation blev 
sämre och kärlen ”försvann”. Vid akuta situationer sattes PVK:n i första bästa kärl oavsett om det 
var på armar, ben, händer eller fötter. Det viktigaste var att fort få in en fungerande PVK. Om 
situationen däremot var  lugn och ingen stress upplevdes fick PVK insättningen ta den tid som 
behövdes.  Om sjuksköterskorna kände stress  var  de  mer  benägna att  frångå riktlinjerna medan 
sjuksköterskornas följsamhet till riktlinjerna inte påverkades om patienten var stressad och orolig.  

”De  kommer  med  sina  förmaksflimmer  och  helt  plötsligt  har  jag  åtta  stycken  som  sitter  i  
väntrummet och jag ska sätta nål på allihopa inom en halvtimme, då kan ju jag bli stressad och då  
kan jag ju säkert frångå (riktlinjer). Men jag tror inte att jag frångår då jag har en stressad patient 
för då blir det nästan tvärtom att man är ännu mer, då får man ta sig den tiden det tar.”

Sjuksköterskorna  var även styrda av andra dokument. Om patienten exempelvis skulle på operation 
var  de  tvungna  att  följa  operationsavdelningens  anvisningar  om  placeringen  och  storleken  på 
PVK:n. Om patienten enbart skulle vårdas på avdelningen anpassades placeringen och storleken 
efter vad PVK:n skulle användas till. Hänsyn togs då till vilka läkemedel som skulle administreras 
och  vilka  undersökningar  som  skulle  utföras.  Om  läkemedel  eller  undersökning  inte  styrde 
sjuksköterskornas  beslut  tog  de  istället  hänsyn  till  vad  som  var  bäst  för  patienten  eller  rent 
bekvämlighetsmässiga skäl genom att sätta sig ned på den sidan stolen stod på. 

”Ja, nu är ju vi så styrda efter alla våra checklistor när de ska iväg på olika saker och då står det ju  
att den ska sitta i höger arm och den ska sitta i vänster arm. Så är patienten högerhänt, som de  
oftast är, så ska den sitta i höger så sätter man ju den i höger... Men är det så att man ska sätta en  
(PVK) för att de ska ligga inne på avdelningen och för att dom ska ha en, då kan man nog tänka på  
det. Det kanske man inte gör så ofta egentligen, utan då kanske man sätter sig ned på den sidan  
stolen står på.”

Sjuksköterskorna upplevde problem med avdelningens lokala riktlinjer. Det sjuksköterskorna var 
mest skeptiska till var spolning av PVK:erna morgon och kväll. En del tyckte det var onödigt att  
handskas med PVK:n för mycket med tanke på infektionsrisken eftersom de oftast inte satt mer än 
två dygn. Sjuksköterskorna upplevde att det var mindre uppkomst av tromboflebit i de fall där man 
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inte spolade PVK:n för mycket. 

”I diskussion med andra kollegor så har jag förstått att där man inte spolar så mycket verkar det  
inte vara så jätte mycket tromboflebliter.”

4.2.2 Hänsyn tas till patienten 
Vissa sjuksköterskor avstod från att sätta PVK:n på handryggen på grund av att det var smärtsamt 
för  patienten  och  använde  därför  handryggen  endast  om  patienterna  var  svårstuckna.  Åsikter 
huruvida  armvecket  var  en  bra  placering  av  PVK:n  skiljde  sig  mellan  sjuksköterskorna.  Vissa 
sjuksköterskor ansåg att man blockerade bra provtagningskärl och föredrog istället underarmen. Om 
PVK:n  sattes  i  armvecket  förhindrade  den  dessutom  patientens  rörelseförmåga.  Andra 
sjuksköterskor ansåg att armvecket var en bra placering då sjuksköterskorna ville ha läkemedel så 
centralt som möjligt. 

4.2.3 Variationer i dokumentation  
Vid  dokumentationen  av  PVK  på  avdelningen  användes  både  templistan  i  patientpärmen  och 
patientens  datajournal.  Vid  inskrivningssamtalet  dokumenterade  samtliga  sjuksköterskor 
placeringen och storleken på PVK:n. Övrig dokumentation varierade bland sjuksköterskorna. Vissa 
sjuksköterskor  dokumenterade  på  templistan  om  de  hade  bytt  PVK,  medan  andra  endast 
dokumenterade insättning och uttag av PVK. Vid uppkomst av tromboflebit dokumenterades det i 
datajournalen.  En  sjuksköterska  uppgav  sig  dokumentera   utförligare  i  datajournalen  som 
komplement till templistan. 

”Och då brukar ju jag, jag brukar alltid skriva på morgon om jag har bytt trevägskran, hur det ser 
ut runt PVK:n och om patienten besväras av PVK:n eller om det är rött och irriterat eller om den 
fungerar över huvudtaget.”

4.3 Erfarenhetens påverkan på sjuksköterskans tillvägagångssätt
De flesta sjuksköterskor upplevde skillnader i deras tillvägagångssätt samt hur de upplevde olika 
situationer  i  jämförelse  med  när  de  var  nyutbildade.  De  uppgav  att  misslyckanden  med  PVK 
insättningar, närvaro av anhöriga och stökig/störande miljö runt omkring påverkade de mer som 
nyutbildade sjuksköterskor. Efter ett misslyckande som nyutbildad sjuksköterska var det svårt att 
släppa tankarna på situationen. Sjuksköterskorna uppgav att ju mer erfarna de blev desto mindre 
påverkades de av misslyckanden. Det var då inga problem att lämna över uppgiften till en kollega 
eftersom sjuksköterskorna ansåg att misslyckandet var en del av vardagen som bland annat kunde 
bero på dagsformen. 

”Ja, det kanske inte lyckas första gången men, man tar det på andra. Och går det inte så får man 
fråga någon annan och allt är dagsformen oftast. Ibland kan det komma yngre patienter med riktiga 
motorvägar och så bara går det inte den dagen.”

Sjuksköterskorna uppgav att nervositeten över att som nyutbildad sjuksköterska sätta en PVK var 
mer påtaglig. Att inte utföra PVK insättningen på rätt sätt (enligt gällande riktlinjer) och utsätta 
patienterna  för  mer  obehag  än  nödvändigt  var  faktorer  som  påverkade  sjuksköterskorna  som 
nyutbildade. Sjuksköterskorna berättade att de behövde vara mer fokuserade vid PVK insättningen 
när de var nyutbildade. När de fick mer erfarenhet kunde de ignorera oväsen i bakgrunden samtidigt 
som de kunde prata med patienten under utförandet. 
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De sjuksköterskor som hade varit med om patienter som fått komplikationer av sin PVK var mer 
uppmärksamma på komplikationer efteråt  och var mer angelägna att  avlägsna PVK:er som inte 
längre användes. 

”...jag kommer ihåg en patient som jag hade, som fick en rejäl tromboflebit som skulle operera  
hjärtat och han var... han fick sepsis. Det är det värsta jag sett alltså...det kom massor med äckel  
ur... Så jag menar har man sett sånt så är man ju lite på sin vakt. Ja, efter den händelsen så är man 
ju på tå.”

En sjuksköterska beskrev hur erfarenheten kunde påverka handhavandet av PVK:n. Sjuksköterskan 
menade att nyutbildade sjuksköterskor har fullt upp med andra sysslor som ska göras, vilket gör att 
PVK:n inte har samma prioritering. 

5. DISKUSSION 

5.1 Metod

5.1.1Urval
För att sjuksköterskorna inte skulle känna stress över andra arbetssysslor och på så sätt påverka 
intervjuresultatet hölls intervjuerna på eftermiddagarna efter att de hade lämnat över ansvaret till 
kvällspersonalen.  En  intervju  hölls  innan  sjuksköterskans  arbetspass  började  för  att  få 
datainsamlingen genomförd  under den planerade veckan. 

Åtta sjuksköterskor anmälde sitt intresse att vara med i studien. Fem informanter valdes ut, dels för 
att begränsa materialet och för att få intervjuerna genomförda under den planerande veckan. De 
resterande tre sjuksköterskorna som inte blev utvalda fungerande som reserv informanter om någon 
av  de  utvalda  sjuksköterskorna  skulle  få  förhinder  att  delta.  I  informationsbrevet  till 
sjuksköterskorna framgår inte att endast fem sjuksköterskor skulle vara med i studien, oavsett hur 
många  som  anmälde  sitt  intresse  att  delta  i  studien.  Om  denna  information  hade  stått  i 
informationsbrevet skulle det varit  bättre ur etisk synpunkt för de sjuksköterskor som inte blev 
utvalda och förstått orsaken till varför de inte fick möjlighet att medverka. 

5.1.2 Datainsamling
Studiens  syfte  var  från  början  att  beskriva  sjuksköterskors  upplevelse  vid  den  specifika  PVK 
insättnings  situationen.  Sjuksköterskorna  ombads  att  skriva  ned  minnesanteckningarna  från 
situationen om hur de upplevde miljön och patienten samt om de kunde tillämpa avdelningens 
riktlinjer gällande PVK. Endast två av sjuksköterskorna hade skrivit ned minnesanteckningar och 
gjorde  därmed  en  mer  utförligare  beskrivning  av  den  specifika  situationen.  De  resterande 
sjuksköterskorna  var  mindre  informativa  om  den  specifika  PVK  insättnings  situationen.  Det 
påverkade  inte  studien,  utan  ledde  endast  till  att  flera  frågor  fick  ställas  från  intervjuguiden. 
Studiens  ursprungliga  syfte,  som var  att  inrikta  sig  på  en  specifik  situation,  kunde  inte  följas 
eftersom  författarna  under  den  första  intervjun  upplevde  att  materialet  skulle  bli  för  tunt. 
Sjuksköterskorna fokuserade mer på deras teknik vid inläggningen av PVK, vilket inte tillhörde 
studiens syfte. Att mycket fokusering låg på tekniken kan bero på otydlighet i informationsbrevet. 
Ett förtydligande vad som menades med ordet ”PVK insättnings situation” kunde ha påverkat att 
sjuksköterskorna inte  hade beskrivit  en  detaljerad teknik vid PVK inläggningen.  Istället  för  att 
enbart fokusera på den specifika situationen ställdes frågor om sjuksköterskornas erfarenheter och 
upplevelser vid andra PVK insättnings situationer. 
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Tre sjuksköterskor hade inte följt anvisningarna i informationsbreven fullt ut vilket tordes bero på 
en  bristande  information  om studien.  Om vi  själva  hade  kommit  till  avdelningen  och delat  ut 
informationsbreven och informerat och klargjort mer utförligare om studien kanske följsamheten till 
informationsbrevet blivit bättre. 

5.1.3 Databearbetning och analys 
Första intervjun som transkriberades direkt efter intervjuns slut för att få en uppfattning om dess 
kvalité var en utav de två intervjuer där sjuksköterskorna utfört  minnesanteckningar.  Kvaliteten 
skilde  sig  dock  inte  mellan  de  intervjuer  där  sjuksköterskorna  hade  använt  sig  av 
minnesanteckningar eller inte. 

Att intervjuerna analyserades först på var sitt håll berodde på att författarna ville jämföra resultatet 
av analysen med varandra och jämföra likheter och skillnader. När analys av den första intervjun 
gjordes tillsammans upplevde författarna att det var lätt att låsa sig vid en tolkning. När analysen 
genomfördes enskilt uppstod flera olika tolkningar som sedan kunde diskuteras tillsammans och 
som ledde till en gemensam tolkning. 

Det  var  svårare  att  analysera  textmaterial  från  intervjuerna  där  informanterna  var  mindre 
informativa  och  författarna  fick  ställa  fler  följdfrågor,  vilket  resulterade  till  korta  svar  från 
informanterna. Vid analysen var det därför nödvändigt att läsa  frågorna för att förstå helheten. 

Vid analys av textmaterialet från utsagor till sub- teman kunde inte alltid alla steg i Graneheim och 
Lundmans (2004) analysprocess följas. Då utsagorna var väl beskrivande gjordes mindre tolkningar 
vilket  ledde  till  att  meningsenheterna  blev  sub-teman  direkt,  utan  att  behöva  kondensera 
meningsenheterna. 

5.1.4 Metodologiska överväganden 
I den kvalitativa forskningsansatsen används begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 
för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet (Granheim & Lundman, 2004). Att välja den mest 
lämpliga metoden för datainsamling är enligt Granheim och Lundman (2004) en viktig faktor för att 
uppnå  trovärdighet.  I  studien  användes  intervjuer,  som  ansågs  vara  den  lämpligaste 
datainsamlingsmetoden  att  samla  in  data  om sjuksköterskors  upplevelser  vid  PVK  insättnings 
situationer. Tankar på användning av observationer som komplement till intervjuerna fanns tidigt, 
men  var  inte  genomförbara  på  grund  av  etiska  aspekter  med  omtanke  på  patienten. 
Intervjumetodens tillförlitlighet i studien kan därför diskuteras eftersom det kan vara en skillnad 
mellan hur informanterna presenterade sitt tillvägagångssätt och det observerbara beteendet. 

Granheim och Lundman (2004) anser att trovärdigheten ökar genom att välja deltagare med olika 
erfarenhet för att få olika synvinklar av ämnet som ska belysas. Vid urvalet togs inte hänsyn till år i  
yrket. Arbetslivserfarenhet mellan de sjuksköterskor som blev intervjuade skiljde sig ändock mellan 
1,5- 12 år i yrket, vilket ökade bredden på studien. 
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5.2 Resultat
Sjuksköterskorna på avdelningen hade förutom Vårdhandbokens riktlinjer andra dokument att ta 
hänsyn  till  vid  val  av  instickställe  av  PVK:n.  Om  patienterna  skulle  på  operation  tog 
sjuksköterskorna  på  avdelningen  hänsyn  till  operationsavdelningens  utarbetade  PM  i  val  av 
instickställe. Vid de tillfällen sjuksköterskorna inte behöver ta hänsyn till operationsavdelningens 
PM  togs  ibland  egna  beslut  om  val  av  instickställe,  utan  hänsyn  till  Vårhandbokens 
rekommendationer. Enligt Vårdhandbokens riktlinjer (2011d) ska sjuksköterskan om möjligt placera 
venkatetern på handryggen eller underarmen i största möjliga kärl. Om patienten är högerhänt ska 
PVK placeras i vänster arm och vise versa.  I en studie gjord av Lundgren och Ek (1996) baserade 
sjuksköterskorna valet av placering av PVK efter vad som var bekvämast för patienten. En bra 
placering av PVK ansågs vara där venerna var synliga,  och där PVK:n var lätt  att  skydda och 
använda.  Resultatet  i  Lundgren  och  Eks  studie  överensstämmer  delvis  med  vårt  resultat. 
Sjuksköterskorna i vår studie nämnde inget om PVK:n var lätt att skydda, utan tog mer hänsyn till  
patientens bästa vid de tillfällen sjuksköterskorna tog egna beslut om instickställe.  

Vid akuta situationer gör sjuksköterskorna på avdelningen undantag från vissa delar av riktlinjerna. 
Främst  är  det  hygienen som fallerar.  Då akuta situationer  uppstår  prioriteras  patientens  liv  och 
hygienen  blir  inte  lika  viktig.  För  att  förebygga  vårdrelaterade  infektioner  bör  sjuksköterskan 
desinfektera  huden före  punktion  eftersom ett  kroppsfrämmande  material  förs  in  under  huden. 
Många patienter kan dessutom ha nedsatt immunförsvar vilket ökar infektionsrisken. Handskar ska 
alltid  användas  i  situationer  då  sjuksköterskan  kan  komma  i  kontakt  med  kroppsvätskor  som 
innehåller  stora  mängder  mikroorganismer  (Socialstyrelsen,  2006).  En  studie  visar  att  i  de  fall  
händerna  desinfekteras  eller  om  handskar  används  minskar  risken  för  komplikationer.  Det  är 
däremot ingen skillnad om sjuksköterskan enbart desinfekterar händerna eller använder handskar 
vid PVK insättningen (Hirschmann et al. 2001). Sjuksköterskorna säger sig prioritera patienternas 
liv i akuta situationer. Genom att inte tillämpa goda hygienrutiner vid PVK insättningen kan det i ett 
senare skede resultera i att patienten får en infektion då den akuta fasen är över. Vårdhandboken 
(2011c) rekommenderar därför att PVK:n bör bytas i ett lugnare skede om adekvat huddesinfektion 
inte utförs i en akut situation. En sjuksköterska i studien uppgav att PVK:n kunde bytas efter en  
akut situation om huddesinfektionen hade fallerat.  

Sjuksköterskorna på avdelningen talade i mindre utsträckning om dokumentationen, men det visade 
sig  att  alla  dokumenterade  olika.  Sjuksköterskorna  har  både  Vårdhandbokens  riktlinjer  och 
avdelningens lokala riktlinjer att ta hänsyn till gällande dokumentation. Eftersom sjuksköterskorna 
har olika direktiv om hur de ska dokumentera kan det lätt skapa förvirring kring vilken hänvisning 
de  ska  följa.  Dokumentationen  på  avdelningen  var  inte  lika  fullständig  i  jämförelse  med 
Vårhandbokens  riktlinjer.  Enligt  Vårhandboken  (2011d)  ska  dokumentationen  innehålla: 
information  till  patienten,  indikationer  för  PVK,  storlek,  placering,  inspektion  och  utseende av 
instickställe, tidpunkt för inläggning, genomspolning, avlägsnande, misslyckande instick, patientens 
subjektiva  upplevda besvär  samt  eventuella  komplikationer  av inläggning.  I  en studie gjord av 
Ahlqvist, Berglund, Wirén, Klang och Johansson (2009) utfördes en fullständig dokumentation om 
placeringen och storlek av PVK i mindre än 50% i patientens datajournal.  I  studien av Eiman 
Johansson  et  al.  (2009)  glömde  sjuksköterskorna  ibland  bort  PVK:n till  följd  av  en  bristfällig 
dokumentation,  och  patienterna  fick  då  påminna  sjuksköterskorna  om den  bortglömda  PVK:n. 
Ovanstående  studier  beskriver  vikten  av  en  utförlig  dokumentation  så  att  ett  patientsäkert 
förhållningssätt kan tillämpas. 

Sjuksköterskorna upplevde att förmågan att hantera PVK:n i olika situationer skiljde sig  beroende 
på erfarenhet. Om sjuksköterskorna hade erfarenhet av komplikationer blev de mer uppmärksamma 
och tog bort PVK:er som inte användes. Resultatet överensstämmer med studien av Eiman et al. 
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(2009) där det framkom att sjuksköterskornas uppmärksamhet skärptes om de hade sett eller hört 
om komplikationer av PVK:er och var mer noggranna att inte överskrida den bestämda tiden som 
PVK:n  skulle  sitta.  Kontroller  och  byten  av  PVK  upplevdes  som  stressande  hos  oerfarna 
sjuksköterskor eftersom det fanns andra uppgifter att utföra.
 
Sjuksköterskorna i  vår  studie  balanserade beslutsfattandet  av  sina tillvägagångssätt  på tre  olika 
aspekter;  riktlinjer,  andra  styrdokument  och  erfarenheter.  Sjuksköterskorna  uppgav  att  de  som 
nyutbildade  var  mer  nervös  över  att  inte  utföra  PVK  insättningen  på  rätt  sätt  enligt  gällande 
riktlinjer. Mer erfarenhet ledde till  att sjuksköterskorna kunde utföra flera saker samtidigt under 
PVK insättningen och behövde vara mindre fokuserade. Det som skiljer nyutbildade gentemot mer 
erfarna  sjuksköterskor  är  till  vilken  grad  sjuksköterskorna  använder  sig  av  de  olika  aspekter  i 
tillvägagångssättet. När de var nyutbildade sjuksköterskor förlitade de sig mer på riktlinjer än när de 
fått erfarenhet, medan erfarna sjuksköterskor till större del använder sig av sin erfarenhet och litar 
på sin egen förmåga. Resultatet överensstämmer med Benners (2009) slutsats att noviser till större 
del använder riktlinjer som vägledning i olika vårdinsatser i motsats till experter. Benner  hävdar att  
den kliniska prestationen och situationsbedömningen skiljer sig mellan nyblivna sjuksköterskor och 
mer erfarna sjuksköterskor. Benner delar in sjuksköterskors kunskap i olika stadier; från novis till 
expert. Noviser är nybörjare som saknar erfarenhet av situationer som de möter och följer till större 
del  riktlinjer  och  regler  som  vägleder  deras  handlande.  Experter,  som  har  en  bredare 
erfarenhetsgrund,  förlitar  sig  i  mindre  utsträckning på  riktlinjer  och regler  vid  beslutsfattandet. 
Istället handlar de intuitivt utifrån varje situation och baserar sina beslut på sin magkänsla – det som 
känns rätt. 

Vårdhandbokens  nuvarande  riktlinjer  gällande  PVK  ger  inte  några  rekommendationer  om hur 
sjuksköterskan ska agera vid akuta situationer trots att forskningsresultat (Eiman Johansson et al., 
2009) visar svårigheter till följsamhet i sådana situationer. För att följsamheten till Vårdhandbokens 
riktlinjer med dess utförliga information till patienten, noggranna förberedelser och utförande krävs 
en  lugn  miljö  med  frånvaro  av  tidsbrist.  I  akuta  situationer  finns  det  bristande  riktlinjer  som 
underlag  för  hur  sjuksköterskan  ska  agera  vid  PVK  insättningen  för  att  uppnå  bästa  möjliga 
patientsäkerhet och samtidigt agera snabbt. Vid akuta situationer får sjuksköterskan istället tillämpa 
klinisk erfarenhet som stöd för handhavandet. Eftersom det vetenskapliga underlaget inte ensamt 
utgör förutsättningar för en god och säker vård  överensstämmer ändock sjuksköterskans handlande 
med vad evidensbaserad omvårdnad innebär. 

5.3 Slutsats 
Utifrån  resultatet  kan  slutsatsen  dras  att  sjuksköterskorna  i  studien  är  angelägna  om  att  följa 
riktlinjer men gör inte det fullt ut. Bristande följsamhet till riktlinjer uppstår vid akuta situationer 
och  då  hänsyn  måste  tas  till  avdelningens  andra  styrdokument.  Vid  en  gynnsam miljö  och då 
förutsättningarna  är  goda  har  sjuksköterskor  större  möjlighet  att  följa  riktlinjer.  Nationella  och 
lokala  riktlinjer  om  PVK  fungerar  som  stöd  för  beslutsfattandet  och  tillvägagångssättet,  men 
sjuksköterskorna måste även ta hänsyn till andra styrdokument. När akuta situationer uppstår finns 
inget  stöd  i  riktlinjerna  om att  undantag   kan  göras,  och  på  så  sätt  går  det  inte  att  tillämpa 
vårhandbokens riktlinjer i alla situationer. 

5.4 Klinisk nytta 
Genom att utforma lokala riktlinjer för handhavandet i akuta situationer får sjuksköterskorna stöd 
för sitt beslutsfattande och tillvägagångssätt. Klar och tydlig information om vilka riktlinjer som ska 
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tillämpas gällande dokumentation behövs för att all vårdpersonal ska dokumentera på samma sätt 
och på så sätt öka patientsäkerheten. Riktlinjer som är svåra att följa behövs omarbetas så att de  
passar verksamheten och på så sätt blir lättare att tillämpa. 

Huruvida resultatet kan överföras till andra vårdenheter är svårt att bedöma. På grund av en liten 
undersökningsgrupp  är  överförbarheten  begränsad  till  att  endast  gälla  avdelningen  där  studien 
genomfördes. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Ytterligare empiriska studier med en kombination av observationer och  intervjuer behövs för att 
undersöka sjuksköterskans resonemang och tillvägagångssätt.  Sådana studier skulle ge ett  bättre 
kunskapsunderlag för att utforma kliniska riktlinjer som förutom vetenskapliga grunder bygger på 
sjuksköterskors kliniska erfarenhet. 
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Bilaga 1

Till 
Verksamhetschef 
Avd 

Vi söker härmed tillstånd att genomföra en studie på avdelning  

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Örebro Universitet som ska påbörja vårt 
examensarbete  i  form  av  en  intervjustudie.  Studiens  syfte  är  att  beskriva 
sjuksköterskors upplevelser vid PVK- insättningssituationer. Syftet kommer att 
besvaras  genom att  sjuksköterskorna  får  skriva  minnesanteckningar  från  en 
situation då de sätter en PVK på en patient. Därefter genomförs en  bandad 
intervju med sjuksköterskorna baserad på deras minnesanteckningar från den 
specifika situationen. 

Studien planeras att  starta V. 2  efter att vi  har fått  samtycke av minst fem 
frivilliga sjuksköterskor. För att delta i studien ska sjuksköterskan ha erhållit 
information om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. 

Studerande: 

Elisabet Torstensson Johanna Rosén 
Tel. 0735- 55 79 40 Tel. 0768- 91 91 20 
E-post: elitoh091@studentmail.oru.se    E-post: johroh094@studentmail.oru.se 

Handledare: 

Margareta Gustafsson Eva Ekwall
Hälsoakademin, Örebro Universitet Hälsoakademin,Örebro Universitet
Tel. 019- 30 36 43 Tel. 019- 30 13 50 
E-post: maragareta.gustafsson@oru.se E-post: eva.ekwall@oru.se 

Jag bekräftar att jag erhållit tillräcklig information om studien och samtycker 
att den får genomföras på avdelning 

Ort/datum: 

Underskrift
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Bilaga 2 

Informationsbrev om studie som undersöker PVK insättningssituationer 

Vi är två sjuksköterskestuderande vid Örebro universitet som ska påbörja vårt 
examensarbete  i  form  av  en  intervjustudie.  Studiens  syfte  är  att  beskriva 
sjuksköterskors upplevelser vid PVK insättningssituationer. 

Du  tillfrågas  härmed  att  delta  i  studien  som  genomförs  på  avdelning   . 
Deltagandet innebär att Du ska skriva ned minnesanteckningar från en situation 
då Du sätter en PVK på en patient. Därefter genomförs en bandad intervju som 
baseras på dina minnesanteckningar från den specifika situationen. 
Inför PVK insättningssituationen vill vi att Du tänker de omständigheter som 
du utför insättningen i (ex. miljön och patientsituationen), samt om du kunde 
följa de riktlinjerna för  PVK insättning som används på avdelningen. Efter 
PVK insättningen önskar vi att Du dokumenterar hela situationen så detaljerat 
som möjligt. Dina minnesanteckningarna är endast till som stöd för dig under 
intervjun, och kommer inte läsas av någon annan person eller samlas in.

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och den enskildes upplevelser 
kommer inte kunna utläsas i resultatdelen i arbetet. Om önskan finns kommer 
arbetet att återrapporteras. 

Deltagande i studien är frivilligt och Du har rätt att avböja medverkan utan 
särskild förklaring.

Önskar Du mer information, tveka inte att kontakta oss eller huvudansvarig för 
studien Eva Ekwall (se tel. nedan). 

Örebro den 4/1 2012

Studerande: 

Elisabet Torstensson Johanna Rosén 
Tel. 0735- 55 79 40 Tel. 0768- 91 91 20 
E-post: elitoh091@studentmail.oru.se     E-post:johroh094@studentmail.oru.se 

Handledare: 

Margareta Gustafsson Eva Ekwall
Hälsoakademin, Örebro Universitet Hälsoakademin,Örebro Universitet
Tel. 019- 30 36 43 Tel. 019- 30 13 50
E-post: maragareta.gustafsson@oru.se E-post: eva.ekwall@oru.se 
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 Bilaga 3 

Samtyckesformulär

Jag har fått muntlig och skriftlig information angående studien på avdelningen 
som  syftar  till  att  undersöka  sjuksköterskors  upplevelser  vid  PVK 
insättningssituationer och samtycker härmed till att deltaga i studien.  

Ort/datum 

Underskrift 



Bilaga 4 

 
Intervjuguide 

• Hur upplevdes situationen (stressad/ lugn/ bekväm/ obekväm ect.)? 

• Hur var miljön (enkelrum/ flera personer i rummet/ anhöriga ect.)? 

• Följdes avdelningens riktlinjer gällande PVK hanteringen (information 
till patient, dokumentation, hygien ect)? 

• Hur upplevdes patienten (stressad/ lugn/ rädd/ nervös/ okänd patient/ 
känd patient ect.)? 

• Upplevde du några problem under utförandet? 
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