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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att erhålla en perifer venkateter (PVK) är idag en rutinmässig åtgärd inom hälso – 

och sjukvården. Risken för infektion anses som liten, men trots det inträffar allvarliga 

komplikationer, varav en är tromboflebit som kan leda till sepsis.  

Syfte: Syfte var att identifiera riskfaktorer för tromboflebit hos vuxna patienter med perifer 

venkateter.  

Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar av artiklar gjordes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Totalt användes 14 artiklar till studien. I analysen framkom 

sex olika områden som behandlade riskfaktorer för tromboflebit.  

Resultat: Motstridiga resultat påvisades när det gällde tid in situ, placeringen av PVK, val av 

storlek, samt om patienten var kvinna eller man. Infusioner, infusionspumpar, vissa 

läkemedel, diabetes, infektioner, brännskadade patienter samt rökare visade sig öka risken för 

tromboflebit. Införande av riktlinjer visade sig minska risken för tromboflebit.   

Slutsatser: De rekommendationer och riktlinjer som finns idag grundar sig på relativ gammal 

forskning, och det framkommer även där att evidens saknas eller är av låg kvalitet. Mer 

forskning behövs för att kunna säkerställa vilka riskfaktorer som är av betydelse för att 

utveckla tromboflebit, speciellt gällande tid in situ, placering, storlek och betydelsen av kön.  

Nyckelord: Perifer venkateter, riskfaktorer, tromboflebit, vuxna patienter 
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1. BAKGRUND  

 1.1 Perifer venkateter (PVK) 

Att erhålla en perifer venkateter (PVK) är idag en rutinmässig åtgärd inom hälso – och 

sjukvården, för att snabbt och lätt få tillgång till blodbanan (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2005). Skötsel, insättning och dokumentation av PVK har varit en 

självständig sjuksköterskeuppgift i Sverige sedan 1950-talet (Lundgren & Wahren, 1999). En 

PVK består av en tunn plastkateter som med hjälp av en kanyl förs in i en ven, oftast i handen 

eller armen (Forslöw, 2011a). Syftet med en PVK är att intravenöst ge patienten vätska, 

näring, läkemedel samt blodprodukter (Forslöw, 2011a; SBU, 2005). Att kunna administrera 

olika komponenter till patienter via blodbanan har inte alltid varit en självklarhet. Vid en 

tillbakablick i historien till år 1492, då det första försöket till en blodtransfusion via 

anastomos verkställdes visar dokumentation att resultatet blev förödande då alla patienter 

avled (Reviera et al. 2005). År 1950 kom återanvändbara nålar med stylet på insidan för att 

hålla lumen öppen vilket möjliggjorde tillgång till blodbanan (a.a.). År 1957 konstruerades en 

venkateter av plast, det var den första katetern i historien som sterilbehandlades och 

singelförpackades för att minska komplikationer (a.a.). Ytterligare ett par år förlöpte och år 

1977 utvecklades en kateter med intention att uppnå en behagligare inläggning (a.a.). År 1984 

introducerades polyuretan katetern där syftet var att minska frekvensen av tromboflebit samt 

vara skonsammare mot venerna (a.a). Idag finns ett brett utbud av olika PVK. 

Produktutvecklingen fortgår kontinuerligt med målsättning att förbättra katetrarna samt 

minska komplikationer. Material som används i PVK idag är utöver polyuretan också 

polytetrafluoretylen och teflon (Reviera et al. 2005; Forslöw, 2011a). Isaksson och Agvald-

Öhman (2006) menar att risken för infektion är liten vid PVK användning, men trots det 

inträffar allvarliga komplikationer som tromboflebit.  

1.2 Tromboflebit  

Den vanligaste komplikationen av en PVK är tromboflebit (Björkman & Karlsson 2008). 

Incidensen varierar mellan 1 % till 79 % (Lanbeck, 2003). The Intravenous Nurses Society 

fastställde år 1990 att 5 % eller mindre räknades som en acceptabel gräns för förekomst av 

tromboflebit (Tagalgaski et al., 2002; Ahlqvist et al., 2006 ).  

Tromboflebit är en samtidig inflammation och blodpropp i en ytlig ven (SBU, 2005). Den 

karakteriseras av rodnad, ömhet, svullnad, smärta och palpabel hårdhet i venen (Forslöw, 

2011a). Lundgren och Wahren (1999) har utformat en graderingskala (se figur 1) med avsikt 

att kunna bedöma tromboflebit, samt underlätta möjligheten att följa upp vårdkvaliteten vid 

användning av PVK.  Faktorer som påverkar utvecklingen av tromboflebit är bakteriologiska, 

kemiska och mekaniska faktorer (Adolfsson & Luttorp, 1996). Då bakterier orsakar irritation 

i kärlväggen kan det leda till sepsis. Hög användning av infusioner och läkemedel samt 

bristande hygienrutiner vid införandet av PVK:n kan påverka den bakteriella utvecklingen av 

tromboflebit (Higginson & Parry, 2011). Den kemiska tromboflebiten uppkommer i samband 

med att olika typer av läkemedel retar kärlväggen. Exempelvis har antibiotika visat sig öka 

risken för tromboflebit på grund av sitt låga pH värde. Isotona lösningar har visat sig sänka 

tromboflebit risken medan hypotona lösningar ökar risken (Higginson & Parry, 2011). 

Mekanisk tromboflebit uppstår då PVK:n rubbas ur sitt läge, vilket skapar en friktion i venen 

och initierar en inflammation. Det finns flera riskfaktorer för mekanisk tromboflebit såsom 
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storlek på PVK, material och tid in situ (Higginson & Parry, 2011). 

 
Figur 1. Graderingsskala enligt Lundgren och Wahren (1999). Förtydligad av Eiman Johansson (2007). 

Hämtad från Vårdhandboken. 

 

1.3 Regelverk som omger PVK 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, fastställs att hälso- och sjukvården 

skall bedrivas så den uppfyller krav på god hygienisk standard och vård samt tillgodoser 

trygghet och säkerhet. För att patienten skall erhålla god och säker vård är det är av stor 

betydelse att sjukvårdspersonalen innehar praktisk kunskap samt är förtrogna med de lagar 

och förordningar som finns, för att inte utsätta patienten för obehag och komplikationer 

(Forslöw, 2011b). I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2007:19) framkommer det 

att sjukvårdspersonal vid vård, behandling och direktkontakt med en patient skall följa basala 

hygienrutiner, för att begränsa antalet vårdrelaterade infektioner. Även förhindrande av 

smittspridning och hantering av smittförande avfall är av stor vikt i sjukvårdspersonalens 

arbete (SOSFS 2005:26). I ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2005:12, kap. 3, 3§) belyses sjukvårdspersonalens kunskap gällande 

rutiner samt förmågan att utföra sitt arbete på ett säkert och korrekt sätt. Även 

patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet, och trygghet inom 

hälso- och sjukvården samt delger att hälso- och sjukvårdspersonal bär ansvaret för hur de 

fullgör sina arbetsuppgifter.  

En PVK är en medicinteknisk produkt (Forslöw, 2011b) som definieras av Socialstyrelsen 

(SOSFS 2008:1, kap. 5, 1 §) som en produkt som används med avsikt att bland annat 

förebygga och behandla sjukdom. Vid användning av en medicinteknisk produkt ställs 

särskilda krav på sjukvårdspersonal som innefattar kunskap om hantering, funktion och risker 

samt vilka åtgärder som skall tillämpas för att reducera vårdskada. Det ingår även att 

verifiera, ansvara samt uppmärksamma om produkten motsvarar patientens behov. Vid 

inträffad vårdskada skall orsak fastställas, så långt som möjligt, och dokumenteras. Arbetet 

skall även utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, för att kunna 

ge patienten sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som åskådliggörs i lag 

(2010:659, kap.6, 1 §).     

 Patientsäkerhetslagen (2010:659, kap.3, 10 §) delger att dokumentation bedöms som en 

skyldighet i arbetet för en säkrare vård, men med varsamhet för den enskilde patienten. I 

socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 

(SOSFS 2008:14, kap. 2, 7 §) belyses att sjukvårdspersonal som är involverad i patientens 

vård har behörighet att ta del av dokumentation med särskilt stöd ifrån lagen (2008:355, kap. 

4, 5 § ).  
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Som nämnts tidigare är administrering av olika komponenter via PVK ett frekvent förfarande, 

men vissa läkemedel skall inte administreras via PVK (Forslöw, 2011b). Därmed skall 

sjukvårdspersonal även inneha kunskap gällande läkemedelshantering, vilket delges i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2000:1, kap.1, 1 §).  

1.4 Värdegrund för omvårdnad  

Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som aktiv och en del i ett 

sammanhang. Det finns flera centrala värden för omvårdnad som är kopplade till grunden för 

människans existens, bland annat sårbarhet och upplevelse av tillit. Sårbarhet omfattar både 

den biologiska sårbarheten, när kroppen utsätts för fysiska ingrepp, som exempelvis vid en 

PVK inläggning, men också den sociala sårbarheten som innefattar människors 

handlingsmöjligheter. Genom att ha kunskap och respekt för patientens sårbarhet främjas 

hälsan.  Upplevelsen av tillit innefattar både tilliten till sig själv, till andra och till system. Det 

är en förutsättning för att patienten ska kunna anförtro sig till vården. Tilliten kan växa fram 

genom vårdarens öppenhet, engagemang och förtroende (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Tilliten till vården kan försvinna om patienten utsätts för risker som exempelvis vid en 

felaktig PVK hantering.   

För att kunna ge bästa möjliga vård krävs kunskap. Med hälso – och sjukvårdens växande 

krav ihop med den minskade resurstilldelningen blir efterfrågan allt större på att åtgärder är 

vetenskapliga underbyggda. Detta i sin tur kräver systematiska kunskapssammanställningar 

som frambringar bästa evidens (Willman et al., 2011).  

1.5 Riktlinjer för PVK 

De riktlinjer som används generellt för hälso- och sjukvården är utarbetade av Socialstyrelsen. 

Riktlinjerna är inte juridiskt bindande, men enligt rekommendation bör de efterföljas med 

avsikt att bedriva vård av god kvalitet och hög säkerhet (Socialstyrelsen, 2012).  Riktlinjerna 

som efterföljs idag inhämtas från Vårdhandboken, som i sin tur bygger på Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Ansvarig utgivare för Vårdhandboken är företaget Inera AB, 

som ägs av alla landsting och regioner. Inera AB får sina uppdrag ifrån center för eHälsa i 

samverkan (Bengtsdotter, 2011). Redaktionen som ansvarar för kapitlens innehåll i 

Vårdhandboken utarbetas ihop med faktagranskare och författare som är specialister/experter 

inom sitt verksamhetsområde och skall vara kvalitetssäkrat och utgå ifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Vårdhandboken, 2012). Riktlinjerna som används vid PVK hantering är 

skrivna av en vårdutvecklare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus samt faktagranskad av en 

överläkare på operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov.  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska belyses förmågan att 

följa gällande författningar, riktlinjer och rutiner (Socialstyrelsen, 2005). De riktlinjer och 

rekommendationer som innefattar PVK hantering idag gäller bland annat tillämpning av 

basala hygienrutiner vid handhavande med syfte att förebygga smittspridning. 

Vårdhandbokens riktlinjer rekommenderar även byte av PVK var 48-72 timme för att minska 

risken för komplikationer . Riktlinjerna belyser också vikten av inspektion av insticksstället 

flera gånger dagligen och minst en gång per 8 timmar. Förband ska kontrolleras och det ska 

även ske en regelbunden omprövning utav behovet av infarten. Om en PVK av någon 

anledning inte byts ut ska orsaken till det dokumenteras i journalen (Forslöw, 2011c).   
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I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2 §, betonas att sjukvården skall bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård, vilket bland annat innebär som nämnts tidigare att den 

ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. En stor andel av 

patienter inom vården kommer någon gång i kontakt med en PVK, och riskerar därmed 

att utsättas för komplikationer (Eiman–Johansson, 2007).  Det är av stor vikt att identifiera de 

riskfaktorer som finns för att utveckla tromboflebit, med strävan mot en säkrare PVK 

hantering.           

2. SYFTE 

Syftet var att identifiera riskfaktorer för tromboflebit hos vuxna patienter med PVK.  

3. METOD 

Metoden för studien var en systematisk litteraturstudie. Det innebär att man söker, kritisk 

granskar och sammanställer litteraturen inom ett valt ämne (Forsberg och Wengström, 2008; 

Polit & Beck, 2012).  

3.1  Sökstrategi  

Elektronisk sökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed med användning av Subject 

Headings respektive MeSH-termer. Två sökningar genomfördes. Sökorden som användes vid 

sökning 1 i Cinahl och PubMed var: “Catheterization Peripheral”, ”Phlebitis” och ”Risk 

factors”. Sökorden kombinerades med den booleska termen AND. 

Sökorden som användes vid sökning 2 i Cinahl var: “Catheterization Peripheral”, ”Phlebitis” 

och ”Prevention *”. Vid sökning 2 i PubMed användes orden ”Catheterization Peripheral”, 

“Phlebitis” samt ”Prevention and control”. Sökorden kombinerades med den booleska termen 

AND. I Cinahl användes begränsningarna peer-reviewed, år 2000-2012, engelska, vuxna (18 

år och uppåt). I PubMed användes begränsningarna år 2000-2012, engelska, vuxna (19 år och 

uppåt). Se bilaga 1.  

3.2 Urval 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om riskfaktorer för att kunna besvara 

studiens forskningsfråga. Studier exkluderades om de innefattade kateter belägen i centralt 

kärl (central venkateter, port-à-cath, PICC-line). Även review artiklar samt artiklar som 

saknade etiskt resonemang exkluderades.  

Vid urval 1 lästes titlar, artiklar som inte motsvarade syftet samt var dubbletter exkluderades. 

Vid urval 2 lästes abstract, artiklar som inte motsvarade syftet exkluderades. Urval 3 bestod 

av att läsa hela artiklar. Artiklar som saknade etiskt resonemang eller var review artiklar 

exkluderades. Tre artiklar valdes även bort på grund av låg kvalitet. Ytterligare tre artiklar 

fick exkluderas då de inte inkom inom kursens tidsram. 
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3.3 Bearbetning och analys 

De 14 artiklarna som författarna valde att inkludera i studien bedömdes och granskades 

utifrån Forsbergs och Wengströms (2008) granskningsmallar för kvantitativ metod. Det som 

granskades i studierna var: datainsamlingsmetod, resultat, urval, bortfall och bias. Artiklarna 

lästes upprepade gånger av båda författarna, först var för sig och sedan gemensamt för att 

identifiera riskfaktorer för tromboflebit. Avsnitt i artiklarnas resultatdel som svarade på 

författarnas syfte användes. Denna text sammanställdes sedan i ett dokument och innehållet i 

varje del granskades. Utifrån innehållet formades områden som färgkodades.  De resultat som 

stämde överens med områdena markerades med samma färgkod som området.  

3.4 Forskningsetiska övervägande 

World Medical Association (WMA), 2012 har reviderat Helsingforsdeklarationen som är en 

sammanställning av etiska principer, som alla forskare måste följa. Deklarationen säger bland 

annat att vid forskning på människor ska omsorgen om dem som är föremål för 

undersökningen alltid gå före vetenskapens och samhällets intressen. Deltagaren ska även 

informeras om att det har rätt att avstå från att delta i studien och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande. Forskningen ska också främja respekt för alla människor och skydda 

deras hälsa och rättigheter. Författarna instämmer med de etiska principerna som 

Helsingforsdeklarationen behandlar, och valde därför att endast inkludera artiklar som fört ett 

etiskt resonemang. Detta förhållningssätt styrks även av Polit och Beck (2012) som menar att 

alla artiklar som inkluderas i en litteraturstudie bör föra ett etiskt resonemang. Författarna 

strävade efter att återge artiklarna så korrekt som möjligt, utan att innehållet förvanskades 

eller förvrängdes.   

4. RESULTAT 

Följande sex områden som påträffades i resultatet beskrev faktorer som hade betydelse för 

utvecklingen av tromboflebit: placering av PVK, PVK tid in situ, storlek, antal PVK och extra 

utrustning, läkemedel och infusioner via PVK, patientkarakteristiska samt bristande 

följsamhet till riktlinjer. 

4.1 Placering av PVK   

Placeringen av PVK påverkade utveckling av tromboflebit (Cicolini et al., 2009; Rego- 

Furtado, 2011; Nassaji-Zavareh & Ghorbani, 2007 & Uslusoy & Mete, 2008). Cicolini et al. 

(2009) visade att tromboflebit frekvensen var signifikant högre hos patienter med PVK på 

ryggsidan av handen jämfört med PVK i armvecket (p= 0,001). Motstridigt resultat påvisades 

i två studier som istället menade att placering av PVK i armvecket ökade risken för 

tromboflebit (Uslusoy & Mete, 2008; Rego-Furtado, 2011). Uslusoy och Mete (2008)  

påvisade även att placering av PVK på ryggsidan av handen utvecklade mindre tromboflebit i 

jämförelse med insättning av PVK i nedre extremitet. Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007) 

visade även de på en ökad risk för tromboflebit vid placering av PVK i nedre extremitet 

jämfört med övre extremitet. 

 En ökning av tromboflebit kunde även ses då insättning av PVK ägde rum på akuten jämfört 

med en operationssal (Uslusoy & Mete, 2008).  
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4.2  PVK tid in situ 

Flera studier undersökte om de förekom någon skillnad i förekomsten av tromboflebit vid 

regelbundet byte av PVK jämfört med byte endast vid klinisk indikation (Barker et al., 2004; 

Nishanth et al., 2009; Van Donk et al., 2009 & Richard et al., 2010). Resultatet i studierna av 

Nishanth et al. (2009) och Barker et al. (2004) visade att tromboflebit utvecklades mer vid 

byte vid klinisk indikation (p=0,0001 respektive p=0,003). Risken för tromboflebit minskade 

med 90 % i gruppen där PVK byttes regelbundet i jämförelse med klinisk indikation 

(Nishanth et al., 2009). Motstridigt resultat visades i studierna av Van Donk et al.(2009) och 

Richard et al.(2010) då ingen signifikant skillnad mellan grupperna påvisades (p =0,71 

respektive p=0,34).  

Studierna visade även på delade meningar gällande tid in situ (Abbas et al., 2007; Rego-

Furtado, 2011;Lee et al., 2009; Barker et al., 2004; Uslusoy & Mete., 2008 och Hasselberg et 

al., 2010). I studien av Lee, et al. (2009)  påvisades högre frekvens av tromboflebit hos PVK 

som avlägsnats inom 48-72 timmar än hos de som avlägsnades inom 72-131 timmar (p=0,01). 

Barker et al. (2004) och Rego – Furtado (2011) kunde påvisa att utvecklingen och 

uppkomsten av tromboflebit ökade när PVK legat in situ mer än 48 timmar. Vilket motsägs av 

Uslusoy och Mete (2008) som menade att PVK med tid in situ mer än 24 timmar orsakade 

mer tromboflebit. I studierna av Abbas et al. (2007)  och Hasselberg et al. (2010) 

konstaterades att det var signifikant fler patienter som utvecklade tromboflebit när PVK hade 

suttit in situ mer än 72 timmar än hos patienter där PVK avlägsnats inom 72 timmar (p=0,016 

respektive p= 0,03).   

4.3 Storlek, antal PVK och extrautrustning 

Motstridiga resultat visades gällande val av storlek på PVK. Cicolini et al. (2009) visade att 

tromboflebit incidensen var signifikant högre hos patienter med storlek 1,3–1,7 mm än storlek 

0,9 mm (p< 0,001). Även Rego- Furtado (2011) visade att storleken 1.3 mm ökade risken för 

tromboflebit.  Det här motsägs av Hasselberg et al., 2010; Abbas et al., 2007; Nassaji-Zavareh 

och Ghorbani, 2007 samt Uslusoy och Mete, 2008, som visade att det inte fanns någon 

korrelation mellan storleken på PVK:n och tromboflebit.                                                                   

Panadero et al. (2002) visade mindre frekvens av tromboflebit i gruppen som hade använt två 

PVK. Gruppen med en PVK använde den innan, under och efter operation. Gruppen med två 

PVK använde den första PVK innan och under operation och den andra PVK:n efter 

operation.  

Martínez et al. (2009) visade att trevägskranar inte minskade risken för tromboflebit, men 

kunde minska risken för mekaniska komplikationer.  

4.4 Läkemedel och infusioner via PVK   

Olika typer av infusioner och läkemedel kunde påverka utvecklingen av tromboflebit (Barker 

et al., 2004; Rego-Furtado, 2011; Uslusoy & Mete, 2008). I studien av Barker et al. (2004) 

konstaterades att infusioner ökade risken för tromboflebit. Rego – Furtado (2004) och 

Uslusoy och Mete (2008) kunde även de påvisa att risk för tromboflebit utveckling fanns då 

patienten administrerades hypertona vätskor och läkemedel. Vidare menade Uslusoy och 

Mete (2008) att patienter med infusionspump och de som administrerades läkemedel fyra 

gånger dagligen istället för tre gånger ökade risken för tromboflebit. Enligt Rego-Furtado 

(2011) var kärlirriterande läkemedel och tillförsel av antibiotika det som ökade risken mest.   
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4.5 Patientkarakteristiska 

Det var ingen signifikant skillnad mellan frekvensen av tromboflebit och ålder (Cicolini et al., 

2009; Uslusoy & Mete., 2008 och Nassaji- Zavareh& Ghorbani, 2007).  

Det förelåg dock en signifikant skillnad gällande kön (Cicolini et al., 2009;Van Donk et al., 

2009 & Nassaji-Zavareh & Ghorbani, 2007). Van Donk et al. (2009) upptäckte en signifikant 

ökning av tromboflebit hos kvinnor jämfört med män (p=0,003). Även Nassaji-Zavareh och 

Ghorbani (2007) och Cicolini et al. (2009) kunde påvisa att utveckling av tromboflebit var 

högre hos kvinnor jämfört med män. Det här motsägs av Abbas et al. (2007) och Uslusoy och 

Mete (2008) som i sina studier visade att kön inte hade någon betydelse.  

Rego- Furtado (2011) och Nassaji-Zavareh och Ghorbani (2007) menade att diabetes var en 

riskfaktor för uppkomst av tromboflebit. Även infektioner samt brännskadade patienter visade 

sig vara riskfaktorer för tromboflebit (Nassaji-Zavareh& Ghorbani, 2007). Rego-Furtado 

(2011) kunde även påvisa att rökning var en riskfaktor för utveckling av tromboflebit.  

4.6 Bristande följsamhet till riktlinjer 

I studien av Lopez et al. (2004) påvisade en signifikant minskning av tromboflebit efter att 

interventionen ägde rum då en förbättring av riktlinjerna infördes (p=0,05).  

4.7 Syntes 

Studierna visade att placering av PVK påverkade tromboflebit risken. Placering i armvecket 

(två studier), och nedre extremitet (två studier) ökade risken för tromboflebit, medan 

placering på ryggsidan av handen visade sig både minska (en studie) eller öka risken (en 

studie). Insättning av PVK på operationssal minskade frekvensen av tromboflebit jämfört med 

en akutavdelning (en studie). 

Att byta PVK vid klinisk indikation respektive vid regelbundet byte visade sig både öka 

tromboflebit frekvensen (två studier) men också att det inte förekom någon skillnad (två 

studier). Det framkom inte någon samstämmighet gällande PVK tid in situ då tromboflebit 

frekvensen kunde öka vid både 24, 48 och 72 timmar (sex studier). 

Ålder visade sig inte påverka tromboflebit frekvensen (tre studier). Det gick inte att påvisa 

någon lämplig PVK storlek då större storleken både visade sig öka tromboflebit frekvensen 

(två studier) samt inte påverka tromboflebit frekvensen överhuvudtaget (fyra studier). 

Kvinnliga patienter hade en högre trombofelbit frekvens (tre studier) samtidigt påvisades 

motstridigt resultat (två studier). Det visade sig även att två PVK utvecklade mindre 

tromboflebit än en PVK (en studie).  

Det framkom att läkemedel (tre studier), infusioner (tre studier), infusionspump (en studie), 

diabetes (två studier), infektioner (en studie), brännskadade patienter (en studie) samt rökare 

(en studie) ökade tromboflebit frekvensen.  

Införande av riktlinjer minskade frekvensen av tromboflebit (en studie), och för att minska 

risken för mekaniska komplikationer kunde en trevägskran användas (en studie).  
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5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  

Då ämnet för litteraturstudien valts började författarna formulera en sökfråga som sedan 

frambringade en frågeställning. Valda ord kontrollerades mot ämnesordslista i Svenska MeSH 

för att reducera risken för att relevanta ord skulle uteslutas.  

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. 

Cinahl valdes då den fokuserar på vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad. PubMed 

valdes då den innehåller artiklar inom området medicin och omvårdnad. En sökning gjordes 

även i databasen Amed eftersom även den publicerar artiklar inom området medicin, 

rehabilitering och palliativ vård. Sökningen gav inga nya studier och togs därför inte med.  

I databasen Cinahl användes Cinahl Headings samt explode för att minska risken att gå minste 

om artiklar som svarade på frågan för litteraturstudiens syfte. I PubMed söktes valda sökord 

fram via MeSH termer. 

I den första sökningen som gjordes med ordet ”Risk factors” hittades ett begränsat antal 

artiklar i databaserna. En andra sökning gjordes därför med orden ”prevention”* och 

”prevention and control”. Sökorden prevention* och ”prevention and control” användes då 

studiens ursprungliga syfte var att undersöka förebyggande åtgärder. Databasens Suggest 

Subject Heading i Cinahl föreslog först ordet Preventive Health Care, men det gav inget 

resultat. Författarna valde därför att använda fritextordet Prevention* med trunkering för att få 

en bredare sökning. Med fritext sökning ökar sensitiviteten i sökningen, men med en 

kombination av fritext ord och ämnesord balanseras sökningen (Willman et al., 2011). 

Författarna ansåg att sökorden var relevanta även för de omformulerade syftet som 

behandlade riskfaktorer.  

Sökorden söktes var för sig innan de kombinerades med den booleska sökoperatoren AND, 

vilket medför att sökningen fokuserar på ett mera begränsat område (Willman et al., 2011). 

Istället för att göra sökningen i två omgångar skulle författarna kunnat kombinera de olika 

sökorden till en sökning med användning av den booleska sökoperatoren OR.  

Dubbletter av artiklarna förekom i sökningarna vilket kan ses antingen som att sökningarna 

var otillräckliga eller att sökningarna täckte kunskapsområdet och databassökningarna var 

tillräckliga.   

Författarna valde att begränsa sökningen till artiklar skriva på engelska då engelska är det 

språk som författarna behärskar. Det kan ha gjort att relevanta artiklar på andra språk 

utelämnades. Sökningen begränsades till år 2000-2012 för att få fram den mest aktuella 

forskningen som publicerats. 

 

Alla artiklar i litteraturstudien skulle vara peer-reviewed, vilket innebär enligt Willman et al. 

(2011) att expertis inom området granskat artiklarna innan publicering. I databasen Cinhal 

valdes peer-reviewed som limits. PubMed saknade den funktionen vilket resulterade i att 

författarna kontrollerade den tidskrift som publicerat artikeln för att se att den var granskad av 

oberoende forskare. Granskningen visade att alla artiklar var peer-reviewed.  

 

Författarna exkluderade totalt 13 artiklar. Tre av artiklarna hade en låg kvalitet. Två av 

artiklarnas resultatdel visade på felaktig tabell som inte stämde överrens med den löpande 

texten, vilket gjorde resultatet svårtolkat och osäkert. I den tredje artikeln som exkluderades 
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var undersökningens gruppen inte beskriven. Studien avsåg inte heller att undersöka 

riskfaktorer för tromboflebit utan istället gjordes en jämförelse mellan CVK, PVK och olika 

typer av antibiotika vs antibiotika preparatet Vancomycin. För att få ett säkrare resultat som 

svarade mot syftet valdes därför artiklarna bort.  

Ytterligare sju artiklar exkluderads då författarna endast valde att inkludera artiklar som fört 

ett etiskt resonemang. Ytterligare tre artiklar som inte inkom inom kursens tidsram 

exkluderades. Vid genomgång av studiernas abstract ansåg författarna att studiernas resultat 

inte kunnat påverka resultatet i litteraturstudien i någon betydande utsträckning. I efterhand 

ser litteraturstudiens författare att en effektivare tidsplanering varit önskvärt, samt att alla 

artiklar som inte fanns i fulltext skulle ha beställts omgående i anslutning till 

databassökningarna.  

 

Artiklarna som författarna valde att inkludera bedömdes och granskades utifrån Forsbergs och 

Wengström (2008) granskningsmall för att få en uppfattning om artiklarnas kvalitet. I 

litteraturstudien ingick enbart kvantitativa studier vilket kan ses som en styrka. Av 14 artiklar 

var sex RCT – studier. RCT- studier betraktas som en kvalitetsindikator och har ofta ett starkt 

bevisvärde (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Dock visade ett flertal RCT-studier på 

uppenbara brister då bortfallsanalys och power beräkning inte utförts.  

Vid bearbetning och analys av artiklarna identifierade författarna riskfaktorer för 

tromboflebit. Det kan dock ha förekommit att författarnas förförståelse av vad en riskfaktor 

var, påverkade identifieringen av riskfaktorer, som i sin tur kan ha haft en inverkat på 

resultatet.   

5.2 Resultatdiskussion   

Placering av PVK  

I litteraturstudien framkom motstridiga uppgifter vid placering av PVK, det framkommer 

dock att placering på handrygg är att föredra. Vårdhandboken styrker resultatet i 

litteraturstudien och menar att en PVK ska placeras på handrygg eller underarmen. I en av 

studierna placerades dock fler PVK på ryggsidan av handen än jämfört med andra ställen 

vilket kan ha gett ett missvisande resultat. Det fanns även risk för att definitionen av 

tromboflebit kunde tolkas olika vilket gör det svårare att säkerställa resultatet. 

En placering vid armvecket visade sig öka risken för tromboflebit. Resultaten styrks av en 

svensk studie som beskriver sjuksköterskors kliniska resonemang vid skötsel av PVK (Eiman-

Johansson et al., 2009). Även metodlitteratur som används i sjuksköterskeutbildningen menar 

att placering i armvecket kan leda till en minskad rörlighet för patienten, samt om 

tromboflebit uppstår i de stora kärlen går de förlorade tills tromboflebiten läkt ut, vilket leder 

till onödigt lidande för patienten (Björkman & Karlsson, 2008). Även Vårdhandboken menar 

att armvecket bör undvikas och styrker därmed resultatet i litteraturstudien. Då bortfall och 

insättningsmetoden inte beskrivs i studierna är det dock svårt att säkerställa resultatet.   

Risken för tromboflebit ökade också om placeringen skett i nedre extremitet. 

Metodlitteraturen för sjuksköterskeutbildningen styrker detta, och menar att placering i nedre 

extremitet ökar risken för tromboflebit och ska undvikas (Björkman & Karlsson, 2008). Även 

Vårdhandboken styrker resultatet i litteraturstudien och menar att en placering i nedre 

extremitet ska undvikas (Forslöw, 2011c). Inte heller här diskuteras bortfall eller 

insättningsmetoden i studierna, vilket gör det svårt att säkra resultatet.   
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Placering av PVK i en operationssal reducerade risken för att utveckla tromboflebit i 

jämförelse med en akutavdelning. Den ökade risken av tromboflebit på akuten kan tänkas 

bero på ett högre arbetstempo. Dessutom är smittförebyggandeåtgärder av stor vikt i en 

operationssal både före, under och efter en operation för att förebygga infektioner (Hambraeus 

& Tammelin, 2010). Vilket kan tänkas vara anledningen till att mindre tromboflebit uppstod i 

en operationssal. Resultatet är dock osäkert eftersom studien inte beskriver bortfall och olika 

personer samlade in data. 

PVK tid in situ  

Två studier påvisade att tid in situ >72 timmar ledde till en signifikant ökning av tromboflebit. 

En studie av Van der Mee-Marquet (2007) styrker resultatet. Även Vårdhandboken styrker 

resultatet och menar att tid in situ bör vara max 72 timmar (Forslöw, 2011a). Studierna visade 

dock på ett stort bortfall vilket kan ha påverkat resultatet negativt.  

Beträffande regelbundet byte var 48:e timma jämfört med byte vid klinisk indikation visade 

två studier en betydligt lägre frekvens av tromboflebit vid regelbundet byte. Vårdhandboken 

styrker delvis resultatet i litteraturstudien då de menar att ett regelbundet byte var 48-72 

timma reducerar komplikationer som tromboflebit. I studierna förekom inte blindning och de 

var även ett stort bortfall vilket kan ha påverkat resultatet negativt.  

En viktig aspekt är att både Idvall & Gunningberg (2006), Vårdhandboken (Forslöw, 2011 a) 

samt en rapport från SBU (2005) beskriver att det behövs fler och större studier för att få veta 

hur länge en PVK kan sitta i kärlet utan att komplikationer uppstår. 

 

 Storlek, antal PVK och extrautrustning  

Större storlekar av PVK visade sig kunna öka risken för tromboflebit. Resultatet styrks av en 

multi-center studie utförd av Curran et al. (2000). Även Vårdhandboken styrker resultatet i 

litteraturstudien och menar att en så liten storlek som möjligt ska användas (Forslöw, 2011c). 

I studierna framkommer ingen information gällande insättningsproceduren. Om bristande 

aseptik har funnits kan resultatet ha påverkats, då bakterier runt insticksstället är en riskfaktor 

för infektion om större PVK används (Forslöw, 2011c). I en av studierna behandlas inte 

bortfall och definitionen av tromboflebit kan ha tolkats olika vid datainsamling hos båda 

studierna.  

En studie kunde påvisa att patienter som erhållit två PVK under vårdtiden utvecklade mindre 

tromboflebit i jämförelse med användning av en PVK.  Resultatet anses av författarna till 

litteratur studien som relativt logiskt, då gruppen med patienter som fick två PVK inte var 

tvungna att använda samma PVK till all administrering pre, intra och postoperativt, utan bytte 

till andra handen vid den postoperativa fasen. Därmed fördelades belastningen, vilket i sin tur 

kan ha lett till reducering av både kemisk tromboflebit och infusions tromboflebit. Det är 

däremot svårt att generalisera resultatet, då PVK var insatt på en operationssal under goda 

hygieniska förhållanden.  

Tromboflebit kunde inte reduceras vid användning av trevägskran, men minskade risken för 

mekaniska komplikationer. Resultat bedöms som osäkert och svårt att generalisera då gruppen 

med trevägskran hade högre ålder, mindre frekvens av HIV samt administrerades mera 

frekvent med antibiotika.  Dock anser författarna till litteratur studien att det är rimligt att anta 

att mekaniska komplikationer kan reduceras med användning av trevägskran då 
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kontamineringsrisken minskar. PVK:n löper även mindre risk för att rubbas ur sitt läge, vilket 

även styrks av den amerikanska studien från Higginsson och Parry (2011).  

Läkemedel och infusioner via PVK 

 Resultatet visar att olika typer av infusioner, hypertona vätskor samt kärlirriterande 

läkemedel påverkar utvecklingen av tromboflebit. Resultatet styrks av studie från Higginson 

och Parry (2011) samt metodlitteraturen för sjuksköterskeutbildningen av Björkman och 

Karlsson (2008). Även Vårdhandboken menar att kärlirriterande läkemedel och vätskor som 

exempelvis antibiotika kan bidra till en ökad tromboflebit frekvens (Forslöw, 2011a), vilket 

styrker resultatet i litteraturstudien.  

Patientkarakteristiska 

Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan frekvensen av tromboflebit och ålder.  

Resultaten bekräftas även i en rapport från SBU (2005) samt en svensk studie av Idvall och 

Gunningberg (2006). Två av studierna visar på en relativ låg medelålder vilket kan ha 

påverkat resultatet, då en högre ålder på studiedeltagarna skulle kunna påvisa fler tromboflebit 

fall.  

Flera studier visar att det finns en större risk för tromboflebit hos kvinnor jämfört med män. 

Noterbart är att en studie inkluderade fler kvinnor än män, vilket således kan tänka sig ha 

påverkat utfallet. Två av studierna diskuterar inte bortfall något som gör det svårt att 

generalisera resultaten. Studierna som visade på motsatsen hade en jämn fördelning av 

kvinnor och män och borde därför inte påverkat resultatet. Det finns dock brister då den ena 

studien inte diskuterar bortfall och den andra studien hade få deltagare och ett stort bortfall 

vilket minskar studiernas tillförlitlighet. Följaktligen är det svårt att avgöra om kön var någon 

riskfaktor för tromboflebit då kvaliteten på studierna varierar.  

Patienter med diabetes, infektioner, brännskador samt patienter som rökte visade på mer 

tromboflebit. Vårdhandboken anser att sjukdomar kan orsaka mer tromboflebit (Forslöw, 

2011a), och styrker därmed resultatet i litteraturstudien. Studierna beskriver dock inte bortfall 

eller metod för insättning av PVK.  

 Bristande följsamhet till riktlinjer 

Införandet av riktlinjer gav en minskning av tromboflebit. Det här styrks även av tre svenska 

studier: Ahlqvist et al. (2006), Lundgren och Wahren (1999) och Idvall och Gunningberg 

(2006). Något som kan ha påverkat studiens resultat var att sjuksköterskorna inte själva var 

ansvariga för insättning av PVK, och det fanns en svårighet att se om en total följsamhet till 

riktlinjerna efterföljdes. Men vid mätning av sjuksköterskornas kunskap efter interventionen 

visa det sig att sjuksköterskorna var betydligt mer kunniga när det gällde PVK hanteringen. 

Det är rimligt att anta att följsamhet till riktlinjer kan minska uppkomsten av tromboflebit och 

därtill även öka vårdpersonalens kunskap. Det visar också vilken betydelse riktlinjer har och 

hur de kan skapa en säkrare vård, förutsatt att riktlinjerna är gjorda på ett vetenskapligt sätt. 

5.3 Konklusion 

Många möjliga riskfaktorer har presenterats i litteraturstudien, dock har de flesta studierna 

presenterat motstridiga resultat. Att värdera studiernas resultat har erbjudit svårigheter, då 

forskarna i många av studierna har valt att studera en specifik faktor relaterat till en viss 

population. Under arbetets gång har författarna till litteraturstudien funnit att den forskning 
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som ligger till grund för PVK hanteringen idag, det vill säga rekommendationer, riktlinjer och 

kunskapsunderlag från bland annat SBU och Vårdhandboken grundas på äldre forskning. 

Tänkvärt är dessutom att många av de studierna som ligger till grund för dagens PVK 

hantering har exkluderats efter kritisk granskning av litteraturstudiens författare. Såldes måste 

tillförlitligheten till både SBU och Vårdhandboken begrundas, då en otillförlitlig forskning 

kan minska patientens tillit till vården, och därmed även påverka förtroendet för vården.   

5.4 Klinisk nytta     

Då motstridigheter i resultaten påvisades blir en generell slutsatts svår att formulera som 

sedan kan tillämpas i den kliniska vardagen. Det framgår dock hur viktigt det är med kliniska 

riktlinjer, både gällande utformningen och hur det sen efterföljs. Riktlinjerna ligger till grund 

för den svenska sjuksköterskeutbildningen och har en betydelse i undervisningen. Rätt 

kunskapsunderlag skulle kunna påverka utvecklingen av sjuksköterskornas kliniska blick och 

erfarenhet, och på så sätt minska antalet tromboflebitfall. Litteraturstudiens författare menar 

att de rekommendationer och riktlinjer som finns idag ska efterföljas, men det måste finnas 

en kritisk granskning och reflektion från vårdpersonalens sida beträffande expertisen bakom 

Vårdhandbokens kapitel gällande PVK. Även en reflektion över varje enskild patient som får 

en PVK är nödvändig, då varje patient är unik med olika förutsättningar. Detta för att främja 

hälsa och minska lidande. Vidare anser författarna till litteraturstudien att allvarlighetsgraden 

gällande tromboflebit måste lyftas fram. PVK är måhända en för vanlig och återkommande 

åtgärd inom sjukvården, att den många gånger kanske inte uppfattas som något som faktiskt 

kan leda till allvarliga komplikationer som exempelvis sepsis, om den inte hanteras på ett 

korrekt sätt.  

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Trots den kunskaps- och produktutvecklig som skett genom åren behövs ytterligare forskning 

inom området, då det framkommer att evidens saknas eller är av låg kvalitet. Att studera 

riskfaktorer som tid in situ, placering, storlek och betydelsen av kön skulle innebära att ett 

starkare kunskapsunderlag och att säkrare riktlinjer skulle kunna utformas. Som nämnts 

tidigare så har Lundgren och Wahren (1999) utformat en graderingskala för att kunna bedöma 

tromboflebit. Det skulle dock behövas en enhetlig definition av tromboflebit som gör det 

lättare att jämföra olika resultat, istället för ett flertal olika bedömningsskalor som används i 

nuläget. Det behövs även forskning på vad som händer efter borttagandet av en PVK då 

tromboflebit kan utvecklas 14 dagar eller ännu längre efter avlägsnandet (Björkman & 

Karlsson, 2008;White, 2001).  
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PVK legat in situ >48 timmar. 

Tillförsel av infusioner ökade 

risken för tromboflebit. 
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Cicolini, G., Pollidoro Bonghi, 

A., Di Labio, L,. Di Mascio, R. 

(2009). 

 

Position of peripheral venous 

cannulae and the incidence of 

trombophlebitis: an 

observational study. 

 

Journal of Advance Nursing 

65(6), 1268-1273. 

 

 

Land: Italien 

 

 

 

 

Undersöka den mest lämpliga 

platsen att sätta en PVK i syfte 

att reducera incidensen av 

tromboflebit. 

Observationsstudie 

Population: Patienter inskriva 

på kirurgiska och medicinska 

avdelningar på ett sjukhus i 

Italien. Patienter som redan fått 

en PVK på akuten, och 

inskrivna mindre än 12 timmar 

samt patienter med blodsmitta 

exkluderades.   

Urval: Konsekutiv ur val av 

427 patienter. Män: 141(33 %), 

Kvinnor: 286 (67 %). 

Medelålder: 48,3 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerad observations 

protokoll.  

Analysmetod: Chi-kvadrat test  

 

 Styrkor: Tydlig beskrivning av 

syfte, metod och datainsamling. 

Check lista för tromboflebit. 

Samma specialist sjuksköterska 

utförde alla observationer på 

patienterna.  

Svagheter: Durationen mellan 

PVK insättningen och 

borttagningen inkluderades inte 

i studien.  

Definitionen på tromboflebit 

mäts och tolkas olika därför är 

det svårt att generalisera 

fynden. 

Bortfall diskuteras ej 

 

Resultat: Det var ingen 

signifikant skillnad mellan 

tromboflebit frekvensen och 

ålder. 

 Det var däremot en signifikant 

skillnad när det gällde kön, då 

förekomsten av tromboflebit var 

högre hos kvinnor än hos män.  

Tromboflebit frekvensen var 

signifikant högre hos patienter 

med PVK på handrygg jämfört 

med PVK i armvecket (75 %) 

jämfört med (62,7 %) (p = 

0,001).  

Gällande storlek på PVK:n var 

tromboflebit incidensen 

signifikant högre hos patienter 

med storlek 1,3–1,7 mm än 

storlek 0,9 mm (p< 0,001).  
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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, 

3358-3363. 

 

Land: Sverige 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors följsamhet till 

nationella riktlinjer (i Sverige) 

för PVK och för att etablera 

komplikations frekvens 

kopplad till tid in situ och nål 

storlek.  

Observationsstudie 

Population: Patienter som 

opererades mellan sep 2008 – feb 

2009. Endast vuxna patienter.  

Urval: Alla patienter på en kirurgi 

avdelning blev prospektiv och 

konsekutivt registrerade i data 

programmet PRIS.  Resultatet blev 

196 patienter (129 kvinnor, 67 män). 

Medelålder var 60 år. Bortfall: 17 

patienter på grund av att 

informationen om PVK inte 

registrerades korrekt i 

dataprogrammet PRIS.  

Datainsamlingsmetod: 

Strukturerad observations protokoll.  

Analysmetod: Chi-kvadrat test samt 

Fishers exakta.  

 Styrkor: Klar och 

tydlig forskningsfråga. 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod 

och analysmetod.  

Bortfall beskrivs 

 

Svagheter: Studien 

inkluderade bara 

patienter från en 

avdelning vilket gör det 

svårt att generalisera 

fynden.   

 Resultat: Ingen korrelation mellan 

PVK storlek och incidensen av 

tromboflebit visade sig.  

Det fanns en signifikant ökning av 

tromboflebit i PVK som satt mer än 72 

timmar.  
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Lee, W.L., Chen, 

H.L., Tsai, T.Y., 

Lai, I.C., Chang, 

W.C., Huang, C.H. 

& Fang, C.T. 

(2009).  

 

Risk factors of 

peripheral 

intravenous catheter 

infection in 

hospitalized 

patients: A 

prospective study of 

3165 patients.  

 

American Journal 

of Infection 

Control, 37, (8), 

683-686.  

 

Land: Taiwan.  

Beskriva riskfaktorer 

för PVK samt 

undersöka vilka 

riskfaktorer som 

ökar infektionsrisken 

och om utökning av 

intervall för 

regelbundet byte 

från 48-72h till 72-

96h föreligger som 

en riskfaktor för 

PVK infektion.  

 

 

Prospektiv observationsstudie 

Population: Studien utfördes på Cathay General 

Hospital i Taipei, Taiwan från den första januari 

2005 till den tjugonde augusti 2005. Patienterna var 

inneliggande på kirurg och medicin avdelning.  

Inkluderades gjorde patienter som skulle använda 

PVK över 48 timmar. Om användning av PVK 

användes för blodtransfusion, fettlösliga infusioner 

eller kemoterapi skedde exkludering. 

Urval: Kvinnor och män över 20år som skulle 

vårdas på kirurg alternativt medicin avdelning Totalt 

3165 patienter ingick i studien, 1671 män och 1494 

kvinnor . 52 % var 65år eller äldre.  Totalt användes 

6538 PVK.   

Datainsamlingsmetod: Patienterna randomiserades 

in till grupper där patientens ansvariga läkare 

avgjorde tiden då PVK skulle avlägsnas 48, 72 eller 

96 timmar. PVK:n observerades av en IV terapeut 

efter redan klar definition där minst två symtom av 

tromboflebit skulle yttrat sig.  

Analysmetod: X2 – test  

Styrkor: Tydligt beskrivet syfte 

metod, urval och resultat del. 

Tydlig beskrivning av 

tillvägagångssätt vid inläggning 

och observation av PVK. 

 Använde klar definition av 

tromboflebit, minskade risk för 

feltolkningar.  

Stort urval av patienter. Samma 

inläggningsteknik användes för 

alla patienter.  

Svagheter: Tveksamhet finns om 

läkarna/Kirurgerna skulle hålla 

koll på hur länge katetrarna skulle 

ligga inne, kan tiden ha missats 

ibland?   

Ingen bortfalls analys finns utförd. 

Resultat kan ej generaliseras till 

patienter som administreras 

kemoterapi, blodtransfusioner eller 

fettlösliga infusioner.  

Resultat: Det var mer vanligt med 

tromboflebit hos PVK som avlägsnades inom 

48 till 72 timmar än de PVK som avlägsnades 

från 72-131 timmar (p=0,01).   
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Lopez,V., Molassiotis, A., Chan, 

W-K., Ng, F & Wong, E. (2004).   

 

An Intervention Study to 

Evaluate Nursing Management of 

Peripheral Intravascular Devices.  

 

 

 

Journal of Infusion Nursing, 27, 

(5), 322-331. 

 

Land: Kina 

Syftena med studien var 

att införa riktlinjer för 

hanteringen av PVK för 

att kunna identifiera 

ändringar i 

sjuksköterskornas 

kunskap och hantering av 

PVK efter införandet av 

riktlinjer, och jämföra 

incidensen av PVK 

relaterade problem före 

och efter införandet av 

riktlinjerna.  

Icke- randomiserad experimentell studie 

Population: Vuxna patienter och sjuksköterskor från 

medicinska, kirurgiska, gynekologiska och ortopediska 

avdelningar på ett sjukhus i Hong Kong inkluderades.  

Urval:786 patienter som delades in i före testet (pre-

test) (n=393, 48,1 % män) samt efter testet (post test) 

(n=393, 20,1 % män). 

 341 sjuksköterskor som delades in i pre-test (n= 169, 

23,1% män och 76,9 % kvinnor) samt post-test 

(n=172,19,8 % män och 80,2 % kvinnor).  

Bortfall: Pretest: 31 sjuksköterskor, Posttest: 28 

sjuksköteskor.  

Datainsamlingsmetod: Flervals frågeformulär som 

var utvecklat från CDC:s riktlinjer för PVK:er som 

mätte sjuksköterskorna kunskap om PVK. 

Frågeformuläret skickades ut till sjuksköterskorna 

innan riktlinjerna infördes där de fick kryssa i det svar 

de trodde stämde. Samma frågeformulär skickades sen 

ut och skulle besvaras efter intervention då riktlinjer 

införts.  

Analysmetod:x
2 
 exact test, T-test , Mann-Whitney test 

och Fisher exact text.  

 Styrkor: Power beräkning 

gjordes och följdes. Tydligt 

resultat.  

Svagheter: Beskriver inte 

exkluderings kriterier och 

bortfall i patientgruppen. 

Sjuksköterskor tog endast 

bort PVK efter ordination av 

läkarna vilket innebar att 

sjuksköterskorna var 

tvungna att informerar 

läkarna om de nya 

riktlinjerna vilket kan ha gett 

ett missvisande resultat. 

 Eftersom sjuksköterskorna 

inte själva var ansvariga för 

insättning av PVK var det 

svårt att se om en total 

följsamhet till riktlinjerna 

kunde efterföljas.  

Resultat: Det var en 

signifikant minskning 

av tromboflebit efter 

interventionen 

(p=0,05).  
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Martínez, J.A., Piazuelo, 

M., Almela, M., Blecua, 

P., Gallardo, R., 

Rodríguez, S., Escalante, 

Z., Robau, M. & Trilla, 

A. (2009).   

 

Evalution of add-on 

devices for prevention of 

phlebitis and other 

complications associated 

with the use of 

peripheral catheters in 

hospitalized adults: a 

randomized control 

study.  

 

Journal of Hospital 

Infection, 73, (2), 135-

142. 

 

Land: Spanien.  

Att utvärdera 

funktion av 

trevägskran för 

prevention av 

tromboflebit samt 

andra 

komplikationer 

associerade med 

användningen av 

PVK.  

 

 

Randomiserad kontroll studie 

Population: Patienter inskrivna på infektionsklinik med 

behov av PVK under minst 24 timmar.   

PVK som hade inneliggande tid <12 timmar exkluderades.  

Urval:683 patienter inkluderades. Patienterna 

randomiserades in i grupper via slumpgenerator. Fördelning 

av trevägskranarna utfördes via ett telefonsamtal till en 

läkare som valde ut via blindning.  Fördelning av deltagarna 

blev: Studie grupp med trevägskran (n= 351) och 

kontrollgrupp som var utan (n=332)  

Bortfall: (n=20) som ej blev randomiserade. (n=18) som 

under de första 12h under studien fick CVK.  

Datainsamlingsmetod: Patienterna observerades utifrån 

redan klar definition av tromboflebit, där två eller fler 

symtom skulle uppvisas.  Kontroll av bandage och palpering 

av insticksställe utfördes, observatören ställde även frågor 

till patienten utifrån redan befintligt frågeformulär.  

Observation gjordes från första dagen till avlägsnandet.   

Analysmetod: 

X2 test, Fisher´s exakta test, t-test och Mann-Whitney test.  

 Styrkor: Tydligt beskriven 

urvalsprocess samt 

randomisering. Litet borfall.  

Svagheter: Halva gruppen hade 

HIV, resultat blir svårt att 

generalisera.  

Frågor i frågeformuläret beskrivs 

inte specifikt.  

Grupper som jämförs är ej lika, i 

studien framkommer att gruppen 

med trevägskran har en högre 

ålder, administrerades antibiotika 

mera frekvent via PVK samt hade 

en lägre frekvens av HIV. 

Power analys ej utförd.  

Resultat: Trevägskranar 

minskade inte risken för 

tromboflebit, men kunde 

minska uppkomst av 

mekaniska komplikationer. 
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Författare, 
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Tidskrift, Land  

 

 

Syfte 

 

Design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Nassaji-Zavareh, M. 

& Ghorbani, R. 

(2007).  

 

Peripheral 

intravenous catheter-

related phlebitis and 

related risk factors.  

 

Singapore Medical 

Journal, 48,(8), 733-

736. 

 

 

Land: Iran.  

 

Att undersöka 

incidensen av 

tromboflebit samt 

utvärdera faktorer 

som kan vara 

relaterade till 

tromboflebit.  

Prospektiv observationsstudie 

Population: 300 patienter på medicin och kirurgavdelningen 

från april 2003- till februari 2004. Patienter som skulle delta 

skulle vara i behov av PVK där administration av läkemedel, 

blodtransfusion och infusioner skulle ges. Patienter som hade 

PVK borttagen inom 3 dagar exkluderades.  

Urval: 300 patienter inkluderades totalt. 145 män och 155 

kvinnor. 169 deltagare var < 60år och 131 deltagare var >60år. 

Medelålder 51.8 år.  

Datainsamlingsmetod: Val av storlek och placering på PVK 

utfördes av sjuksköterskor. Byte av PVK skedde var 48:e 

timme Data justeras i confounders: ålder, kön, insticksställe, 

typ av insättning, storlek på PVK och underliggande 

sjukdomar (diabetes, brännskada, trauma eller 

infektionssjukdom) Observation skedde dagligen av 

infektionsspecialist som utgick ifrån klar definition. 

Analysmetod:  

Regressions analys.  

 Styrkor: 

 Relativt lång observationstid.  

Sjuksköterskor valde själva 

inläggningsställe och storlek på 

PVK, vilket är bra då dessa val 

görs ute i verkligheten. Likvärdig 

fördelning gällande män och 

kvinnor.  

Svagheter:  

Bortfallsanalys behandlas ej i 

studien.  

Påverkan av infusioner behandlas 

ej i studien.  

Beskriver ej förfarandet/metod vid 

insättning av PVK.  

Resultat: Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

tromboflebit och patienternas ålder 

eller kateter storlek.  

Incidensen för utveckling av 

tromboflebit hos kvinnor var högre 

(31 %) än hos män (20.7%).  

Incidensen för utveckling av 

tromboflebit var högre hos 

diabetiker (57.7%) än icke 

diabetiker (7.4%).  

Incidensen av tromboflebit var 

(76,9%) vid placering i nedre 

extremitet och (23,7%) vid 

placering i övre extremitet. 

Incidensen av tromboflebit var 

högre hos patienter med infektion 

och brännskada.  
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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.  

 

Land: Indien 

 

 

 

 

 

Studera effekten av 

regelbundet byte av kort 

PVK var 48:e  timme 

gällande incidensen och 

svårighetsgraden av 

tromboflebit hos 

kirugipatienter, som får 

kristalloider eller läkemedel 

intravenöst.  

Prospekt RCT studie 

Population: Inklusionskriterierna : 

patienter inskriva för att genomgå  större 

bukkirugi. Patienter med totalt parental 

nutrition (TPN), behandling < tre dagar, 

palliativa patienter, samt de som redan hade 

en PVK exkluderades.  

Urval: Av 60 patienter exkluderades 18 på 

grund av att de ej uppfyllde 

inklusionskriteriena eller vägrade att delta. 

Kvar blev n=42. Medelåldern var 

42,9(kontrollgrupp) respektive 40,2 år 

(studiegrupp).  Antalet män/kvinnor i 

kontroll gruppen var 17 respektive 4.  

I studiegruppen:16 män och 5 kvinnor. 

N=42 randomiserades till regelbundet byte 

var 48:e timma, studiegrupp (n=21) eller till 

byte av PVK endast vid klinisk indikation, 

kontrollgrupp (n =21). 

Totalt antal PVK n=60, varav n =21 vid 

klinisk indikation, och n=39 vid regelbundet 

byte.  

Datainsamlingsmetod: Beskrivs ej.  

Analysmetod: Student t-test och Fisher 

exakta test.  

 Styrkor: Tydlig beskrivning 

av resultat. Bortfall beskrivet. 

Svagheter: För att undvika 

typ I fel av 5 % samt typ II fel 

av 20 % gjordes en 

powerberäkning, men det 

framgår inte huruvida 

powerberäkningen följts då 

inget antal angavs för att 

uppnå power.   

Beskrivs inte vem som 

samlade in data. Blidning 

förekom ej  

  

Resultat: Tromboflebit 

utvecklades i n=21 (100 

%), vid klinisk indikation 

och vid regelbundet byte 

n=2 /21 (p<0,0001).  

Risken för tromboflebit i 

gruppen med regelbundet 

byte minskades med 90 

%.  
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Panadero, G., 

Iohom, G., Taj, J., 

Mackay, N. & 

Shorten, G. (2002). 

 

A dedicated 

intravenous cannula 

for postoperative 

use effect on 

incidence and 

severity of phlebitis.  

 

Anaesthesia, 57, (9), 

921-925. 

Land: Irland.  

 

 

 

 

 

Syftet var att 

jämföra incidensen 

och 

allvarlighetsgraden 

av postoperativ 

tromboflebit 

associerade med 

användning PVK.  

Prospektiv randomiserad kontroll studie.  

Population: Patienter i åldrarna 18-65 år som skulle opereras samt 

väntades behöva PVK. 

Patienter som haft tromboflebit var immunosupremerade eller fick 

kemoterapi exkluderades.   

Urval:60 patienter i åldrarna 18-65år. Patienterna randomiserades in i två 

grupper. Ena gruppen fick använda 1 PVK (n=30, 19 kvinnor och 11 

män) innan, under och efter operation. Den andra gruppen fick 2 PVK 

(n=30, 18 kvinnor och 12 män) den första lades in för användning innan 

och under operation. Den andra katetern sattes in vid slutet av 

operationen och användes för administrering av vätskor och läkemedel 

postoperativt.  

Bortfall ur kontrollgrupp blev 7stycken.  Vid avlägsnande av första 

katetern lades ett transparant förband över insticksstället för senare 

observation. 

Datainsamlingsmetod: Dagliga observationer skedde under den 

postoperativa perioden på båda händerna till PVK:n som användes 

avlägsnades av en forskare via blindning.  Alvarlighetsgraden av 

tromboflebit definierades via Baxter skalan som graderades med 

poängskala 0-5. 0 var lika med ingen smärta, ingen hård palpabel ven, 

och ingen hudrodnad. 5 var lika med tromboflebit inklusive alla andra 

symtom på skalan som indikerade tromboflebit.   

Analysmetod: Student t-test där p<0.05 ansågs vara signifikant 

 Styrkor: Tydlig 

beskrivning av syfte 

samt metod. Även 

tydligt beskriven 

urvalsprocess, och 

bortfall. Likvärdiga 

grupper 

observerades i 

studien. Använder 

Baxter skalan vid 

observation. 

Poweranalys utförd.   

Svagheter: Stort 

bortfall i 

kontrollgrupp. Val 

av punktionsställe 

var bara handen. 

Katetrarna sattes in 

av erfaren anestesi 

personal.  

Resultat: Det utvecklades 

mindre tromboflebit i 

gruppen av de patienter som 

hade använt två PVK (26.1%) 

än gruppen med en PVK 

(63,3%) (p<0,001).   
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Rego Furtado, L.C. 

(2011).  

 

Incident and 

predisposing factors of 

phlebitis in a surgery 

department.   

 

 

British Journal of 

Nursing, 20, (14), 16-

24.  

 

 

Land: Portugal. 

 

 

Att utforska 

incidensen av 

tromboflebit relaterat 

till perifera kanyler på 

en kirurgisk 

avdelning. Samt 

utforska de faktorer 

som är potentiellt 

associerade med 

utveckling av 

tromboflebit.   

Beskrivande jämförande prospektiv studie 

Population: Patienter på kirurgiska avdelningen som hade 

en PVK samt administrerades infusioner eller läkemedel 

under de 24 senaste timmarna. Exkludering skedde på 

patienter med ett intravenöst drogmissbruk, patienter som 

genomgick kemoterapi eller fick immunosuppremerande 

terapi, patienter med tidigare känd tromboflebit, patienter 

som administrerades infusion via pump. 

Urval:171 patienter, med total användning av 286 perifera 

intravenösa infarter användes. 55 % kvinnor och 45 % män. 

Patienterna var 18 år och uppåt. Sjuksköterskorna på 

avdelningarna ansvarade för inläggning av PVK.   

Datainsamlingsmetod: Data samlades in från 15 oktober-

30 november 2010, via frågeformulär baserat på frågor från 

forskarna som hade utformats efter litteratur relaterat till 

tromboflebit. Speciell diagnos skala användes vid 

bedömning. Sjuksköterskorna på avdelningarna hjälpte till 

att samla in data, och hade fått 6 timmars undervisning i hur 

diagnos skalan skulle användas. PVK punktionsställen 

observerades 3 gånger per arbetspass.  

Analysmetod:Regressions analys med Chi- kvadrat test. 

 Styrkor:  

Tydligt beskrivet 

syfte och metod.  

Ger implikationer 

för klinisk 

användning av 

deras resultat.  

 Svagheter:  

Insättning av PVK 

beskrivs ej. 

Bedömningsskalan 

kan ha tolkas olika 

beroende på hur 

undervisningen gått 

till.  

 

Resultat: PVK som satt inne > 48 

timmar hade en högre incidens att 

utveckla tromboflebit. 

PVK med storlek 1, 3mm ökade 

risken för tromboflebit.  

 Insättning i armvecket ökade risken 

för tromboflebit (p=0.05).  

Andra riskfaktorer för tromboflebit 

var hypertona lösningar, 

kärlirriterande läkemedel, 

antibiotika, diabetes och rökning.  
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Rickard, C.M., 

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 

randomized 

controlled trial.  

Richard et al. 

BMC 

Medicine,53, ( 8) 

 

Land: Australien. 

Att 

jämföra 

effekten 

och 

betydelsen 

av 

regelbunde

t byte var 

3:e dag 

mot 

kliniskt 

inducerat 

byt samt 

kontrollera 

komplikati

oner.   

Randomiserad kontrollstudie  

Population: 1954 patienter blev screenade för att vara med i studien, 788 

patienter kom och 362 patienter blev inkluderade. Patienterna skulle få eller 

hade haft PVK åtminstone i 4 dagar. Avdelningar som exkluderades var barn, 

dagkirurg, psykiatriska, obstetriska, intensiven samt dialysavdelningen. Även 

patienter med bakteriemi, PVK in situ>48 timmar exkluderades. 

 Urval: Patienter 18år och uppåt inneliggande på akutvårdsavdelning eller 

kirurgavdelning.  Patienterna randomiserades till två grupper. Regelbundet 

byte var tredje dag (n= 177) och byte vid klinisk indikation (n=185 ). 

Medelåldern i grupperna: 65,1år resp. 62.7år.  56 % män. Bortfall 54% 

Datainsamlingsmetod: Observation utfördes av sjuksköterska under varje 

arbetspass men också av läkare. Provtagning skedde av de olika 

studiegrupperna, och undersöktes av laboratoriepersonal via blindade tester.   

Data samlades in utifrån: Antal sjukdomar, typ av operation, kön, ålder, Hb, 

venkvalitet, hudkvalitet, storlek på PVK, tidigare tromboflebit, infusion, pH 

på infusion, läkemedel i PVK, personal som lägger in PVK samt pågående 

infektion. Observation utifrån CDC riktlinjerna som är framtagna av Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC) 2002. Där två eller flera symtom 

som t.ex. Smärta eller palpabel sträng i venen indikerade tromboflebit. Enligt 

dessa riktlinjer rekommenderar man inte att omplacera katetrarna rutinmässigt 

var tredje dag.  

Analysmetod: Student t-test , Kaplan-Meier.  

Styrkor: Tydligt 

beskrivet syfte och 

metod. Jämförelse 

med ”gamla” 

riktlinjer. Använder 

sig av CDC 

definition av 

tromboflebit. 

Poweranalys finns 

och efterföljs. 

Likvärdiga grupper 

studerades.  

Svagheter: Studien 

avslutades tidigare 

relaterat till att 

personal slutade på 

arbetsplatsen. Stort 

bortfall i studien 

(54 %). Resultat 

blir ej 

generaliserbart vid 

immunosuppretion 

eller bakteriemi.  

Resultat: Ingen statistisk signifikant 

skillnad fanns i grupperna gällande 

utveckling av tromboflebit (p=0.34).  
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factors to phlebitis 
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.  

 

Land: Turkiet 

Att 

undersöka 

faktorer 

som ökar 

utvecklinge

n av 

tromboflebi

t vid 

användning 

av PVK hos 

patienter 

som 

administrer

as med 

infusioner, 

läkemedel 

och 

lösningar. 

Observationsstudie 

Population: 355 patienter i åldersgruppen 19-80 år 

inneliggande på kirurgavdelning, akuten, och 

operationssalar observerades.  Alla patienterna hade en 

PVK samt fick pågående infusioner eller läkemedel 

under studiens gång.  

568 PVK undersöktes. Patienter med pågående 

kemoterapi eller immunosuppremerande behandling 

exkluderades.  

Urval: Medelålder 55 år.  57,7 % kvinnor.   

Datainsamlingsmetod: Ett standardiserat frågeformulär 

användes som berörde patienternas ålder, kön, 

kateterstorlek, lokalisation av PVK, Infusionstyp samt 

sjukdomstillstånd. Vid observation användes The scale 

of Phlebitis sammanställda av Intravenous Nurses 

Society (INS). Storlek på tromboflebit mättes med 

transparent linjal.  91 % av all data samlades in av 

samma sjuksköterska, återstående 9 % samlades in av 

andra sjuksköterskor. Observationerna genomfördes var 

24:e timma samt 48 timmar efter borttagning av 

katetern.  

Analysmetod: Chi- kvadrat test samt logisk regressions 

test  

Styrkor: Stor studiegrupp. 

Mestadels av datainsamling 

utfördes av en person. 

Förslag till implementering 

förs. Även förslag på 

ytterligare forskning 

diskuteras.  Resultat 

jämförs med redan befintlig 

forskning.  Observation 

genomfördes 48 timmar 

efter borttagande av 

katetern.    

Svagheter: Bortfall 

framkommer ej i studien. 

Hur datainsamling gällande 

frågeformulär samlades in 

framgår inte, risk för 

felaktigt resultat kan uppstå 

om patienten själv har fyllt i 

formulär. Då mätning av 

tromboflebit mättes med 

linjal kan risk för 

felmätning finnas.  

Resultat: Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan 

förekomst av tromboflebit och storlek på PVK, ålder och kön.   

Det var signifikant mera tromboflebit om inläggning av PVK 

skett i armvecket. 

Det utvecklades mindre tromboflebit om placering av PVK 

skedde på handrygg än i armveck eller nedre extremitet.   

PVK med tid in situ mer än 24 timmar orsakade högre risk 

för utveckling av tromboflebit.  

Infusionspumpar och hypertona vätskor ökade risken för 

tromboflebit.  

Läkemedelsadministrering 4 ggr/ dag ökade risken för 

utveckling av tromboflebit istället för 3 ggr/ dag.  

Då insättning av PVK ägde rum på akuten ökade risken för 

tromboflebit (71,7%) i jämförelse med insättning i en 

operationssal (43,9% ) 
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Land: Australien.  

Syfte var att 

testa 

regelbundet 

byten av 

PVK hos 

”Hospital in 

the home” 

patienter 

med en PVK 

insatt av 

läkare och 

sjukskötersk

or, inte IV-

team.  

Randomiserad kontroll studie. 

Population: Antalet patienter som var inskriva under en 18 

månaders period i ”Hospital in the home” . Vuxna patienter som 

remitterades från sin husläkare eller akuten och som var 

ordinerade intravenös antibiotika behandling.   

Urval: Antal patienter som var inskriva under perioden var 

n=1294. Patienter som inte behandlades med intravenös 

antibiotika, som hade CVK och de som inte samtyckte till studien 

exkluderades. Antalet inkluderade patienter n=200. Patienterna 

randomiserades till antigen regelbundet byte (72-96 timmar)n =95 

eller byte vid klinisk indikation n= 105. 58 % var män och 

medelåldern var 59 år. Bortfall: 21 % på grund av att ”butterfly” 

nålar användes istället för PVK när byte skulle ske. 

Totalt antal PVK n=316, varav n= 155 (byte vid klinisk 

indikation) och n=161 (regelbundet byte). 

Datainsamlingsmetod: Tromboflebit bedömdes dagligen av 

sjuksköterskor med övervakning av huvudforskaren. 

Tromboflebit definierades med två eller flera poäng från följande 

faktorer: smärta, rodnad, svullnad, samt läckage under förband.   

Analysmetod: Kaplan –Meier analys (med Mantel-Cox test). 

Intention –to treat analys  

 Styrka: Kan generaliseras till 

patienter som behandlats med 

intravenös antibiotika. Bortfall 

beskrivs 

Power beräknad och följd.  

Inläggning och hantering av 

PVK gjordes enligt CDC 

rekommendationer.   

 

Svaghet: Olika personer som 

samlar in data.  

Det framgår inga skillnader 

och likheter mellan grupperna 

 

 

 

 Resultat: Ingen skillnad fram gick 

gällande förekommande av tromboflebit 

för patienter med regelbundet byte 76-96 

timmar, (76,8 fall per 1000 PVK- dagar) 

eller byte vid klinisk indikation (87,3 

händelser per 1000 PVK- dagar) 

(p=0,71).  

Det fanns en signifikant ökning av 

tromboflebit hos kvinnor (p=0,003)  

 


