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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

En Central venös kateter (CVK) är en plastkateter som mynnar i ett centralt kärl nära 

hjärtat och används bland annat för administrering av läkemedel och blodprodukter. 

Användandet av CVK ökar inom sjukvården och kan förutom på 

intensivvårdsavdelningarna även ses i hemsjukvården och i den övriga slutenvården. Av 

alla patienter som får en CVK drabbas tre till sju procent av en infektion i blodbanan och 

varje infektionstillfälle innebär ett ökat lidande och en förlängd sjukhusvistelse. Dessa 

infektioner kan förhindras genom att hälso- och sjukvårdspersonal följer evidensbaserade 

riktlinjer och åtgärder.  

 

Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskan kan arbeta preventivt för att förhindra uppkomsten av 

infektioner i blodbanan hos patienter med central venös kateter. 

 

Metod 

Studien som genomfördes var en systematisk forskningsöversikt. För att finna relevanta 

artiklar skapades inklusionskriterier och söktermer. Databassökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl och PubMed på Sophiahemmets Högskola under mars och april 2011. 

En söktabell med antal träffar och inkluderade artiklar skapades för att ge en överblick och 

en matris med kvalitetsbedömning gjordes. Både matrisen och bedömningsunderlaget 

bifogades studien. Totalt inkluderades 22 artiklar, varav en hittades genom manuell 

sökning. 

 

Resultat 

Resultatet presenterades utifrån tre olika områden: kunskap och utbildning, sammansatta 

interventioner samt skötsel. Olika utbildningsinsatser visade sig vara en effektiv preventiv 

metod för att förhindra infektion. Detta område innefattade bland annat lektioner, affischer 

beteendeförändring och återkoppling. Området som handlade om sammansatta 

interventioner visade sig även vara effektivt, vilka bestod av ett antal evidensbaserade 

riktlinjer som användes tillsammans. Vissa delar av skötseln av CVK hade bra effekt och 

gav varierande resultat. 

 

Slutsats 

Utbildning ger ökad kunskap och följsamhet vilket verkar vara en elementär och effektiv 

metod för att förhindra uppkomst av infektion. Hur sjuksköterskan sköter patientens CVK 

är av stor betydelse då till exempel olika förband och antiseptiska lösningar gav varierande 

resultat. Vidare forskning krävs inom området och gärna fler studier från Sverige. 

 

Nyckelord 

Incidens av kateterrelaterad infektion, central venös kateter, prevention, riktlinjer, 

sjuksköterskans omvårdnad 

 

Keywords 

Incidence of catheter-related infection, central venous catheter, prevention, guidelines, 

nursing care 
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INLEDNING 

 

Författarnas val av ämne grundar sig i upplevelser från den somatiska verksamhetsförlagda 

utbildningen i termin fyra. De mötte då patienter med komplikationer efter olika sorters 

venkatetrar, som central venös kateter (CVK) och perifer venös kateter (PVK). 

 

Användandet av CVK har förändrats i dagens sjukvård. Från att tidigare mestadels ha varit 

aktuellt på intesivvårdsavdelningar och operationssalar har det nu blivit allt mer vanligt 

inom resten av slutenvården och även i öppenvården (Hammarskjöld, Wallén & Malmvall, 

2006). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2006) medför detta att även mängden 

kateterrelaterade infektioner kan öka. Varje infektionstillfälle innebär ofta en förlängd 

sjukhusvistelse med ökat lidande för patienterna och stora kostnader till följd. 

(Socialstyrelsen, 2006; Jones, 2006). Kateterrelaterade infektioner står internationellt för 

10 till 20 procent av alla vårdrelaterade infektioner. Av alla patienter som får en CVK 

insatt drabbas tre till sju procent av en infektion i blodbanan. I USA drabbas 250 000 

personer årligen av infektion i samband med att de haft en CVK och dödligheten för varje 

allvarlig infektion är uppskattad till mellan 12 och 25 procent. Vården för patienter med 

kateterrelaterad infektion i blodbanan uppskattas kosta upp till 2,3 miljarder dollar per år 

enbart i USA (Al-Sayaghi, 2011). Genom att följa evidensbaserade riktlinjer och åtgärder 

kan 10 till 70 procent av dessa infektioner förhindras (Labeau, Vereecke, Vandijck, Claes 

& Blot, 2008).  
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BAKGRUND 

 

Den venösa kateterns uppkomst 

 

Redan på 1600-talet pågick experiment med att administrera intravenös nutrition, då Sir 

Christopher Wren år 1656 satte ihop en gåspenna med en urinblåsa från en gris för att 

genom denna anordning administrera en blandning bestående av vin, ale och opium till 

hundar. År 1667 gjordes försök att överföra blod från ett lamm till en människa, men första 

lyckade försöket genomfördes senare av en annan forskare samma år (Hamilton & 

Bodenham, 2009). Första gången en central ven användes för kateterisering var år 1733 då 

Stephen Hales lyckades utföra central ventrycksmätning på ett sto (Kalso, 1985). 

Varierande experiment och undersökningar gjordes genom åren och år 1929 publicerade 

Dr Werner Forssman en artikel där han beskrev sina experiment med att sätta in en central 

venös kateter på sig själv, ett arbete han sedan erhöll Nobelpriset för. Han kunde år 1931 

konstatera att sådana katetrar innebar en möjlighet att administrera intravenösa läkemedel. 

De flexibla katetrarna introducerades år 1945 och med åren massproducerades kärlkatetrar 

gjorda av polyvinylklorid. Dagens katetrar är avancerade, används inom många olika 

områden och spelar en vital roll i dagens sjukvård. Forskning bedrivs kontinuerligt för att 

förbättra kärlkatetrarna med målet att förhindra komplikationer (Hamilton & Bodenham, 

2009). 

 

Centrala venösa katetrar 

 

En central venkateter är en inneliggande plastkateter som ger tillgång till blodbanan för 

administration av läkemedel, blodprodukter och parenteral nutrition samt för provtagning. 

En CVK används också för central ventrycksmätning (Johansson, 2009; Bishop et al., 

2007; McGee & Gould, 2003). Dessa kan delas in i central venkateter (CVK), subcutan 

venport (SVP) och perifert insatta centrala katetrar (PICC). Dessa kateterar har en 

kateterspets som mynnar i ett centralt kärl nära hjärtat, ofta vena cava superior (Johansson, 

2009; Winslow, Trammel & Camp-Sorrell, 1995). 

 

Definitioner och beskrivning av den centrala venösa katetern 

 

I Sverige definieras CVK som en kärlkateter som har sin spets i en ven nära hjärtat 

(Johansson, 2009). I USA är benämningen istället CVC som betyder central venous 

catheters, vilket förutom CVK även innefattar det som vi i Sverige benämner PICC och 

SVP (Centers of Disease and Control Prevention [CDC], 2002). I Storbritannien används 

ibland också benämningen CVAD, central venous access device (Hamilton & Bodenham, 

2009). Terminologin för olika varianter av kärlkatetrar kan te sig förvirrande då forskare 

och läkare använder sig av olika termer och beskrivningar. En kärlkateter kan dels vara 

beskriven utifrån kärllokalisation, användningstid, insticksställe, vägen från huden till 

kärlet (tunnelerad eller icke-tunnelerad) eller om de exempelvis är preparerade med 

antibiotika eller heparin (CDC, 2002). Indikationer för inläggning av en CVK är när andra 

passande perifera kärl inte kan användas, vid långvarig infusionsbehandling, snabba eller 

stora infusioner/transfusioner eller om dessa är kärlretande som vid exempelvis 

cytostatikabehandling (Johansson, 2009; Bishop et al., 2007; McGee & Gould, 2003). 

Tunnelerad/icke-tunnelerad CVK 
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Tunnelering innebär att katetern dras ett stycke under huden för att sedan mynna en bit 

ifrån insticksstället (Andersson, 2010). Den tunnelerade katetern rekommenderas för 

patienter som förväntas komma att behöva en central access under en längre tid, till 

exempel vid behandling med cytostatika eller parenteral nutrition. De främsta fördelarna 

med denna typ av kateter är en minskad infektionsrisk och möjligheten att patienten kan ha 

den inneliggande i flera år. Tunnelerade katetrar har ibland en kuff (dacron-cuff) som 

ligger under huden. Denna kuff gör det svårare för mikroorganismer från huden att tränga 

in i blodbanan, då den genom en inflammatorisk process växer sig fast i den subkutana 

vävnaden och på så vis hindrar mikroorganismerna från att vandra längs med kateterns 

utsida. Det är kombinationen av kuffen och tunneleringen i sig som tros ge den lägre 

infektionsrisken (Hamilton & Bodenham, 2009). Nackdelarna är att insättandet och 

borttagandet kräver ett större kirurgiskt ingrepp vilket bland annat leder till en högre 

kostnad (Hamilton & Bodenham, 2009; CDC, 2002; Bishop et al., 2007). 

De icke tunnelerade katetrarna används ofta till patienter som är akut sjuka och kan behöva 

vätsketerapi, central blodtrycksmätning eller ska genomföra en stor operation. Denna typ 

av kateter är ämnad för användning under en kort tid, vanligen fem till tio dagar. 

Fördelarna med den icke-tunnelerade katetern är att den är enkel att sätta in och ta bort 

samt att det finns tillgång att använda fler lumen vilket kan vara nödvändigt i ett akut 

skede. Nackdelarna är att katetern inte kan användas under en längre tid och att det finns 

en högre risk för infektion (Hamilton & Bodenham, 2009; CDC, 2002; Bishop et al., 

2007). 

 

Olika katetermaterial 

 

Polyuretan eller silikon är de material som vanligen används för tillverkning av CVK. 

Polyuretan är kompatibel med de flesta läkemedel och tål många olika kemikalier men kan 

däremot skadas av alkoholbaserade desinfektionsmedel. Polyuretan är trombosresistent och 

mjuknar av värmen inuti kärlet, vilket medför mindre irritation och mindre risk för 

mekanisk skada jämfört med andra hårdare material. Polyuretan har stark draghållfasthet 

vilket innebär att kateterväggarna kan göras tunnare (Hamilton & Bodenham, 2009). 

 

Silikon är mjukt, smidigt och trombosresistent och tack vare sin motståndskraftiga 

egenskap är det fördelaktigt att använda som katetermaterial. Däremot är draghållfastheten 

inte lika stark som hos polyuretan, vilket medför att katetrarna kan gå sönder vid ett för 

kraftigt flödestryck. Silikon tål desinfektionsmedel med alkoholbas men kan försämras av 

peroxider och povidonjod (Hamilton & Bodenham, 2009). 

 

Komplikationer av en central venös kateter 

 

Även om centrala venösa katetrar ger en tillgång till administration i blodbanan är de inte 

riskfria att använda. Mer än 15 procent av alla patienter med en CVK får komplikationer i 

form av trombotiska, mekaniska (orsakade av själva insättandet), eller infektiösa besvär 

(McGee & Gould, 2003) 
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Trombos 

 

Insättandet av en CVK kan resultera i att kärlväggen rupterar vilket då kan leda till 

trombosbildning. Trombosbildning är kroppens eget försvar mot en kärlskada. Trombosen 

härstammar troligen från den plats där katetern träder in i venen eller där det finns en 

annan kärlskada. Trombosen kan förstoras genom påbyggnad eller förflyttas längs med 

katetern, för att till slut ockludera katetertippen eller proximala kärl. Trombosbildning kan 

således orsaka bland annat lungemboli, vilket kan ses i upp till 12 procent av 

kateterrelaterade tromboser som härstammar från vena subclavia och vena axillaris. Hos 

patienter som har utvecklat en kateterrelaterad trombos ses en ökad risk för att drabbas av 

infektion (Hamilton & Bodenham, 2009). Trots rutinmässig spolning av CVK med heparin 

eller natriumklorid sker trombosbildning hos 41 procent av alla patienter med en central 

venös access. Dock är endast en tredjedel av dessa tromboser symptomgivande. Patienter 

som har en CVK inneliggande längre än 30 dagar får nästan alltid trombosbildning till 

följd av ett fibrinlager som täcker kateterns utsida. Fibrinlagret uppstår när katetern förs in 

i kärlet (Kuter, 2004). 

 

Luftemboli 

 

Luftembolier innebär att luft kommer in i cirkulationssystemet, vilket kan ske exempelvis 

vid injektioner eller koppling av infusioner till en CVK. Luftembolierna följer 

blodcirkulationen till lungorna där de stannar och absorberas till luftvägarna. Att lite luft 

kommer in i systemet är vanligt och oftast ofarligt men kan och ska undvikas genom 

noggrannhet hos vårdpersonalen. Om embolierna är större kan situationen bli potentiellt 

livshotande. Det är oklart hur stor luftvolym som innebär ett hot mot patienten men stora 

luftembolier uppkommer oftast vid insättandet eller borttagande av en CVK (Hamilton & 

Bodenham, 2009). Detta kan undvikas genom att patientens huvudända sänks med 10-15 

grader vid hanteringen (Johansson, 2009).  

 

Pneumothorax 

 

Pneumothorax (luft i lungsäcken) kan uppstå när en nål eller annat vasst föremål punkterar 

lungan med lungkollaps till följd. Den största risken för att drabbas av pneumothorax är 

vid de insättningar av CVK då operatören går på känsla och inte använder ultraljud för att 

lokalisera venen (Hamilton & Bodenham, 2009). 

 

Infektion i blodbanan 

 

Blodet är normalt sterilt. När bakterier finns i blodet kallas det för bakteriemi. Dessa delas 

vidare in i primära och sekundära bakteriemier. Primär bakteriemi härstammar från 

kontaminerade kärlkatetrar medan sekundär bakteriemi orsakas av andra infektioner som 

till exempel urinvägsinfektion eller tarminfektion (Socialstyrelsen, 2006). För att definieras 

som en infektion härstammande från katetern ska minst två positiva blododlingar tas från 

två olika insticksställen vid två olika tillfällen. Dessutom ska samma sorts mikroorganism 

påvisas i blodet som på katetern (Bishop et al., 2007). Även kliniska tecken på infektion 

som feber, frossa och/eller hypotension ska förekomma och inga andra uppenbara källor 

till infektion får finnas (Mermel et al., 2001). Enligt Appelgren (2011) kan infektionerna 

även definieras som: lokal kateterinfektion som innebär varbildning eller kraftig 

inflammation kring insticksstället, kateterrelaterad infektion då en signifikant mängd 

mikroorganismer ska påvisas på kateterspetsen tillsammans med tecken på systemisk 
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infektion, eller kateterrelaterad septikemi (sepsis) som förutom positivt blododlingsfynd 

ska innefatta feber och kliniska tecken på sepsis (Appelgren, 2011). Vid sepsis påverkas 

kroppens allmäntillstånd och kan exempelvis ge hög feber, frossa, uttalad trötthet, diarré 

och kräkningar (Ericson & Ericson, 2002). 

 

Spridning av mikroorganismer 

 

Varje kvarliggande kateter i kroppen utgör en inkörsport för mikroorganismer 

(Socialstyrelsen, 2006). Inne i venen kan mikroorganismer sätta sig fast på fibrinlagret som 

bildas runt katetern och där skapa en biofilm (Jones, 2006). Biofilmen skyddar 

mikroorganismerna från kroppens immunförsvar och från antibiotika, vilket kan innebära 

att de blir svåra att behandla (Hamilton & Bodenham, 2009). Flest mikroorganismer 

återfinns på kateterspetsen och huden kring insticksstället, och de vanligast förekommande 

bakterierna i dessa infektioner är: Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli och Enterobakter (Jones, 2006). De tre vanligaste smittvägarna är genom 

huden vid insticksstället då bakterierna kommer från patientens egen hudflora, från 

kontaminerade kranar eller slangar då bakterierna kommer från hälso- och 

sjukvårdspersonalens händer och injektioner/infusioner, samt från blodet när infektion 

redan förekommer, exempelvis vid pneumoni (Crnich & Maki, 2002). När bakterier sprids 

via blodbanan kallas det för hematogen spridning (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Riskfaktorer 

 

En av de största enskilda riskfaktorerna för att utveckla infektion i blodbanan anses vara 

tiden som katetern är inneliggande (Pawar et al., 2004; Byrnes & Coopersmith, 2007). 

Efter fem till sju dagar ökar risken för kolonisation och infektion (McGee & Gould, 2003). 

Behovet av att ha katetern kvar bör därför utvärderas dagligen och katetern ska tas bort så 

fort den inte längre behövs (Byrnes & Coopersmith, 2007).  

I en studie av Mesiano och Hamann (2007) identifierades riskfaktorer för att drabbas av 

infektion i blodbanan hos patienter med CVK: lång sjukhusvistelse, att ha CVK 

inneliggande mer än 21 dagar, när insticksstället var högra vena subclavia, då katetern 

hade flera lumen, samtidig behandling med tracheostomi, när parenteral nutrition gavs eller 

när en kateter för hemodialys användes (Mesiano & Merchán-Hamann, 2007). Däremot 

beskrev McGee och Gould (2003) i sin studie att när insticksstället var subclavia-venerna 

sågs en signifikant lägre incidens av infektion jämfört med vid vena femoralis. Även 

Chittick och Sherertz (2005) drog slutsatsen att insättning av en central venös kateter i 

subclavia gav lägst incidens av infektion i blodet. I andra hand skall jugularis användas och 

högst incidens av infektion gav insättning i femoralis. Pawar et al. (2004) konstaterade att 

det var en signifikant högre infektionsrisk för katetrar som var insatta i jugularis än för de 

som sattes in via subclavia. Detta berodde på att insticksstället vid jugularis lättare 

kontaminerades av saliv och sekret från munnen.  

 

Alonso-Echanove et al. (2003) beskriver i en studie från USA en annan riskfaktor, 

användandet av vikarierande sjuksköterskor. Det visade sig att risken för infektion ökade 

när patienter med CVK vårdades av så kallade “float nurses” (sjuksköterskor från 

bemanningsföretag). Studien beskriver att underbemanning tidigare har visat sig vara en av 

orsakerna till att vårdrelaterade infektioner uppstår. För att kompensera bristen på personal 

väljer sjukhus att ta in personal från bemanningsföretag. Slutsatsen var att patienter med en 

CVK som vårdades av en fast anställd sjuksköterska löpte den lägsta risken att drabbas av 
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infektion, medan de patienter som vårdades av en vikarierande sjuksköterska hade högre 

risk (Alonso-Echanove et al., 2003). 

 

Behandling 

 

Vid alla tecken på infektion, både lokal och systemisk, ska katetern avlägsnas (Appelgren, 

2011; Hagberg, 2010). Om patienten inte redan står på intravenös antibiotikabehandling 

som täcker de vanligaste förekommande bakterierna vid CVK-infektion ska sådan 

behandling sättas in (Hagberg, 2010). Vid tecken på sepsis krävs ett snabbt 

omhändertagande och omedelbara åtgärder i form av bland annat vätsketerapi, antibiotika 

och syrgas samt eventuellt ett snabbt överförande till en intensivvårdsavdelning (Hagberg, 

2011; Ericson & Ericson, 2008). 

 

Preventionsförebyggande åtgärder och metoder 

 

I Nationalencyklopedin (2011) står att läsa: ”Preventionsbegreppet används även inom det 

sjukdomsförebyggande området (preventiv medicin) och är ett samlingsbegrepp för 

åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och förhindra att skador och sjukdomar 

uppkommer eller förvärras”. 

 

Det finns tre olika nivåer av preventionsarbete; primär-, sekundär- och tertiärprevention. 

Primär prevention innebär att insatser sätts in innan sjukdom har uppträtt. Sekundär 

prevention är de åtgärder som görs för att i tid upptäcka ohälsa och tertiär prevention syftar 

till behandling och rehabilitering av redan uppkomna sjukdomar (Pellmer & Wramner, 

2007).  

 

För att på ett systematiskt och effektivt sätt kunna förhindra kateteterrelaterade infektioner 

finns det utarbetade riktlinjer att utgå ifrån i det preventiva arbetet. Sveriges kommuner 

och landsting [SKL] har sammanställt en rapport med evidensbaserade obligatoriska 

åtgärder. Dessa innefattar att iaktta rätt indikation för inläggning av en CVK, steril 

inläggningsteknik, daglig inspektion av katetern, daglig utvärdering av behovet av katetern 

och att en eventuell kateterrelaterad infektion diagnostiseras korrekt (SKL, 2008). 

Åtgärderna bygger på de riktlinjer som den amerikanska organisationen Centers of disease 

and prevention (CDC, 2002) har utarbetat. Riktlinjerna från CDC är utvecklade för den 

hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar för insättande och handhavande av den centrala 

venösa infarten. Representanter från olika medicinska områden har tillsammans skapat 

dessa direktiv (CDC, 2002). Målet med riktlinjerna från CDC är att främja patientsäkerhet 

och att förhindra uppkomst av infektioner genom tillhandahållande av evidensbaserade 

rekommendationer för hälso- och sjukvårdspersonal. Att identifiera dessa riktlinjer och 

förstå deras mening är ett viktigt steg i processen för att maximera patientsäkerheten och 

förbättra kvalitén på sjukvården (O`Grady, Gerberding, Weinstein, & Masur, 2003). 

 

Följsamhet till riktlinjerna 

 

Shapey, Foster, Whitehouse, Jumaa och Bion (2008) har i sin studie tittat på följsamheten 

till några av riktlinjerna från CDC gällande prevention av infektion i blodet efter insättning 

av en CVK. De avsteg som skedde från riktlinjerna gav en felfrekvens på 44,8 procent och 

de delar där flest avsteg begicks var att hålla kranar och proppar stängda samt att se till att 

förbanden hölls intakta. Felfrekvensen på 44,8 procent indikerade en låg tillförlitlighet till 

skötseln av CVK (Shapey et al., 2008). 
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Även om evidensbaserade riktlinjer finns utarbetade används de inte överallt i sjukvården. 

I en studie som undersökte hur olika sjukhus förhöll sig till riktlinjerna framkom att 

rutinerna varierade mellan de deltagande sjukhusen. Närmare 90 procent hade riktlinjer för 

att använda handskar vid hantering av CVK, 36 procent hade rutiner för vilket sorts 

antiseptiskt medel som skulle användas till handhygienen inför varje hanteringstillfälle, 

medan 60 procent angav vilket medel som skulle användas för handhygien vid 

omläggning. Bland de sjukhus som deltog i studien hade samtliga rutiner för att byta 

förband om det gamla fallit av och 92 procent hade rutiner för att byta synbart smutsiga 

förband. 100 procent hade rutiner för omläggningsfrekvens, men dessa varierade mellan 

två till sju dagar (Warren et al., 2006). 

 

Al-Sayaghi (2011) utvärderade följsamheten till riktlinjerna av CDC hos 

intensivvårdsavdelningar på universitetssjukhus samt på mindre sjukhus. De områden där 

rutinerna undersöktes var bland annat: handhygien, skötsel av insticksstället samt 

handhavande av katetern och dess olika delar. Endast 38,4 procent av 

universitetssjukhusen och 50 procent av de mindre hade rutiner för dessa områden 

nedskrivna. Det visade sig att drygt hälften av de deltagande sjukhusen visade följsamhet 

gällande handhygien vid hantering av CVK och byte av förband. Hälften av 

universitetssjukhusen men endast en fjärdedel av de mindre använde transparenta förband 

och 69,2 procent respektive 41,6 procent använde antiseptisk teknik vid byte av förband.  

Hälften av studiens deltagande sjukhus rengjorde kateterns kranar och ventiler innan 

spolning av katetern eller administrering av läkemedel. Det gick inte att se någon skillnad 

på vilken sorts intensivvårdsavdelning som i högre grad följde riktlinjerna då resultaten 

varierade för varje delområde, men den totala följsamheten var låg (Al-Sayaghi, 2011). 

 

Kunskap och utbildning 

 

För att fastställa kunskapen om riktlinjerna från CDC använde Labeau et al. (2009) ett 

frågeformulär bland 3405 intensivvårdssjuksköterskor från 22 europeiska länder. 

Kunskapen om tio olika rekommendationer utvärderades och det genomsnittliga 

testresultatet var 44,4 procent. Bland annat visste 43 procent att förbanden ska bytas på 

indikation minst en gång i veckan men endast 26 procent av deltagarna visste vilket sorts 

förband som rekommenderas i riktlinjerna. Ungefär 90 procent visste att administrations-

set så som trevägskranar ska bytas inom 24 timmar efter administration av fetthaltiga 

lösningar medan 26 procent hade kunskap om att dessa set ska bytas efter tre dygn även 

om varken blodprodukter eller fetthaltiga lösningar har administrerats. Shapey et al. (2008) 

använde också ett frågeformulär för att utvärdera kunskapen bland läkare och 

sjuksköterskor om vad som gäller i riktlinjerna från CDC. Denna studie från Storbritannien 

visade på en hög kunskapsnivå då 51 deltagare av 56 visste hur katetern och insticksstället 

ska hanteras och skötas. Dock visste endast 38 stycken att katetern dagligen ska spolas 

med natruimklorid-lösning (Shapey et al., 2008). 

 

Det har visat sig att personal som har särskild kunskap i hantering av centrala venösa 

katetrar sänker risken för att en infektion ska utvecklas. Därför bör hälso- och 

sjukvårdspersonal ges möjlighet till utbildning när det gäller indikationer, metoder för 

insättning och underhåll av en CVK. Utbildning i hur infektioner kan förebyggas och 

upptäckas bör också ges (O`Grady, Gerberding, Weinstein & Masur, 2003). I ICN:s Etiska 

Kod (2007, s. 5) står följande: ”Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att 

utöva yrket och för att genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens”. Vidare står 
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det: ”Vid användning av teknik och ny forskning ansvarar sjuksköterskan för att 

omvårdnaden sker i överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet och rättigheter” 

(International Council of Nurses, 2007). 

 

Sammansatta strategier som en intervention 

 

I flertalet studier beskrivs ordet care bundle. Ett “bundle” kan förklaras som en samling av 

olika strategier/åtgärder som tillsammans utgör en intervention för att förbättra resultatet 

(Harnage, 2008). För att skapa dessa interventioner krävs det kunskap om vilka 

evidensbaserade riktlinjer som redan finns. Harnage (2008) tittade i sin studie på riktlinjer 

från CDC och Institute for Healthcare Improvements, för att på så sätt kunna skapa ett 

åtgärdspaket som passade den egna verksamheten för att sänka incidensen av infektioner. 

Den egna verksamhetens rutiner och riktlinjer utvärderades för att kunna skapa de mest 

effektiva åtgärderna. Sju stycken åtgärder arbetades fram och dessa innefattade bland annat 

daglig inspektion av katetern och spolning av katetern enligt ett särskilt schema. Som ett 

stöd för sjuksköterskorna att följa denna rutin utformades en färgglad tabell som innehöll 

information om typ av kateter, mängden vätska att spola med före och efter 

läkemedelsadministration samt mängd vätska att spola med efter att ett blodprov tagits. 

Varje läkemedelsvagn innehöll en kopia av tabellen (Harnage, 2008).  

 

Sjuksköterskans omvårdnad av central venös kateter 

 

Sjuksköterskan är central i arbetet för patientsäkerhet och god omvårdnad och spelar en 

nyckelroll i att sammanföra vetenskap med vad som är tillämpbart i praktiken (Orto & 

Greene, 2006). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att 

“sjuksköterskan ska ha förmåga att motverka komplikationer i samband med sjukdom, 

vård och behandling samt att ha förmåga att förebygga smitta och smittspridning” 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Ansvar 

 

Enligt Kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan ha förmåga att följa gällande 

författningar, riktlinjer och rutiner (Socialstyrelsen, 2005). I Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) står det följande i 2 c §: “Hälso- och sjukvården skall arbeta för att 

förebygga ohälsa”. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 3 kapitlet 2 § beskriver: 

“vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador” och i 6 kapitlet 2 § står: “den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär 

själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter”. Avslutningsvis säger 

författningen Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 

(SOSFS, 2005:12) 3 kapitlet 3 § följande: ”hälso- och sjukvårdspersonalen skall inom 

ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner 

och metoder”.  

 

Skötsel av en CVK 

 

Rutinerna för hur en central venös kateter ska skötas finns beskrivet i litteraturen. Enligt 

svenska riktlinjer får endast läkare eller sjuksköterskor som har god kunskap i skötseln av 

en CVK hantera den (Johansson, 2009). De hygieniska aspekterna som tas upp om 

hantering av en CVK är att använda sig av engångsplastförkläden, undersökningshandskar 
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samt att desinfektera händerna med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel före och efter 

hantering av en CVK (Björkman & Karlsson, 2008).  

 

Ett aseptiskt arbetssätt ska tillämpas vid all hantering av en CVK. Detta innebär att inte 

kontaminera det som är höggradigt rent eller sterilt. Vid all hantering av en CVK ska 

patienten ligga i sängen och om byte av trevägskranar sker ska patientens, om dennes 

tillstånd tillåter det, huvudända sänkas 10-15 grader. När katetersystemet genomspolas ska 

det ske med endosbehållare eller förfyllda sprutor för att förhindra smittspridning. 

Genomspolning ska ske med 10-40 ml Natriumklorid 9mg/ml före och efter användning. 

Byte av yttre trevägskran sker vart tredje dygn, och om kranen använts för 

blodprovstagning eller administrering av fetthaltiga lösningar samt transfusion av 

blodkomponenter ska den bytas inom 24 timmar. Den inre trevägskranen byts vid 

omläggning av förbandet. Sjuksköterskan är ansvarig för dokumentationen om den centrala 

venösa katetern och ska innehålla information om vilken typ av central venös kateter som 

patienten fått, lokalisation, insticksställets utseende, omläggning och eventuella 

komplikationer (Johansson, 2009; Bishop et al., 2007; Björkman & Karlsson, 2008).  

 

Omläggning och förband 

 

Det är huvudsakligen två olika sorters förband som används för omläggning av 

insticksstället; gasvävsförband eller transparenta förband. Utanför Sverige finns även 

förband som innehåller klorhexidin (Jones, 2006; Byrnes & Coopersmith, 2007). Vilket 

förband som slutligen väljs beror dels på verksamhetens preferenser (Byrnes & 

Coopersmith, 2007) och vad patienten föredrar (Jones, 2006). I litteraturen finns det även 

beskrivet att det för vissa patienter kan vara lämpligt att inte ha något förband alls. Detta 

gäller för tunnelerade kateterar när det har gått 21 dagar från insättning och inga tecken på 

infektion finns (Hamilton & Bodenham, 2009). Ett dygn efter insättandet byts ett 

absorberande förband till ett transparent, då inte lika mycket vätska läcker från såret 

(Björkman & Karlsson, 2008). Frekvensen för att byta förbandet är sedan var sjunde dag 

eller oftare om förbandet är smutsigt eller fuktigt (Johansson, 2009; Casey & Elliott, 

2010). En inte så vanligt förekommande metod är att smörja insticksstället med olika 

salvor. Litteraturen beskriver användandet av medicinsk honung i sårläkande och 

infektionsförebyggande syfte. Användandet av honung i detta sammanhang finns beskrivet 

redan i Bibeln, Koranen, Thora-rullarna och av Hippocrates. Honung används ännu idag, 

men oftast då mer vedertagna behandlingar inte fungerat (Namias, 2003). Även 

antibiotikasalvan Mupirocin används på insticksstället i infektionsförebyggande syfte 

(Johnson et al., 2002). Användandet av infektionsförebyggande salvor rekommenderas 

dock inte i riktlinjerna från CDC (CDC, 2002). 

 

Antiseptiska lösningar 

 

Vid inläggning och skötsel av en CVK används olika typer av desinfektionsmedel för att 

förhindra att infektion i blodet uppkommer. Dessa är vanligen klorhexidin-lösningar med 

en styrka på 0,5 till 2 procent eller 10-procentig povidonjod lösning (Jones, 2006; Bishop 

et al., 2007). Att använda antiseptiska medel anses vara en viktig preventiv åtgärd och 

patientens hud bör tvättas med detta i cirka 30 sekunder samt få möjlighet att lufttorka 

innan själva insättandet av katetern görs (Byrnes & Coopersmith, 2007). Även vid byte av 

förband bör huden tvättas ordentligt innan ett nytt förband sätts på. I svensk sjukvård 

används klorhexidin 0,5 procent till detta samt att kateterns injektionsventiler och kranar 

också ska rengöras innan manipulering (Björkman & Karlsson, 2008). 
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Handhygien 

 

Saloojee och Steenhoff (2001) skriver att handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden 

inom infektionsprevention men att vårdpersonal många gånger överskattar hur ofta och hur 

länge de tvättar händerna. Byrnes och Coopersmith (2007) nämner i sin studie att korrekt 

handhygien är det första steget i att förhindra infektion. Trots att vikten av en korrekt 

handhygien finns beskrivet visar studien att hälso- och sjukvårdspersonal inte klarar av att 

utföra detta på ett lämpligt sätt. Studien beskriver vidare att det främst är läkare framför 

andra yrkesgrupper som har en sämre följsamhet till detta. I en annan studie fann Warren 

et al. (2006) att en betydande del av de medverkande intensivvårdsavdelningarna inte 

krävde att personalen rengjorde händerna inför skötseln av en CVK. En god handhygien 

kan åstadkommas genom att använda sig av en alkoholbaserad eller antibakteriell tvål 

(CDC, 2002). 

 

Patientinformation 

 

Inför insättningen av en CVK ska patienten få både muntlig och skriftlig information 

avseende risker, fördelar och skötsel av katetern. I andra länder kan patienten även behöva 

ge ett skriftligt medgivande till insättandet (Bishop et al., 2007). Inför hemgång är det 

viktigt att ge information till patienten om den centrala venösa katetern. Detta sker delvis 

genom olika informationsbroschyrer, men det är viktigt att komma ihåg att de inte får 

ersätta det faktum att patienten också ska få muntlig information av erfaren hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det som då ska tas upp är de tecken på problem som kan uppstå med 

katetern. Patienten informeras om att kontakta sjukvården om följande tecken visar sig: 

insticksstället är rött, ömt eller varigt, feber över 38 grader, katetern är skadad eller läcker, 

svullen arm, svullna vener antingen på bröstet eller i nacken samt vid andnöd eller smärta 

(Hamilton & Bodenham, 2009; Bishop et al., 2007). 

 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskans roll i att förhindra uppkomsten av kateterrelaterade infektioner är stor och 

det krävs god kunskap i hanteringen av CVK och en följsamhet till evidensbaserade 

riktlinjer. Det är en stor utmaning för dagens och framtidens sjuksköterskor att arbeta 

preventivt för att förhindra att dessa infektioner uppkommer. De riktlinjer som finns 

utarbetade för handhavande av CVK efterföljs inte alltid, vilket kan vara en bidragande 

faktor till att infektioner uppkommer.  

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans preventiva arbete för att förhindra uppkomsten av 

infektioner i blodbanan hos patienter med central venös kateter. 

 

 

Frågeställning 

 

● Vilka preventiva insatser görs av sjuksköterskan i olika sammanhang för att 

förhindra uppkomst av infektion i blodbanan hos patienter med en CVK.  
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METOD 

 

En forskningsöversikt genomfördes för att bäst besvara studiens syfte. 

 

Val av metod 

En forskningsöversikt innebar ett systematiskt sökande och kritiskt granskande samt en 

sammanställning av litteraturen över ett valt ämne. 

Förutsättningen för att göra en forskningsöversikt är att det finns ett tillräckligt antal 

studier av god kvalitet. Sökningen skulle enligt Forsberg och Wengström (2008) vara 

heltäckande och resultatet skulle kunna generaliseras. Vissa kriterier skulle uppfyllas i en 

systematisk litteraturstudie. I dessa ingick: klart formulerade frågeställningar, tydligt 

beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar, alla relevanta studier 

inkluderades, studierna blev kvalitetsbedömda, svaga studier uteslöts, patienterna i 

översikten liknade patienterna i den egna verksamheten som resultatet skulle generaliseras 

till, alla kliniskt viktiga konsekvenser beaktades och inte enbart nytta presenterades utan 

också risker och kostnader (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Databassökning 

 

Urvalsprocessen skedde i sex olika steg i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

Dessa innefattade bland annat att identifiera intresseområde, relevanta sökord och lämpliga 

databaser samt läsa utvalda artiklar i sin helhet och göra en kvalitetsbedömning av dessa. 

 

Urvalskriterier 

 

Författarna sökte artiklar i databaserna PubMed och Cinahl, vilka enligt Forsberg och 

Wengström (2008) täcker områdena medicin och omvårdnad. Urvalskriterierna var: 

artiklar som ej är äldre än tio år, artiklar som är skrivna på svenska, engelska och norska 

och personer över nitton år, då studien ämnade handla om vuxna. Artiklar över tio år 

uteslöts i sökningarna för att erhålla en aktuell forskning och språken var de som 

författarna behärskade. I Cinahl använde författarna specifika sökord, så kallade Cinahl-

headings, med tillägg av subheadings. Dessa var: Central venous catheters och Catheter-

related infections (se tabell 1). I PubMed användes också specifika sökord för att begränsa 

antalet träffar och öka relevansen, så kallade MESH-termer, med tillägg av subheadings 

(underordnade termer). Följande MeSH-termer användes vid sökning i PubMed: 

Prevention, Catheter-related infections, Methods, Bacteremia, Catheterization central 

venous, Infection control samt Catheters indwelling (se tabell 2).  

 

Två sökningar med fritext gjordes. Dessa var i PubMed med orden Nurse prevention och 

Central venous catheter samt Central venous catheter infection prevention. Alla sökningar 

genomfördes på Sophiahemmet Högskola under mars och april 2011. 

 

Söktabeller 

 

Tabell 1. Cinahl 

 

Datum Sökord Antal 

träffar 
Granskade 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Inkluderade 

2011-03- Catheter-related infections, med 83 21 15 9 
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15 valda subheadings: 

Blood/Education/Nursing/Prevention 

and control/Risk factors 

 

Inklusionskriterier: Artiklar från de senaste tio åren, artiklar på svenska, norska och 

engelska, vuxna ålder 19+, peer-reviewed samt valda sökord. 

 

Tabell 2. PubMed 
 

Datum Sökord Antal 

träffar 
Granskade 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Inkluderade 

2011-03-

11 
Central venous catheter infection 

prevention (fritext) 
292 19 14 4 

2011-03-

15 
Catheter-related infections [MeSH], 

med valda subheadings: 

Complications/Nursing/Prevention 

and control/Blood 

91 12 8 4 

 
2011-03-

15 

 
Bacteremia [MeSH], med 

subheadings: 

Blood/Nursing/Prevention and 

control AND Catheterization central 

venous [MeSH], med subheadings: 

Adverse 

effects/Education/Nursing/Utilization 

 
56 

 
9 

 
8 

 
2 

2011-03-

15 
Infection control [MeSH], med 

subheadings: Methods/Standards 

AND Catheters indwelling [MeSH], 

med subheadings: Adverse 

effects/Nursing 

30 4 3 2 

  

Inklusionskriterier: Artiklar från de senaste tio åren, artiklar på svenska, norska och 

engelska, vuxna ålder 19+ samt valda sökord. 

 

 

Manuell sökning 

 

En artikel inkluderades genom manuell sökning. Den hittades i PubMed via funktionen 

“Related citations” vilket innebar att artiklar med rubriker liknande sökträffarnas 

presenterades. 

 

Dataanalys 

 

En forskningsloggbok fördes där referenser, datum, sökord och antal träffar noterades. De 

träffar som sökorden gav upphov till systematiserades genom att författarna läste samtliga 

titlar. De titlar som ansågs relevanta valdes ut och därefter lästes abstracten. Utifrån dessa 

abstract valdes sedan artiklarna ut. Artiklarna skrevs ut och lästes individuellt, varefter 

författarna markerade de stycken som upplevdes relevanta och noterade stödord för 

innehållet. Efter att samtliga valda artiklar lästs av båda diskuterades dess innehåll och 
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relevans. Endast de artiklar som författarna ansåg besvara studiens syfte inkluderades. 

Slutligen var det 22 artiklar som inkluderades i den systematiska forskningsöversikten. Två 

söktabeller och en matris skapades för att ge en överblick på vilka artiklar som 

inkluderades i studien (se bilaga II).  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Författarna sökte och valde ut artiklar tillsammans och läste dem sedan var för sig. 

Artiklarna analyserades och bedömdes gemensamt. För att bedöma validiteten av artiklarna 

användes ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad av Berg, Dencker, Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga I). Vid sökning i Cinahl 

begränsades sökningarna till att endast innehålla originalartiklar och tidskrifterna från 

sökträffarna i PubMed uppsöktes i databasen Ulrich för att på så vis kunna kontrollera att 

de endast inkluderade vetenskapligt granskade artiklar.  

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Författarna till föreliggande studie ämnade följa en god forskningsed. 

Med god forskningsed menas bland annat att inte bedriva vetenskaplig oredlighet. Detta 

kan innefatta plagiat, fabricering och förfalskning av data eller stöld av andras idéer. Även 

upprepat slarv och en medveten förvrängning av det egna mater

källan. Inom 

forskningsetiken används också något som benämns CUDOS-kraven. De innebär att inte 

bara forskarkåren ska få ta del av resultaten utan även samhället i stort, nya kunskaper får 

inte hemlighållas, vetenskapligt arbete skall endast bedömas utefter vetenskapliga kriterier 

och inte efter kön, etnisk tillhörighet, kultur och så vidare samt att forskare ständigt ska ha 

ett kritiskt förhållningssätt (Hermerén et al., 2011; Helgesson, 2006). Dessa principer har 

varit en utgångspunkt för författarna i den föreliggande studien. 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisades utifrån syftet och då författarna till den föreliggande studien 

granskat och bearbetat artiklar framkom tre olika områden av sjuksköterskans preventiva 

arbete. De områden som skapades innefattade de preventionsåtgärder som var 

återkommande och var följande: kunskap och utbildning, sammansatta strategier och 

skötsel. Utifrån dessa områden presenterades sedan resultatet. 

 

Kunskap och utbildning 

 

Utbildning i olika sorters utföranden genomfördes för att öka kunskapen hos hälso- och 

sjukvårdspersonal (Zingg, Imhof, Maggiorini, Stocker, Keller & Ruef, 2009; Lobo et al., 

2010) 

 

Zingg et al. 2009 implementerade ett utbildningsprogram som en form av intervention. 

Utbildningen genomfördes i fyra olika faser med fyra olika moment: handhygien, 

omläggning av insticksstället, manipulation av kranar och slangar samt aseptisk 

iordningsställande av intravenösa läkemedel. Incidensen av infektion i blodbanan sjönk 

signifikant från 3,9 fall per 1000 kateterdagar till 1,0 efter interventionens insättande och 
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det tog längre tid för patienterna att utveckla infektionen än innan. Följsamheten till 

handhygien ökade med 5,9 procent och användandet av korrekt teknik vid handhygienen 

före och efter patientkontakt ökade signifikant med 20,1 procent, vilket visar på att ett 

interventionsprogram med flera moment kan vara effektivt i preventionsarbete (Zingg et 

al., 2009). 

 

En annan aspekt som var av vikt var utbildningens genomförande. Lobo et al. (2010) 

inkluderade två olika intensivvårdsavdelningar i sin studie, varav den ena (A) fick 

kontinuerlig utbildning om riktlinjerna från CDC och den andra (B) endast en föreläsning. 

Den kontinuerliga utbildningen bestod bland annat av föreläsningar om handhygien, 

affischer med steg-för-steg beskrivning av korrekt teknik för handhygien, återkoppling på 

de problem som framkommit under en tidigare observationsperiod och färgglada etiketter 

med uppmaningar och tips om hantering av CVK. På avdelning B fick personalen 

information om skötsel av CVK enligt riktlinjer från CDC, men endast vid ett tillfälle. 

Användandet av riktlinjerna visade sig öka på båda avdelningarna efter interventionen. 

Resultatet visade att följsamheten till riktlinjerna sjönk på avdelning B, medan den 

bibehölls på avdelning A. Följsamheten till handhygien ökade dock på båda avdelningarna. 

Incidensen av infektion sjönk till en början på båda avdelningarna, men började sedan åter 

stiga på avdelning B. Författarna ansåg att en kontinuerlig och anpassad utbildning leder 

till en bibehållen prevention av infektion (Lobo et al., 2010). 

 

Coopersmith et al. (2004) genomförde en studie riktad mot beteendeförändring för att 

förbättra följsamheten till riktlinjerna från CDC. Studien bestod av flera moment: bilder 

sattes upp vid patienternas sängar där varje steg i skötseln av en CVK beskrevs, praktisk 

träning i skötsel av CVK gavs till sjuksköterskorna och all vårdpersonal fick föreläsningar 

om riktlinjerna. Innan interventionsperioden sågs brister i skötseln, bland annat i 

datummärkning av förbanden, bristande dokumentation samt förekomst av icke nödvändig 

manipulation av infusionskranar. Resultatet efter interventionen visade en förbättrad 

handhygien, en signifikant sänkning av icke nödvändig manipulation och en signifikant 

ökning av datummärkningen. Den beteenderiktade interventionen ökade följsamheten till 

riktlinjerna. Dock sågs ingen signifikant sänkning av incidensen av infektion i blodet hos 

patienterna (Coopersmith et al., 2004). 

 

Effekten av återkoppling och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal utvärderades i två 

studier (Higuera, Rosenthal, Duarte, Ruiz, Franco, & Safdar, 2005; Rosenthal, Guzman, 

Pezzotto, & Crnich, 2003). En undersökning gjordes för att se om följsamheten till 

riktlinjerna från CDC gällande handhygien, gasväv som förband och skötsel av förbandet 

samt datering av administrations-set en gång i månaden kunde förbättras. Stapeldiagram 

över följsamheten till riktlinjerna sattes upp på väggen en gång i månaden, väl synligt för 

personalen. Resultatet visade en signifikant förbättring av korrekt skötsel, dokumentation 

och handhygien innan patientkontakt och incidensen av infektion i blodbanan sjönk 

signifikant (Higuera et al., 2005). Rosenthal et al. (2003) använde sig också av 

återkoppling som en del av interventionen. Studien bestod av tre stycken faser, 

observation, utbildning och återkoppling. Hälso-och sjukvårdspersonalen fick under 

utbildningsfasen kunskap och praktisk träning i CVK skötsel enligt riktlinjerna från CDC 

för att i den sista fasen få återkoppling på detta. Resultatet visade dock att skötseln av CVK 

inte förbättrades signifikant med enbart utbildning, men däremot efter återkopplingen. 

Överlag sågs en signifikant sänkning av infektionsincidensen (Rosenthal et al., 2003). 
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Att införa affischer, faktablad och ett självstudiehäfte visade sig vara en annan användbar 

strategi för att minska incidensen av infektion. Informationen som ingick riktades mot 

epidemiologi av infektion i blodbanan, aseptisk teknik, skötsel av CVK och riktlinjer för 

hur byte av CVK ska gå till och gavs till hälso- och sjukvårdspersonalen på två 

intensivvårdsavdelningar i USA. Denna strategi minskade incidensen av kateterrelaterad 

infektion i blodbanan signifikant. En riktad och relativt billig intervention bestående av 

utbildning kunde enligt författarna resultera i en långvarig reduktion av incidensen av 

infektion och sepsis (Warren, Zack, Cox, Cohen & Fraser, 2003). 

 

Sammansatta strategier 

 

 Användandet av sammansatta strategier undersöktes i ett flertal studier (Guerin, Wagner, 

Rains & Bessesen, 2010; Pronovost et al., 2006; Apisarnthanarak, Thongphubeth, 

Yuekyen, Warren, & Fraser, 2010). 

 

Guerin et al. (2010) utvärderade effekten av strategier för vård efter insättandet av CVK. 

Sex olika åtgärder utvärderades: daglig inspektion av insticksstället, byte av förband om 

det var smutsigt, fuktigt eller inte hade blivit bytt på sju dagar, dokumentation om behovet 

av att ha en CVK, korrekt applicering av en klorhexidin-indränkt svamp på instickstället, 

korrekt handtvätt före hantering av CVK och desinfektion av injektionsventilerna med 

alkohol i 15 sekunder före varje användning. Dessutom skulle varje sjuksköterska 

genomgå fyra timmars undervisning i skötsel av CVK. Undervisningen följdes upp med en 

utvärdering av sjuksköterskornas kompetens då de inför ett team av infektionskontrollanter 

utförde individuella demonstrationer av sin färdighet av skötseln. Efter insättandet av 

interventionen sjönk incidensen av infektion signifikant från 5,7 per 1000 kateterdagar till 

1,1 (Guerin et al., 2010). 

 

Användandet av fem evidensbaserade riktlinjer från CDC utvärderades i två olika studier 

(Pronovost et al., 2006; Apisarnthanarak et al., 2010). I studierna sattes en strategi samman 

innefattande riktlinjer för bland annat handhygien och desinfektion av huden med 

klorhexidin. En av studierna innebar att hälso- och sjukvårdspersonalen fick en kortfattad 

undervisning i metoder för infektionsprevention och att en vagn med det material som 

krävdes vid skötseln av CVK införskaffades på varje intensivvårdsavdelning. Läkarna 

skulle även följa en checklista vid insättandet av katetern och blev avbrutna vid avsteg från 

denna. Effekten av interventionen var en signifikant sänkning av infektionsincidensen från 

7,7 infektioner per 1000 kateterdagar till 2,3 efter tre månader. Vid en uppföljning efter 18 

månader hade incidensen sjunkit ytterligare till 1,4 per 1000 kateterdagar. I den 

amerikanska delstaten Michigan deltog 103 intensivvårdsavdelningar i studien och 

interventionen gav en signifikant sänkning på både universitetssjukhus och mindre sjukhus 

(Pronovost et al., 2006). I Thailand gjordes en liknande studie, men med större fokus på 

förbättrad handhygien. Förutom de fem riktlinjerna från CDC utvärderades även 

användandet av affischer och återkoppling på handhygienen. Följsamheten till riktlinjerna 

och handhygien steg signifikant från år två och tre jämfört med år ett. Incidensen av 

infektion i blodbanan var under år ett 14 fall per 1000 kateterdagar och sjönk signifikant 

under år två och tre till 6,4 respektive 1,4 fall. Anmärkningsvärt var att under år tre visade 

patienterna inga tecken alls på infektion under sex av de tolv månaderna (Apisarnthanarak 

et al., 2010). 

 

I Japan arbetar speciella sjuksköterskor (“link nurses”) med att se till att preventionsarbetet 

för infektionskontroll upprätthålls på avdelningarna. Tsuchida et al. (2007) genomförde en 
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studie som utvärderade effekten av interventioner initierade av dessa sjuksköterskor i syftet 

att reducera incidensen av infektion i blodet. Interventionerna byggde på tidigare 

observerade problem och gick ut på att använda maximalt sterila barriärer vid insättandet 

av CVK, rengöring av huden med tvål och vatten följt av desinfektion med klorhexidin, 

samt införandet av en ny metod för att stabilisera förbandet över insticksstället för katetrar 

insatta i jugularisvenerna. Den nya förbandsmetoden demonstrerades för personalen av 

link nurses på varje avdelning, affischer sattes upp på väggarna där korrekt utförande för 

tvätt av insticksstället illustrerades och link nurses utbildade personalen om 

interventionerna med hjälp av en manual de själva utvecklat. Incidensen av infektion sjönk 

signifikant från 4,0 per 1000 kateterdagar innan interventionen till 1,1 efter (Tsuchida et 

al., 2007). 

 

Skötsel 

 

Flertalet av studierna tog upp sjuksköterskans hantering av olika delar i skötseln av en 

CVK: antiseptiska lösningar (Popovich, Hota, Hayes, Weinstein, & Hayden, 2010; Vallés 

et al., 2008; Ishizuka, Nagata, Takagi, & Kubota, 2009; Dettenkofer, 2009), olika förband 

(Ruschulte et al., 2008; Carmins et al., 2010; Timsit et al., 2009; Olson et al., 2004), 

antibiotika- och etanollås (Slobbe et al., 2010; Al- Hwiesh & Abdull-Rahman, 2007) 

administrations-set (Rickard, Lipman, Courtney, Siversen & Daley, 2004) och olika salvor 

(Johnson et al., 2005). 

 

Effekten av att tvätta huden med olika antiseptiska lösningar jämfördes och utvärderades. 

En studie jämförde daglig tvätt med klorhexidin-glukonat med tvål och vatten. Det visade 

sig att ingen signifikant skillnad i incidensen av infektion kunde ses mellan lösningarna, 

men att kontaminationen av mikroorganismer i blodet utan samtida tecken på infektion 

sänktes signifikant från 5,97 fall per 1000 kateterdagar till 2,41 efter interventionen 

(Popovich, et al., 2010). Vallés et al. (2008) jämförde i stället tre olika lösningar: 

vattenbaserad povidonjod, 2-procentig vattenbaserad klorhexidin-glukonat och 0,5-

procentig alkoholbaserad klorhexidin-glukonat. Kolonisationen var signifikant lägre i 

grupperna med klorhexidin-glukonat än i gruppen med povidonjod men de olika 

lösningarna med klorhexidin gav likvärdiga resultat. Incidensen av bakteriemi och sepsis 

skiljde sig dock inte signifikant åt mellan de tre olika grupperna. Studien visade på att 

lösningarna med klorhexidin-glukonat var överlägset bättre på att förhindra kolonisation 

jämfört med povidonjod (Vallés et al., 2008). Vidare studerades klorhexidin och 

povidonjod i syftet att se om klorhexidin var sämre än povidonjod i 

infektionsförebyggande syfte. Jämförelsen gjordes mellan klorhexidin 0.05 procent och 

povidonjod 10 procent. Denna studie visade att ingen signifikant skillnad mellan de två 

lösningarna gick att se på incidensen av infektion och att klorhexidin inte var sämre i detta 

syfte än povidonjod (Ishizuka et al., 2009). 

 

Två alkoholbaserade antiseptiska lösningar, med eller utan octenidin, jämfördes i en studie 

från Schweiz för att se effekten på incidensen av kolonisation, infektion samt förekomst av 

en positiv odling av mikroorganismer från kateterns tipp. Patienterna randomiserades i två 

grupper, med eller utan octenidin. De patienter som erhöll en lösning med tillsats av 

octenidin hade signifikant lägre incidens av kolonisation av huden jämfört med de som fick 

lösning utan tillsats. Även signifikant färre positiva odlingar på katetrarnas spets sågs i 

gruppen med tillsats av octenidin. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad i 

infektionsincidens mellan grupperna. Studiens slutsats var att en tillsats av octenidin gav 

en bättre effekt än lösningar med enbart alkohol (Dettenkofer, 2009). 
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Studier har gjorts för att utvärdera effekten av impregnerade förband med klorhexidin-

glukonat (Ruschulte et al., 2008; Carmins et al., 2010; Timsit et al., 2009). En jämförelse 

mellan ett sådant förband och ett transparent sterilt förband gjordes för utvärdera effekten 

på incidensen av infektion i blodbanan hos patienter som genomgick 

cytostatikabehandling. I gruppen med vanliga sterila transparenta förband var 

infektionsincidensen 11,3 procent och i interventionsgruppen 6,3 procent, vilket innebar en 

signifikant skillnad. Studien visade således att användandet av impregnerade förband 

reducerade incidensen av kateterrelaterad infektion hos patienter som genomgick 

cytostatikabehandling (Ruschulte et al., 2008). En av studierna genomfördes med patienter 

som genomgick hemodialys (Carmins et al., 2010). Där sjönk incidensen från 6,3 fall av 

infektion per 1000 dialyssessioner till 5,2 efter interventionen. 

Resultatet visade dock att det klorhexidin-impregnerade förbandet inte hade någon 

signifikant effekt på incidensen av infektion. Timsit et al. (2009) hade motsägande resultat. 

Användandet av det impregnerade förbandet sänkte incidensen av både infektion och 

kolonisation signifikant. Studien tittade även på frekvensen av förbandsbyte. 

Bytesfrekvensen jämfördes mellan var sjunde och var tredje dag och ingen signifikant 

skillnad i infektion eller kolonisation sågs, varav författarna drog slutsatsen att förbanden 

kunde användas i upp till sju dagar utan en ökad risk för infektion (Timsit et al., 2009) 

 

Slutligen undersökte Olson et al. (2004) om kateterrelaterad sepsis kunde reduceras genom 

att avlägsna en möjlig grogrund för bakterier; förbandet över insticksstället. Patienterna 

med en tunnelerad CVK randomiserades till att erhålla ett gasvävsförband eller att inte ha 

något förband alls efter att insticksstället läkt. Patienterna övervakades noggrant för 

eventuella tecken på sepsis. Ingen signifikant skillnad i incidens av sepsis sågs mellan de 

två grupperna, men det tog längre tid för gruppen utan förband att utveckla tecken på 

sepsis. För patienterna med förband tog det i genomsnitt 90 dagar att utveckla tecken på 

sepsis och för gruppen utan förband tog det 149 dagar, vilket var en signifikant skillnad 

(Olson et al., 2004). 

 

Effekten av att anlägga ett yttre etanollås för att reducera incidensen av kateterrelaterad 

infektion i blodet utvärderades av Slobbe et al. (2010) i Nederländerna. De fyllde kateterns 

lumen med etanol 70 procent eller placebo (Natriumklorid 9 mg/ml) under 15 minuter 

varje dag. Resultatet visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan de båda 

preparaten på incidensen av infektion härstammande från kateterns insida, då det i 

placebogruppen uppkom 1,19 fall per 1000 kateterdagar och i etanolgruppen 0,70 fall per 

1000 kateterdagar. Användandet av etanol gav således ingen signifikant effekt (Slobbe et 

al., 2010). En annan studie undersökte i stället effekten av att applicera ett antibiotikalås i 

infektionsförebyggande syfte hos patienter som genomgick hemodialys. Lösningen som 

låset bestod av var en blandning av Vancomycin®, Gentamycin® och Heparin®. 
Patienterna randomiserades till att få eller inte få interventionen och vid varje dialystillfälle 

togs blodprover för att se eventuella infektioner. Låset anlades efter varje dialystillfälle och 

för att sedan tas bort innan dialysen. Patienterna som erhöll antibiotikalåset hade en 

incidens av 4,54 fall av infektion i blodet per 1000 kateterdagar jämfört med dem utan som 

hade 13,11 fall av infektion. Att använda ett antibiotikalås gav en signifikant lägre incidens 

av infektion, bakteriemi och sepsis för dessa patienter (Al-Hwiesh & Abdul-Rahman, 

2007). 

 

Bytesfrekvensen för administrations-set utvärderades i Australien. Alla patienter i studien 

som hade en CVK randomiserades till att endera få administrations-setet bytt på den fjärde 
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dagen eller få den uttagen den sjunde dagen. Då blod och fetthaltiga lösningar getts byttes 

seten efter 24 timmar. Bland patienterna vars administrations-set byttes uppkom 10,4 fall 

av kolonisation per 1000 kateterdagar jämfört med den andra gruppen där 20,1 fall 

utvecklades. Skillnaden var inte signifikant. Inte heller i infektionsincidensen sågs någon 

signifikant skillnad. Studien visade att användandet av administrations-seten i sju dagar 

inte var sämre ur infektionssynpunkt (Rickard et al., 2004). 

 

Ibland används salvor över ett lokalt område så som insticksstället för en CVK för att 

förhindra infektion. En studie jämförde applicerandet av medicinsk antibakteriell honung 

och antibiotikan Mupirocin® på insticksstället tre gånger i veckan för att se om det gav 

effekt på incidensen av bakteriemi i blodbanan. Patienterna delades randomiserat in i två 

grupper varav ena erhöll honung och den andra Mupirocin®. Resultatet visade att 

kateterrelaterad bakteriemi uppstod med liknande frekvens, tio procent i gruppen med 

Mupirocin® och tolv procent i gruppen med honung. Även om de båda ämnena gav 

liknande effekt, drog författarna slutsatsen att honung kan vara att föredra framför 

Mupirocin® då resistensutveckling uteblir (Johnson et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Under arbetet med studien förekom både positiva och negativa aspekter.  Urvalsprocessen 

som skedde i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) visade sig till en början vara 

svår att följa då de första sökningarna som gjordes i databaserna inte resulterade i ett 

tillfredsställande antal relevanta artiklar. Det var svårt att finna lämpliga sökord i svenska 

MeSH och olika kombinationer av dessa gav få och irrelevanta träffar. Många gånger 

användes också olika termer för samma sak på grund av att termerna blivit uppdaterande 

vilket försvårade sökningarna. Olika kombinationer av sökord och underordnade termer 

användes och sökningarna resulterade i många fall i att samma artiklar återkom. Dessutom 

var samma artiklar återkommande i artiklarnas referenslistor. En annan svårighet i 

sökningarna var att ett flertal artiklar försvann när författarnas valda begränsningar 

tillfogades, även om de var skrivna på engelska, var yngre än tio år och handlade om 

vuxna individer. Detta var ett problem som gjorde att en artikel behövde inkluderas som 

manuell sökning. För att översätta svårtolkade engelska ord i artiklarna användes Google 

Översätt då det var ett lättillgängligt och internetbaserat verktyg. Under en senare 

diskussion kom författarna fram till att detta var till hjälp för att skriva uppsatsen, men att 

bättre och mer tillförlitliga lexikon kunde ha använts för att öka validiteten. Generellt 

redovisades inte något bortfall i studierna och två studier (Guerin et al., 2010; Popovich et 

al., 2010) hade inte angivit något exakt deltagarantal. Detta är faktorer som kan ha haft en 

negativ innebörd för studiens validitet vilket kan ha sänkt studiens tillförlitlighet.  

 

De riktlinjer från CDC (2002) som ligger till grund för många av preventionsstrategierna i 

studien uppdaterades sex veckor in i studien till en ny version från år 2011. Författarna 

valde att bortse från den nya uppdateringen då arbetet med studien redan framskridit och 

då artiklarna till resultatet till stor del byggt sin forskning på versionen från år 2002. 

Skillnaderna mellan versionerna bestod till stor del av kompletterande information snarare 

än att gammal information ersatts. Bland annat innehåller den nya versionen uppgifter om 

tillämpandet av förband indränkta med klorhexidin hos patienter som lätt drabbas av 

infektion, samt att sjuksköterskor från bemanningsföretag ökar risken för att patienter med 
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CVK ska drabbas av infektion (CDC, 2011). Den svenska arbetsgivar- och 

intresseorganisationen SKL (2008) utkom också med en ny rapport långt in i studiens 

gång. Anledningen att inte ändra till den nya versionen var densamma som för riktlinjerna 

då skillnaderna mestadels bestod av tillägg. Dessa beskrev införandet av specialiserade 

CVK-team som utbildar personal och skapar rutiner kring användandet av CVK (SKL, 

2011). Beslutet att inte basera alla uppgifter på de nya versionerna kan ha medfört att 

föreliggande studie inte är så aktuell som den hade varit om de nya riktlinjerna använts.  

 

Då Forsberg och Wengström (2008) beskrev att begränsningar skall finnas i studien och att 

resultatet skall ha möjlighet att generaliseras var detta något som diskuterades mellan 

författarna till den föreliggande studien. Eftersom studien handlade om de 

preventionsåtgärder som fanns tillgängliga för sjuksköterskor fördes en diskussion 

huruvida preventionsåtgärder riktade till läkare skulle inkluderas. Det beslutades att 

artiklar som inriktade sig på åtgärder så som val av kateter och insticksställe skulle 

uteslutas av denna anledning, då studien annars skulle ha blivit för stor och mindre relevant 

ur sjuksköterskans perspektiv. Detta kan dock vara en faktor som innebär en begränsning i 

möjligheten till generaliserad tillämpning, då mycket i preventionsarbetet mot infektion har 

med läkarnas arbetsområde att göra. En intressant aspekt för arbetet hade varit att 

inkludera artiklar av kvalitativ metod för att belysa sjuksköterskans upplevelse av att 

arbeta med prevention av infektion. Detta var dock något som framkom under en 

diskussion författarna emellan under slutarbetet med studien. 

 

Studien består i stället av tio randomiserade kontrollerade studier (RCT) och tolv kliniskt 

kontrollerade studier (CCT). Författarna har valt att använda RCT då de enligt Forsberg 

och Wengström (2008) har ett högt bevisvärde och anses vara bäst på att besvara frågor om 

vilken behandling eller åtgärd som är mest effektiv. Även CCT har högt bevisvärde och 

kan användas i detta syfte då metoden till viss del liknar RCT, men utan randomisering 

(Forsberg & Wengström, 2008). Att den föreliggande studien består av RCT och CCT tror 

författarna kan innebära en ökning av validiteten, något som är till fördel för att kunna 

generalisera studiens resultat. 

 

Sammanfattningsvis kunde författarna konstatera att svårigheterna var att forskningen på 

området var mindre än förväntat och till stor del riktades mot läkare. Författarna kände att 

artiklarna som inkluderades i studien var de som var mest aktuella och relevanta för 

studiens syfte. 

 

Resultatdiskussion 

 

Det visade sig att ett av de områden som har mest betydelse för förebyggandet av 

infektion, är kunskap om korrekt skötsel och riktlinjer samt följsamhet till dessa (Zingg, 

Imhof, Maggiorini, Stocker, Keller & Ruef, 2009; Lobo et al., 2010). Det har tidigare 

nämnts att kunskap och utbildning bör ges för att förebygga kateterrelaterad infektion, då 

personal med särskild kunskap i hantering av CVK sänkte risken för att en infektion kunde 

utvecklas (O`Grady et al., 2003). Även ICN påpekade att sjuksköterskan genom ett 

livslångt lärande ska behålla sin kompetens (International Council of Nurses, 2007). Det 

sågs att kontinuerlig utbildning gav en förlängd reduktion av infektion jämfört med 

utbildning vid ett enstaka tillfälle (Lobo et al., 2010), något som också belystes av 

Koutzavekiaris, Vouloumanou, Gourni, Rafailidis, Michaloupoulos och Falagas (2011). 

Detta kan författarna till den föreliggande studien själva relatera till. Upprepning av 

information tror författarna till föreliggande studie leder till ökad och bestående kunskap.  
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Även återkoppling är viktigt för att bibehålla och få ny kunskap. Detta påstående stärks i 

ett flertal studier (Higuera et al., 2005; Rosenthal et al., 2003). Återkoppling är viktigt, inte 

bara i infektionsförebyggande situationer, utan även generellt för att skapa ny kunskap och 

stärka eller revidera befintlig kunskap. I form av både negativ och positiv kritik bör 

återkoppling ges kontinuerligt i det yrkesverksamma livet (Havill, N, Havill, H, Mangione, 

Dumigan & Boyce, 2011; Thomas & Arnold, 2011). Detta kan möjligen ske genom samtal 

i personalgruppen på en återkommande basis. Gällande interventionen beteendeförändring 

som togs upp av Coopersmith et al. (2004) skulle den icke-signifikanta sänkningen av 

incidensen av infektion kunde bero på att beteendeförändringar enligt Barth och Näsholm 

(2006) generellt är svåra att genomföra, då förändringar ofta upplevs som något negativt 

och skapar en känsla av otrygghet och motvilja. Sammanfattningsvis visade en majoritet av 

studierna (Lobo et al., 2010; Higuera et al., 2005; Rosenthal et al., 2003; Coopersmith et 

al., 2004) på en signifikant förbättrad följsamhet till riktlinjerna med en sänkt incidens av 

infektion till följd, vilket enligt författarna till föreliggande studie tyder på att utbildning är 

en effektiv preventionsmetod. 

 

Sammansatta strategier i syfte att utgöra en intervention mot infektion i blodbanan 

beskrevs av Harnage (2008). För att undersöka sammansatta strategier vidare har fler 

studier gjorts. Att sammansatta strategier var så effektiva skulle kunna bero på att flera 

olika områden berörs av interventionerna, vilket då innebär att problemet med infektion 

angrips från fler riktningar. Detta stärks av resultatet i flera studier (Guerin et al., 2010; 

Pronovost et al. 2006; Apisarnthanarak et al., 2010; Tsuchida 2007). 

 

Saloojee och Steenhoff (2001) och Byrnes och Coopersmith (2007) tog upp det faktum att 

en korrekt handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden inom infektionsprevention och 

påstod att följsamheten till handhygien inte sköttes av hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Utbildning och praktisk träning av korrekt handhygien är någonting som behövs (Chau, 

Thompson, Twinn, Lee, & Pang, 2011). Förbättringen av handhygienen behöver inte bestå 

av komplicerade och kostsamma metoder, utan kan vara relativt enkel att genomföra. 

Sjuksköterskan kan till exempel genom att placera handsprit vid varje patientsäng lättare 

desinfektera händerna. Författarna diskuterade frågan varför handhygienen försummas 

även fast det varit elementärt sedan länge. Är det tidsbrist, slarv, okunskap eller lathet? 

Läkare har sämre följsamhet till god handhygien än sjuksköterskor (Lee et al., 2011; Chau 

et al., 2011) och bristen på handhygien kan bero på otillräcklig tid till följd av den stora 

arbetsbördan som hälso- och sjukvårdspersonal utsätts för (Lee et al., 2011). Vilken 

bemanning som fanns på sjukhusen spelade stor roll för preventionsarbetet (Frith et al., 

2010; Alonso-Echanove et al. (2003). Det kan tänkas att sjuksköterskor från 

bemanningsföretag inte är insatta i de rutiner som finns på avdelningen och det i sin tur 

kan leda till att hygienrutiner inte efterföljs. Detta är även något som nämns i de nya 

riktlinjerna från CDC, som därför rekommenderar ett tillräckligt underlag av personal för 

att slippa behovet av sjuksköterskor från bemanningsföretag (CDC, 2011). Tsuchida 

(2007) såg däremot att incidensen av infektion sjönk signifikant när interventioner 

initierades av speciella sjuksköterskor som arbetar med infektionskontroll. Det är därför av 

betydelse att inse vikten av att ha specialutbildad personal som sköter en CVK. Detta 

nämns också av SKL som påvisar att specialiserade team som är inriktade på utveckling av 

rutiner och utbildning av personal bör finnas i Sverige (SKL, 2011).  

 

Det framkom också att skötseln av en CVK var viktig ur preventionssynpunkt. Många 

studier har gjorts för att utvärdera vilken antiseptisk lösning som har bäst effekt på att 
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förhindra uppkomst av infektion (Vallés et al. 2008; Ishizuka et al. 2009; Popovich et al., 

2010). Det framgick inte av studierna vilken lösning som hade bäst antiseptisk effekt och 

författarna tror därför att andra faktorer kan ha haft större betydelse. Eftersom det gick att 

se en skillnad i kontamination i blodet skulle det kunna innebära att mikroorganismerna 

inte framför allt kommer ifrån patientens hud, utan genom katetern via personalens händer. 

Detta talar emot Crnich och Maki (2002) och Jones (2006) som påstod att den vanligaste 

smittvägen var genom huden vid insticksstället, då bakterierna kom från patientens egen 

hudflora. Smittspridning från hälso- och sjukvårdspersonalens händer skulle således kunna 

vara en anledning till att studierna som jämförde antiseptiska lösningar fick olika resultat. 

 

I Sverige rekommenderas transparenta förband över insticksstället (Björkman & Karlsson, 

2008), men internationellt används ibland impregnerade förband med klorhexidin (Jones, 

2006; Byrnes & Coopersmith, 2007). Det framkom att förband indränkta med klorhexidin 

signifikant sänkte incidensen av kateterrelaterad infektion i blodbanan (Ruschulte et al., 

2008; Timsit et al., 2009). Dessa förband rekommenderas även i de nya riktlinjerna från 

CDC och SKL när incidensen av infektion inte kunnat sänkas med andra metoder (CDC, 

2011; SKL, 2011). Författarna tror att valet av förband styrs av verksamhetens preferenser 

samt ekonomi och skulle gärna se att fler studier på genomförs för att kunna dra slutsatsen 

om vilket förband som är lämpligast. 

 

Att förbandet kan vara en grogrund för bakterier och att bäst effekt uppnås när inget 

förband används som hävdas i studien av Olson et al, (2004) var ett intressant faktum 

enligt författarna till föreliggande studie.  En förklaring till detta kan tros bero på en 

minskad manipulering av insticksstället. Felaktig skötsel av förband och av huden runt 

insticksstället kan vara en riskfaktor för att utveckla infektion (Theaker, 2004). Det är 

därför essentiellt att utveckla och förbättra skötseln av förbandet (Trick, Miranda, Evans, 

Charles-Dante, Reilly, & Clark, 2006; Hadaway, 2005). 

 

Den studie som författarna till föreliggande studie upplevde som mest överraskande var 

utvärderandet av honungens verkan på infektion. Författarna ansåg det intressant både ur 

ett historiskt perspektiv men också ur ett nutida, då honung hade likvärdig effekt på 

hämning av infektion som antibiotikasalvan Mupirocin® (Johnson et al., 2005). Eftersom 

honung har använts i medicinskt syfte sedan antikens Grekland (Namias, 2003) upplevde 

författarna det fascinerande att honung även i dagens forskning visade sig vara effektivt.  

 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis verkar kontinuerlig utbildning och återkoppling vara en elementär och 

effektiv preventiv metod för att öka kunskapen hos sjuksköterskor. Även sammansatta 

strategier och korrekt skötsel har effekt på infektionsincidensen. Inga studier från Sverige 

fanns att finna, vilket innebar att denna studie inte speglar den svenska sjukvården i den 

mängd författarna önskat. 

 

Fortsatta studier 

 

Författarna anser att fler svenska studier behövs då förutsättningarna inom vården ser 

annorlunda ut i olika länder och utbildningen till sjuksköterska också skiljer sig åt. Vidare 

forskning behöver även göras inom val av aseptiska lösningar, typ av förband och för 

patientgrupper med olika bakomliggande sjukdomar. Forskning över nya 

behandlingsmetoder som inte innefattar antibiotika bör göras för att motverka infektion 
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och resistensbildning, möjligtvis kanske en del av dessa kan återupptäckas genom att se 

tillbaka på historiens läkekonst och botemedel. Slutligen skulle det vara intressant med 

studier av kvalitativ design som ur sjuksköterskans perspektiv belyser anledningen till att 

riktlinjer inte efterföljs, samt hur sjuksköterskan uppfattar den egna kunskapen om 

preventivt arbete för att förebygga uppkomst av infektion hos patienter med CVK. 
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Bilaga I 
 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   

1 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Al-Hwiesh, 

A. K., & 

Abdul-

Rahman, I. S. 

2007 

Saudi-

Arabien 

Successful prevention of 

tunneled central catheter 

infection by antibiotic lock 

therapy using Vancomycin 

and Gentamycin 

Att avgöra effekten av 

antibiotikalås för att 

förhindra kateterrelaterad 

infektion bland 

hemodialyspatienter. 

En randomiserad jämförelse 

mellan två grupper, varav 

den ena fick antibiotikalås 

och den andra var 

kontrollgrupp. 

n=63 

(0) 

Efter en tolvmånadersperiod sågs totalt 57  

Infektioner, av vilka signifikant färre inträffade i  

interventionsgruppen. Antibiotikalås verkar vara en 

användbar metod. 

II 

RCT 

Apisarnthana

rak, A., 

Thongphubet

h, K., 

Yuekyen, C., 

Warren, D. 

K., & Fraser, 

V. J. 

2010 

Thailand 

 

 

 

 

Effectivness of a catheter-

associated bloodstream 

infection bundle in a Thai 

tertiary care center: A 3-

year study 

Att avgöra vilken effekt ett 

interventionsprogram på lång 

sikt har på incidensen av 

kateterrelaterad infektion i 

blodbanan i ett land med 

medelinkomst. 

En treårig studie uppdelad på 

tre perioder: preintervention, 

intervention med 

sammansatta åtgärder och 

postintervention. 

n=3369 

(0) 

 I period ett förekom 14 fall av kateterassocierad 

 infektion i blodbanan per 1000 kateterdagar.  

Under period två sjönk incidensen till 6,4 fall per  

1000 kateterdagar och under period tre sjönk den 

Ytterligare till 1,4 fall per 1000 kateterdagar.  

I 

CCT 

Tsuchida, T., 

Makimoto, 

K., Toki, M., 

Sakai, K., 

Onaka, E., & 

Otani, Y. 

2007 

Japan 

 

 

 

 

 

 

The effectivness of a 

nurse-initiated intervention 

to reduce catheter-

associated bloodstream 

infections in an urban 

acute hospital: An 

intervention study with 

before and after 

comparison 

Identifiera problemen 

associerade med katetervård 

och utvärdera effektiviteten 

av ett sjuksköterskeinitierade 

interventioner för att 

reducera infektioner i 

blodbanan. 

En jämförelse mellan före 

och efter interventioner samt 

identifiera riskfaktorer och 

problem relaterade med 

katetervård.  

n=1058 

(0) 

Efter att interventionerna genomförts sjönk  

incidensen av infektion signifikant. Fyra problem- 

områden identifierades. 

 

 

 

 

 

I 

CCT 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   

2 

Camins, B. 

C., 

Richmond, 

A. M., Dyer, 

K. L., 

Zimmerman, 

H. N., Coyne, 

D. W., 

Rothstein, 

M., & Fraser, 

V. J. 

2010 

USA 

A Crossover Intervention 

Trial Evaluating the 

Efficacy of a Clorhexidine-

Impregnated Sponge in 

Reducing Catheter-Related 

Bloodsteam Infections 

among Patients 

Undergoing Hemodialysis 

Undersöka effekten av ett 

klorhexidinimpregnerat 

förband för att reducera 

incidensen av 

kateterrelaterad infektion hos 

hemodialyspatienter i 

öppenvården. 

Jämförelse av två 

hemodialyscenter där alla 

patienter  med en tunnelerad 

kateter på det ena centret fick 

klorhexidinförbandet och alla 

på det andra fick vanliga 

förband. 

n=121 

(0) 

Användandet av det klorhexidinimpregnerade  

förbandet sänkte inte incidensen av infektion  

signifikant. 

I 

RCT  

Warren, D. 

K., Zack, J. 

E., Cox, M. 

J., Cohen, M. 

M., & Fraser, 

V. J 

2003 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timsit, J. F., 

An educational 

intervention to prevent 

catheter-associated 

bloodstream infections in a 

nonteaching, community 

medical center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorhexidine-impregnated 

Att utvärdera efektiviteten av 

en evidensbaserad 

utbildningsintervention för 

att förhindra infektion i 

blodbanan hos patienter på 

en intensivvårdsavdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utvärdera om 

Vårdarbetarna fick ett 

självstudiehäfte, 45 minuters 

föreläsningar, posters, 

faktablad om epidemiologi 

av infektion, aseptisk teknik, 

skötsel av insticksstället med 

mera. Ett prov jämförde 

kunskaperna före och efter 

interventionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En interventionsgrupp med 

n=114 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1653 

Utbildningen av sjuksköterskorna och läkare på 

intensivvårdsavdelningen resulterade i en 

signifikant reduktion av kateterrelaterad infektion i 

blodbanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användandet av de klorhexidin-impregnerade 

I 

CCT 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   
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Schwebel, C., 

Bouadma, L., 

Geffroy, A., 

Garrouste-

Orgeas, M., 

Pease, S., 

Herault, M. 

C., 

Haouache, 

H., Calvino-

Gunther, S., 

Gestin, B., 

Armand-

Lefevre, L., 

Leflon, V., 

Chaplain, C., 

Benali, A., 

Francais, A., 

Adrie, C., 

Zahar, J. R., 

Thuong, M., 

Arrault, X., 

Croize, J., & 

Lucet, J. C. 

2009 

Frankrike 

sponges and less frequent 

dressing changes for 

prevention of catheter-

related infections in 

critically ill adults 

klorhexidin-impregnerade 

förband är överlägsna när det 

gäller att minska graden av 

infektioner, samt jämföra 

bytesfrekvensen av förband. 

klorhexidin-impregnerade 

förband jämfördes med en 

kontrollgrupp med vanliga 

förband. Byte av förband var 

tredje dag jämfördes med 

byte var sjunde dag. Fem 

olika sjukhus deltog. 

(17) förbanden sänkte infektionsfrekvensen signifikant.  

Att byta förbanden var sjunde dag gav en låg  

sänkning av infektionsfrekvensen och verkade inte 

vara sämre än att byta var tredje dag. 

RCT 

Rosenthal, V. 

D., Guzman, 

S., Pezzotto, 

S. M., & 

Crnich, C. J. 

2003 

Argentina 

Effect of an infection 

control program using 

education and performance 

feedback on rates of 

intravascular device-

associated bloodstream 

infections in intensive care 

units in Argentina 

Att säkerställen effekten av 

ett infektionskontroll-

program genom att använda 

utbildning och ge 

återkoppling på arbetet med 

att förhindra infektion i 

blodbanan på 

intensivvårdsavdelningar i 

Argentina. 

Tre faser genomfördes 

övervakning, utbildning och 

återkoppling och jämfördes 

sedan med varandra för att se 

vilken som hade lägst 

incidens av infektion. 

n=840 

(0) 

Antalet infektioner blev signifikant lägre efter 

utbildningsfasen, och sjönk ytterligare efter 

återkopplingsfasen om än inte signifikant. 

I 

CCT 



                     

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   

4 

Johnson, D. 

W., van Eps, 

C., Mudge, 

D. W., 

Wiggins, K. 

J., 

Armstrong, 

K., Hawley, 

C. M., 

Campbell, S. 

B., Isbel, N. 

M., Nimmo, 

G. R., & 

Gibbs, H. 

2005 

Australien 

Randomized, controlled 

trial of topical exit-site 

application of honey 

(Medihoney) versus 

Mupirocin for the 

prevention of catheter-

associated infections in 

hemodialysis patients 

Att avgöra effektiviteten och 

säkerheten genom 

applicering av honung eller 

mupirocin på insticksstället i 

syftet att förhindra uppkomst 

av infektion. 

Insticksstället smörjdes tre 

gånger i veckan med 

antingen honung eller 

mupirocin. Sedan 

utvärderades 

infektionsincidensen mellan 

de två grupperna. 

n=101 

(0) 

51 patienter smörjdes med honung och 50 med 

mupirocin. Kateterassocierad bakteremi inträffade 

utan skillnad i grupperna, och ingen infektion vid  

insticksstället sågs i någon av grupperna. Effekten 

av att förhindra infektion var likvärdig mellan 

de båda grupperna, men honung ger ingen  

bakterieresistens. 

II 

RCT 

Ishizuka, M., 

Nagata, H., 

Takagi, K., & 

Kubota, K. 

2009 

Japan 

Comparison of 0,05% 

klorhexidin and 10% 

povidone-iodine as 

cutaneous disinfectant for 

prevention of central 

venous catheter-related 

bloodstream infection: a 

comparitive study 

Att undersöka huruvida 

användningen av 0,05% 

klorhexidin är sämre än 10% 

povidonjod när det gäller att 

desinfektera huden för att 

förhindra uppkomst av 

infektion i blodbanan. 

Insticksstället tvättades med 

antingen klorhexidin eller 

povidonjod. Varje månad 

växlades desinfektionsmedlet 

och efter studiens slut 

jämfördes de olika 

desinfektionsmedlen i 

avseende förekomst av 

infektion. 

n=239 

(0) 

Att använda klorhexidin gav inget signifikant sämre 

resultat än povidonjod, men antalet infektioner  

tenderade vara högre för klorhexidin. 

I 

CCT 

Dettenkofer, 

M., Wilson, 

C., Gratwohl, 

A., Schmoor, 

C., Bertz, H., 

Frei, R., 

Heim, D., 

Luft, D., 

Schulz, S., & 

Widmer, A. 

F. 

2009 

Schweitz 

Skin disinfection with 

octenidine dihydrochloride 

for central venous catheter 

site carer: a double-blind 

randomized controled trial 

Att jämföra effektiviteten 

mellan två vanligt 

förekommande 

alkoholbaserade antiseptiska 

lösningar med eller utan 

octenidine dihydroklorid. 

Alla vuxna med en CVK på 

ett sjukhus i Schweitz och ett 

i Tyskland blev randomiserat 

utvalda till det ena eller 

andra desinfektionsmedlet. 

n=400 

(11) 

Resultatet visade att octenidine i alkohollösning  

var bättre att välja än en alkohollösning utan i 

infektionsförebyggande syfte. 

I 

RCT 



                     

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg   

5 

Vallés, J., 

Fernández, I., 

Alcaraz, D., 

Chacón, E., 

Cazorla, A., 

Canals, M., 

Mariscal, D., 

Fontanals, 

D., & Morón, 

A. 

2008 

Spanien 

Prospective randomized 

trial of 3 antiseptic 

solutions for prevention av 

catheter colonization in an 

intensive care unit for 

adult patients 

Att jämföra effektiviteten av 

tre olika antiseptiska 

lösningar i syfte att förhindra 

central kateterkolonisation. 

Tre grupper bildades med 

patienter som blivit tilldelad 

en av de tre antiseptiska 

lösningarna. Kateterrelaterad 

infektion, bakteremi och 

kolonisation jämfördes 

mellan de tre grupperna. 

n=329 

(0) 

Två av lösningarna hade liknande effekter och hade 

signifikant lägre incidens av infektion än den tredje. 

Däremot gick det inte att säga vilken av de två som  

var bättre än den andra. 

I 

RCT 

Slobbe, L., 

Doorduijn, J. 

K., 

Lugtenburg, 

P. J., 

Barzouhi, A., 

Boersma, E., 

van 

Leeuwen, W. 

B., & 

Rijnders, B. 

J. A. 

2010 

Nederländern

a 

Prevention of catheter-

related bacteremia with a 

daily ethanol lock in 

patients with tunnelled 

catheters: a randomized 

placebo controlled trial 

Att studera effektiviteten och 

säkerheten av ett dagligt 

etanollås för att förhindra 

uppkomst av kateterrelaterad 

infektion. 

Katetrarnas lumen låstes med 

etanol eller placebo i 15 

minuter varje dag varav 

lösningen sedan sprutades in 

i kroppen. En jämförelse 

gjordes sedan över 

incidensen av infektion i 

blodet mellan 

placebogruppen och 

experimentgruppen. 

n=379 

(3) 

Ingen signifikant skillnad i uppkomst av infektion i 

blodbanan sågs mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen. Uppkomsten av infektion i  

blodbanan var generellt låg. 

II 

RCT 

Rickard, C. 

M., Lipman, 

J., Courtney, 

M., Siversen, 

R., & Daley, 

P. 

2004 

Australien 

Routine changing of 

intravenous administration 

sets does not reduce 

colonization or infection in 

central venous catheters 

Att bestämma effekten av 

rutinmässiga byten av 

administrations-set på 

kateterrelaterad kolonisation 

och bakteremi. 

Under 12 månader utsågs 

patienter med en CVK 

slumpmässigt att aningen få 

administrations-seten bytta 

var fjärde dag enligt rutin, 

eller inte alls.   

n=251 

(0) 

Studien fann ingen signifikant skillnad mellan  

gruppen som fick sina administrations-set bytta 

och kontrollgruppen, varken för kolonisation eller  

kateter-relaterad bakteremi.  

I 

RCT 
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Ruschulte, 

H., Franke, 

M., 

Gastmeier, 

P., Zenz, S., 

Mahr, K. H., 

Buchholz, S., 

Hertenstein, 

B., Hecker, 

H., & 

Piepenbrock, 

S. 

2008 

Tyskland 

Prevention of central 

venous catheter related 

infections with 

chlorhexidine gluconate 

impregnated wound 

dressings: a randomized 

controlled trial 

Att utvärdera effekten av 

förband impregnerade med 

klorhexidin för att reducera 

kateterrelaterade infektioner 

vid centrala venösa katetrar 

insatta för 

cytostatikabehandling. 

Patienterna utvaldes 

slumpmässigt av en dator att 

tillhöra experimentgruppen 

som fick 

klorhexidinimpregnerade 

förband, eller 

kontrollgruppen som fick 

vanliga transparenta förband. 

Förbanden lades om med 

samma frekvens och sköttes 

likadant. 

n=601 

(0) 

Signifikant färre deltagare i experimentgruppen fick 

kateterrelaterad infektion än i kontrollgruppen. När 

skillnaden i infektionsincidens jämfördes för de 

olika insticksställen sågs att incidensen hade sjunkit 

från 30 fall i kontrollgruppen till 14 i experiment- 

gruppen. 

I 

RCT 

Olson, K., 

Rennie, R. P., 

Hanson, J., 

Ryan, M., 

Gilpin, J., 

Falsetti, M., 

Heffner, T., 

& Gaudet, S. 

2004 

USA 

Evaluation of a no-

dressing intervention for 

tunneled central venous 

catheter exit sites 

Att studera ifall 

kateterrelaterad sepsis kan 

reduceras genom att ta bort 

ett förmodat innehåll av 

patogener, förbandet över 

insticksstället. 

Ett slumpartat urval där 

patienter med cancer och en 

nyinsatt CVK antingen hade 

eller inte hade förband över 

insticksstället. 

n=78 

(0) 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan kontroll- och 

experimentgruppen gällande episoder av sepsis eller 

återinläggning på sjukhus relaterat till CVK. 

Signifikans sågs dock för den tid det tog att uppvisa 

tecken på sepsis. Patienter utan förband hade sin  

CVK längre tid utan att uppvisa tecken på sepsis. 

II 

RCT 

Higuera, F., 

Rosenthal, V. 

D., Duarte, 

P., Ruiz, J., 

Franco, G., & 

Safdar, N. 

2005 

Mexiko 

The effect of process 

control on the incidence of 

central venous catheter-

associated bloodstream 

infections and mortality in 

intensive care units in 

Mexico 

Att säkerställa effekten av ett 

infektionskontroll-program 

som inkluderar 

hanteringskontroll på 

incidensen av 

kateterrelaterad infektion i 

blodbanan på 

intensivvårdsavdelningar. 

Två faser genomfördes på 

två intensivvårdsavdelningar. 

Incidensen av infektioner 

jämfördes mellan en 

övervakningsperiod och en 

interventionsperiod där 

hanteringskontroll var en del 

av infektionskontroll-

programet.  

n=470 

(0) 

En signifikant förbättring sågs gällande att på  

korrekt sätt lägga förband över insticksstället,  

dokumentera durationen av administrations-set 

samt sköta handhygienen innan patientkontakt.  

Det skedde även en signifikant sänkning av  

antal fall med infektion. 

I 

CCT 

Coopersmith, 

C. M., Zack, 

J. E., Ward, 

M. R., Sona, 

C. S., 

Schallom, M. 

E., Everett, S. 

The impact of bedside 

behavior on catheter-

related bacteremia in the 

intensive care unit 

Att undersöka hur 

följsamheten till 

evidensbaserade riktlinjer har 

effekt på incidensen av 

kateterrelaterad infektion i 

blodbanan genom 

implementation av en 

En granskning av följsamhet 

till riktlinjer följdes av en 

interventionsperiod 

bestående av bilder av varje 

steg i skötseln av CVK, 

lektioner och praktisk 

undervisning följde en period 

n=187 

(0) 

Ett flertal brister i följsamheten till riktlinjerna 

identifierades. Efter beteendeinterventionen ökade 

följsamheten till dokumentation av förbandsbyte 

signifikant, samt onödig hantering av kateterns  

kranar sjönk signifikant. Även positiva förändring- 

ar i handhygien sågs. Ingen signifikant skillnad i  

infektionsincidens sågs. 

I 

CCT 
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J., Huey, W. 

Y., Garrison, 

T. M., 

McDonald, 

J., Buchman, 

T. G., Boyle, 

W. A., 

Fraser, V. J.,  

& Polish, L. 

B. 

2004 

USA 

beteendeintervention. av inspektioner av arbetssätt 

hos personalen. 

Pronovost, 

P., Needham, 

D., 

Berenholtz, 

S., Sinopoli, 

D., Chu, H., 

Cosgrove, S., 

Sexton, B., 

Hyzy, R., 

Welsh, R., 

Roth, G., 

Bander, J., 

Kepros, J., & 

Goeschel, C. 

2006 

USA 

An intervention to 

decrease catheter-related 

bloodstream infections in 

the ICU 

Att utvärdera effekten av en 

intervention kallad ”the 

Keystone ICU project” i upp 

till 18 månader efter 

interventionen. 

För att säkerställa följsamhet 

till fem evidensbaserade 

rekommendationer genom 

utbildning, en checklista, 

återkoppling av antal 

infektioner, skapandet av en 

speciell CVK-vagn med 

nödvändiga tillbehör, daglig 

utvärdering av patienternas 

behov av CVK. 

n=108 

(5) 

Från 2,7 kateterrelaterade infektioner i blodbanan  

per 1000 kateterdagar under kontrollperioden sjönk  

incidensen signifikant till 0 efter insättning av 

interventionerna. 18 månader efter interventionerna 

var incidensen fortfarande 0. 

I 

CCT 

Lobo, R. D., 

Levin, A. S., 

Oliveira, M. 

S., Gomes, L. 

M. B., 

Gobara, S., 

Park, M., 

Figueiredo, 

V. B., de 

Vasconcelos 

 Santos, E., & 

Costa, S. F. 

Evaluation of interventions 

to reduce catheter-

associated bloodstream 

infection: Continuous 

tailored education versus 

one basic lecture 

Att utvärdera vilken 

påverkan två olika modeller 

av utbildningsinterventioner 

hade på incidensen av 

kateterrelaterad infektion i 

blodbanan. 

Två intensivvårdsavdelningar 

undergick tre faser: kontroll-, 

preinterventions- 

(frågeformulär för att 

undersöka vårdarbetarnas 

kunskap) och 

interventionsfas (en 

avdelning fick kontinuerlig 

utbildning och en där 

vårdarbetarna fick en enda 

lektion). 

n=145 

(0) 

På båda intensivvårdsavdelningarna ökade kunskap- 

en och följsamheten till korrekta riktlinjer. Kateter- 

relaterade infektioner sjönk på båda avdelningarna  

men på den avdelning där utbildningen var kontinu- 

erlig bibehölls den sjunkande incidencen, medan 

den på den andra avdelningen sjönk till en början 

för att sedan åter stiga. 

I 

CCT 
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 2010 

Brasilien 

Popovich, K. 

J., Hota, B., 

Hayes, R., 

Weinstein, R. 

A., & 

Hayden, M. 

K. 

2010 

USA 

Daily skin cleansing with 

chlorhexidine did not 

reduce the rate of central-

line associated 

bloodstream infection in a 

surgical intensive care unit 

Att utvärdera effekten på 

infektionsincidensen på en 

kirurgisk 

intensivvårdsavdelning 

genom daglig tvätt med 

klorhexidin. 

I stället för att som vanligt 

tvätta insticksstället med tvål 

och vatten, tvättades det med 

klorhexidinindränkta dukar 

och jämförde incidensen av 

infektion och kontamination i 

blodet mellan de två 

tvättmetoderna. 

n= - 

(-) 

Ingen signifikant skillnad sågs på incidensen av  

infektion mellan de två tvättmetoderna, men  

sänkningen av blodkontamination var signifikant  

för klorhexidin. 

II 

CCT 

Zingg, W., 

Imhof, A., 

Maggiorini, 

M., Stocker, 

R., Keller, E., 

& Ruef, C. 

2009 

Schweitz 

Impact of a prevention 

strategy targeting hand 

hygiene and catheter care 

on the incidence of 

catheter-related 

bloodstream infections 

Att studera påverkan av en 

utbildningsintervention på 

central kateterrelaterad 

infektion i blodbanan hos 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning. 

Fyra olika utbildningsfaser 

innehöll fyra stycken 

moduler: handhygien, 

förband, manipulation av 

kranar och slangar samt 

antiseptisk teknik vid 

infusioner. 

n=999 

(88) 

Incidensen av infektion i blodbanan sjönk signifi- 

kant från kontroll- till interventiosperioden.  

Följsamheten till handhygien förbättrades något,  

men korrekt utförande av hanhygien ökade 

signifikant. 

I 

CCT 

Guerin, K., 

Wagner, J., 

Rains, K., & 

Bessesen, M. 

2010 

USA 

Reduction in central line-

associated  bloodstream 

infections by 

implementation of a 

postinsertion care bundle 

Att studera effekten och 

följsamheten av ett multipelt 

interventionsprogram 

gällande vård efter 

insättandet av en central 

venös kateter på förekomsten 

av infektioner i blodbanan. 

En kontrollperiod med 

standardrutiner jämfördes 

med interventionsperioden 

med multipla åtgärder. 

n= - 

(-) 

En signifikant sänkning av infektion i blodbanan  

sågs efter implementering av ett program med  

sammansatta åtgärder gällande vård efter insättande 

av en CVK. 

II 

CCT 

 

 

- = Exakt deltagarantal ej angivet. 


