
Beteckning:________________ 

 
 
 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Muntlig information till patienter i samband med 
inläggning av en perifer venkateter 

Sofia Svensson, Johanna Wahlberg 
November 2007 

Examensarbete C 10 poäng 
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
Examinator: Claudia Lampic 

Handledare:Gunilla Mårtensson 



Abstract 
The aim of this study was nts regarding insertion of 

a peripheral intravenous line he writers collected data by 

observing 60 insertions of med by fifteen different 

nurses. The observations took place on a surgical ward. A specific number of areas were 

observed and the result of each observation could be answered with a yes or no, where yes 

was the result that was preferred. The yes-answers were summarized and analyzed using 

independent t-tests to find possible differences regarding gender and age, no differences were 

found. The result showed that given information to patients regarding the insertion of a 

peripheral intravenous line had obvious limitations and did not follow the national guidelines. 

In almost half of the observation areas the information was limited or none existing. The most 

common information that was given by the nurses was how the insertion of the peripheral 

intravenous line would feel, this information were given to almost every patient. Two 

information folders, one to the patients and one to the nurses, have been made by the writers 

to discern what can be necessary to inform the patient of.  
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to investigate if given information to patie

 was following national guidelines.  T

peripheral intravenous lines that was perfor



Sammanfattning 

on, har utformats av författarna för 

tt kunna urskilja vad som kan vara nödvändigt när det gäller patientinformation. 

Sökord: perifer venkateter, sjuksköterska, patientinformation, riktlinjer

 

Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskans information till patienter, vid 

inläggning av perifer venkateter, följde gällande riktlinjer från Handbok för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Författarna samlade in data genom att delta vid 60 inläggningar av perifer 

venkateter vilka genomfördes av femton olika sjuksköterskor. Insamlingen ägde rum på en 

dagkirurgiavdelning. Man observerade ett antal områden, resultatet på dessa kunde bli ja eller 

nej, där ja var det resultat man eftersökte. Antal ja-svar summerades och analyserades med 

oberoende t-tester för att se eventuella skillnader i yngre/äldre och män/kvinnor, inga 

skillnader påfanns. Resultatet visade att sjuksköterskornas information till patienter vid 

insättande av perifer venkateter hade uppenbara brister och inte följde gällande riktlinjer. I 

över hälften av observationsmomenten gavs bristande information eller ingen information 

alls. Det som sjuksköterskorna flitigast informerade om var att patienten vid insticket kunde 

känna smärta, denna information gavs till så gott som alla patienter. Två foldrar, en gällande 

patientinformation och en gällande sjuksköterskeinformati

a
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1. Introduktion 

1.1 Litteraturgenomgång 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården vara trygg och säker: 

2 a § H och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på vårälso-  en god d. Detta 

vård. Att sätta en perifer venkateter (PVK) är 

la sr  

dföra. Tro

 

n. PVK:n 

r såsom 

kal ömhet, tecken på inflammation, hårda vener och utveckling av tromboflebiter är vanliga 

när en PVK används (Lundgren, Wahren, 1999). Den bör placeras och skötas på ett sätt som 

minimerar ko ner ch obehag. Det är viktigt att PVK:ns inneliggande tid blir så kort 

som möjlig (www.sjukvardsradgivningen.se

innebär att den skall särskilt; 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen… 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

1.1.1 Perifer venkateter 

Trygghet och säkerhet skall genomsyra all sjuk

ett vanlig förekommande moment för sjuksköterskor inom sjukvården i Sverige, (Björkman, 

Karlsson, 2005; Ung, Cook, Edwards, Hocking, Osmond, Buttergieg, 2002; Lundgren, 

Jorfeldt, Ek, 1993). Cirka 50 % av alla patienter på sjukhus får en PVK. Sjuksköterskan får 

vid inläggningen direkt kontakt med patientens blodbana med al de infektion isker det kan

me ts detta är det en uppgift sjuksköterskan ser lätt på (Reime, Aksnes, 2002).  

En PVK, är en kanyl med en tunn kateter som förs in i blodbanan via en perifer ve

används för olika slags infusioner i kroppen, till exempel mediciner, blod, vätska och olika 

näringslösningar (Björkman, Karlsson, 2005; SBU Alert, 2005; Lomrén, Nyström, 2006; 

Karadeniz, Kutlu, Tatlisumak, Özbakkaloğu, 2003; Lundgren, Ek, Wahren, 1998). Att få en 

PVK är ofta förenad med viss smärta för patienten (SBU Alert, 2005), och är även en 

procedur som medför vissa risker (Ung m.fl, 2002). Det är känt att komplikatione

lo

mplikatio o

, 2007). 

1.1.2 Sjuksköterskans ansvar för inläggning och skötsel av PVK 

I Sverige är det en legitimerad sjuksköterska som ansvarar för inläggning och skötsel av en 

PVK (SBU Alert 2005; Lomrén, Nyström, 2006; Karadeniz m.fl, 2003). Kunskapen om 

tillsyn, planering, inläggning och handhavande av en PVK är grundläggande kunskaper i 
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sjuksköterskeutbildningen sedan 50-talet, och är i nuläget inkluderade i den kliniska praktiken 

dgren m.fl, 1998). Sjuksköterskor får från läkare ordinationer 

elegerat till sig såsom administrering av läkemedel, observationer och förebyggande av 

et finns olika 

, 

ersen, 1997).  

ller har glömt bort vilka instruktioner som ska ges när 

uksköterskan har kunskap 

m vilka komplikationer som kan uppstå och att övervakningen och omhändertagandet av 

tigt sätt (www.sjukvardsradgivningen.se

(Lundgren, Ek, 1996; Lun

d

problem med en PVK (Karadeniz, Kutlu, Tatlisumak, Özbakkaloğu, 2003). D

moment som ska ingå i vad sjuksköterskan informerar om, bland annat; vad som ska göras

och hur det ska göras (Kristoff

 

Många sjuksköterskor känner inte till e

de sätter en PVK (Lundgren, Jorfeldt, Ek, 1993). Det är viktigt att sj

o

PVK:n sköts på ett rik , 2007). Sjuksköterskan 

h Ek 

996) påvisar att bristerna kring skötsel av PVK berodde på att sjuksköterskorna var 

ör att kunna ge patienten information om PVK-inläggning och dess funktioner finns det 

jukvardsradgivningen.se

förväntas ha evidensbaserad kunskap om hur man handhåller en PVK. Detta är dock inte hur 

verkligenheten ser ut (Ahlqvist, Bogren, Hagman, Nazar, Nilsson, Nordin, et.al. 2006).  

 

En undersökning visar att sjuksköterskor som genomgått ett utbildningsprogram gällande 

handhavande av PVK gav bättre information och omvårdnad än de som inte fått specifik 

utbildning (Lundgren, Wahren, 1999). En annan undersökning gjord av Lundgren oc

(1

stressade och det var en arbetsuppgift man prioriterade bort. Men om sjuksköterskor får ta del 

av och lära sig riktlinjerna för skötsel av PVK så har slutresultatet blivit positivt. Bland annat 

har komplikationer minskat (Lomrén, Nyström, 2006). En undersökning gjord 2003 visar att 

sjuksköterskor har den aktuella kunskapen om vad de ska göra, problemet är att de inte 

applicerar den i praktiken (Karadeniz m.fl, 2003; Lundgren, Wahren, 1999). Utbildning i 

evidensbaserad omvårdnad ger sjuksköterskor möjligheten att förbättra sitt utförande när det 

gäller kliniska problem (Lundgren, Wahren, 1999). Sjuksköterskan är skyldig att förbättra 

sina kunskaper och utveckla ny kunskap och färdigheter (Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforsking i Norden) 

 

F

nationella riktlinjer, det är dessa sjuksköterskan ska följa (www.s , 

2007). Men det skulle behövas en utarbetad guide som används i praktiken för att minimera 

riskerna med inläggningen av en PVK (Lundgren, Ek, 1996). Den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonal skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
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erfarenhet (Willman, 2002), informera och instruera enskilda patienter och tillämpa de 

författningar och föreskrifter som finns (Socialstyrelsen, 1999). 

 

1.1.3 Information 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) säger att: 

2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 

etoder för undersökning, vård och behandling som finns.  

e när 

formation ges är att alla patienter inte har samma behov av information eller vill inte ha 

(Crenshaw, Winslow, 2002; Mortimer, Roderick, MacDonald, 

enis, McMillan, Ravey, et.al. 2004). En studie visar att patienter ville att följdfrågor skulle 

m

 

Hur sjuksköterskan informerar en patient har betydelse för hur informationen kommer att tas 

emot (Kristoffersen, 1997). Tidpunkten för när sjuksköterskan informerar har också stor 

betydelse för mottagligheten. Patienten kanske inte alltid är mottaglig för informationen så 

tidpunkten måste anpassas efter patienten. Utifrån sjuksköterskans egna omdöme måste denne  

avgöra när det är relevant att ge information (Benner, 1984). Något att ha i åtank

in

information överhuvudtaget. Trots detta skall patienter erbjudas samma möjlighet till att få 

information (Kitamura, 2005).  

 

Isättandet av en PVK kan te sig som en teknisk uppgift, men det är en uppgift med ett stort 

innehåll av att ge patienten adekvat information. Kommunikation med patienter är en viktig 

del av vården. Genom att ge information ger man patienten en känsla av trygghet 

(Kristoffersen, 1997). Patienten kan på grund av oro ha ignorerat sjuksköterskans information. 

Därför är det viktigt att man ser till att patienten tillgodogör sig informationen och att de har 

förstått den, annars kan en upprepning behöva göras (Lundgren, Wahren, 1999). En studie 

visar att ju oftare en patients PVK användes desto mindre information fick de, även fast man 

kan behöva upprepa informationen för att patienten ska komma ihåg vad som gäller 

(Lundgren, Ek, Wahren, 1998). Följdfrågor behöver ställas för att se om patienten förstått 

informationen på ett riktigt sätt 

D

ställas så det kunde försäkra sig om att de förstått informationen korrekt (Mortimer m.fl, 

2004). Det är av stor vikt att patienterna är delaktiga i vad de ska göra för något, att patienten 

känner sig delaktig är även ett villkor för att utbytet av informationen skall fungera bra 

(Annells, Koch, 2003; Rycroft-Maolne, Latter, Yerrell, Shaw, 2001). 
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Patienten ska inte behöva söka information själv (Nicklin, 2002). Utan ska alltid informeras 

om vad som ska ske och varför (Reime, Aksnes, 2002; Lomrén, Nyström, 2006). Man ska ge 

atienten individuell information om sin behandling och även upplysa om vilka 

 kan uppstå och hur man på bästa sätt förebygger dessa (SOSFS 1995:5; 

m, 2006). Informationen som patienten får 

 studie från 1996, var om PVK:ns 

nktion och de olika komplikationer som kan uppstå (Lomrén, Nyström, 2006). Det är viktigt 

a vill kunna förstå och tolka de olika symtomen som kan 

ppstå (Annells, Koch, 2002), oftast är det den skriftliga informationen som är mest värdefull 

r som är medvetna om 

ina rättigheter kan under oroliga omständigheter tänka irrationellt och inte ta till sig den 

information de behöver. Patientens rättighet till medicinska information om deras tillstånd och 

p

komplikationer som

Veenstra, Moum Garratt, 2006; Lomrén, Nyströ

omvandlas till kunskap som är viktig för att skapa trygghet (Wesche, Selmer, 1997). Den 

vanligaste informationen som gavs till patienterna, enligt en

fu

att patienten får information tidigt för att snabbt kunna tolka symtom på komplikationer och 

larma om det skulle behövas, man ska även försäkra sig om att patienterna har förstått 

informationen (Annells, Koch, 2002). Då krävs det att patienterna kan förstå och tolka sina 

symtom, dålig information kan leda till att patienten är oförmögen att agera preventivt 

(Annells, Koch, 2002; Veenstra m.fl., 2006). Det är även viktigt att den information som 

patienten har fått har varit adekvat, så att patienten känner sig säker på vad det är han/hon ska 

rapportera till sjuksköterskan (Lundgren, Ek, Wahren, 1998). I en undersökning från 

Australien visar det sig att vårdtagarn

u

(Callaghan, Yuk-Lung, King-Yu, Siu-Ling, 1998), det är även den information som patienter 

oftast eftersöker (Nicklin, 2002), men den bör kompletteras med muntlig information för att 

ge bästa resultat (Callaghan m.fl., 1998; Crenshaw, Winslow, 2002; Mortimer m.fl., 2004; 

Socialstyrelsen, 1999). Något som även talar för skriftlig information är att den kan patienten 

få innan denne kommer till sjukhuset, den kan skickas hem i god tid före. Då kan även 

patienter som inte är i stort behöv av information välja om de vill läsa den eller inte (van 

Zuuren, Grypdonck, Crevits, Vande Walle, Defloor, 2006). 

 

Man vet att patienten drar nytta av all information som ges (Nicklin, 2002). Fortfarande har 

patienterna dålig kännedom om sina rättigheter och många upplever ett behov av att få mer 

information än vad de får. En undersökning, från USA och England, visar att 35-45 % av 

både polikliniska och inneliggande patienter var missnöjda med informationen (Wesche 

Selmer, 1997). Det är viktigt att alla patienter får tillgång till information om vad hälso- och 

sjukvården har för skyldigheter. Detta kan stärka patienten och ge patienten ett intresse av att 

veta mer om just sin situation (Socialstyrelsen, 1999). Även patiente

s
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behandlingar är direkt kopplat till patientens rätt till autonomi (Kitamura, 2005). Differensen 

mellan den information som patienten anser sig ha fått och den information som 

sjuksköterskan anser sig ge är stor (Wesche Selmer, 1997). Utbildning och tillhandahållande 

av information ges för att öka patientens kontroll och öka deras hälsa. Patienter är ofta kritiska 

till dålig information och kommunikation från vårdpersonal (Veenstra m.fl., 2006). Yngre har 

en tendens att vara mer kritiska än äldre till brister i informationen (Socialstyrelsen, 1999). 

 
1:2 Problemområde 

Att ge informationen till patienten är en stor del av sjuksköterskans arbete. I uppgifter av 

teknisk karaktär visar studier att sjuksköterskans information till patienten till vissa delar 

brister. Patienters rätt till information är reglerad i författningar, och vilken information som 

bör ges till patienter vid inläggning av perifer venkateter är tydligt beskriven i nationella 

riktlinjer. Mot denna bakgrund finns anledning att studera sjuksköterskans följsamhet till 

dessa riktlinjer.  

 

1:3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om sjuksköterskans information till patienter, vid 

inläggning av PVK, följer gällande riktlinjer. 

 

1:4 Frågeställning 

1. Till vilken grad följer sjuksköterskorna de aktuella riktlinjerna när det gäller 

information till patienter i samband med inläggning av PVK? 

2. Finns det någon skillnad mellan yngre och äldre patienter med avseende på vilken 

information som ges vid inläggning av PVK? 

3. Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga patienter med avseende på 

vilken information som ges vid inläggning av PVK? 

 

2. Metod 
2.1 Design 

Studien var en beskrivande kvantitativ studie. 

 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen valdes ut genom ett bekvämlighetsurval.  
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En dagkirurgi avdelning på ett sjukhus i södra Norrland kontaktades och observationerna 

genomfördes där. Undersökningsgruppen bestod av sjuksköterskor som var utbildade till 

allmänsjuksköterska eller hade en vidareutbildning inom anestesi.  

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha en legitimation från ett svenskt 

universitet eller högskola. Sammanlagt genomfördes 60 stycken observationer gjorda utav 15 

olika sjuksköterskor. Antalet observationer per sjuksköterska varierade från 1 stycken till 6 

tycken. Där de 10 första observationerna låg till grund för att testa observationstrumentets 

gjordes tillsammans av författarna för att sedan jämföra 

gsmetod 

tt observationsschema (bilaga 1) utvecklades för att samla in data då det inte fanns något 

ätinstrument att hitta. Observationsschemat innehöll 11 observationsområden. 

 angav patientens ålder för att kunna dela upp 

atienterna i yngre/äldre och undersöka om det var någon skillnad på informationen till 

 på ålder. Tredje observationsområdet var en egen observation utav kön 

på 

beroen från Handbok för hälso- 

och

s

noggrannhet, dessa 

observationsresultaten. Datainsamlingen pågick under sju dagar, första dagen deltog båda 

författarna i observationerna, resterande tid var en av författarna närvarande. Inga 

sjuksköterskor avböjde till att delta i studien. Alla sjuksköterskor som deltog i studien gav 

muntligt samtycke till att delta i studien. 

 

2.3 Datainsamlin

E

befintligt m

Observationsområde ett riktade sig till sjuksköterskan som svarade på frågan vad PVK:n 

skulle användas till. Observationsområde två

p

patienterna beroende

patienten för att undersöka om det var någon skillnad på informationen till patienterna 

de på kön. Observationsområde fyra till och med nio kommer 

 sjukvårdspersonal (www.sjukvardsradgivningen.se, 2007) och omfattade vilken 

ation det är som skall ges till patienten. Obinform servationsområde fyra undersökte om 

sjuk

Observ formerade patienten om hur det 

ommer att kännas vid insticket. Observationsområde sex undersökte om sjuksköterskan 

 patienten om hur länge PVK:n skulle sitta kvar. Observationsområde sju 

om sjuksköterskan informerade om att handen/armen kan användas. 

köterskan informerade patienten om att PVK:n 

an ge vissa besvär. Observationsområde nio undersökte om sjuksköterskan informerade 

atienten om att han/hon skulle kontakta en sjuksköterska vid komplikationer. 

om patienten tackade nej till att få informationen,. 

lerade att patienten förstått 

sköterskan informerade patienten om orsaken till varför han/hon fick en PVK. 

ationsområde fem undersökte om sjuksköterskan in

k

informerade

undersökte 

Observationsområde åtta undersökte om sjuks

k

p

Observationsområde tio undersökte 

Observationsområde elva undersökte om sjuksköterskan kontrol
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informationen han/hon fått. Observationsområde fyra till och med elva observerades med ett 

ja eller ett nej.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med en klinisk adjunkt på Högskolan i Gävle för att få hjälp med att etablera en 

kontakt på den avdelning som kom att bli observationsavdelning. Verksamhetschefen på en 

dagkirurgi avdelning i södra Norrland kontaktades och informerades både skriftligt och 

muntligt. Ett skriftligt samtycke för att få utföra studien mottogs utav verksamhetschefen.  

Sjuksköterskorna informerades muntligt vid ett morgonmöte om att författarna skulle 

observera dem i sitt arbete med att sätta PVK och fick tillfälle att tacka nej till att delta i 

studien. Författarna smälte in i sjukhusmiljön genom att agera studenter och följde 

sjuksköterskorna i deras arbete vid inläggning av PVK. Patienterna informerades om att 

juksköterskan hade student med sig, sedan tillfrågades patienten om han/hon gav 

att vara med under samtalet. Författarna fyllde i 

har 

s

”studenterna” tillåtelse 

observationsformuläret direkt under observationstillfället. När data hade samlats in 

sammanställdes den och analyserades. Deltagarna har avidentifierats och uppgifterna 

behandlats konfidentiellt och förstörts efter avslutad studie. 

 

2.5 Dataanalys 

Data har analyserats med beskrivande statistik och statistiska analyser. Observationsområdena 

fyra till nio och elva i formuläret kunde resultera i svaret ja eller nej, där ja var det eftersökta 

resultatet. Antalet ja-svar i formuläret summerades och oberoende t-tester genomfördes för att 

finna eventuella skillnader i information till patienter med avseende kön och ålder. 

Patienterna delades in i kategorierna yngre/äldre, där gränsen gick vid 65 års ålder. 

 

Sammanlagt gjordes 60 stycken observationer, av dessa var 33 i undersökningsgruppen gjorda 

på män och 27 var gjorda på kvinnor. Patienterna var i åldrarna 19 år till 88 år. Patienterna 

delades upp i yngre och äldre, där gränsen sattes vid 65 år, den svenska pensionsåldern. Där 

40 patienter hamnade i gruppen yngre och 20 patienter i gruppen äldre. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen har granskat sjuksköterskans kliniska arbete och kunde upplevas som 

bedömande för den enskilda individen. Ändamålet med studien var inte att granska individen 

utan en grupp. Alla sjuksköterskor som deltog i undersökningen har avidentifieras och alla 
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namn har att förstörts efter avslutad studie. Granskningen har lett till att brister 

uppmärksammats och kan ha förbättrats, vilket är till nytta för alla sjuksköterskor och 

atienter. Deltagarna informerades om att undersökningen handlade om kommunikationen 

h patient i samband med inläggning av PVK, ytterligare information 

p

mellan sjuksköterska oc

gavs inte för att undvika bias. 

 

3. Resultat 
Tabell 1. Sjuksköterskornas information vid PVK-sättning 

n=60 Ja, f (%) Nej, f (%) 

 

Informeras patienten om orsaken till att PVK läggs in? 32 (53,3) 28 (46,7) 

Informeras patienten om hur det kommer att kännas vid 
insticket av PVK:n? 

55 (91,6) 5 (8,4) 

Informeras patienten om hur länge PVK:n ska sitta? 8 (13,3) 52 (86,7) 

Informeras patienten om att handen och/eller arm
användas? 

en kan 9 (15) 51 (85) 

VK:n? 

00) 

59 (98,4) 

Informeras patienten om att en PVK kan ge besvär som 
rodnad, ömhet och ibland smärta? 

0 (0) 60 (100) 

Informeras patienten om att patienten själv ska 
informerar sjuksköterskan direkt vid komplikationer av 

0 (0) 60 (1

P

Tackade patienten nej till att få information om PVK? 0 (0) 60 (100) 

Försäkrade sig sjuksköterskan om att patienten hade 
förstått informationen? 

1 (1,6) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskornas information till patienter vid inläggning av PVK hade 

brister och inte följde gällande riktlinjer (Tabell 1). Endast hälften av patienterna 

informerades om orsaken till varför de skulle få en PVK. Nästan alla informerades dock om 

8 



 

hur det kommer att kännas vid insticket. Ett fåtal patienter informerades om hur länge PVK:n 

ska sitta. Även ett fåtal patienter informerades om att handen/armen kan användas trots att det 

sitter en PVK där. Ingen av patienterna informerades om att en PVK kan ge vissa 

komplikationer eller att de ska kontakta en sjuksköterska om dessa komplikationer uppstår. 

Inga patienter tackade nej till att få information, det vill säga inget bortfall. Endast en patient 

ck frågan om han/hon hade förstått informationen. 

 
VK avseende ålder och kön. 

 

 Information*  

fi

 

Tabell 2. Skillnader i information till patienter som får en P
   

  n         mean / SD df. t- värd e 

Kön      

e p-värd

man  33      1,94 / 0,61 

kvinna 

  

 27      1,93 / 0,78 58 0,075 0,94 

Ålder      

 

Yngre än 65 år  40      1,98 / 0,66 58 -0,663 0,51 

 

Äldre än 65 år  20      1,85 / 0,75   

*Information= antalet ja-svar i observationsschemat summerat (obs
elva i bilaga 1) 
 

e mråde fyra til  nio och 

Resultatet visade att informationen var bristfällig oavsett ålder och kön. Det fanns ingen 

gavs av sjuksköterskorna vid inläggning av PVK, Inte heller fanns det någon signifikant 

skillnad mellan manliga och kvinnliga patienter i vilken information som gavs (Tabell 2).  

Resultatet visade att sjuksköterskornas information till patienter vid insättande av perifer 

avs ingen information alls. Det var information gällande 

komplikationer och till vem dessa skulle rapporteras. Endast i ett fall frågade sjuksköterskan 

m informationen som givits hade förståtts av patienten, men även då fick inte patienten 

rvationso l och med

signifikant skillnad mellan yngre och äldre patienter i avseende av vilken information som 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 

venkateter hade uppenbara brister och inte följde gällande riktlinjer.  I 2 av 7 

observationsmoment g

o

tillräcklig information. Det som sjuksköterskorna flitigast informerade om var att patienten 

vid insticket kunde känna smärta, denna information gavs till så gott som alla patienter.  

9 



 

 

I frågan gällande kön var fördelningen ungefär hälften kvinnor och hälften män. Mellan dessa 

två grupper fann man ingen signifikant skillnad i given information. När det gäller 

åldersfördelning var 3/5 yngre och resterande äldre. Det fanns inte heller här någon 

signifikant skillnad i given information.  

 
 
4.2 Resultatdiskussion 

 

est om var en PVK:s fu ktio ationer. I föreliggande studie blev resultatet ett 

nnat. Endast ca 50 % av patienterna fick veta orsaken till varför de fick en PVK och ingen 

atient informerades om lka  kan uppstå att ha in e. 

resultat är anmärkningsvärt då det är känt att det förekommer vissa risker med 

likationer (Björkm n, K ng m.fl., 02; Lu dgren m l., 1993), 

ationer som ömhet, inflammation, hårda vener  tro it nliga. 

terskan förväntas a k nskap om dessa, och ska enligt gällande nationella riktlinjer 

nten om ssa udie var den  inform tion bristfällig vilket 

udier har isat 06). 

re forskning är information som patienter efterfrågar bland annat om 

an 

formation fick inte de patienter som observerades i föreliggande studie. 

sar att inläggning av en PVK är förenat med viss smärta för patienten 

I Lomrén och Nyströms studie (2006) kom man fram till att det som patienterna informerades

m n ner och komplik

a

p vi komplikationer som  av  en PVK neliggand

Detta 

komp a arlsson, 2005; U 20 n .f

komplik och mbofleb är va

Sjukskö  h u

informera patie de . I föreliggande st na a

också tidigare st  v  (Ahlqvist m.fl., 20

 

nligt tidigaE

komplikationer som kan uppstå, detta för att de själva så fort som möjligt själva ska kunna 

tolka och rapportera dessa (Annells, Koch, 2002). För att patienterna ska kunna klara av detta 

behöver de relevant information och även information om vem man ska rapportera till om 

något skulle hända, det vill säga sjuksköterskan (Kristoffersen, 1997). Någon såd

in

 

Tidigare kunskap vi

(SBU Alert, 2005). Kunskapen om att man ska informera om detta verkar vara något som 

sjuksköterskorna har tagit fasta på då nästan alla patienter informerades om hur det kommer 

att kännas vid insticket. Vad endast ett fåtal av patienterna blev informerade om var hur de 

kunde använda sin arm/han efter inläggningen av en PVK. Att inte ha full kontroll över sin 

egen kropp kan kopplas ihop med patientens autonomi och känsla av kontroll. Enligt 

Kitamura (2005) har patienter rätt till medicinsk information för att kunna upprätthålla sin 

autonomi. 
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Man vet sedan tidigare att PVK:ns inneliggandetid helst ska vara så kort som möjligt 

(www.sjukvardsradgivningen.se, 2007). Man vet även att patienten drar nytta av all 

information som ges (Nicklin, 2003). Genom att ge patienten information kan denne 

omvandla kunskapen till kontroll, vilket ger överblick över situationen (Wesche, Selmer, 

1997). Nästan inga patienter informerades om hur länge PVK:n skulle ligga inne, vilket kan 

da till att patienten inte blir delaktig och inte har kontroll. Å andra sidan genomfördes denna 

gvårdsavdelning så sjuksköterskorna kanske inte bedömde denna 

 information om PVK, ett resultat som 

tyrks av tidigare studier. Enligt Nicklin (2002) ska patienter inte behöva söka information om 

6) som menar att 

juksköterskor under stress prioriterade bort skötsel av PVK. Studier har dock visat att 

nterreliabilitetstest gav resultatet 1.0 i reliabilitetskoefficient. 

 

le

undersökning på en da

information som nödvändig då man förutsätter att PVK:n tas bort innan hemgång. 

 

Endast en patient blev tillfrågad om han/hon hade förstått informationen som getts om PVK. 

En del patienter kan på grund av oro och dåligt val utav tidpunkt inte ha tagit till sig den 

information som getts (Lundgren, Wahren, 1999; Kitamura, 2005; Benner, 1984). Det är 

viktigt att man som sjuksköterska kontrollerar att patienten verkligen har förstått 

informationen som han/hon har fått, sjuksköterskan måste även avgöra när det passar sig att 

informera patienten (Annells, Koch, 2003; Benner, 1984).  

 

Ingen av patienterna som observerades sa nej till att få

s

sitt tillstånd själva. Patienterna bör informeras om allt som är relevant (Reime, Aksnes, 2002).  

Annells och Koch (2002) respektive Nicklin (2002) har i sina studier kommit fram till att 

patienter vill ha information. 

  

Sammanfattningsvis så visar resutlatet att de riktlinjer som finns om information om PVK inte 

har följts till fullo. Detta resultat stöds av Lundgren och Ek (199

s

sjuksköterskor har den aktuella kunskapen men att de inte applicerar den i den kliniska 

praktiken (Karadeniz, Kutlu, Tatlisumak, Özbakkaloğu, 2003).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Vid jämförande av resultat av de 10 första observationerna påvisade det att alla observationer 

tolkats likadant och inga avvikande resultat fanns. Då observationsschemat är sammanställt av 

författarna själva är mätinstrumentet inte validerat. Men kan antas vara tillförlitligt då 

genomfört i
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Författarna tror inte att resultatet har påverkats av den valda observationsmetoden. Detta 

antagande stärks av resultatet av observationerna. Trots författarnas närvaro är resultatet 

bristfälligt. Vilket tyder på att sjuksköterskorna inte lade märke till författarna eller trodde att 

den information de gav var tillräcklig och inga vidare ansträngningar gjordes. De observerade 

sjuksköterskorna visste inte exakt vad författarna var där för att observera. Detta kan ha lett 

till att antalet ja i det observationsområde som undersökte om sjuksköterskan förklarade hur 

det kommer att kännas när PVK:n sätts blev högt, man trodde inte att något mer behövdes 

informeras om. Detta tror författarna kan bero på att den informationen är mer generell och 

an appliceras på andra medicinska undersökningar och ingrepp. De andra 

a vara fallet om man efteråt hade 

ågat sjuksköterskorna eller patienten vad som informerats om. Då kunde resultatet ha blivit 

 dagkirurgiavdelning där sjuksköterskan och patient har väldigt 

en kontakt. Patienten kommer på morgonen, byter om och tas sedan in på ett 

i att mindre information ges 

ngående PVK. Sjuksköterskorna kan då komma att se detta som ett obetydligt 

p som fokus inte behöver ligga på. Patienten åker hem samma dag som 

k

observationsområdena är mer specifika och inriktade på just PVK:ns användningsområde och 

funktion. 

 

Metoden som användes tyckte författarna var den som lättast kunde appliceras inom en 

vårdsituation. Genom att hela tiden delta kunde man utesluta att något fakta glömdes bort 

eller missades, man slapp mellanhänder. Vilket skulle kunn

fr

både missvisande och subjektivt. Det var istället författarnas objektiva syn på situationen som 

grundlade resultatet i denna studie.  

 

Författarna tror att valet av observationsplats kan ha påverkat resultatet. Detta på grund av att 

observationerna gjordes på en

lit

undersökningsrum för ett ankomstsamtal med sjuksköterska, operatör och narkosläkare. 

Tyngden av informationen läggs på operationsingreppet och narkosen. Trots att mycket ska 

informeras om är samtalet kort och bara den allra nödvändigaste informationen ges. 

Inläggningen av PVK är en rutinförberedelse som alla patienter går igenom. Genom att 

patientkontakten är kort och tiden är knapp kan det resultera 

a

medicintekniskt ingrep

operationen görs och då kommer även PVK:n tas bort. Sjuksköterskorna kan därför ha valt att 

inte informera om komplikationer som kan uppstå. Detta bör ändå göras då komplikationerna 

kan uppstå senare. 
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Hade observationerna gjorts på en avdelning med inneliggande patienter kan resultatet 

mycket väl ha blivit annorlunda. Där har patienter oftast sin PVK längre och den används inte 

bara under operationen utan även före och efter operation. En framtida jämförelse mellan en 

dagkirurgiavdelning och en avdelning med inneliggande patienter är förslag på en annan 

studie som kan påvisa om resultatet är tillförlitligt i ett större sammanhang. Det skulle kunna 

visa skillnader i brister mellan olika avdelningar. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Att informationen om PVK som gavs patienterna var bristfällig tycker författarna inte var 

någon nyhet utan endast gav bevis för det man själv tycker sig ha sett ute i praktiken. 

Informationsbrist är något som finns inom alla områden inom vården och som man i egenskap 

v student får en tydlig bild av. Man ser omvårdnaden ur en mer objektiv synvinkel då man 

rmation om PVK då informationen för sjuksköterskan är 

jälvklar. Författarna anser att detta på många sätt kan ses som skrämmande då de själva 

gra könsskillnader inom den information som givits tyckte författarna var 

ra. Att män och kvinnor skulle ha behov av olika slags information tycker författarna  verkar 

vara ett orimligt antagande. Vilket kön man tillhör har ingen betydelse för vilket 

a

ibland står bredvid för att lära. Då blir bristerna mer påtagliga än om man själv skulle utföra 

handlingen. Trots att man som student ser detta följer man ofta det man ser, inte det man vet 

är rätt. Man agerar inte efter kunskapen man har utan efter det man ser andra göra. Författarna 

upplever också att dessa brister uppmärksammats av praktiserande sjuksköterskor men för lite 

tid och uppmuntran leder till att ingenting görs. Författarna tror att sjuksköterskorna har svårt 

att förstå patienternas behov av info

s

känner att deras egen information till patienter är bristfällig och att vikten av information inte 

tydliggörs tillräckligt i utbildningen. Mer vikt bör läggas på vad patienten verkligen har för 

behov och hur man på bästa sätt ska tillgodose dessa. Allt för att göra patientens sjukdomstid 

så lätt och smärtfri som möjligt. Om man kan underlätta allt som man möjligen kan för 

patienten kan denna lägga ner mer tid och kraft på att bli frisk.  

 

Att samma information gavs till både yngre och äldre har enligt författarna både för- och 

nackdelar. Fördelarna är att sjuksköterskorna inte skiljde på patienter beroende på ålder, alla 

fick lika lite information. Författarna tror att sjuksköterskorna trodde att de gav tillräcklig 

information vilket i sin tur leder till att alla behandlas likadant. Vad man förstås inte vet är om 

likadan informations skulle fortsätta ges om högre krav på sjuksköterskan ställdes.  

 

Att det inte fanns nå

b
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informationsbehov man har. Författarna tror dock att detta skulle kunna ha påverkats 

beroende på människors förutfattade meningar om könsskillnader. Man kan inte anta att alla 

ser människor som fristående individer och bortser från att de är män eller kvinnor. Man tror 

även att det kan bli så att man lättare relaterar till en patient med samma kön då man kan 

känna viss likhet med denne och då utgår från vad man själv har för behov och vad man 

skulle vilja veta. Allt detta bör sjuksköterskor bortse ifrån då man inte är sjuksköterska utifrån 

ersonliga perspektiv utan man går in i en yrkesroll som inte ska spegla de privata åsikterna. 

esroll kan detta kanske vara en svårighet, speciellt för sjuksköterskor 

 fungerar har författarna även 

tformat en patientinformationsfolder (Bilaga 3). Detta för att viss forskning pekar på att den 

an träffar 

atienten bara undra om de har några ytterligare frågor. Det gör även att patienten på egen 

p

Innan man hittar sin yrk

som är nya i yrket och kanske inte har så mycket erfarenhet av den nya rollen man förväntas 

ha.  

 

Trots att sjuksköterskorna har genomgått samma teoretiska utbildning och givits samma 

grundkunskap tycker författarna att det är konstigt att sjuksköterskornas individuella 

erfarenheter ändå inte har påverkat resultatet. Sjuksköterskorna informerade i stor 

utsträckning om samma saker. Detta borde inte vara fallet då allas kliniska utbildning ändå är 

olika. Man har alla olika erfarenheter som till viss del borde påverka hur man informerar.  

 

Genom att sjuksköterskor i praktiken skulle kunna ha tillgång till undervisningsmaterial även 

på arbetsplatsen tror författarna att de lättare skulle söka upp den. Den bör även vara lättläst, 

kortfattad och endast innehålla det mest nödvändiga. Författarna har själva utformat ett 

förslag på hur sådant undervisningsmaterial skulle kunna se ut. Den bifogas som bilaga 

(Bilaga 2) till uppsatsen.  

 

Då meningen med uppsatsen var patientinformation och hur den

u

muntliga informationen är lika viktig som den skriftliga. Författarna tror även att den 

skriftliga i vissa fall skulle kunna vara bättre. Speciellt på en avdelning som liknar den de 

besökte. Där tiden är knapp och man arbetar efter ”rullande band” principen. Då behöver man 

inte ha mer patientkontakt än den man redan har. Ett alternativ skulle kunna vara att skicka 

den skriftliga informationen innan patienten infinner sig på avdelningen och när m

p

hand hemifrån kan söka egen information och använda foldern i inlärningssyfte.
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Bilaga 1 

vationsschema Obser

Till sju

 Varför får patienten PVK?___________________________________________________ 

___ 

 

gen observation 

 

4. Ors gs in?    JA / NEJ 

. Hur det kommer att kännas vid insticket?   JA / NEJ 

6. Hu   JA / NEJ 

7. Att handen och/eller armen kan användas?   JA / NEJ 

8. Att en PVK kan ge besvär som rodnad, ömhet och ibland smärta? JA / NEJ 

9. Att patienten informerar sjuksköterskan direkt vid komplikationer? JA / NEJ 

10. Tackade patienten nej till att få information?   JA / NEJ 

11. Försäkrade sig sjuksköterskan om att patienten förstått informationen? JA / NEJ 

 
 

Nr: 

ksköterskan 

1.

2. Vilket år är patienten född?_______________________________________________

E

3. Kön  MAN  KVINNA 

Informeras patienten om:  

aken till att venkateter läg

5

r länge ska PVK:n sitta?  
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PVK - en stor liten uppgift. 

Vad bör 
patienten 

veta? 

• Fråga patienten vilken information de 
eftersöker. Om de överhuvudtaget vill 
ha information. 

• Fråga om de har förstått informationen. 

• Fråga vid ett senare tillfälle, om sådant 
ges, om vad patienten kommer ihåg. 

• Att informera bara en gång kanske inte 
räcker. Du kan komma att behöva upp-
repa hela eller delar av den tidigare 
givna informationen. 

• Ibland kan det underlätta att ge infor-
mationen vid ett tillfälle där anhöriga 
finns i rummet, då har patienten någon 
annan att prata och diskutera med. Det 
patienten kan ha glömt kan anhöriga 
komma ihåg och de kan lära av var-
andra. 

• Att ha en informationsfolder som pati-
enten får vid inskrivning med den vikti-
gaste information. Den finns alltid till-
gänglig för patienten och denne kan 
själv välja när det känns lämpligt att 
läsa den. Kan även skickas hem till 
patienten innan sjukhusvistelsen. 

 

Tips  på  vägen.  

Information till Dig 
som är sjuksköterska 
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Som sjuksköterska ansvarar Du för patien-
tens trygghet och välbefinnande under sjuk-
husvistelsen. Det är viktigt att Du ger pati-
enten en så bra upplevelse som möjligt. 
Detta kan man göra på olika sätt. Ett av 
dessa är information.  

Genom att ge patienten adekvat informa-
tion kan Du bidra till att patienten känner 
sig tryggare. Det är inte Du som vårdperso-
nal som avgör vad som är viktigt för pati-
enten utan patienten själv har rätt att göra 
ett aktivt val genom att säga ifrån informa-
tion när den ges. 

 

Varför patientinformation? 

Vad ska  Du in formera  om? 

Orsak till att PVK:n läggs in. 

Hur det kommer att kännas vid insticket. 

Planerad inneliggande tid för PVK:n. 

När PVK:n ska bytas. 

Om handen eller armen kan användas trots 
den inneliggande PVK:n 

Att PVK:n kan ge besvär som ömhet, rod-
nad och ibland smärta. 

Att det är viktigt att informera en sjukskö-
terska vid besvär som ömhet, rodnad och 
smärta. 

www.sjukhusradgivningen.se/handboken 

Att tänka på! 

Det är inte alla tillfällen som passar som 
informationstillfällen. Du som sjuksköters-
ka måste kunna känna av och ge patienten 
informationen när det känns bäst lämpat. 
Det är ett stort ansvar och ett ansvar som 
Du kommer växa med och lära Dig med 
tiden.  

Alla människor har inte samma behov av 
information. En del vill inte ha någon in-
formation alls och andra har ett behov som 
kanske aldrig mättas. Du måste kunna han-
tera båda dess grupper och även de som 
hamnar mellan. 

Genom att läsa av patienten och situationen 
får du bäst resultat. 



Denna information bör kompletteras muntligt. 

Information till Dig 
som är patient och ska 

få en PVK. 

Vad behöver du veta? 

Du kommer under själva isättningen av PVK:n kunna 
känna viss smärta. Detta kommer gå över snabbt 
och det är ofta bara ”sticket” som känns. 
När PVK:n är på plats kommer den sättas fast med 
ett speciellt plåster. För att ta reda på att PVK:n 
sitter rätt kommer sjuksköterskan spola i koksalt-
lösning i den.  Denna procedur kommer att upprepas 
innan och efter man senare använder PVK:n. En 
PVK: ska bytas efter ca 24-36 timmar, lokala rikt-
linjer kan förekomma på Ditt sjukhus därför kan 
tiden komma att variera. Vårdpersonal ska varje 
dag kontrollera stället där PVK:n sitter för att 
kontrollera att inga komplikationer uppstår. 
 
Komplikationer som kan uppstå är bland annat rod-
nad runt PVK:n, Du kan känna smärta eller ömhet 
runt om PVK:n. Om du gör detta är det väldigt vik-
tigt att Du informerar vårdpersonalen om detta. 
 
Denna information är generell och Du får vidare 
information av Din sjuksköterska om just Din spe-
cifika vårdsituation. 

Bilaga 3 
”Muntlig information till patienter i samband med in-
läggning av en perifer venkateter  
En uppsats på C-nivå inom ämnet omvårdnadsvetenskap. 
 
Svensson Sofia; hkk04ssn@student.hig.se 
Wahlberg Johanna; vss05jwg@student.hig.se 

071105 



En perifer venkateter,  PVK,  är en nål med en tunn slang 

runtom. Denna  förs in i blodbanan via en  perifer ven. PVK;n 

används för tillförsel av till exempel mediciner, blod, vätska och 

olika näringslösningar rakt in i blodbanan. Det är bara den smala 

plastkatetern som kommer sitta kvar inne i kroppen, nålen an-

vänds bara för att sticka hål i huden och venen sedan tas den ur 

och kastas. 

Du som ska få en PVK kommer antagligen få den i armen eller 

handen. Om Du har kärl som är svåra att hitta eller punktera kan 

andra ställen på kroppen förekomma till exempel foten. Vart just 

Din PVK kommer hamna avgörs av vårdpersonalen som ska 

sätta den. 

När PVK:n är på plats kan Du röra dig som vanligt eftersom 

slangen är mjuk och följsam. Men Du kan behöva vara lite för-

siktigare än vanligt så att den inte lossnar eller hamnar snett.  

Vad är en PVK? Varför man väljer att sätta en PVK på Dig kan bero på olika saker; 

♦ Du ligger på sjukhus för att genomgå en operation. 

♦ Du är i behov av  tillförsel av antibiotika eller andra läkemedel 

snabbt. Genom att ge dessa via blodet får de en bättre och 

snabbare effekt.  

♦ Du är i behov av större mängder vätska och Du kan av nå-

gon anledning inte tillgodose dig med vätskan via munnen. 

♦ Du behöver blod.  

♦ Du av någon anledning inte tillgodose dig den näring du be-

höver. 

 

Du får bäst information om varför just Du behöver en 

PVK genom att fråga Din ansvariga sjuksköterska eller 

annan berörd vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

Perifer ven = vener som är sitter på bland annat händer och fötter. 

De sitter ytligt och långt ifrån kroppens mitt. 
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