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Sammanfattning 
En PICC-line är en perifert inlagd central venkateter som har sitt instickställe på en överarm och 

mynnar ut i en central ven i bröstkorgen. PICC-line används till patienter som är i behov av 

intravenös behandling över tid. Den vanligaste patientgruppen är patienter som är i behov av 

cytostatika. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av vilken information patienter 

får som genomgår en cytostatikabehandling samt hur det är att leva med PICC-line. I studien 

användes en beskrivande design med kvalitativ ansats. Studien genomfördes i Mellansverige och 

det var tio deltagare med cancerdiagnos som blev intervjuade med hjälp av semi-strukturerade 

frågor. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet presenteras 

tre kategorier och sex subkategorier som växte fram i analysarbetet. Deltagarna upplevde det 

begränsande med en PICC-line i samband med duschsituationen samt bad och bastuförbudet. Det 

visade sig i studien att kläder och årstider upplevdes olika beroende på om det var sommar eller 

vinter när deltagare hade sin PICC-line. De upplevde det negativt att vården inte tog blodprover ur 

PICC-line. Det framkom även att deltagare inte hade blivit informerade om olika alternativ till 

PICC-line. Deltagarna belyste även att det skulle upplevas mera tillfredställande om 

vårdpersonalen genomförde omläggningen av PICC-line på samma sätt vid varje tillfälle samt med 

samma material. Flera av deltagarna upplevde att när de haft sin PICC-line en tid så var inte 

belastningen så stor.  

 

Nyckelord: PICC-line, information, upplevelser, patienter med cancer. 

  
  



 

Abstract 
A PICC line is a peripherally inserted central venous catheter that has its insertion site on the 

humerus and flows into a central vein in the chest. PICC line is used in patients who are in need of 

intravenous treatment over time. The most common patient group are patients in need of 

chemotherapy. The purpose of this study was to describe the experience of what information 

patients receive undergoing chemotherapy treatment and how it is to live, having a PICC line. 
The study used a descriptive design with a qualitative approach. The study was conducted in 

central Sweden and there were ten participants with cancer diagnosis who were interviewed, by 

using semi-structured questions. The interviews were analysed using qualitative content analysis. 

The results presented three categories and six subcategories that emerged in the analysis. 

Participants experienced the confinement having a PICC-line in conjunction with the shower 

situation and bath and sauna ban. It was found in the study that clothing and seasons were 

experienced differently depending on whether it was summer or winter when the participant had 

his PICC line. Participants experienced it negatively that caregivers did not take blood samples 

from the PICC line as they had received information about. Participants also highlighted that it 

would be perceived more satisfactory if the nursing staff implemented realignment of PICC -line 

in the same way, at every opportunity and with the same material. Several of the participants felt 

that after a period of time the PICC line was not disturbing them. 

Keywords: PICC-line, information, experiences, patient with cancer.  
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Introduktion 

Allt eftersom vården flyttas ut från sjukhusen ökar också antalet svårt sjuka patienter i hemmen. 

Detta innebär att patienters behov av intravenös behandling i hemmet också tilltar. Primärvården 

behöver vara förberedd i mötet med denna patientgrupp samt förvissa sig om hur de upplever sin 

situation.  Dessa patienter har då ofta blivit rekommenderade att tacka ja till en central venkateter. 

Det finns flera olika anledningar till att patienter får en central venkateter såsom behov av t.ex. 

parenteral nutrition, antibiotika intravenöst eller cytostatika och/eller till svårstuckna patienter som 

är i behov av intravenös injektion av olika slag under en period. Användningen av en PICC-line 

kan se olika ut från landsting till landsting på grund av att det inte finns något nationellt beslut att 

t.ex. alltid använda sig av PICC-line och att alla landsting inte väljer att upphandla PICC-line. Den 

venkateter modell som idag är vanligast förekommande i primärvården i det län där studien är 

genomförd, är perifert insatt central venkateter (PICC-line). När PICC-line introducerades ökade 

även belastningen i primärvården p.g.a. att PICC-line behöver veckovisa omläggningar som tar 

cirka 30 minuter att genomföra. Däremot är ingreppen vid insättningen mindre resurskrävande än 

vid insättning av Port a cath (PAC) och tunnelerad central venkateter (CVK) (Hammarsköld, 

2008). De patientgrupper som oftast är i behov av en PICC-line har en cancerdiagnos och är i 

behov av cytostatika. PICC-line har i många länder ersatt tunnelerad CVK och PAC. En CVK har 

sitt instickställe på halsen och sutureras fast där medan en PAC är dosa som opereras in under 

huden på bröstkorgen (Angel, 1995, Vårdhandboken, 2014). 

 

PICC-line - indikationer och inläggning 

I flera delar av Sverige använder sig sjukvården av PICC-line som en central veninfart istället för 

PAC eller CVK.  PICC-line har använts i USA sedan 1970-talet och i Sverige har användningen av 

PICC-line ökat kraftigt de senaste tio åren (Chopra et.al, 2012).  

Vid längre sjukdomsfall såsom cancer används med fördel centrala infarter vilka anses som en 

säker metod för att underlätta vid blodprovstagning, administrering av läkemedel i de flesta fall 
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cytostatika, intravenös vätska etc. Vid kortare sjukdomstillfällen kan en perifer venkateter (PVK) 

användas men när det blir längre vårdtider och mera läkemedel som ska administreras är det bättre 

för både patienten och för användaren att ha tillgång till en central ven. Patienten slipper att bli 

stucken dagligen vid byte av en PVK när det finns en central venkateter.  PICC-line sätts in av en 

sjuksköterska som har utbildning för ändamålet. Ingreppet kräver ingen anestesi såsom vid 

insättning av PAC. Insticksstället är på överarmens insida vanligen i vena basilica eller vena 

cephalica. Ingreppet görs med hjälp av ultraljud. Katetern löper sedan i blodkärlet tills dess att 

kateter spetsen placerats i vena cava superior, se bild 1. Kateterläget kontrolleras alltid med en 

röntgen innan användning (Froiland, 2007). Katetern fästs med ett speciellt bandage som låser fast 

katetern, se bild 2. Över alltsammans appliceras en skyddsfilm som sedan täcks med tubifast 

(cirkulärt bandage) (Horattas et al, 2001, Vårdhandboken 2014, Rutledge & Viele, 2006, Kreis et 

al, 2007). 

 

Bild 1 Visar kateter läget: http://www.drypro.ie/picc-line-insertion/  
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PICC-line katetern är gjord av polyuretan eller silikon vilket gör att den är mycket följsam och 

mjuk. (Walshe, 2002, Galloway & Bodenham, 2004). 

Fördelar och risker med PICC-line 

Färre komplikationer har även setts i samband med PICC-line än vid CVK och PAC insättningar, 

även en kostnadsbesparing har noterats (LaRue, 2000). En italiensk studie undersökte skillnader 

mellan PICC-line och CVK angående att drabbas av djupventrobos. I studien sågs en viss ökning 

av djup ventrombos hos patienter med PICC-line (Bonizzoil, 2011). 

Patienter upplever det lättare att röra sig när instickstället är på överarmen än när det sitter på 

halsen vid en CVK. (Gabriel, 1996). Även nyttan med att inte behöva anestesi ses som stora 

fördelar vid PICC-line och på så sätt kan patienter komma igång med behandlingen snabbare. Att 

en sjuksköterska kan genomföra ingreppet beskrivs också som fördelar och effektiviseringar 

eftersom det kan göras på en vanlig mottagning och inte endast på en operationssal med läkarteam. 

PICC-line är även lättare att ta bort då den bara är att dra ut och detta kan genomföras på sjukhus 

eller vårdcentral av en sjuksköterska. Trots många fördelar med PICC-line så kan enstaka patienter 

drabbas av komplikationer. De vanligaste är stopp i katetern, lokal hudirritation vid instickstället 

eller av bandageklistret. Några kan även drabbas av blodförgiftning eller en trombos efter det att 

katetern tagits bort (Mayer, 2012, Okley, 2000, Roy, 2002). Den eventuella kostnadseffektiviteten 

är ännu inte tillräckligt studerad (Hammarsköld, 2008). 

Skötsel av PICC-line 

Handhavande av en PICC-line skall ske genom daglig inspektion av insticksstället, detta gör 

patienten själv.  Omläggning och genomspolning av PICC-line görs av en sjuksköterska minst var 

7:e dag. Omläggningen sker enligt steril procedur och kateterns fixeringsbandage byts. 

Insticksstället och dess kringliggande hud steriltvättas innan det nya bandaget appliceras. Katetern 

spolas sedan med steril natriumklorid. Kateterns längd utanför instickstället ska även mätas och 

rapporteras vidare om det visar sig att den har glidit ut mer än 4-5 centimeter. Det är den 

sjuksköterska som gör omläggningen och ansvarar för att rapportera eventuella kateterförändringar 
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till behandlande specialistmottagning, exempelvis till onkologmottagningen. Beräknad 

omläggningstid är c:a 30 minuter. Omläggningen görs på vårdcentral eller i hemmet hos patienten. 

(Vårdhandboken, 2014). 

Sjuksköterskor/distriktssköterskors arbetsuppgifter i primärvården har i och med införandet av  

PICC-line förändrats.  Arbetet med PICC-line tar mera tid än handhavandet med en PAC p.g.a. den 

veckovisa omläggningen av PICC-line medan en PAC behöver rengöras mera sällan ca var 8-12:e 

vecka (Vårdhandboken, 2014). 

De basala hygienrutiner som tillämpas i vården är viktiga att tillgodose såsom att hålla goda 

aseptiska, strukturerade rutiner samt att rapportera eventuella komplikationer. Det är viktigt att vid 

varje behandling som patienten får att ta ställning till om fortsatt behov av PICC-line finns, så att 

PICC-line infarten inte sitter kvar i onödan (Hammarsköld, 2008). 

I de landsting som använder sig av PICC-line finns även lokala föreskrifter om hur insättning och 

skötsel ska gå till (Vårdhandboken, 2014). 

Patienter med cytostatikabehandling i primärvården 

De flesta patienter som får en PICC-line insatt, får det p.g.a. en förestående cytostatikabehandling 

och har då en cancerdiagnos. Besked om PICC-line eller annan intravenös infart får patienter oftast 

på sjukhus av behandlande läkare eller sjuksköterska. En allvarlig komplikation med intravenös 

administrering och framförallt med cytostatika är att de är mycket vävnadsretande och kan ge 

vävnadsnekros om läkemedlet läcker ut från venen och det kan vidare även uppstå infektioner. 

Patienterna behöver även ofta lämna venösa blodprover och venerna behöver skyddas.  Det är 

viktigt att denna patientgrupp får en central venkateter så snart det är möjligt för att spara på 

venerna och undvika extra påfrestning i venerna (Angel, 1995). 

Informationen, kommunikationen och delaktighet   

Information betyder enligt Svenska akademins ordlista meddelande av upplysningar, underrättelse. 

Kommunikation betyder förbindelse, samfärdsel, kontakt mellan människor, överföring av 
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information (Svenska Akademin, 2014). Ordet kommunikation kommer från det latinska 

communicare och betyder att göra något gemensamt. Skapa delaktighet genom att ha en 

förbindelse med andra individer antingen mellan några få personer eller i grupp (Eide & Eide, 

2009). 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att patienten har rätt till delaktighet i de beslut som berör pati-

enten och dennes sjukdom (Raadu, 2014). Detta finns även med i de yrkesetiska riktlinjerna för 

sjuksköterskor ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (CODEX). Där belyses att sjuksköterskan ska 

respektera patientens rätt till självbestämmande och anpassa informationen så att patienten ges 

möjlighet till att kunna fatta ett beslut. En viktig roll som sjuksköterskan har är att bygga upp ett 

förtroende, skapa tillit genom att aktivt lyssna på patienten. Att möta varje patient med respekt och 

att skapa förtroende samt att visa sig vara pålitlig skapar en trygghet för patienten i vården. Det blir 

då lättare för patienten att fatta olika beslut utifrån den information som givits (Eide et.al, 2004, 

Eide & Eide, 2009). 

I sjuksköterskors och eller distriktsköterskors kompetensbeskrivning som Socialstyrelsen har 

fastställt, framhålls att sjuksköterskan ska genomföra utbildning och information ang. 

omvårdnadens teori och praktik; forskning, utveckling och utbildning. Detta ska genomföras till 

patienter och dess närstående, kollegor och studenter (Raadu, 2014). I Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982) fastställs dessutom att informationen ska vara individanpassad, vilket innebär att 

sjuksköterskan måste kunna anpassa informationen till den patient hon möter. WHO skriver, att 

om en person med kronisk sjukdom ska kunna påverka sin sjukdomssituation behövs det inte bara 

kunskap utan även färdigheter för att aktivt kunna ta ansvar för att göra t.ex. en livsstilsförändring. 

Utbildning är mer än bara information det innebär även att ge patienten färdigheter såsom 

trygghet/tillit och känsla av att kunna bemästra sin situation (Edberg & Wijk 2009, Raadu, 2014). 

Författaren till föreliggande studie har inte funnit någon studie angående information till patienter 

vid PICC-line. 

Enligt Ida Jean Orlando är grunden för vårdande att utveckla en dynamisk relation mellan 

patienten och vårdaren. Där både patienten och vårdaren behov tillgodoses och lyssnas till. Att 
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skapa en relation och förstå varandra för att kunna utveckla trygghet och förtroende (Rooke, 1995). 

Orlando (1961) beskriver kopplingen till omvårdnadsprocessen och dess betydelse i tre element: 

Patientens beteende och uttalande – Sjuksköterskans reaktion – Sjuksköterskans handlingar för 

patientens bästa. Omvårdnadsprocessen beskrivs genom en interaktion av dessa tre element. 

Orlando skriver att som sjuksköterska är det viktigt att ständigt reflektera över sin kommunikation 

med patienten. Att som sjuksköterska även reflektera över sina egna känslor. Är de relevanta?  

Irrelevanta?  Felaktiga eller riktiga? Är det passande eller opassande? Detta är av stor vikt för att 

inte skada patienten. Samtalen bör utföras genom en reflekterande dialog mellan sjuksköterskan 

och patienten. Omvårdnadsprocessen har även som syfte att göra sjuksköterskan och patienten 

bättre bekanta med varandra och då även kunna erbjuda professionellt anpassad vård och stöd till 

den enskilde patienten (Orlando, 1961). Vid mötet med patienten i primärvården har 

sjuksköterskan/distriktssköterskan relativt kort tid på sig att vid varje möte att bygga en god 

relation. Det är viktigt att ständigt jobba med tillit och bygga trygghet. 

Distriktssköterskans ansvar vid omvårdnad av patienter som bär PICC-line 

Den vård som bedrivs inom primärvården och i hemmiljö är idag alltmer avancerad, som i sin tur 

ökar kunskapskraven på distriktssköterskorna. Många landsting och kommuner har upparbetat ett 

gott samarbete vad gäller avancerad vård i primärvården (Beck-Friis & Strang, 2005). Många 

patienter väljer att vårdas inom primärvården och i hemmiljö vilket ger denna organisation ökat 

ansvar för omvårdnaden samt det medicinska ansvaret (Borgsteede, 2007). 

Distriktssköterskans omvårdnadsansvar i primärvården/hemsjukvården innebär att förebygga 

ohälsa samt arbeta för att bevara/återställa hälsa samt att minska lidande. Förutom att säkerställa 

det medicinska arbetet ansvara även distriktssköterskorna för att samordna vården från flera olika 

vårdaktörer t.ex. mellan olika specialistmottagningar och primärvården (Socialstyrelsen, 2008).  

Patientupplevelser av att bära en central venkateter 

Polack (1998) undersökte i en kvalitativ studie hur patienter upplever att få och att bära en PICC-

line och om patienter som fick en PAC hade liknande upplevelser. De som fick en PICC-line 
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upplevda själva ingreppet lindrigare än de som fick en PAC.  Patienter med PICC-line hade även 

mindre bekymmer i sin vardag detta förutsatt att de hade sin PICC-line i överarmen och inte i 

armvecket. Vid intervjuer med patienter som hade en PAC framkom att de upplevde en 

kvarvarande sjukdomskänsla även efter avslutad behandling då de hade PAC kvar. Det framkom 

även att de hade svårigheter att sova då de kände PAC-dosan (Polack, 1998). I en annan kvalitativ 

studie visade det sig att patienter anpassade sig till PICC-line allt eftersom tiden gick. Det som 

upplevdes besvärande var vid dusch, bad, och sömn (Molloy et. al, 2008). Vid en kvantitativ 

undersökning av palliativa patienter visade det sig att 68% av patienterna inte upplevde något 

obehag av att sätta in en PICC-line, 94% av patienterna upplevde att det var bekvämare att ha en 

PICC-line än en PVK som behöver bytas med 1-2 dygns mellanrum samt de flesta av patienterna 

som får en PICC-line har fått en cancerdiagnos och är i behov av cytostatika som är 

blodkärlsretande om det ges i en perifer ven. Detta innebär att blodkärlen då går sönder och 

infarten slutar att fungera (Yamada et al., 2010).  Oakley et al., (2000) påvisade i sin kvalitativa 

studie att patienterna upplevde minimala besvär av PICC-line när de relaterade till nödvändigheten 

av att få sin behandling. De flesta upplevde även att de inte behövde ändra sin livsstil allt för 

mycket utan de kunde fortsätta med sina vardagssysslor även med PICC-line. En av förändringarna 

som ändå behövde göras var att boka tider för den veckovisa omläggningen av PICC-linen på 

vårdcentralen. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2011) har låtit göra en ge-

nomlysning av användandet av PICC-line och fann att det inte fanns tillräckligt med studier om 

hur patienterna upplever det att bära en PICC-line. De fann endast tre små kvantitativa studier 

angående patienters erfarenheter och tillfredställelse med PICC-line (Molloy, 2008, Polak, 1998, 

Yamada, 2010) samt en kvalitativ studie (Oakley, 2000) angående patienters och sjuksköterskors 

upplevelser. 

Problemformulering 

Författaren frågar sig hur det är att leva med en PICC-line? Att ständigt vara i behov av hjälp med 

omläggning av PICC-line samt att vara bandagerad. Begränsas livet för patienten som får en PICC-

line? Användningen av PICC-line har de senaste åren ökat och motiveras ofta med att patienter får  

färre komplikationer samt att det även blir en kostnadsbesparing mot att använda en PAC.  En 
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sjuksköterska som genomgått en specialutbildning på insättningen av PICC-line gör ingreppet med 

hjälp av ultraljud. SBU (2011) gjorde nyligen en litteraturgenomgång av forskningen angående 

PICC-line och upptäckte då att det finns få studier i ämnet. Det saknas studier inom alla områden 

kring PICC-line t ex vad gäller kostnad, eventuella komplikationer samt patientupplevelser. 

Författaren till föreliggande studie har inte funnit någon studie om patienters upplevelser av 

informationen inför PICC-line. Därför är det viktigt att undersöka vilken information patienter 

upplever att de fått i samband med insättningen av PICC-line och deras syn på eventuella 

begränsningar i vardagen av att ha en PICC.line. Det är viktigt att vårdpersonalen få ökad 

förståelse och kunskap om hur det är att leva med en PICC-line och får ökad kännedom omkring 

den informationen.   

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelsen av hur och vilken information patienter får om PICC-line inför 

en förestående cytostatikabehandling samt hur de upplever det att leva med en PICC-line. 

Metod 

Design  

I studien användes en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

Urval och undersökningsgrupp  

Undersökningen genomfördes bland patienter vid två hälsocentraler i Mellansverige. En av 

hälsocentralerna var belägen i en medelstor stad och den andra i en större stad. Båda 

hälsocentralerna arbetar utifrån privata regi. Urvalen gjordes genom ett bekvämlighetsurval som 

innebär att deltagarna är de personer som fanns tillgängliga för författaren. Inklusionskriterierna 

var: patienter som haft PICC-line i minst två månader, ha en cancerdiagnos och till följd att detta 

behov av cytostatikabehandling. De samtliga tio deltagare som tillfrågades tackade ja till att delta i 
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studien samt alla fullföljde sitt deltagande. Exklusionskriterier: Kognitiv svikt, icke svenskspråkig 

samt personer under 18 år. 

 

Tre av deltagarna var män och de resterande var kvinnor. Åldersfördelningen blev från 32-69 år. 

Alla deltagare var daglediga vid intervjutillfället, sex deltagare var pensionärer och fyra var 

sjukskrivna. I samband med att patienterna har blivit informerade om sitt sjukdomstillstånd i dessa 

fall cancer så hade de även fått information om intravenösa infarter som möjliggör 

cytostatikabehandlingen. Patienten fick då information om PICC-line och hur insättningen går till 

samt att de efter insättningen själva skulle kontakta ”sin” hälsocentral för att få hjälp med 

omläggningen av sin PICC-line en gång per vecka. Två deltagare hade även blivit informerade om 

PAC.  

Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som bestod av semi-strukturerade frågor. 

Frågorna var utformade så att patienterna fick beskriva sin situation och vilken information som 

gavs. Frågeområdena bestod av vilken information patienten fick i samband med besked om PICC-

line, samt hur patienterna upplevde det att leva med PICC-line, t.ex. beskriv vilken information du 

fick innan insättningen av PICC-line. Bakgrundsfrågor såsom ålder, kön, sysselsättning samt 

cancerdiagnos ställdes i samband med intervjuerna. Utifrån vad deltagarna berättade så ställdes 

följdfrågor för att klargöra svaren ytterligare t.ex. kan du utveckla detta eller hur upplevde du det 

då, vad tänkte du då, kan du ge ett exempel? Intervjuerna avslutades med en fråga om det var något 

mer de önskade tillägga (Kvale, 2009, Polit & Beck 2008).  

Tillvägagångssätt  

Forskningsetisk ansökan skickades till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle för att få en 

bedömning och rekommendationer angående undersökningen. En ansökan om att få genomföra 

studien skickades till verksamhetscheferna på respektive hälsocentral. Efter att författaren hade fått 

klartecken från båda verksamhetscheferna anordnades ett informationstillfälle för personalen vid 
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respektive hälsocentral för att ge muntlig information angående studien. Vid informationstillfället 

informerades personalen om att det var distriktssköterskorna som skulle tillfråga och informera 

patienten om studien. Distriktssköterskan överlämnade även ett missivbrev. Om patienten gav sitt 

samtycke till att delta meddelade distriktssköterskan författaren som då kunde kontakta patienten 

för att kunna ge ytterligare information per telefon samt avtalade tid och plats för intervjun. 

Intervjuerna för åtta deltagare genomfördes på den hälsocentral där patienten fick sin PICC-line 

omlagd. Två av patienterna valde att göra intervjuerna i sitt hem. Intervjuerna spelades in på en 

ljudfil som sedan sparades på ett USB-minne. Efter godkänd examination destrueras USB-minnet. 

En testintervju genomfördes först för att se om intervjufrågorna var relevanta i relation till syfte 

och frågeställningar och om patienterna förstod frågorna. Handledaren till denna studie lyssnade på 

testintervjun samt läste den transkriberade intervjun för att kunna ge feedback till författaren. 

Testintervjun blev inkluderad till studien. 

Intervjuerna genomfördes enskilt i ett ostört rum som var avsett för samtal. Förberedelser gjordes 

genom att boka ett rum som kunde avsättas för intervjuerna så att risken för att bli avbruten 

minimerades. Detta var av stor vikt för att inte tappa tråden i intervjun samt för att patienten skulle 

känna trygghet och tillit (Kvale, 2009). Under intervjun ställdes frågorna utifrån intervjuguiden 

samt dess följdfrågor. Författaren intog en inlyssnande roll men deltog i samtalet genom att visa 

engagemang. Efter att intervjun var avslutad gavs tid för eventuella frågor från den intervjuade 

alternativt tid för reflektion om vad de hade varit med om.  Under intervjuerna förhöll sig 

författaren neutral för att inte styra samtalet, så som tystnad, eftertanke, suckar och skratt. På så sätt 

fick den intervjuade utrymme att samtala och berätta fritt från sin upplevelse. Författaren 

observerade även det icke verbala så som kroppshållning, mimik och konstpauser. Intervjuerna 

varade mellan 4-16 minuter (Kvale, 2009).  

Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant alla intervjuer lyssnades igenom flera gånger för att 

kontrollera att de transkriberats riktigt. Därefter lästes all text om och om igen för att ta till sig 

materialet. Vid genomläsningen av det transkriberade materialet blev författaren påmind om själva 
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intervjusituationen vad gäller: tystnad, skratt, suckar, mimik och kroppsspråk på så sätt växte en 

helhet fram ur materialet. Författaren transkriberade en intervju i taget vart efter deltagare blev 

intervjuade, samt påbörjade arbetet med meningsbärande enheter, kondenserad enhet och kod 

vilket sedan utvecklades till kategorier se tabell 1. Analysen gjordes stegvis där innehållsanalys 

användes med induktiv ansats där texterna analyserades förutsättningslöst (Elo & Kyngäs, 2007, 

Graneheim & Lundman, 2004). 

Först identifierades meningsbärande enheter, vilket är en mening som innehåller information som 

är relevant för frågeställningarna dessa plockas ut med omgivande text så att sammanhanget 

kvarstår.  Sedan påbörjades kondenseringen. Vid kondensering görs texten kortare och lättare att 

hantera utan att det centrala i innehållet förändras och att inget väsentligt försvinner. Därefter 

påbörjades arbetet med kodningen där subkategorier och kategorier växte fram ut materialet. En 

kod är en del av meningsenheten som kortfattat beskriver innehållet. En kategori utgörs av en 

sammanslagning av koder med liknande innehåll. Dessa steg har analyserats och omarbetats i 

omgångar samt författaren har även lyssnat på intervjuerna under dessa moment se tabell 1 som 

beskriver hur författaren har arbetat med analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Under arbetet med innehållsanalysen har författaren ständigt varit vaksam på sin egen förförståelse 

i ämnet samt varit noggrann med hur förkortningar av meningarna gjorts så att innehållet i koder 

och kategorier stämmer överens med den meningsbärande enheten. Hänsyn har tagits till 

meningarnas ursprung samt noga utvalda citat har använts för att i resultatet belysa innehållet. 

Författaren jämförde kod och kategorier fram och åter för att se att materialet överensstämde med 

sitt ursprung (Polit & Beck, 2012).  

Intervjumaterialet har behandlats varsamt och med respekt för sitt innehåll så att inte 

trovärdigheten i varje enskild intervju inte förvanskas eller förstärks på något sätt. Författarens 

handledare har även vid detta arbete varit delaktig samt behjälplig med handledning i form av 

synpunkter och rekommendationer under analysprocessen (Polit & Beck, 2012). 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen: 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag fick det va 

mera serverad att 

du ska sätta in en 

PICC-line inte så 

mycket mera 

information om 

det. 1 s.1* 

Fick bara veta att 

jag skulle få en 

PICC-line. – inte 

så mycket 

information 

Fick bara veta att 

jag skulle få en 

PICC-line. 

Icke delaktig  Delaktig i beslut 

och bemötande 

Det jobbigaste är 

egentligen när 

man ska duscha 

då måste man ju 

plasta och tejpa in 

den och så där 

annars så tänker 

man inte på den 6 

s.2 

Jobbigt vid dusch 

plasta in, annars 

tänker inte på den 

Jobbigt vid dusch 

annars ej 

besvärad 

 Problem och 

hantering av 

PICC-line 

* 1 s. 1 = Intervju 1 sidan 1.   6 s. 2 = Intervju 6 sidan 2. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Författaren har under studiens gång använt sig av autonomiprincipen, det har visats respekt och 

förståelse för andra samt det gavs utrymme för självbestämmande. Patienterna har tillfrågats 

muntligt angående deltagande i studien samt att de har fått ett missivbrev angående studien där 

syftet och tillvägagångssättet presenterades.  Deltagarna informerades även om att de närsomhelst 
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kunde avsluta sitt deltagande utan en förklaring. Ytterligare en etisk princip tillgodosågs var 

nyttoprincipen d.v.s. komma fram till ny kunskap utan att skada. Författaren informerade om att 

det skulle vara värdefullt att få ta del av deras upplevelser angående informationen inför PICC-line 

samt hur det är leva med en PICC-line. Detta för att öka förståelsen hos vårdpersonal. Deltagarna 

fick god tid på sig att ge sina svar samt det fanns tid avsatt för reflektion efter varje avslutad 

intervju. För att eventuellt känslor som väckts skulle kunna få ventileras och diskuteras samt tas 

hand om. Eventuella känslor som togs i beaktan var att deltagaren kunde bli ledsen eller frustrerad 

angående sin situation med en livshotande sjukdom. Författaren har inte haft någon vårdkontakt 

med de patienter som tackat ja till att medverka i studien. Patienternas vård påverkades inte oavsett 

om de tackade ja eller nej. Allt material behandlades konfidentiellt dvs. ingen person kommer att 

kunna identifieras i examensarbetet. De inspelade ljudfilerna förvarades inlåsta liksom allt material 

som kan kopplas till intervjuerna (Polit & Beck 2012, CODEX, 2014).  

 

Resultat 

Resultatet som vuxit fram i den här undersökningen presenteras utifrån studiens syfte. 

Kategorierna beskrivs med löpande text och genom citat från intervjudeltagarna. När analysen 

genomfördes framkom det tre kategorier och sex subkategorier. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Kategori subkategori översikt 

Kategori Subkategori 

Upplevelser av informationen inför PICC-

line 

Hur information gavs 

Innehåll i informationen 

Upplevelser av att leva med PICC-line Problem, begränsningar och hantering av 

PICC-line 

Inga besvär samt fördelar med PICC-line 

Bemötande från vårdpersonal och 
delaktighet i beslut 

Lyhördhet och engagemang 

Bristande delaktighet 

 

         

Upplevelser av informationen inför PICC-line 

Hur information gavs 

Flertalet av deltagarna hade fått både skriftlig och muntlig information inför PICC-line 

inläggning. Den skriftliga och den muntliga informationen fick deltagarna i samband med att de 

fick information om sin diagnos. Vid några tillfällen var det läkare en som hade informerat om 

behovet och insättning av PICC-line och vid andra tillfällen så var det en sjuksköterska som 

informerade. Informationen gavs ofta i samband med att patienten var på sjukhusets 

specialistmottagning för att få besked om sin cancersjukdom. Då passade läkaren eller 

sjuksköterskan på att även informera om en behandlingsplan för patienten. Deltagare upplevde 

att de fick informationen serverad utan orientering om andra möjligheter.  

”du ska få en PICC-line utan att få veta om det fanns alternativ” Intervju - 1 
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Deltagare fick skriftlig och muntlig information om vad som skulle hända. Informationen om 

insättandet av PICC-line gavs av flera olika professioner under en dag på sjukhuset.  

 Innehåll i informationen 

Den information som deltagarna fick skriftligt innehöll till mestadels råd om skötsel så som 

hygien och hur PICC-line skulle hanteras vid dusch, att den behöver plastas in och att armen inte 

får sänkas under vatten. Information gavs också om bad och bastuförbud. Deltagarna fick även 

information om att blodprover kunde tas i PICC-line, om den veckovisa omläggningen som 

behöver göras på vårdcentral samt om att patienten själv får boka den tiden. Information gavs 

även angående egenkontroller som patienten behöver göra så som kontroll av instickstället 

dagligen. Den dagliga inspektionen innebar att se efter on det eventuellt hade uppstått någon 

rodnad eller om katetern hade glidit ur sitt läge alternativt om bandaget hade släppt. Vidare 

beskrev personalen även hur själva insättningen skulle gå till samt att en del av deltagarna hade 

fått veta om ett annat alternativ till PICC-line, att det även fanns PAC som alternativ. Läkare 

förordade oftast PICC-line med motiveringen att det gick snabbt att få tider för insättning av PICC-

line. Vidare att de då kunde komma i gång med sin cytostatikabehandling snabbare än om de 

skulle vänta på en operationstid för insättning av PAC. Patienten skulle även på detta sätt slippa 

genomgå anestesi.  Informationen upplevdes saklig i skriften.  

”Det står väldigt kort om hygien och skötsel att man får duscha men man får inte sänka ner un-

der vatten och inte basta.”   Intervju - 2 

Upplevelser av att leva med PICC-line 

Problem, begränsningar och hantering av PICC-line 

Deltagarna hade olika upplevelser av problem, begränsningar till exempel vad gällde kläder och 

årstider i förhållande till hanteringen av PICC-line. Under vintern upplevdes det skönt att kunna 

dölja PICC-line med kläder. De som intervjuades under vår/sommar upplevde det lättsamt med 

tunnare kläder då de lagt märkt till att långärmat fastnade i bandageringen. De beskrev hur detta 
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som ett problem i deras vardag på olika sätt under årstiderna. Kläder kunde fastna i bandaget och 

rulla av när kläder togs på och av samt ärmarna hakade fast vid bandaget. 

Hur sjuksköterskorna/distriktssköterskorna bandagerade PICC-line hade viss betydelse angående 

problem och hanteringen kring PICC-line. Några upplevde problem med att strumpan (det 

cirkulära bandaget runt armen) hade dålig passform. Vissa storlekar var för små och nästa storlek 

för stor samt att stumpan rullade ihop sig när kläder togs av och på.  

”det vart väl inte så stor skillnad utan öh det är ju det där med strumpan som man har på armen 

som jag kan tycka att i det här århundradet skulle man hitta smidigare sätt för den fastnar och 

den ramlar av och jag är en mellan storlek mellan den gula och den blå hade strumpan suttit på 

bättre hade jag brytt mig mindre.”  Intervju – 1 

 Det påtalades även att sjuksköterskorna valde olika bandage, så som att välja olika storlek på 

den tork/kompress som skyddade injektionsventilen. Om denna tork/kompress var lite större 

kunde det göra ont när PICC-linen kom i tryck mot armen till exempel vid sängliggande. 

Situationen kring dusch ansågs som besvärlig, påfrestande och begränsande. Det upplevdes vara 

svårt att genomföra dusch utan att ha hjälp av anhöriga. Några beskrev att de upplevde att det var 

ett problem vid vissa rörelser av armen då det vid något tillfälle hade börjat blöda när patienten 

hade dammsugit. När barnen ville sitta i knäet behövde armen med PICC-line hållas undan så att 

den inte rubbades ur sitt läge. 

”Det jobbigaste är egentligen när man ska duscha då måste man ju plasta och tejpa in den och 

så där annars så tänker man inte på den.”  Intervju – 6 

Under intervjuerna betonade flera att de saknade att kunna basta och bada. Det var ett 

motionsalternativ som försvann med badförbudet. Deltagarna beskrev att det var sorgligt att inte 

kunna delta när barnen var på stranden eller badhuset pga. badförbudet. En ängslan och rädsla 

fanns i början när de hade fått sin PICC-line insatt angående att utöva fysisk aktivitet.  

”Jag tycker det är krångligare med att träna nu…jag är lite rädd” Intervju -10 
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Det blev många tider att passa i samband med omläggningar, behandlingar och provtagningar i 

samband med PICC-line och dessa provtagningar och omläggningar föll inte alltid samman med 

varandra.  

”Och plus att jag tycker att det tar för mycket tid att gå till hälsocentralen en gång i veckan med 

skötsel jag känner att det är jobbigt att sitta där en gång i vecka och bli låst.”  Intervju - 5 

 

Inga besvär samt fördelar med PICC-line 

Deltagare beskrev att de nästan levde ”som vanligt” trots att de hade PICC-line. Flera av 

deltagarna uttryckte att de inte hade något besvär eller obehag av PICC-line eller att de inte brydde 

sig om den.  

”sen dom satte in den där PICC-line så har jag inte haft nå problem” Intervju- 7 

Fixeringen av PICC-line kändes trygg när de hade vant sig vid att bära en PICC-line. Det gjorde 

inte något att gå till vårdcentralen en gång per vecka, de upplevde att de hade tid med det. De var 

ändå sjukskrivna eller lediga pga. behandlingen. 

”Jag tycker inte det är en sån stor sak med PICC-line huvudsaken att den fungerar” Intervju - 8 

Det framkom även att i det stora hela så var PICC-line inte så stort bekymmer då det var den 

bakomliggande sjukdomen som oroade mest och dess behandling. 

Det framkom att det var fördelar med att ha en PICC-line gentemot att bli opererad en gång till 

för att få en central venkateter, samt att det inte heller behövdes någon operation för att ta bort 

den.  Deltagarna upplevde även att det var en fördel vid blodprovstagning att slippa bli stucken i 

armen vid varje tillfälle. Regelbunden kontakt med sin respektive hälsocentral upplevdes även 

positivt för att eventuella frågor kunde ställas och besvaras. Frågor som de kunde passa på att ta 

upp på sin hälsocentral kunde till exempel vara: biverkan av behandling behov av hjälpmedel, 
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smärtlindring mm. Att snabbt få komma igång med den tänkta behandlingen var också en fördel. 

Att kunna ta bort PICC-line på sin hälsocentral var bra. 

”Väldigt skönt att slippa en operation föra att sätta in en PAC de var ju väldigt skönt att slippa 

alltså både före och efter då behöver man ju sövas för att ta ut det blir väldigt skönt att slippa.” 

Intervju – 2 

”Jag kom snabbt i gång med min behandling på grund av PICC-line” Intervju- 9 

 

Bemötande från vårdpersonal och delaktighet i beslut   

Lyhördhet och engagemang 

En besvikelse beskrevs om att vården inte tog blodprov ur PICC-line och att det inte heller har 

givits någon förklaring om varför inte prover togs med hjälp av PICC-line, utan 

sjuksköterskor/distriktssköterskor bara informerade att ”det gör vi inte här”.  

”Med tanke på att jag ofta går därifrån med fan nu också stack dom två gånger så har jag nog 

varit nöjdare om jag vetat innan nu tar det en kvart och sitta i lugn o ro å slappna av om de tog i 

PICC-line.” Intervju – 1 

Läkare, sjuksköterskor/distriktsköterskor och undersköterskor upplevdes lyhörda och engagerade. 

Deltagare upplevde sig lyssnade till och det upplevdes även att det fanns utrymme för frågor och 

svar. Deltagare beskrev att de hade kunskap om att blodprover kunde tas från PICC-line i och med 

den informationen som de tagit del av. Personalen som genomförde omläggningarna valde olika 

sätt att bandagera PICC-line, såsom olika val av yttre bandagering till PICC-linen. Det ansågs vara 

en brist att alla omläggningar inte sköttes på samma sätt.  
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Bristande delaktighet 

Deltagarna upplevde blandade känslor kring delaktigheten. Det frågades inte alltid om hur det ena 

eller det andra bandaget upplevdes av den berörda individen. Deltagarna beskrev att de hade blivit 

rekommenderade PICC-line, eller att läkaren eller sjuksköterskan hade förordat PICC-line av olika 

anledningar.  

”Jag skulle få cellgifter och då tycket dom att det var bättre att jag hade en PICC-line än att jag 

gjorde en till operation.” Intervju – 6 

Någon fick bara veta att hen skulle få en PICC-line och upplevde vid det tillfället inte någon 

delaktighet.  

”Dom sa att jag skulle ha det här” Intervju – 7 

”Dom tittar ju men i det stora hela så i hela situationen så är ju det här med PICC-line liksom en 

liten sak tycker jag sen vore det ju skönare att ha den där andra PAC kan jag tänka mig som det 

inte är så mycket pyssel med.”  Intervju – 8 

Deltagare berättade även att det var intressant att få ta del av hela insättningen genom att följa hela 

insättningen på en blidskärm och samtidigt få hela proceduren förklarad för sig.  

Diskussion 

Huvudresultat 

I resultatet framkom tre kategorier; Upplevelser av informationen inför PICC-line, Upplevelser 

av att leva med en PICC-line och Bemötande från vårdpersonal och delaktighet i beslut. Samt att 

sex subkategorier formulerades. Deltagarna hade blivit informerade om PICC-line skriftligt och 

muntligt. Deltagarna upplevde att det i de allra flesta situationer i livet inte var så begränsande 

med en PICC-line. Däremot upplevde alla i varierande grad att det var besvärligt vid 

duschsituationen samt att alla tog upp badförbud och bastuförbudet som en begränsning. Det 
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framkom uttalanden om att de inte fått information om något alternativ till PICC-line, att de inte 

upplevde någon valfrihet, att PICC-line hade förordats och att delaktigheten var bristfällig. En 

besvikelse framkom angående att omläggningarna av PICC-line inte gjordes på samma sätt av 

alla samt att blodprover inte togs via PICC-line. Även personalens engagemang lyftes fram. 

Studien beskrev också att det inte upplevdes som någon större belastning i vardagen med PICC-

line. 

Resultatdiskussion 

Merparten av deltagarna hade inte fått information om att det fanns alternativ till PICC-line, vid 

ett par tillfällen förordade läkaren PICC-line med motivering till att det gick fortare att komma i 

gång med behandlingen av cellgifter samt att det var ont om operationstider eftersom det var  

sommar. Deltagarna upplevde det tråkigt att inte PICC-lines fördelar utnyttjades helt och att de 

inte fick en förklaring till varför inte infarten utnyttjades t.ex. till provtagning.  Detta är viktiga 

synpunkter som sjuksköterskor/distriktssköterskor behöver ta till sig och fundera över. Att se 

över hur informationen kan tydliggöras så att patienten på ett så bra sätt för denne kan fatta ett 

beslut som kommer att fungera i dennes vardag. I studien som Roslien & Alcock (2009) 

genomförde framkom att även 3 månader efter genomgången utbildning i handhavandet kring 

PICC-line kvarstod kunskapen och känslan av trygghet angående PICC-line omläggningen hos 

sjuksköterskorna. I och med detta resultat kan fördelar ses med ständig utbildning och 

kompetensutveckling för att öka trygghet hon sjuksköterskor. 

Kreis et al. (2007) såg i sin studie att personer som hade fått en PAC upplevde en känsla av 

trygghet och att om de skulle komma i en liknande situation igen skulle de välja en PAC igen. 

Några personer i föreliggande studie undrade över bristande delaktighet, hur det skulle varit om 

de hade fått en PAC istället samt frågade sig varför de inte fått det alternativet. Medan andra 

påtalade att de upplevde det skönt att slippa genomgå anestesi och operation vilket kan ha ett 

samband med oro inför en operation så som exempelvis ev. tidigare operations erfarenheter så 

som resultat, anestesi, uppvakning, illamående, smärta, information och förväntningar (Rosén, 

Svensson & Nilsson, 2008). 
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De flesta av deltagarna upplevdes mestadels positiva till PICC-line och att det inte förorsakade 

allt för mycket besvär. Upplevelsen av den bakomliggande sjukdomsorsaken till PICC-line var 

generellt jobbigare, såsom biverkan på läkemedel eller besked och ovisshet angående 

livshotande sjukdom. I studien som Malloy, (2008) genomförde framkom även där att PICC-line 

underlättade läkemedelsadministrering samt blodprovstagning vilket även framkom i 

föreliggande studie.  

Deltagarna i föreliggande studie upplevde att PICC-line inte påverkade deras vardag så mycket 

som de först kunde tro. Det framkom även en studie av Molloy,(2008) att deltagarna inte 

upplevde att PICC-line påverkade deras vardag utan att anpassningen till vardagen hade gått bra 

utan att behöva göra så stora förändringar. Deltagarna i föreliggande studie beskrev klädvalet 

olika beroende på om de hade sin PICC-line sommar eller vinter tid. De personer som hade 

PICC-line över vinter upplevde det skönt att kläderna dolde PICC-line medan personer med 

PICC-line under sommaren upplevde det skönt att slippa eventuellt krångel med långarmat över 

bandaget. Att vilja dölja sin PICC-line har även framkommit i studien som Oakley (2000) 

genomförde.   

Lyhördhet och engagemang hos personalen uppgavs vara viktigt. Trygghet samt ett tillfälle till 

att ställa frågor vid varje omläggningstillfälle upplevdes positivt av några medan ett par av 

patienterna upplevde det som besvärligt att behöva komma till Hälsocentralen så ofta som en 

gång per vecka. Oakley (2000) har studerat patienter och sjuksköterskors erfarenheter av PICC-

line och dess hantering. Det framkom att information och lindra oro var av stor vikt för att göra 

omläggningsprocessen tryggare. I de sammanhangen har vården lite att arbeta med då det 

framkom i denna studie att personalen utförde omläggningarna lite olika från gång till gång. För 

att på så sätt ge en ökad trygghetskänsla och tillit till vården och situationen.  Orlando beskriver 

vikten av att som sjuksköterska observera patientens uttalanden, beteenden samt att beakta sin 

egen reaktion som sjuksköterska och att alltid se till patientens bästa. Genom att reflektera och 

kommunicera med patienten med hjälp av dialog (Orlando, 1961).  
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Vidare framkom vid intervjuerna att patienterna var besviken över att vårdpersonalen inte tog 

prover i PICC-line trots att de stod i broschyren om PICC-line att kunde/skulle göras detta 

framkom även i en studie som Yamanda (2010) genomförde. För att detta ska bli bättre är det av 

stor vikt att alla sjuksköterskor blir erbjuden utbildning och skötsel av PICC-line. Vid tillfällen 

då PICC-line inte sköts rätt kan det förorsaka lidande för den enskilde patienten samt mer 

kostnader för vården (Hermández, 2011; Funk, 2001; Ngo och Murphy, 2005) 

I föreliggande studie tog deltagarna upp bandageringen som ett besvär då olika 

distriktssköterskor gjorde valde olika bandageringsmaterial vilket i sin tur påverkade vardagen 

för personerna i form av att bandaget gled ner eller skavde/gjorde ont. Dobson (2001) påvisade i 

en studie att även där gav olika förbandsmaterial olika upplevelser, vissa patienter reagerade med 

allergier och eller hudirritationer som kunde leda till infektioner. Studien påvisade även att det är 

viktigt att anpassa och finna olika sorters material så att passformen och irritationer blir så 

anpassade och säkra som möjligt. Föreliggande studies resultat samt det som framkom i Dobson 

(2001) stämmer således överens med var andra angående bandagering och dess betydelse. 

Alla deltagarna i denna studie upplevde det mer eller mindre begränsande vid hygien och dusch 

alla tog upp att det var ett pyssel med att plasta in PICC-line varje gång de skulle duscha samt 

flera beskrev att de behöver hjälp av en annan person också. Merparten av deltagarna tog upp att 

de upplevde det jobbigt och begränsande att de inte kunde bada bastu det var något som de 

upplevde sänkte deras livskvalitet. Oakley (2000) påvisade även att sina studiedeltagare hade 

förändrat sina rutiner angående hygien. Deltagarna beskriver även att det till en början upplevdes 

som besvärligare men att de efter ett tag hade anpassat sig till situationen och blev mera säker 

och trygg. Någon var rädd vid t.ex. dammsugning eller vid lyft av barn samt fysiskaktivitet detta 

visade även Gabriel (2000, 2003) att efter en tid med PICC-line anpassar patienterna sig till sin 

nya situation i vardagen. 

Metoddiskussion 

För att upprätthålla en trovärdighet i denna studie så har författaren vid analys av 

intervjumaterialet beaktat flera olika begrepp dessa var: tillförlitlighet, pålitlighet samt 
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överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004). I begreppet tillförlitlighet ska studiens koppling 

till syfte och frågeställning beaktas samt mängden data och hur analysen har gått till väga. 

Intervjuerna var visserligen korta men insamlade data svarade på syftet. Intervjutiden varierade 

från 4-16 minuter. Den intervju som var 4 minuter var den mest svårintervjuade av deltagarna, 

personen var fåordig och det var svårt att vidareutveckla intervjun. Vidare fick deltagarna fick 

välja om de önskade bli intervjuade på ”sin” Hälsocentral alternativt på annan plats där de kunde 

vara trygg. Alla deltagarna fick information om studien och syftet innan intervjutillfället och att 

de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande utan att behöva förklara sig. Information 

gavs även om tidsåtgång samt att intervjun skulle spelas in. För att skapa trygghet hos 

deltagarna.  

Vid dataanalysen sökte författaren stöd hos handledaren för att få vägledning i det arbetet. 

Resultatet kunde möjligen blivit fylligare om författaren varit en rutinerad intervjuare då detta 

var första gången som författaren gjorde en intervju. Etiska överväganden inför denna studie 

gjordes och en ansökan sändes till forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle för att få deras 

rekommendationer angående studien. Hänsyn togs till att undersökningsgruppen kunde vara 

extra sårbar på grund av deltagarnas cancerdiagnos, extra tid efter intervjuer avsattes för 

eventuellt behov av reflektion. Författaren anser sig har fått sina frågeställningar bevarade. 

Variationen av kön blev inte riktigt jämn deltagarna bestod av 3 män och 7 kvinnor detta kan ses 

som en viss svaghet i studien pga att könsfördelningen inte blev jämn och svaren kanske skulle 

blivit annorlunda om flera män varit inkluderade.  

Datainsamlingen pågick under 7 månader, transkriberingen och arbetet med innehållsanalysen 

gjordes vart efter intervjuerna blev färdiga. Detta medförde att pålitligheten är hög då risken för 

att författarens tankar och beslut påverkas av tiden då den var relativt kort. Studien löpe under 

olika årstider vilket ledde till att deltagarnas syn på PICC-line och användningen av kläder 

varierade. Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

liknande grupper och sammanhang. Författaren anser att detta resultat skulle kunna överföras till 

personer med PICC-line utan cancerdiagnos. Även möjligen till personer med annan intravenös 

infart t.ex. PAC. Författaren anser att resultatet troligen kan överföras till övriga delar av landet 
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och med ett liknande urval. Det fanns gott om tid avsatt för att genomföra intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in på ljudfil för att sedan transkriberas ordagrant. För att öka 

trovärdigheten vid dataanalysen diskuterade författaren och handledaren materialet vid flera 

tillfällen. Analysarbetet av intervjuerna genomfördes sedan och vartefter växte kategorier och 

subkategorier fram (Graneheim & Lundman (2004). 

 

Kliniska implikationer 

I föreliggande studie framkom en brist hos sjuksköterskorna angående att de inte förhörde sig 

noggrant om hur den enskilde patienten önskade t.ex. sin omläggning. Detta kan undvikas 

genom att sjuksköterskan reflekterar och kommunicerade bättre med patenten och därmed ökar 

sin lyhördhet. Författaren anser det som viktigt då deltagare hade synpunkter på 

omläggningsrutinerna. Distriktssköterskor möter denna patientgrupp flera gånger per vecka, även 

vid möten ofta är det viktigt att upprätthålla sin kompetens och ständigt vara öppen för utvecklig 

och lyhörd för den enskilde patienten så att det inte bara blir en ”rutin” omläggning utan 

kvalitetssäker och individuell. Författaren till denna studie kommer att implementera tydligare 

och exakta omläggningsrutiner på den arbetsplats som författaren arbetar vid. Författaren 

kommer även att erbjuda de Hälsocentraler som medverkade i studien en presentation av den 

färdiga studien. 

 

Förslag på framtida forskning 

Författaren till denna studie har liksom författare till andra studier kommit fram till att det 

behöver göras mera studier angående upplevelser hos patienter med PICC-line. Det skulle även 

vara intressant att studera eventuell kostnadsbesparing vid användning av en PICC-line jämfört 

med en PAC. Vidare skulle även studier angående att säkerställa omläggningssituationerna och 

rutinerna vid PICC-line omläggningarna göras för att kvalitetssäkra omvårdnaden kring 

omläggningen av PICC-line. 
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Slutsatser 

I Hälso- och sjukvårdslagen beskrivs att vården ska vara individanpassad och att patienten ska 

uppleva sig delaktig i sin vård och behandling. För att upprätthålla en god vård och behandling när 

det gäller PICC-line skulle utveckling av ett kvalitetsregister underlätta. Genom att sammanställa 

resultat från ett kvalitetsregister skulle fördelar och nackdelar med att bära en PICCline följas.  
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