
 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

Sjuksköterskors kunskap om perifert inlagd 

central venkateter 

(PICC-line) 

 

 

 

 

Författare    Handledare   

Catharina Östman   Afsaneh Roshanai 

 

    Examinator 

    Maria Carlsson 

 

 

 

Examensarbete i Vårdvetenskap15hp 

Uppsatskurs i vårdvetenskap, fortsättningskurs C 
Vt 2013 



SAMMANFATTNING 

En perifert inlagd central venkateter (PICC-line) är en kateter som läggs in via en perifer ven i 

armen och sedan vidare till en central ven i bröstkorgen. Den används för att ge injektioner 

och infusioner och för att ta blodprover på patienter som behöver en längre tids behandling. 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors uppfattade kunskap om skötsel och 

användning av PICC-line på vårdavdelningar där PICC-line inte förekommer dagligen. Syftet 

var också att undersöka om sjuksköterskorna tyckte sig behöva och önskade mer kunskap för 

att kunna använda PICC-line och i de fall den inte används undersöka orsaken till det. 

Studien var av deskriptiv design med kvantitativ ansats. En webbenkät besvarades av 40 

sjuksköterskor från fem vårdavdelningar vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

 En stor del av de sjuksköterskor som besvarat enkäten uppgav att de saknade kunskap om 

skötsel och användning av PICC-line. Trots detta använder tre fjärdedelar av sjuksköterskorna 

oftast PICC-line vid infusion/injektion/blodprovstagning om patienter med PICC-line vårdas 

på deras avdelning. De flesta sjuksköterskorna ville ha mer kunskap om PICC-line och 

majoriteten av dem ville få den kunskapen genom utbildning på avdelningen. Nästan en 

tredjedel av sjuksköterskorna hade inte fått någon utbildning om PICC-line. 

Slutsatsen är att sjuksköterskor som sällan vårdar patienter med PICC-line i hög grad saknar 

kunskap om användning och skötsel av PICC-line. Trots detta använder de flesta PICC-line 

om de vårdar en patient som har en sådan. För att undvika komplikationer hos patienter med 

PICC-line behöver sjuksköterskorna få mer utbildning om användning och skötsel av dessa. 

De flesta sjuksköterskorna önskar få mer utbildning och kunskap om PICC-line. 

 

Nyckelord 

Sjuksköterskors kunskap, perifert inlagd central venkateter, patientsäkerhet.   



ABSTRACT 

A peripherally inserted central catheter (PICC line) is a catheter that is inserted through a 

peripheral vein in the arm and then on to a central vein in the chest. It is used to give 

injections and infusions and to take blood samples of patients who need treatment for longer 

periods. 

The aim of this study was to investigate nurses' perceived knowledge of the care and use of 

PICC line in wards where PICC line does not occur daily. The aim was also to investigate if 

the nurses expressed a need and wished for more knowledge to be able to use PICC line, and 

if PICC line is not used investigate the cause of that. 

The study was of a descriptive design with quantitative approach. An online survey was 

answered by 40 nurses from five wards at a university hospital in central Sweden. 

A large number of the nurses who responded to the survey reported that they lacked 

knowledge of the care and use of PICC line. Despite this, three-quarters of the nurses usually 

use PICC line at the infusion / injection / blood tests on patients with PICC line, if they are 

cared for in their ward. Most of the nurses wanted more knowledge on PICC line and the 

majority of them wanted to get this knowledge through education in the ward. Nearly one-

third of the nurses had not received any training on PICC line. 

The conclusion is that nurses who often care for patients with PICC line largely lack 

knowledge about the use and care of PICC line. Despite this, most nurses use PICC line if 

they are caring for a patient who has one. To avoid complications in patients with PICC line 

nurses need to get more training on the use and care of these. Most nurses want more training 

and knowledge of PICC line. 

 

Keywords 

Nurses knowledge, peripherally inserted central catheter, patient safety. 
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BAKGRUND 

 

Centrala venösa infarter 

Den första kateteriseringen av en central ven gjordes under Fransk–Algeriska kriget 1952 av 

Robert Aubaniac (Konstantinou et al., 2012). Inom vården idag används ofta centrala venösa 

infarter som till exempel centrala venkatetrar (CVK) eller subcutana venportar (SCVP). 

Indikationerna för central venös infart är främst infusion av vätska, näringslösning eller 

kärlretande läkemedel (till exempel cellgifter eller antibiotika) under längre tid, bloddialys, 

övervakning av blodcirkulation eller vener som inte klarar av perifera venkatetrar (PVK). 

Centrala venösa infarter används särskilt för patienter med svåra sjukdomstillstånd inom 

kirurgi, anestesi, onkologi/hematologi och intensivvård. Antalet centrala venösa infarter som 

årligen läggs in på svenska sjukhus uppskattas till ungefär 50 000 (Acostas et al., 2010; 

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2011) . 

En CVK är en kärlkateter vars spets vanligtvis läggs i en central ven, till exempel vena cava 

superior. Inläggning utförs av läkare, helst på operationssal, då ingreppet jämställs med ett 

operativt ingrepp. Det finns CVK för kort- eller långtidsbruk. Inläggning övervägs alltid 

noggrant då användandet av CVK är förenat med komplikationsrisk. Komplikationer som kan 

uppstå i samband med CVK är luft i lungsäcken, blod i lungsäcken, luftemboli, infektion, 

stopp i katetern, trombos, kateterdislokation eller infusion som hamnar utanför blodbanan 

(Vårdhandboken, 2013). Läkare och sjuksköterskor bör vara väl förtrogna med hantering av 

CVK för att använda och avlägsna dem. Avdelningar bör fortlöpande utvärdera rutiner och 

kompetens hos personalen, för att minska risk för komplikationer och när en CVK inte behövs 

längre ska den tas bort (Acostas et al., 2010; Vårdhandboken, 2013).  

En SCVP är en siliconmembranförsedd dosa av metall eller plast som har en kärlkateter 

kopplad till sig. Dosan inplanteras subkutant och kateterspetsen läggs in i en central ven nära 

hjärtat. Det finns flera olika typer av SCVP men de är alla avsedda för långtidsbruk. En SCVP 

kan användas i många år, men i samråd med patienten bör den avlägsnas när ingen indikation 

längre finns. Komplikationerna är desamma som för en CVK. Inläggning ordineras av läkare 

och utförs på operationssal (Vårdhandboken, 2013).   
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Perifert insatt central venkateter 

En annan typ av central venös infart är en perifert insatt central venkateter (PICC-line). Det 

var först 1975 som det första framgångsrika användandet av en PICC-line rapporterades. 

PICC-line började användas i USA redan på 1970-talet, i Storbritannien i början av 1990-talet 

och här i Sverige 1999 (Chopra, Anand, Krein, Chenoweth & Saint, 2012; Vårdhandboken, 

2013).   

Den läggs in via en ven i överarmen och sedan vidare till en central ven i bröstkorgen, vena 

cava superior (SBU, 2011). En PICC-line läggs vanligen in med hjälp av ultraljud men det 

förekommer också stick direkt i en palpabel ven i armvecket. Detta sker under sterila 

förhållanden med lokalbedövning/ingen bedövning och görs av sjuksköterskor med utbildning 

för detta. PICC-line måste alltid kontrollröntgas efter inläggning för att se att den ligger rätt 

innan användning (Rutledge & Viele, 2006; Vårdhandboken, 2013).  

Inom svensk sjukvård har PICC-line börjat användas allt mer. Fördelar som framhålls är att 

PICC-line kan läggas in av speciellt utbildade sjuksköterskor på avdelningar och att 

inläggning av PICC-line kan medföra färre allvarliga komplikationer, till exempel hål på 

lungsäcken, blödning eller nervskada, än inläggning av CVK eller SVCP. De främsta 

målgrupperna för PICC-line är patienter som behöver behandling med antibiotika, cellgifter, 

parenteral näringstillförsel eller täta blodprovstagningar. Användningstiden för en PICC-line 

kan vara från någon månad upp till ett år (Rutledge & Viele, 2006; SBU, 2011). 

 

Skötsel och användning av PICC-line 

Daglig kontroll av insticksstället bör göras och det underlättas av att förbandet som används 

är transparent. Förbandet bör bytas en gång per vecka och då ska även katetern spolas igenom 

med 20 ml koksaltlösning. För att inte ett för högt tryck ska uppstå i katetern, vilket kan 

orsaka ruptur, så bör högst en 10 ml-spruta användas. Vid provtagning och injektion/infusion 

ska korken på PICC-line alltid bytas och infarten noga torkas av med klorhexidinsprit. Efter 

injektion/infusion och blodprovstagning ska katetern alltid spolas igenom med minst 20 ml 

koksaltlösning (Rutledge & Viele, 2006; SBU, 2011; Vårdhandboken, 2013). 
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Komplikationer och åtgärder vid användning av PICC-line 

All access till centrala vener kan orsaka komplikationer. Med PICC-line finns endast en 

minimal risk för luft i lungsäcken och för blod i lungsäcken. PICC-line är dessutom lättare att 

ta bort än andra centrala infarter då det kan göras direkt på vårdavdelningen av en 

sjuksköterska (Horattas et al., 2001; Yap, Karapetis, Lerose, Iyer & Koczwara, 2006). 

Trots många fördelar med PICC-line finns det komplikationer som kan påverka användandet 

såsom stopp i PICC-line, lokala infektioner eller infektion i blodbanan (sepsis), trombos och 

problem vid borttagandet. Dessa beror ofta på bristande aseptisk teknik eller på att katetern 

manipulerats (Meyer, 2012; Oakley, Wright & Ream, 2000).  

Stopp i PICC-line kan vara partiellt eller totalt och det är viktigt att sjuksköterskorna känner 

till de metoder som kan användas för att förhindra och lösa stopp i katetern. Detta är viktigt 

för att patienten ska slippa genomgå ett byte av kateter. Vid lokala infektioner ökas antalet 

kontroller av insticksstället och antibiotika ges till patienten. Vid misstanke om infektion i 

blodbanan måste blododling tas både från katetern och perifert och sedan startas 

antibiotikabehandling av patienten. Vid konstaterad sepsis tas PICC-line bort. Trombos eller 

en propp i venen ger oftast en svullnad i armen som kan ge problem med att spola in eller ta 

blod från PICC-line. Vid konstaterad ventrombos dras PICC-line bort. Det är ovanligt med 

problem vid borttagande av PICC-line, men ibland orsakar det venspasm som gör att katetern 

inte kan dras ut. Borttagandet får då avvaktas tills venspasmen släpper och sedan kan PICC-

line dras ut (Gorski & Czaplewski, 2004; Rutledge & Viele, 2006).  

 

Kunskap om PICC-line ger minskade komplikationer 

Personalutbildning, regelbundet underhåll av PICC-line och kvalitetsförbättring vid 

användning av PICC-line kan reducera PICC-linerelaterade komplikationer (Yap et al., 2006). 

Ngo och Murphy (2005) redovisar att en noggrann utbildning av sjuksköterskor, ledde till att 

de fick större självförtroende när det gällde skötsel och användande av PICC-line, risken för 

kateterstopp sjönk från 29 % till 8,5 % och även risken för infektioner sjönk. Under två års 

observationer av PICC-line på ett 500-bäddars sjukhus i Canada befanns att komplikationerna 

minskade och detta berodde till stor del på intensiv utbildning av avdelningssjuksköterskor i 

underhåll och skötsel av PICC-line (Funk, Gray, & Plourde, 2001). En ytterligare studie har 
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visat att evidensbaserade praktiska riktlinjer och utbildning av sjuksköterskor medför klart 

reducerad risk för infektioner i anslutning till centrala venkatetrar (Faruqi et al., 2012). 

 

Kostnader för PICC-line 

Enligt ett flertal studier anses PICC-line vara mer kostnadseffektiv, ha färre biverkningar och 

vara klart bättre när det gäller att bespara patienten lidande än PVK, CVK eller SCVP. Det 

finns även fördelar för personal och sjukhus på grund av lägre kostnader och kortare vårdtider 

(Hernández, Lópes, Martin & Rivas, 2011; Funk et al., 2001). Enligt en litteraturgenomgång 

av Meyer (2012) är det klarlagt att PICC-line som läggs in av sjuksköterskor är säkra och 

kostnadseffektiva med adekvat läkarstöd och klara kliniska riktlinjer för användande.  

 

Patientåsikter om PICC-line 

Enligt en japansk studie gjord på patienter i palliativ vård tyckte 68 % av de patienter som 

fick en PICC-line insatt att de inte upplevde något obehag av ingreppet, medan 32 % 

upplevde en viss nivå av obehag. Av patienterna tyckte 94 % att det var bekvämare att ha en 

PICC-line jämfört med att inte ha en sådan medan 6 % inte upplevde någon förändring 

(Yamada et al., 2010).  En studie visar att patienter endast hade små problem med de flesta 

dagliga aktiviteter då de hade en PICC-line, men vissa problem med dusch, hårtvätt, bad och 

sömn framkom. Patienterna ville gärna ha mer praktisk information om just dessa områden. 

De flesta patienterna uttryckte positiva åsikter rörande att ha en PICC-line och de anpassade 

sig väl till situationen, särskilt ju längre tiden gick (Molloy & Aitchison, 2008). En ytterligare 

studie som gjorts om patienters upplevelser av PICC-line visar att patienterna upplevde sig 

trygga under inläggningen av PICC-line på grund av den säkra och kunniga vård de fick av de 

sjuksköterskor som utförde ingreppet. Majoriteten av patienter såg PICC-line som något de 

kunde dra fördel av och eventuellt obehag bleknade av nödvändigheten att få behandling. De 

flesta patienterna kunde fortsätta sina vardagliga liv med till exempel hushållsarbete och 

bilkörning (Oakley et al., 2000).  
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Problemformulering 

På ett av de svenska universitetssjukhusen i Mellansverige är det idag vanligast att det är 

patienter med cancer som har PICC-line. Dessa patienter vårdas även på andra avdelningar än 

de onkologiska och hematologiska vårdavdelningarna, till exempel på kirurgavdelningen, 

ortopedavdelningen eller urologavdelningen. För den patient som vårdas på avdelning är det 

viktigt att PICC-line används på rätt sätt för att förhindra komplikationer och för att patienten 

ska slippa utsättas för mer lidande än nödvändigt. Om PICC-line inte används för att 

sjuksköterskorna tycker sig ha för lite kunskap är detta ett problem. Ingen tidigare studie om 

sjuksköterskors kunskap om PICC-line har hittats. Det är därför viktigt att studera vilken 

kunskap sjuksköterskor på avdelningar där PICC-line inte förekommer dagligen har om 

PICC-line.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattade kunskap om skötsel och 

användning av PICC-line på vårdavdelningar där PICC-line inte förekommer dagligen. Syftet 

var också att undersöka om sjuksköterskorna tyckte sig behöva och önskade mer kunskap för 

att kunna använda PICC-line och i de fall PICC-line inte används undersöka orsaken till det. 

 

Frågeställningar 

1. Har sjuksköterskor som inte använder PICC-line dagligen kunskap om hur PICC-line ska 

skötas/läggas om? 

2. Har sjuksköterskor som inte använder PICC-line dagligen kunskap om hur 

injektioner/infusioner ges och hur blodprover tas ur PICC-line? 

3. Hur har sjuksköterskorna fått den kunskap om PICC-line som de uppfattar sig ha? 

4. Vill sjuksköterskor ha mer kunskap om PICC-line och hur vill de i så fall få den 

kunskapen? 

5. Används PICC-line om en patient med PICC-line vårdas på en avdelning där de inte 

förekommer dagligen? 

6. Om PICC-line inte används, vad beror det på och vad gör sjuksköterskan istället?  
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METOD 

 

Design 

En studie med deskriptiv design och kvantitativ ansats. 

  

Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes där 75 sjuksköterskor från en urologavdelning, två kirurgiska 

vårdavdelningar och två ortopedavdelningar på ett universitetssjukhus i Mellansverige 

inkluderades i studien. Det enda inklusionskriteriet var att deltagarna skulle arbeta som 

sjuksköterska på de utvalda avdelningarna. 

  

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en webbenkät (Bilaga 1). Frågorna utformades specifikt till 

den här studien utifrån författarens fleråriga arbete med PICC-line och formulerades med 

hjälp av Trosts råd om enkätkonstruktion (2012). Ett pilottest genomfördes för att pröva 

enkätfrågorna (Polit och Beck, 2008; Trost, 2012). Sju sjuksköterskor från en akutmottagning, 

en vårdcentral och en hematologavdelning deltog i pilottestet och besvarade frågorna. Efteråt 

gjordes vissa ändringar i enkäten, till exempel omformulering av ett par frågor och tillägg av 

svarsalternativet ”Annat” där den svarande även själv kunde skriva ett alternativ. Enkäten 

innehöll sammanlagt 17 frågor som tog ungefär fem minuter att besvara.  

Första delen av enkäten innehöll bakgrundsfrågor och en fråga om antal patienter med PICC-

line som sjuksköterskorna träffat på. Sedan följde åtta frågor om användning av PICC-line 

och om utbildning och kunskap om PICC-line. De flesta av dessa var flervalsfrågor där 

respondenten kunde välja flera svarsalternativ. Enkäten avslutades med en öppen fråga där 

respondenten kunde uttrycka egna åsikter om skötsel och användning av PICC-line.  

 

Tillvägagångssätt 

Godkännande inhämtades från respektive avdelningschef innan studien påbörjades. 

Avdelningscheferna på de utvalda vårdavdelningarna tillfrågades om att dela ut ett 

informationsbrev (Bilaga 2) på ett arbetsplatsmöte och om att ge författaren en lista med e-
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mail-adresser till de sjuksköterskor som arbetade på deras avdelning. Därefter skickades 

webbenkäten ut till de sjuksköterskor som var anställda på dessa avdelningar. 

Sjuksköterskorna hade två veckor på sig att besvara enkäten. Första påminnelsen skickades ut 

efter en vecka och den andra när två dagar återstod. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt forskningsetiska principer har godkännande inhämtats från respektive chef för 

avdelningarna. Då detta är ett arbete inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå 

behöver det enligt etikprövningslagen inte genomgå etikprövning (Svensk författningssamling 

[SFS], 2003:460). I informationsbrevet framgick att deltagandet i studien var frivilligt och 

deltagarna garanterades konfidentialitet, innebärande att inga data skulle kunna kopplas till en 

enskild deltagare eller arbetsplats (CODEX, 2012).  

 

Dataanalys 

Alla svar från webbenkäterna samlades i ett gemensamt dokument direkt på webbenkätens 

internetsida och hämtades därifrån för analys. Data bearbetades och sammanställdes med 

hjälp av programmet Microsoft Excel. Resultatet presenterades deskriptivt i såväl löpande text 

som i tabeller och figurer. Fråga nr 17 med fritextsvar redovisades i löpande text, då endast ett 

fåtal skrivit svar där. Ålder har angetts med median (md) och kvartiler (Q1;Q3), då denna 

variabel inte var normalfördelad, medan övriga bakgrundsdata (frågorna 1-8) redovisas med 

antal (n) och frekvenser (%).  

Frågeställning 1 och 2 besvarades båda genom svaren på fråga nr 13.  Frågeställning 3 

besvarades genom svaren på fråga nr 12. Frågeställning 4 besvarades genom svaren på fråga 

nr 14-16. Frågeställning 5 besvarades genom svaren på fråga nr 9. Frågeställning 6 besvarades 

genom svaren på fråga nr 10 och 11.  
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RESULTAT 

Av 75 utskickade webbenkäter besvarades 40 stycken vilket innebar en svarsfrekvens på 53 

%. Den yngsta respondenten var 23 år och den äldsta var 62 år (md= 27 år, Q1=25 år, Q3=35 

år). 

Av respondenterna hade hälften avslutat sin grundutbildning för 0-2 år sedan och majoriteten 

hade såväl arbetat som sjuksköterska 0-2 år som arbetat 0-2 år på sin nuvarande avdelning. 

Av de svarande hade 15 % (n=6) en specialistutbildning. Av dessa hade fyra en 

vidareutbildning i kirurgi, en i medicin/kirurgi-urologi och en var distriktssköterska. 

Majoriteten av respondenterna hade träffat på 0-5 patienter med PICC-line (Tabell 1).  
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Tabell 1: Bakgrundsdata. 

Variabel Antal Frekvens 

Kön     

Kvinna 36 90 % 

Man 4 10 % 

 

  

 Antal år sedan avslutad grundutbildning till sjuksköterska     

0-2 år 20 50 % 

3-5 år 11 27,5 % 

6-10 år 2 5 % 

> 10 år 7 17,5 % 

 

  

 Antal år deltagarna arbetat som sjuksköterska      

0-2 år 23 57,5 % 

3-5 år 8 20 % 

6-10 år 2 5 % 

> 10 år 7 17,5 % 

 

  

 Antal år deltagarna arbetat på sin nuvarande avdelning     

0-2 år 26 65 % 

3-5 år 6 15 % 

6-10 år 2 5 % 

> 10 år 6 15 % 

 

  

 Deltagare med specialistutbildning     

Har specialistutbildning 6 15 % 

Saknar specialistutbildning 34 85 % 

 

  

 Antal PICC-linepatienter deltagarna har träffat på     

Ingen 6 15 % 

1-5 st 16 40 % 

6-10 st 8 20 % 

11-20 st 3 7,5 % 

> 20 st 7 17,5 % 

 

Kunskap om PICC-line  

Majoriteten av sjuksköterskorna angav att de saknade kunskap om PICC-line på ett eller flera 

sätt (Figur 1). De flesta saknade kunskap om PICC-linerelaterade komplikationer (65 %, 
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n=26) och om förebyggande av komplikationer (60 %, n=24). Tre av respondenterna svarade 

även i fältet annat och la till egna kommentarer. En av dem saknade kunskap om hur 

inläggning och kontrollröntgen går till för PICC-line och de andra två uttryckte att de hade 

generell kunskap men kände osäkerhet på grund av att de vårdade få patienter med PICC-line. 

 

 

Figur 1: Sjuksköterskors brist på kunskap om PICC-line. Flera svarsalternativ kunde väljas. 

 

Kunskapsinhämtning 

Respondenterna svarade att de fått utbildning och kunskap om PICC-line på fler än ett sätt. 

Drygt hälften av sjuksköterskorna (55 %, n=22) hade fått kunskap om PICC-line genom att 

läsa i kvalitetshandboken/metodboken (kvalitetshandboken är en webbaserad handbok i 

omvårdnad specifikt utformad för sjukhuset och dess olika kliniker/metodboken finns på 

SBUs webbsida, www.SBU.se/metodbok) och 40 % (n=16) i sin grundutbildning. Endast 

sjuksköterskor som avslutat sin grundutbildning 2007 eller senare hade fått utbildning om 

PICC-line i grundutbildningen. Av respondenterna svarade två i fältet annat. En hade skaffat 

kunskap genom att pröva sig fram och den andra genom att söka på internet efter information 

hos andra landsting. Av respondenterna hade 27,5 % (n=11) inte fått någon utbildning om 

PICC-line (Figur 2). 
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Figur 2: Sjuksköterskors utbildning om PICC-line. Flera alternativ kunde väljas. 

 

Kunskapsbehov 

På frågan om sjuksköterskorna ville ha mer kunskap om PICC-line och hur de ville få den 

kunskapen svarade 92,5 % (n=37) att de ville ha mer kunskap om PICC-line och de kunde 

tänka sig få utbildning på mer än ett sätt. Majoriteten (75 %, n=27) ville få kunskap genom 

utbildning på avdelningen (Figur 3). En av sjuksköterskorna som ville ha mer kunskap om 

PICC-line hade inte svarat på frågan om hur han/hon ville få den kunskapen, därav bortfallet 

(n=1) i den frågan. 
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Figur 3: Sjuksköterskornas kunskapsbehov. Flera alternativ kunde väljas. 

 

Om sjuksköterskorna själva behövde ta reda på mer om PICC-line så gjordes även detta på 

mer än ett sätt. Nästan alla (97,5 %, n=39) inhämtade kunskap genom att läsa i 

kvalitetshandboken/metodboken. På svarsalternativet annat svarade 5 % (n=2) att de 

inhämtade kunskap genom att söka på internet (Figur 4). 

 

 

Figur 4: Sjuksköterskornas källa till egeninhämtad kunskap. Flera alternativ kunde väljas. 
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Användning av PICC-line 

Om patienter med PICC-line vårdas på avdelningarna använde 75 % (n=30) av 

sjuksköterskorna oftast PICC-line vid provtagning/injektion/infusion, medan 25 % (n=10) 

uppgav att de inte använde PICC-line. Av de sjuksköterskor som inte använde PICC-line 

(n=10) svarade sex att de istället sätter PVK och sex att de tar ett venprov istället för att 

använda PICC-line. På svarsalternativet annat svarade två respondenter att de inte haft någon 

patient med PICC-line, en svarade att han/hon använde CVK och SVP och en sa sig använda 

PICC-line om patienten var svårstucken. 

De flesta sjuksköterskor som inte använde PICC-line (80 %, n=8) svarade att det berodde på 

brist på kunskap om PICC-line. Tre som angav svarsalternativet annat, svarade att de inte 

träffat på patienter med PICC-line på sin avdelning (Figur 5). 

 

 

Figur 5: Orsak till att PICC-line inte används. Flera alternativ kunde väljas. 

 

Öppen fråga 

Fem sjuksköterskor svarade på den öppna frågan om kunskap om skötsel och användning av 

PICC-line. Två av dem kommenterade att de sällan träffar på patienter med PICC-line på sin 



18 
 

avdelning och därför känner sig osäkra vid handhavande av PICC-line. En av dem ville gärna 

delta i en utbildning på avdelningen eller via Pingpong (en för sjukhuset intern webbaserad 

utbildning) för att få mer kunskap trots att patienter med PICC-line sällan vårdas på 

avdelningen. Två sjuksköterskor påpekade att de gärna skulle se att fler patienter fick PICC-

line insatt på deras avdelningar, istället för CVK, på grund av att det skulle vara mer praktiskt 

både för dem och för patienten. 

  

DISKUSSION 

Huvudsyftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattade kunskap om skötsel 

och användning av PICC-line på vårdavdelningar där PICC-line inte förekommer dagligen. 

Ett annat syfte var att undersöka om sjuksköterskorna tyckte sig behöva och önskade mer 

kunskap för att kunna använda PICC-line och i de fall PICC-line inte används undersöka 

orsaken till det. 

Resultatet visade att en stor del av de sjuksköterskor som besvarade enkäten uppgav att de 

saknade kunskap om skötsel och användning av PICC-line på flera områden. 

Anmärkningsvärt var att trots brist på kunskap använde 75 % av sjuksköterskorna PICC-line 

vid infusion/injektion/blodprovstagning om patienter med PICC-line vårdades på deras 

avdelning. Totalt hade 40 % fått kunskap om PICC-line i sin grundutbildning. Drygt hälften 

av sjuksköterskorna hade fått sin kunskap om PICC-line genom att läsa i 

kvalitetshandboken/metodboken och nästan en tredjedel uppgav att de inte hade fått någon 

utbildning om PICC-line. Majoriteten av sjuksköterskorna ville ha mer kunskap om PICC-line 

och de flesta av dem ville få den kunskapen genom utbildning på avdelningen. Av dem som 

inte använde PICC-line, uppgav 80 % brist på kunskap som orsak till detta. 

 

Resultatdiskussion 

 

Kunskap om PICC-line  

Studien visade att en stor del av sjuksköterskorna som inte använde PICC-line dagligen på 

sina avdelningar uppgav att de hade brist på kunskap om hur PICC-line läggs om och om hur 
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injektioner/infusioner ges och hur blodprover tas ur en PICC-line. Majoriteten av 

sjuksköterskorna sa sig också ha brist på kunskap om komplikationer vid PICC-

lineanvändning. Eftersom PICC-line har börjat användas allt mer inom svensk sjukvård (SBU, 

2011) så är det troligt att fler patienter med PICC-line kommer att vårdas på dessa avdelningar 

framöver och det är därför viktigt att sjuksköterskor som arbetar där har en grundläggande 

kunskap om skötsel och användning av PICC-line.  

Enligt studien är det tydligt att det finns en brist på kunskap hos sjuksköterskor som sällan 

använder PICC-line, därför är det viktigt att sjuksköterskor får kunskap om hur PICC-line ska 

skötas och användas, då ett flertal studier visat på sambandet mellan sjuksköterskors kunskap 

om skötsel och användning av PICC-line och minskad risk för komplikationer hos patienter 

med PICC-line (Faruqi et al., 2012; Funk et al., 2001; Ngo & Murphy, 2005 & Yap et al., 

2006). För den patient som vårdas på avdelning är det viktigt att PICC-line används på rätt 

sätt för att förhindra komplikationer och för att patienten ska slippa utsättas för mer lidande än 

nödvändigt. Om PICC-line används oftare och på ett korrekt sätt reduceras mängden nålstick 

och patientens välbefinnande ökar (Chopra et al., 2012).  

De flesta respondenterna hade endast arbetat mellan 0 och 2 år som sjuksköterskor och hade 

träffat på ett fåtal patienter med PICC-line. Troligen hade de också begränsad erfarenhet i 

praktiskt handhavande av PICC-line då hela 75 % av sjuksköterskorna träffat på högst tio 

patienter med PICC-line. Sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet är ofta inte helt trygga i sin 

yrkesroll (Benner, 1993) och detta skulle kunna förklara varför så många av respondenterna 

inte tyckte sig ha tillräcklig kunskap om PICC-line. Vikten av att känna självsäkerhet och 

trygghet är en central del i att kunna utföra ett effektivt kliniskt arbete (Ferguson, 1996; 

Grundy, 1993) och kontinuerlig utbildning förbättrar sjuksköterskornas professionella 

handlande och patienternas vård (Forsetlund, 2009; Waddell, 1992). Med större 

yrkeserfarenhet och därmed troligen också en ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll kan det 

tänkas att fler sjuksköterskor uppfattar att de har tillräcklig kunskap för att handha PICC-line. 

Det skulle kunna vara en vinst för sjukhuset att utbilda alla nyanställda sjuksköterskor i 

användning och skötsel av PICC-line som ett led i kvalitetssäkerhetsarbetet och för att 

förbättra patientsäkerheten på hela sjukhuset när det gäller PICC-line. Detta skulle till 

exempel kunna ske genom en webbaserad utbildning och genom praktiska övningar i en 

träningsmiljö. Yap och medarbetare (2006) menar att ett regelbundet 
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kvalitetsförbättringsarbete, däribland personalutbildning, kan reducera komplikationer hos 

patienter med PICC-line, vilket motiverar en sådan utbildningsinsats. 

Enligt Roslien och Alcock (2009) kvarstod fortfarande 3 månader efter en utbildning om 

PICC-line mycket av kunskapen och det ökade självförtroende för skötsel av PICC-line som 

sjuksköterskorna haft direkt efter utbildningen. I överensstämmelse med detta resultat kan en 

utbildning i skötsel och användning av PICC-line ses som en god investering som även kan ha 

en långvarig effekt och som kan leda till att sjuksköterskorna mår bättre och känner sig 

tryggare i sin yrkesroll. 

 

Kunskapsinhämtning och kunskapsbehov 

Ungefär en tredjedel av de sjuksköterskor som besvarade enkäten uppgav att de inte hade fått 

någon utbildning om PICC-line och endast 40 % hade fått någon form av formaliserad 

utbildning. Detta kan ses som en brist med tanke på den högspecialiserade vård som bedrivs 

idag på svenska sjukhus, där fler och fler patienter får PICC-line insatta (SBU, 2011). 

Sjuksköterskorna var själva aktiva i att skaffa sig kunskap. Drygt hälften hade fått sin kunskap 

om PICC-line genom att själva läsa i kvalitets-/metodhandboken, vilket visar på en vilja hos 

sjuksköterskorna att kunna använda och sköta PICC-line. 

Majoriteten av sjuksköterskorna svarade att de vill ha mer kunskap om PICC-line och de 

flesta kunde tänka sig att få utbildning på fler än ett sätt. Flest sjuksköterskor ville få kunskap 

genom utbildning på avdelningen. Detta visar på ett stort kunskapsbehov hos sjuksköterskor 

som inte dagligen använder PICC-line och också att sjuksköterskorna själva vill öka sin 

kunskap om PICC-line. Troligtvis skulle de flesta sjuksköterskorna uppskatta om de fick mer 

kunskap och träning i användning av PICC-line genom en utbildning på initiativ av 

avdelningsledningen. 

Endast sjuksköterskor som har avslutat sin utbildning 2007 eller senare säger sig ha fått 

kunskap om PICC-line i sin grundutbildning, vilket inte är förvånande då PICC-line inte 

började användas i Sverige förrän 1999 (Vårdhandboken, 2013) och självfallet först senare 

införlivats i utbildningen. Då hela 32 av 40 svarande sjuksköterskor fått sin utbildning 2007 

eller senare och endast 50 % säger sig ha fått utbildning om PICC-line i sin grundutbildning 

kan det tyckas underligt att hälften inte fått utbildning om PICC-line eftersom utvecklingen 

inom vården går mot ökad användning av PICC-line (SBU, 2011).  
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Användning av PICC-line 

Trots att de flesta av respondenterna uppgav att de saknade kunskap om PICC-line på flera 

områden så svarade 75 % av sjuksköterskorna att de använde PICC-line om de träffade på en 

patient med PICC-line på sin avdelning. Med stor sannolikhet vill patienten som har PICC-

line inte bli stucken eller få en PVK insatt och det sätter förstås press på sjuksköterskorna att 

använda PICC-line trots att dessa inte känner sig ha tillräcklig kunskap för detta. Enligt 

Yamada et al. (2010) vill patienter som har en PICC-line helst att den används så att de 

slipper utsättas för nålstick i onödan. Detta visar på vikten av att alla sjuksköterskor erbjuds 

utbildning i skötsel och användning av PICC-line på något sätt. Om PICC-line sköts eller 

används felaktigt kan det orsaka stort lidande för patienten och även ökade kostnader för 

vården (Hernández et al., 2011; Funk et al., 2001; Ngo och Murphy, 2005). Detta är också en 

kvalitetssäkringsfråga för avdelningarna.   

 

Metoddiskussion 

En beskrivande kvantitativ design valdes då studiens syfte var att få en bred bild av 

sjuksköterskors uppfattade kunskap om PICC-line på flera avdelningar där patienter med 

PICC-line inte vårdas dagligen. Kvantitativ metod passade studiens syfte då förhoppningen 

också var att kunna inkludera ett tillräckligt antal sjuksköterskor för att studiens resultat skulle 

kunna generaliseras till fler avdelningar.  

Som datainsamlingsmetod valdes att göra en webbenkät med studiespecifika frågor. 

Webbenkät som datainsamlingsmetod hade flera fördelar, bland annat säkerheten i att den 

endast kunde besvaras en gång per deltagare och att det var enkelt att skicka ut påminnelser 

till dem som inte svarat. Även insamlandet av enkäten underlättades på grund av att svaren 

skickades direkt till webbenkätens sida. En fördel för författaren var att det var lätt att nå 

respondenterna och inte så tidskrävande att skicka ut och samla in enkäten. En styrka hos 

webbenkäten var att den pilottestades av sju sjuksköterskor och att få ändringar behövde göras 

efter det.  

Enligt Trost (2012) brukar svarsfrekvensen för enkäter ligga mellan 50 och 75 %. Därför kan 

svarsfrekvensen för denna studie anses vara tillfredsställande då den var 53 %. En högre 

svarsfrekvens hade naturligtvis gett bättre underlag för att kunna generalisera resultatet. Enligt 

Polit och Beck (2008) kan studieresultat generaliseras om respondenterna är likartade med 
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den större population som de generaliseras till. Därför bör detta resultat kunna generaliseras 

till de avdelningar där undersökningen gjorts och även till liknande avdelningar på sjukhus. 

För att kunna bekräfta resultatet av denna studie behövs flera studier med fler avdelningar och 

fler respondenter. 

En tänkbar orsak till bortfallet (47 %) är bland annat tidsbrist på grund av hög 

arbetsbelastning. En annan orsak kan vara att sjuksköterskorna inte anser sig kunna tillföra 

något genom att besvara enkäten, på grund av att de inte tycker sig ha kunskap om PICC-line. 

Eftersom studien gjorts på ett universitetssjukhus där det ofta pågår flera studier samtidigt kan 

detta vara en anledning till att sjuksköterskorna avstår från att svara på alla enkäter som delas 

ut. Det kan även ha funnits viss betänklighet hos sjuksköterskorna över att svara på frågor om 

brister i sin egen kunskap, vilket kan ha gjort att de avstått. Enligt Polit och Beck (2008) är 

det ett känt faktum att personer ofta inte vill medge brister i vad de kan och vet. Bortfallet kan 

ha påverkat resultatet genom att de som valt att inte svara kanske arbetat längre och varit mer 

vana vid PICC-line jämfört med dem som besvarade enkäten och på så vis kunde resultatet 

blivit annorlunda. 

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se om detta resultat skulle vara likartat om fler avdelningar på 

sjukhuset kunde inkluderas och om även fler sjuksköterskor som arbetat längre än två år inom 

yrket svarade. Det skulle även vara intressant att se skillnad i sjuksköterskors upplevda 

kunskap före och efter en utbildning om PICC-line. En annan intressant studie som skulle 

kunna göras är att undersöka om PICC-line skulle kunna användas på fler patienter än vad 

som är fallet idag. Detta tar sin utgångspunkt i sjuksköterskornas egna kommentarer om att de 

gärna skulle vilja att PICC-line sattes in istället för CVK när en central infart behövdes på 

patienter på deras avdelningar, vilket är i linje med resultat från tidigare studier som 

framhåller fördelar med PICC-line gentemot andra centrala venkatetrar (Hernandéz et al., 

2011; Horattas et al., 2001; Funk et al., 2001; Meyer, 20012; Yap et al., 2006).  
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Klinisk relevans 

Förhoppningsvis kan denna studie ge ett stöd för avdelningarna när det gäller internutbildning 

av sjuksköterskor och kanske ge en indikation till hela universitetssjukhuset om vilken 

kunskap som kan behövas förmedlas till sjuksköterskorna. Studien visar också på ett behov 

och en vilja hos sjuksköterskorna att få mer kunskap om PICC-line. För patienternas bästa 

vore också mer utbildad personal en positiv faktor, då de patienter som har PICC-line bör 

slippa ytterligare stick och även slippa risken för att PICC-line används på ett felaktigt sätt 

med komplikationer som följd (Yamada et al., 2010; Funk et al., 2001; Ngo och Murphy, 

2005). Studien kan kanske också användas som stöd i kvalitetssäkringsarbetet för 

avdelningarna och sjukhuset. 

 

Slutsats 

Slutsatsen är att sjuksköterskor som sällan vårdar patienter med PICC-line i hög grad saknar 

kunskap om användning och skötsel av PICC-line. Trots detta använder de flesta PICC-line 

om de vårdar en patient som har en sådan. För att undvika komplikationer hos patienter med 

PICC-line behöver sjuksköterskorna få mer utbildning om användning och skötsel av dessa. 

De flesta sjuksköterskorna önskar få mer utbildning och kunskap om PICC-line. 
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BILAGA 2: INFORMATIONSBREV 

”Sjuksköterskors kunskap om perifert insatt central venkateter, PICC-line”. 

Mitt namn är Catharina Östman och jag har arbetat på onkologen mellan åren 1999 och 2011. 

Det senaste året har jag arbetat på en vårdcentral. Sedan hösten 2012 läser jag vårdvetenskap 

och metodik för att under våren 2013 skriva en C-uppsats. På mina båda arbetsplatser har jag 

ofta kommit i kontakt med patienter som har en PICC-line, därför har jag valt att söka 

kunskap om vad sjuksköterskor på vårdavdelningar där man inte dagligen kommer i kontakt 

med PICC-line kan om skötsel och användning av PICC-line.  

För att studera detta kommer jag att skicka ut en webbenkät till alla sjuksköterskor på fem 

avdelningar på Akademiska sjukhuset. Deltagandet är självklart frivilligt och svaren kommer 

att behandlas konfidentiellt och redovisas på gruppnivå. Detta innebär att inga obehöriga 

kommer att kunna ta del av materialet och att data som redovisas i uppsatsen inte kan kopplas 

till en enskild deltagare eller arbetsplats. Jag hoppas att ni vill svara på enkäten då resultatet 

kan leda till kompetenshöjning för sjuksköterskor och även till kvalitetssäkring när det gäller 

skötsel och användning av PICC-line. Uppsatsen kan skickas till er avdelning så att ni får del 

av resultatet om ni önskar det. 

Jag är väldigt tacksam om du vill svara på webbenkäten och delta i studien!  
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