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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: PICC är en central infart som används inom vården för att kunna ge kärlretande 

läkemedel. Komplikationer vid användning av PICC kan vara infektion, trombos, 

tromboflebit eller stopp i katetern. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomsten av komplikationer av PICC hos 

onkologiska patienter samt för att se om det finns några skillnader mellan olika 

diagnosgrupper och behandlingar med avseende på förekomsten av djupa ventromboser 

(DVT) och infektioner. Syftet är också att ta reda på hur länge en PICC sitter och hur vanligt 

det är att en PICC felplaceras. 

 

Metod: Metoden som används är en retrospektiv, deskriptiv, kvantitativ undersökning. I 

studien ingår alla onkologpatienter som fått en PICC år 2009-2011 (n=677). Data samlades in 

med hjälp av journalgranskning. 

 

Resultat: Förekomsten av DVT var 5,6 %. Patienter som fick behandling med Capecitabin 

hade statistiskt signifikant mer DVT jämfört med andra behandlingar. Patienter som fick 

behandling med R-CHOP hade statistiskt signifikant mindre DVT jämfört med andra 

behandlingar. Antalet infektioner var 3 %. Stopp i katetern drabbade 1,8 % av patienterna, 

17 % hade besvär med rodnad under förbandet, 12 % av alla katetrar åkte ut 4 cm eller mer 

och 2,5 % av katetrarna felplacerades vid inläggningen. En PICC var insatt i medelvärde 92 

dagar, median 105 dagar. 

 

Slutsats: Förekomsten av komplikationer av PICC var låg hos onkologiska patienter med 

undantag för hudbesvär som förekom hos var sjätte patient. Behandlingar innehållande 

Capecitabin förefaller öka risken för DVT men fler studier behövs för att öka kunskaperna om 

detta. PICC är en säker venös infart vid behandling med cytostatika. 

 

Nyckelord: 

PICC, PICCline, trombos, infektion, venös access/venkateter  

 

 



ABSTRACT 

Background: PICC (peripherally inserted central catheter) is a central line used in healthcare 

to provide vascular irritant drugs. Complications with PICC can be infection, thrombosis, 

thrombophlebitis or occlusion of the catheter. 

 

Aim: The aim of the study is to examine the incidence of complications of PICC in oncology 

patients and to see if there are any differences between diagnostic groups and treatments for 

the presence of deep venous thrombosis (DVT) and infection. The aim is also to find out for 

how long time a PICC is inserted and how common it is for a PICC misplaced. 

 

Method: The method used is a retrospective, descriptive, quantitative survey. The study 

includes all oncology patients who received a PICC years 2009-2011 (n=677). Data were 

collected through medical record review. 

 

Results: The incidence of DVT was 5,6 %. Patients treated with Capecitabin had statistically 

significantly more DVT compared with other treatments. Patients treated with R-CHOP had 

statistically significantly less DVT compared with other treatments. The incidence of 

infections was 3 %. Occlusion of the catheter affected 1,8 % of patients, 17 % had problems 

with redness under the dressing, 12 % of all catheters went out four cm or more and 2,5 % of 

the catheters were misplaced at insertion. A PICC was inserted in mean 92 days, median 105 

days. 

 

Conclusion: The complication rate of PICC was low in oncology patients with the exception 

of skin problems that occurred in every sixth patient. Treatments containing Capecitabin 

appears to increase the risk of DVT but more studies are needed to raise awareness of this. 

PICC is a safe venous access for chemotherapy. 
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Förkortningar 

Cytostatikabehandlingar 

BEP = Bleomycin, Etoposid, Cisplatin 

CEX= Cyklofosfamid, Epirubicin, Xeloda (Capecitabin) 

FEC = Fluoracil, Epirubicin, Cyklofosfamid 

FinXX-regimen =  Docetaxel och Xeloda (Capecitabin) 

Folfox = Oxaliplatin, Fluoracil, Calciumfolinat 

FLv = Fluoracil, Calciumfolinat 

R-CHOP = Rituximab, Cyklofosfamid, Vincristin, Doxorubicin, Deltison 

Xelox = Xeloda (Capecitabin), Oxaliplatin 

 

Övriga förkortningar 

CVK = Central venkateter 

CVP = Centralt ventryck (central venous pressure) 

ODA = Onkologens dagvårdsavdelning (cytostatikamottagning) 

PICC = Perifert insatt central kateter  

PVK = Perifer venkateter 

SVP = Subcutan Venport 
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INLEDNING 
Venösa infarter används ofta inom vården för att ge läkemedel, vätska, blodprodukter, näring 

eller för att kunna ta blodprov på svårt sjuka patienter. Ofta används en perifer venkateter 

(PVK) som placeras i venerna på handryggen eller underarmen. Användningstiden är kort och 

inte helt tillförlitlig (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2011). 

 

Centrala venösa infarter 

Centrala venösa infarter används i samband med svåra sjukdomstillstånd där indikationen är 

att kunna ge stora volymer vätska, kunna övervaka blodcirkulationen, ge kärlretande 

läkemedel, planerad långvarig intravenös behandling eller för att patienten saknar lämpliga 

vener för PVK (SBU, 2011). De centrala venösa infarterna som används är Central venkateter 

(CVK), Subkutan venport (SVP) och Perifert inlagd central kateter (PICC). 

 

Central venkateter (CVK) 

CVK är en kärlkateter där spetsen ligger i en central ven, vanligen vena cava superior. En 

CVK läggs i vena subclavia, vena jugularis interna eller vena femoralis. En CVK kan ha en 

eller flera lumen, den kan vara tunnelerad eller ej tunnelerad (används upp till 3-4 veckor). En 

CVK-inläggning görs i lokalbedövning men är ett operativt ingrepp och ska om möjligt göras 

på operationssal. I en CVK kan centralt ventryck (CVP) mätas. Omläggning görs var 3-5:e 

dag i slutenvården. En tunnelerad CVK behöver inte läggas om. En ej tunnelerad CVK dras ut 

under aktiv utandning och sänkt huvudända. En tunnelerad CVK måste avlägsnas kirurgiskt 

då den har en kuff som växer fast i patientens vävnad (Vårdhandboken, 2012a). 

 

Efter en CVK-inläggning finns risk för pneumothorax. En CVK innebär en infektionsrisk 

varje gång det slutna systemet bryts. Andra komplikationer kan vara stopp i katetern, trombos, 

lungemboli, luftemboli, kateterdislokation, läckage från systemet samt kateterbrott 

(Vårdhandboken, 2012a). 

 
Subkutan venport (SVP) 

SVP är en subkutant implanterad dosa av metall eller plast som är kopplad till en kärlkateter 

med spetsen i ett centralt kärl, vanligen vena cava superior. En SVP har oftast en lumen. Vena 

subclavia eller vena jugularis interna är vener som används för inläggning av SVP. En SVP-

inläggning sker i lokalbedövning men är ett operativt ingrepp och utförs på operationssal. 

Ingen del finns utanför kroppen utan en portnål sätts när porten används. Portnålen ska bytas 
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var 5-7:e dag vid kontinuerligt användande. En SVP kan användas i många år. En SVP måste 

opereras bort (Vårdhandboken, 2013). 

 

Efter en SVP-inläggning finns risk för pneumothorax. Den vanligaste komplikationen är stopp 

i systemet, oftast på grund av fibrin. Andra komplikationer kan vara lokal eller generaliserad 

infektion, trombos, lungemboli, luftemboli, kateterdislokation, läckage från systemet samt 

kateterbrott. Felaktigt satt portnål kan ge upphov till allvarliga följder om läkemedel ges 

extravasalt (Vårdhandboken, 2013). 

 
Perifert inlagd central kateter (PICC) 

PICC är en central infart som läggs in via vener i armveck eller överarm, med eller utan hjälp 

av ultraljud. Det är en tunn, lång och flexibel kateter gjord av silikon eller polyuretan. PICC 

har använts sedan 1970-talet främst i USA inom akutvården och kom till Sverige 1999. 

Katetern läggs i något av kärlen vena basilica, vena brachialis eller vena cephalica. Katetern 

förs in så den hamnar i vena cava superiors nedre tredjedel nära övergången till höger förmak. 

Kateterläget ska verifieras med röntgen innan användning. En del av katetern är kvar utanför 

kroppen där den hålls fast med en särskild fästanordning samt täcks med transparent förband. 

Katetern ska spolas igenom med Natriumklorid och det yttre förbandet ska bytas en gång i 

veckan. PICC finns idag med upp till tre lumen i grovlek från 1 French och uppåt. Den 

vanligaste katetern i Sverige är en 4 French, singellumen silikonkateter med Groshongspets. 

Med Groshongspets menas att katetern är sluten i spetsen men har en slits i sidan längst fram, 

vilken fungerar som ventil. En PICC räknas inte som högflödeskateter och det 

rekommenderas inte att kontrastvätska ges med högt tryck i en PICC. En PICC avlägsnas 

genom att den dras ut när behandlingen är avslutad (Vårdhandboken, 2012b). 

 

PICC komplikationer 

Komplikationer efter PICC-inläggning 

Komplikationer efter en PICC-inläggning kan vara att det sipprar blod från insticksstället de 

första dagarna. Om katetern är inlagd i armvecket kan det på grund av retning av kärlet 

uppkomma symtom som smärta, svullnad, rodnad eller värmeökning på överarmen. Detta 

förebyggs genom att patienten lägger på värme några gånger dagligen den första veckan. 

Flebit (inflammation i venen) kan uppkomma och det behandlas också med värme och 

eventuellt smärtlindrande typ Paracetamol eller NSAID. Flebiter uppstår ytterst sällan om 

katetern är placerad på överarmen (Vårdhandboken, 2012b). 
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Djup ventrombos (DVT) 

Symtom på DVT kan vara ödem i PICC-armen eventuellt upp mot skuldra, nacke och ansikte. 

Rodnad och smärta över kärlsträngarna, vidgade vener samt ökad kärlteckning. Katetern kan 

ofta sitta kvar vid en DVT. Behandling med antikoagulantia ges enligt lokala anvisningar 

(Vårdhandboken, 2012b). 

 

Infektion 

Symtom på en kateterorsakad lokal infektion kan vara rodnad, svullnad, var/vätskebildning 

och/eller ömhet vid insticksstället. Feber och/eller frossa samt allmänpåverkan kan vara 

tecken på sepsis. Bakterier binder lätt till katetermaterial. Vanliga bakterier som orsakar 

infektion är Staphylococcus aureus och Staphylococcus epidermis som båda förekommer på 

huden och lätt kan föras in via insticksstället. Odling från insticksstället ska alltid tas, katetern 

kan ofta sitta kvar och infektionen behandlas med peroral antibiotika. Den viktigaste åtgärden 

för att förebygga infektioner är god hygien (Vårdhandboken, 2012b). 

 

Stopp i katetern 

Vid svårigheter att få blodretur eller problem med att kunna ge injektioner/infusioner kan 

orsaken vara att kateterspetsen ligger mot kärlväggen. Åtgärder som att patienten vrider på 

huvudet, sträcker på halsen, ligger eller sitter, hostar, djupandas eller lyfter på armen kan 

provas. Om det går kan katetern spolas med en större mängd Natriumklorid. Om trombotisk 

ocklusion eller fibrinstrumpa misstänks kan trombolytisk behandling enligt lokala anvisningar 

ges (Vårdhandboken, 2012b). 

 

Fel kateterläge 

En PICC kan normalt röra sig någon centimeter in eller ut. Vid osäkerhet om kateterspetsens 

läge bör en slätröntgen (lungröntgen) med armarna utefter sidorna göras (Vårdhandboken, 

2012b). 

 

Studier om komplikationer vid venösa infarter 

Johansson, Hammarskjöld, Lundberg och Arnlind (2013) genomförde en systematisk 

litteraturgenomgång för att hitta fördelar och nackdelar med PICC. I databassökningar 

hittades 827 sammanfattningar, av dessa lästes 48 artiklar i full text, elva studier inkluderades 

varav två bedömdes ha medelhög kvalitet (Bonizzoli et al., 2010 och Revel-Vilk et al., 2010) 
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resterande nio bedömdes ha låg kvalitet. Slutsatsen var att det finns för få randomiserade 

studier, det gick inte att bedöma risken för komplikationer, inte funktionsduglighet eller hur 

kostnadseffektiv PICC-metoden är. Johansson et als (2013) litteraturgenomgång ligger till 

grund för SBU-rapporten om PICC som kom år 2011. I en av studierna med medelhög 

kvalitet, Bonizzoli et al. (2010) undersöktes förekomsten av djupa ventromboser (DVT) som 

komplikation till centrala venösa infarter hos intensivvårdspatienter (n= 239). Grupperna 

inkluderades under två efterföljande fyramånadersperioder. Under de första fyra månaderna 

fick patienterna en CVK (n=125) och under de sista fyra månaderna en PICC (n=114). 

Närmare 30 % av PICC-patienterna fick en DVT i jämförelse med 10 % av CVK-patienterna. 

Samtliga patienter hade trombosprofylax. I en israelisk studie som utfördes på barn och 

ungdomar med cancer jämfördes PICC (n=188), CVK (n=104) och SVP (n=126). Totalt fick 

tio patienter en kateterrelaterad DVT, åtta patienter med PICC (4,3 %), en patient med SVP 

och en patient med CVK. Den totala DVT frekvensen var 0,13 per 1 000 kateterdagar. Risken 

för kateterstopp var lägre hos PICC patienter än övriga (Revel-Vilk et al., 2010). 

 

I en italiensk studie undersöktes komplikationer av venösa accesser hos cancer patienter som 

fick parenteral nutrition i hemmet. De använde fyra olika sorters katetrar, 254 patienter 

ingick, totalt 289 katetrar – 65 patienter fick en PICC (Bard Groshong 4F). Av de 65 patienter 

som fick en PICC fick ingen trombos (totalt 1 %). 3 % av PICC-patienterna fick en infektion, 

totalt drabbades 9 % av infektioner. Ingen av PICC-patienterna fick sepsis (Cotogni et al., 

2012). Wilson et al. (2012) gjorde en jämförelse på patienter vid en neurologisk 

intensivvårdsavdelning mellan PICC (n=431) och CVK (n=141). Av PICC-patienterna fick 

8,4 % en trombos i jämförelse med 1,4 % hos CVK patienterna. Kateterrelaterade 

blodförgiftningar fick 2,8 % av PICC patienterna i jämförelse med 1,4 % bland CVK 

patienterna. Vid insättandet av katetrarna var det ingen komplikation hos PICC patienterna. 

 

I en studie av Al Raiy et al. (2010) undersöktes antal infektioner orsakade av PICC (n=622) 

och CVK (n=638). Antalet infektioner var lika (ca 2-2,5 %) däremot tog det längre tid (23 vs 

13) för patienter med PICC att drabbas av en infektion. Alla infekterade PICC var 

dubbellumen-katetrar. I en studie från Australien undersöktes antalet kateterrelaterade 

blodförgiftningar och vilka riskfaktorer för infektioner som fanns för vuxna med cancer. 

Totalt 1127 centrala infarter sattes på 727 patienter. Av infarterna var ca 70 % PICC, övriga 

infarter var tunnelerade eller ej tunnelerade CVK:er och 1 % var venportar. På grund av 

klinisk misstanke om infektion togs 291 infarter bort. Etthundrasju patienter (9,5 %) fick en 
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sepsis. För närmare 80 % av patienterna var anledningen till att de fick en central infart 

kemoterapi. Högst andel infektioner var det i ej tunnelerade CVK:er och lägst i inopererade 

venportar. Av patienterna var det de med hematologisk sjukdom med långa perioder av 

neutropeni som hade högst andel infektioner. Antal kateterrelaterade tromboser var 54 (4,8 %) 

(Mollee et al., 2011). 

 

I en australiensisk studie gjordes en jämförelse mellan ej tunnelerade CVK (n=31) och PICC 

(n=75) hos hematologpatienter. Inga statistiska skillnader kunde ses men totalt 33 katetrar 

(n=106) (30 %) misstänktes vara orsaken till infektion. I 16 av 106 katetrar (15 %) 

utvecklades en trombos där 14 av tromboserna var PICC-relaterade (19 %) (Worth, Seymour 

& Slavin, 2009). I Kim et als (2010) studie studerades 179 kateterinsättningar CVK (n=83), 

SVP (n=72), PICC (n=24). Totalt noterades 54 komplikationer (30,1 %). Den vanligaste 

komplikationen var infektion (12,8 %), därefter kom felplacerade katetrar eller att spetsen 

flyttat på sig (10 %). Antalet tromboser var åtta (4,5 %). Infektioner var vanligare i SVP och 

hos yngre patienter. Felplacering av katetern var vanligast på PICC. Maki et al. (2006) utförde 

en systematisk litteraturgenomgång för att se hur vanligt det var med sepsis hos patienter med 

olika infarter. Alla engelskspråkiga artiklar från 1966-2005 ingick, totalt 200 studier. PVK 

hade minsta antal infektioner med 0,1 %, PICC hade en infektionsfrekvens på 2,4 %. CVK 

var den infart som orsakade flest infektioner. 

 

Tran et al. (2010) inkluderade alla patienter med hematologisk diagnos som fick en PICC. 

Resultatet visade att 39 av 498 patienter (7,8 %) med PICC fick en kateterrelaterad DVT 1-

172 dagar efter PICC-inläggningen (median 26 dagar). En retrospektiv studie (King, Rasnake, 

Rodrigusez, Riley & Stamm, 2006) där alla patienter som fick en PICC mellan år 2000 - 2004 

(n=1296) undersöktes. Resultatet visade att 27 av 1296 patienter (2 %) fick en DVT. Studien 

visade att patienter med aktiv cancerbehandling hade en högre risk för att utveckla en DVT 

och att förebyggande antikoagulantia inte minskade denna risk. 

 

Ong et al. (2006) identifierade riskfaktorer och fastställde förekomsten av DVT. Av de PICC 

som sattes för kemoterapi (n=739) fick 7 % en symtomgivande DVT i jämförelse med 1 % 

(n=2143) av de PICC som sattes för antibiotika eller total parenteral nutrition (TPN). Av 76 

tromboser var vänster sida involverad i 46 fall. De riskfaktorer som gav en ökad risk för DVT 

var malignitet, kemoterapi och närvaron av en central infart. Aw et al. (2012) undersökte 

incidens och prediktiva faktorer för symtomatiska tromboser hos patienter som fick en PICC 
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för kemoterapi. Av 340 cancerpatienter fick 19 (5,6 %) en symtomgivande DVT. De patienter 

som hade trombosprofylax exkluderades. Patienter med metastaserad sjukdom, diabetes och 

kronisk obstruktiv lungsjukdom hade en ökad risk för att utveckla en symtomgivande DVT. 

Liem et al. (2012) studerade 2056 PICC. Symtomgivande, kateterrelaterade DVT fanns hos 

54 patienter (5,3 %). Incidensen av ytliga tromboser var 42 (9,1 %). Kateterstorlek och 

malignitet ökade risken för DVT. En kinesisk studie (Xing et al. 2012) studerade förekomsten 

av DVT hos bröstcancerpatienter med PICC som fick behandling med cytostatika. Totalt 

lades 188 katetrar. Fyra patienter (2,1 %) fick PICC-relaterad DVT och två patienter (1 %) 

fick PICC-relaterad sepsis. Yap et al. (2006) hade en komplikationsgrad hos onkologiska 

patienter med PICC (n=88) under ett år på 40,7 % varav den största andelen var infektioner 

(25,9 %). Förebyggande arbete för att minska antalet infektioner gjordes och två år senare 

hade antalet infektioner minskat till 5,7 %. 

 

Walker & Todd (2013) jämförde kostnadseffektivitet, patienttillfredsställelse och antal 

infektioner mellan en sjuksköterskeledd PICC-verksamhet och en PICC-verksamhet som var 

radiologledd. Kostnaderna var 42 % högre i radiologgruppen. Patienterna var nöjdare med 

informationen i den sjuksköterskeledda gruppen och det var färre infektioner bland 

patienterna i den sjuksköterskeledda gruppen. Kelly, Young & Ellis (2013) gjorde en 

kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter om inläggningar av centrala infarter. 

Sjuksköterskerollen har förändrats de senaste åren och blivit mer teknisk. Stress, ansvar och 

strategi var tre huvudteman i studien. Sjuksköterskorna blev stressade över att 

inläggningsproceduren kunde gå fel samt om de inte skulle kunna styra över situationen. De 

kände stort ansvar över att patienterna lade sitt liv i deras händer och att de skulle utgöra en 

stödjande miljö för patienterna. Sjuksköterskorna kände stor tillfredsställelse över att kunna 

arbeta med att sätta in centrala infarter.  

 

PICC på Akademiska sjukhuset 

Vid Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala har PICC-metoden använts sedan 

2001. Uteslutande används en sluten silikonkateter med ventil som företaget Bard tillverkar, 

Bard Groshong NXT PICC-line i storleken 4F enkel lumen. Från hösten 2001 till december 

2011 har totalt 2032 PICC lagts in. Ultraljud började användas år 2009 som hjälpteknik vid 

PICC-inläggningar. Sammanlagt har 810 PICC lagts in med hjälp av ultraljudsteknik år 2009-

2011. Av dessa är 690 katetrar lagda på onkologpatienter. I dagsläget arbetar fyra 

specialutbildade sjuksköterskor i PICC-verksamheten. Verksamheten pågår en dag i veckan. 
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Tidigare har PICC-mottagningen hjälpt övriga sjukhuset med PICC-inläggningar. Sedan 

hösten 2011 har Accessmottagningen som tillhör Anestesi- och intensivvårdskliniken tagit 

över den delen av verksamheten. 

 

I katetern finns en ledare som gör att katetern går att föra in (annars skulle katetern vara för 

mjuk). Efter inläggningen tas ledaren bort och patienten går till röntgen. Det innebär att om 

katetern ligger fel så måste PICC-inläggningen göras om. Vid flera kliniker i Sverige behålls 

ledaren tills röntgenundersökningen är utförd och vid fel kateterläge är det lätt att justera 

(katetern kan dras ut och föras in igen). PICC-mottagningen lämnar inte kvar ledaren på grund 

av trolig ökad infektionsrisk och skulle ledaren lämnas kvar måste alla patienter komma 

tillbaka för en slutlig omläggning vilket troligen skulle ta längre tid. På många kliniker 

används röntgenbåge vid inläggningen, då kan kateterspetsens läge ses och justeras på en 

gång. Idag används i första hand höger arm för PICC-inläggning. Bröstcancerpatienter får 

alltid PICC på den sida som inte är opererad så där finns ingen valmöjlighet. Om patienten är 

opererad på båda sidor väljs den sida där minst antal lymfkörtlar är borttagna. En SVP kan 

som alternativ opereras in på dessa patienter, en läkare tar beslut om vilken venös infart som 

är mest passande.   

 

Problemformulering 

SBU:s rapport (2011) visar att det finns för få studier för att kunna bedöma hur 

funktionsduglig och kostnadseffektiv PICC-metoden är. En förhöjd risk för DVT kan finnas 

men underlaget räcker inte för att jämföra risken för komplikationer gentemot andra centrala 

infarter. Uppföljning av PICC-relaterade komplikationer vid Akademiska sjukhuset saknas 

helt. En klinisk misstanke om att bröstcancerpatienter oftare drabbas av DVT samt att 

behandlingar innehållande Capecitabin (Xeloda) ger ökad risk för DVT finns på PICC-

mottagningen. Kvalitetssäkring av PICC-metoden är inte utförd. Inga studier har hittats om 

hur ofta katetern hamnar i fel läge vid PICC-inläggningen. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av komplikationer av PICC hos 

onkologiska patienter samt för att se om det fanns några skillnader mellan olika diagnoser och 

behandlingar med avseende på förekomsten av DVT och infektioner. Syftet var också att ta 

reda på hur länge en PICC satt, vid vilka diagnoser PICC sattes och hur många PICC som 

felplacerades. 
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Frågeställning 

1. Hur länge sitter en PICC och vid vilka diagnoser är PICC vanligast? 

2. Hur många patienter med PICC har fått en diagnostiserad DVT? 

3. Finns det några skillnader beroende på diagnos och behandling och utvecklingen av en 

DVT? 

4. Hur många patienter med PICC har fått en infektion som antibiotikabehandlats? 

5. Finns det några skillnader beroende på diagnos och behandling och utvecklingen av en 

infektion? 

6. Hur många patienter har drabbats av stopp i katetern, rodnad eller att katetern åkt ut?  

7. Hur många PICC har felplacerats? 
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METOD  
Design 

Metoden som användes var en retrospektiv, deskriptiv, kvantitativ undersökning. En 

retrospektiv studie är en studie som går bakåt i tiden (Ejlertsson, 2012).  

 

Urval 

Samtliga patienter (n=690) vid Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala som 

fick en PICC år 2009 - 2011. Ytterligare 120 PICC lades in på patienter som inte tillhörde 

onkologikliniken, dessa patienter exkluderades. Onkologiska patienter (n=13) som fått fortsatt 

behandling på andra orter exkluderades också relaterat till svårigheter att hitta 

journaluppgifter. Antalet granskade journaler blev 677. Studien var en totalundersökning då 

alla patienter som fick en PICC medverkade (Ejlertsson, 2012). 

 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Alla patienter som fått en PICC är registrerade i ett protokoll på PICC-mottagningen. I det 

protokollet finns dokumenterat datum för inläggning, patientens namn, personnummer, vilken 

klinik patienten tillhör, indikation, diagnos, batch-nummer på katetern, vilken arm som 

använts, hur många cm katetern är införd, hur lång del som är utanför samt vilken 

sjuksköterska som utfört inläggningen. Detta protokoll användes för att med hjälp av 

personnumret hitta patienterna i datajournalsystemet Cosmic. 

 

I Cosmic har den sjuksköterska som utfört PICC-inläggningen öppnat en vårdplan (VP) som 

används av PICC-sjuksköterskorna – VP PICCline. I VP PICCline dokumenteras datum för 

inläggning, vilken arm, hur många cm katetern är införd, hur lång del som är utanför och om 

katetern är kontrollröntgad och klar att använda. I denna vårdplan dokumenteras sedan det 

datum katetern tas bort och därefter avslutas vårdplanen. 

 

Journalerna granskades enligt ett granskningsprotokoll (Bilaga 1). I granskningsprotokollet 

fanns datum för inläggning och borttagning, kön, ålder, vilken arm katetern placerats i, 

diagnos och vilken behandling som getts. Om patienten drabbats av infektion, DVT, stopp 

eller annan komplikation samt vilket datum komplikationen uppstått och vilken behandling 

som påbörjats.  
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Uppgifter om huruvida katetern åkt in eller ut samt eventuella andra komplikationer hämtades 

från de VP som sjuksköterskor dokumenterar i vid Onkologiska kliniken och inom 

primärvården. Röntgensvaret från PICC-inläggningen lästes för att se spetsens position från 

början samt eventuella felplaceringar av katetern. Därefter letades eventuella flebografisvar 

(flebografi görs för att få en DVT-diagnos). Om flebografisvar hittades söktes 

läkaranteckningen från det datumet fram för att anledningen till att flebografin som utförts 

skulle hittas. Eventuella laboratoriesvar från mikrobiologen undersöktes, odlingssvar från 

insticksställe eller kateterspets för att hitta PICC-relaterade infektioner. Om odlingssvar fanns 

lästes läkaranteckningen för det aktuella datumet.   

 

Etiska överväganden 

Denna studie är skriftligt godkänd av Onkologklinikens verksamhetschef Gunilla Enblad. Det 

insamlade materialet avidentifierades och behandlades konfidentiellt. Inga obehöriga har haft 

tillgång till materialet. Inga personuppgifter kan spåras. Endast kön och ålder redovisas. 

Ansökan hos etisk kommitté gjordes inte då detta arbete utgör ett kvalitetsarbete vid kliniken 

och är en studie som utförts inom ramen för högskolestudier och då inte behöver prövas (SFS, 

2003:460). Studien är viktig för att kvalitetssäkra PICC-mottagningens arbete, utveckla 

vården samt vara till nytta för framtida patienter. 

 

Bearbetning och analys 

Bakgrundsdata som kön, ålder, vilken arm och hur lång tid katetern varit inlagd presenteras i 

en tabell och i löpande text. Data från granskningsprotokollet lades in i dataprogrammet Excel 

för att sedan föras över till statistikprogrammet SPSS version 21 där analyserna genomfördes. 

Antal registrerade DVT, infektioner och stopp presenteras med frekvenser och 

procentangivelser. Skillnader mellan diagnoser med avseende på DVT och infektioner 

analyserades mellan de största diagnosgrupperna och andra diagnoser med hjälp av Chitvå-

test. De största diagnosgrupperna var bröstcancer, gynekologisk cancer, lymfom och 

gastrointestinal cancer (GI-cancer). Gränsen för signifikans sattes till p<0,05. Skillnader 

mellan behandlingar med avseende på DVT och infektioner analyserades mellan de största 

behandlingsgrupperna och andra behandlingar med hjälp av Chitvå-test (Ejlertsson, 2012). 

Behandlingar innehållande Capecitabin (FinXX och Xelox) slogs ihop eftersom klinisk 

misstanke funnits om att Capecitabin kan öka risken för DVT. De övriga behandlingarna som 

analyserades var R-CHOP samt Taxotere/FEC. 
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RESULTAT 
Totalt inkluderades 677 patienter i studien under perioden 2009-01-01 – 2011-12-31. Sjuttio 

procent av patienterna var kvinnor och höger och vänster arm användes för PICC i ungefär 

lika stor utsträckning (Tabell 1). Den yngsta patienten som fick en PICC var 17 år, den äldsta 

87 år. Medelåldern var 58 år. Totalt antal PICC-dagar blev 62 060. Som längst hade en patient 

PICC i 477 dagar och som kortast 0 dagar, medianen var 105 dagar och medelvärdet 92 dagar. 

Patienter med bröstcancer var den vanligaste diagnosgruppen som fick PICC, följt av 

gastrointestinal (GI) cancer och lymfom. De vanligast förekommande behandlingarna var 

Docetaxel/FEC, R-CHOP och Xelox. 

 

Djupa ventromboser (DVT) 

Av 677 patienter fick 38 (5,6 %) en kateterrelaterad DVT. Mest DVT hade patienter med 

gynekologisk cancer och minst antal DVT hade patienter med lymfom, se tabell 2. En patient 

med gynekologisk cancer som inte fick cytostatikabehandling fick DVT. Övriga 37 patienter 

som fick en DVT hade någon form av cytostatikabehandling. I vänster arm diagnostiserades 

22 DVT och i höger arm 16 DVT. Av 38 DVT var fem PICC placerade i övre delen av vena 

cava superior, tre katetrar i mellersta delen av vena cava superior och 30 katetrar i nedre delen 

av vena cava superior. Patienter som fick behandling med Capecitabin (FinXX och Xelox) 

hade fler DVT än patienter med andra behandlingar (p=0,002). Patienter med lymfom hade 

färre DVT än patienter med andra diagnoser (p=0,038). Patienter som fick behandling med R-

CHOP hade färre DVT än patienter med andra behandlingar (p=0,04). Inga andra statistiskt 

signifikanta skillnader fanns mellan diagnosgrupper eller behandlingar och förekomsten av 

DVT. 
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Tabell 1. Bakgrundsfakta för patienter med PICC. Ålder, arm, diagnos och behandling. 
 
 
 
 

  
Totalt, n=677 
n (%) 

 
Män, n=202 
n (%) 
 

 
Kvinnor, 
n=475 
n (%) 

 

Ålder 

 

< 20 

20-40 

40-60 

60-80 

> 80 

 

4 (0.6) 

80 (11.8) 

262 (38.7) 

319 (47.1) 

12 (1.8) 

 

3 (1.5) 

37 (18.3) 

50 (24.8) 

106 (52.5) 

6 (3.0) 

 

1 (0.2) 

43 (9.1) 

212 (44.6) 

213 (44.8) 

6 (1.3) 

 

Arm 

 

 

Vänster 

Höger 

 

350 (51.7) 

327 (48.3) 

 

111 (55.0) 

91 (45.0) 

 

239 (50.3) 

236 (49.7) 

 

Diagnos 

 

Bröstcancer 

Urogenital cancer 

Gynekologisk cancer 

Lymfom 

Gastrointestinal cancer 

Huvud-hals cancer 

Lungcancer 

Sarkom 

Hudcancer/Mal.melanom 

Annat/övrigt 

 

247 (36.5) 

48 (7.1) 

80 (11.8) 

120 (17.7) 

122 (18) 

24 (3.5) 

9 (1.3) 

17 (2.5) 

6 (0.9) 

4 (0.6) 

 

2 (1.0) 

43 (21.3) 

0 (0) 

75 (37.1) 

47 (23.3) 

14 (6.9) 

5 (2.5) 

8 (4.0) 

5 (2.5) 

3 (1.5) 

 

245 (51.6) 

5 (1.1) 

80 (16.8) 

45 (9.5) 

75 (15.8) 

10 (2.1) 

4 (0.8) 

9 (1.9) 

1 (0.2) 

1 (0.2) 

 

Behandling 

 

Docetaxel + FEC 

FEC + Docetaxel  

FinXX (Docetaxel/Xeloda+ CEX 

R-CHOP 

BEP 

Paclitaxel/Carboplatin 

Cisplatin 

Xelox 

Folfox 

FLv 

Annan/övrig cytostatika 

Ej cytostatika 

 

126 (18.6) 

49 (7.2) 

48 (7.1) 

64 (9.5) 

27 (4.0) 

37 (5.5) 

28 (4.1) 

49 (7.2) 

16 (2.4) 

6 (0.9) 

206 (30.4) 

21 (3.1) 

 

1 (0.5) 

0 (0) 

0 (0) 

40 (19.8) 

26 (12.9) 

3 (1.5) 

2 (1.0) 

17 (8.4) 

10 (5.0) 

4 (2.0) 

90 (44.6) 

9 (4.5) 

 

125 (26.3) 

49 (10.3) 

48 (10.1) 

24 (5.1) 

1 (0.2) 

34 (7.2) 

26 (5.5) 

32 (6.7) 

6 (1.3) 

2 (0.4) 

116 (24.4) 

12 (2.5) 
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Tabell 2. Skillnader mellan diagnosgrupper och behandlingar med avseende på djup 
ventrombos (DVT) som komplikation till PICC. 
 
Diagnos/Behandling  

N 

DVT 

n (%) 

p-värde* 

Bröstcancer 

Andra diagnoser 

247 

430 

18 (7.3) 

20 (4.7) 

0.151 

Gynekologisk cancer 

Andra diagnoser 

80 

597 

7 (8.8) 

31 (5.2) 

0.194 

Lymfom 

Andra diagnoser 

120 

557 

2 (1.7) 

36 (6.5) 

0.038 

Gastrointestinal cancer 

Andra diagnoser 

122 

555 

8 (6.6) 

30 (5.4) 

0.617 

FEC/Taxotere 

Andra behandlingar 

175 

502 

7 (4) 

31 (6.2) 

0.282 

FinXX/Xelox 

Andra behandlingar 

97 

580 

12 (12.4) 

26 (4.5) 

0.002 

R-CHOP 

Andra behandlingar 

64 

613 

0 (0) 

38 (6.2) 

0.040 

Analyserades med chitvå-test, signifikansnivå p < 0,05 

 

Infektioner 

Tjugo patienter (3 % av 677) fick en infektion som antibiotikabehandlades (bröstcancer n=7, 

lymfom n=3, huvud-hals cancer n=3, sarkom n=2, gynekologisk cancer n=2, gastrointestinal 

cancer n=2, urogenital cancer n=1). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

diagnosgrupper och behandlingar med avseende på infektion. Skillnader mellan 

diagnosgrupper och behandlingar med avseende på infektion presenteras i Tabell 3. Tre 

patienter (n=24) med huvud-hals cancer fick infektion, dessa tre patienter hade behandling 

med Cisplatin/Fluoracil. Av 17 patienter med sarkom fick 2 infektion. 
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Tabell 3. Skillnader mellan diagnosgrupper och behandlingar 
med avseende på infektion som komplikation till PICC. 
 
Diagnos/Behandling  

N 

Infektion 

n (%) 

p-värde* 

Bröstcancer 

Andra diagnoser 

247 

430 

7 (2.8) 

13 (3.0) 

0.889 

Gynekologisk cancer 

Andra diagnoser 

80 

597 

2 (2.5) 

18 (3.0) 

0.798 

Lymfom 

Andra diagnoser 

120 

557 

3 (2.5) 

17 (3.0) 

0.746 

Gastrointestinal cancer 

Andra diagnoser 

122 

555 

2 (1.6) 

18 (3.2) 

0.343 

FEC/Taxotere 

Andra behandlingar 

175 

502 

5 (2.9) 

15 (3.0) 

0.930 

FinXX/Xelox 

Andra behandlingar 

97 

580 

2 (2.1) 

18 (3.1) 

0.575 

R-CHOP 

Andra behandlingar 

64 

613 

0 (0) 

20 (3.3) 

0.142 

Analyserades med chitvå-test , signifikansnivå p < 0.05 

 

Andra komplikationer 

Tolv patienter (1,8 %) fick stopp i sin PICC (n=677). Tvåhundratrettiofem patienter (35 %) 

drabbades av annan komplikation (n=677). Den vanligaste komplikationen var rodnad under 

förbandet som drabbade 114 patienter (17 %), därefter kom problem med att katetern åkte ut 

fyra cm eller mer vilket drabbade 79 patienter (12 %). Övriga komplikationer kunde också 

vara problem med backflöde (blodretur), trasig kateter eller tromboflebit. 

 

Antal felplacerade katetrar var 17 (2,5 %). I övre delen av vena cava superior sattes 63 

katetrar (9,3 %), 92 katetrar (13,6 %) sattes i mellersta delen av vena cava superior och 521 

(77 %) sattes i nedre delen av vena cava superior eller i hjärtats förmak. Av dessa 521 katetrar 

fick 110 katetrar (21 %) backas då de enligt röntgen hamnat för långt ned. 
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DISKUSSION 
Förekomsten av DVT var 5,6 %. Patienter som fick behandling med Capecitabin hade 

statistiskt signifikant mer DVT jämfört med andra behandlingar medan patienter med lymfom 

hade statistiskt signifikant mindre DVT jämfört med andra diagnoser. Vidare hade patienter 

som fick behandling med R-CHOP statistiskt signifikant mindre DVT jämfört med andra 

behandlingar. Antalet infektioner var 3 %, stopp i katetern drabbade 1,8 % av patienterna, 

17 % hade besvär med rodnad under förbandet, 12 % av alla katetrar åkte ut 4 cm eller mer 

och 2,5 % av katetrarna felplacerades vid inläggningen. 

 

Resultatdiskussion 

Antalet djupa ventromboser (DVT) i föreliggande studie var 38 (5,6 %). Ett flertal studier 

påvisar en DVT-frekvens på 4-9 % (Revel-Vilk et al., 2010; Wilson et al., 2012; Mollee et al., 

2011; Tran et al., 2010; Ong et al., 2006; Aw et al., 2012; Liem at al., 2012) varför 

föreliggande studies resultat är förväntat. Cotogni et al. (2012) visar lägst andel tromboser 

med totalt 1 % medan Bonizzoli et al. (2010) visar högst andel tromboser med 30 % hos 

PICC-patienter. Johansson et al. (2013) visar i sin systematiska litteraturgenomgång att inga 

studier hade hög kvalitet. Det mycket varierade resultatet från olika studier kan möjligen bero 

på att kvaliteten på studierna inte är tillräckligt hög. Kateterns placering kan möjligen påverka 

resultaten, det kan finnas skillnader i komplikationer beroende på om katetern sitter i 

armvecket eller högt upp på överarmen. Patienterna i de olika studierna kan ha haft varierande 

allmäntillstånd. DVT-frekvensen kan påverkas beroende på om patienterna är uppegående 

eller sängliggande och mycket svårt sjuka. Patienterna i de tidigare studierna och i 

föreliggande studie kan ha haft olika läkemedel vilket kan påverka DVT-frekvensen. Fler 

studier omkring vilka faktorer som påverkar DVT-frekvensen behövs.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att behandlingar innehållande Capecitabin (Xeloda) 

gav en signifikant högre risk för DVT. Xeloda är cytostatikatabletter som oftast tas morgon 

och kväll i två veckor, sedan görs en veckas uppehåll innan ny start. Dosen beräknas på 

patientens volym/kroppsyta. Den ena behandlingen är FinXXregimen som är en adjuvant 

bröstcancerbehandling där patienten får sammanlagt sex behandlingar/kurer med tre veckors 

mellanrum. I de tre första kurerna ges Docetaxel och Capecitabin och i de tre sista kurerna 

CEX (Cyklofosfamid, Epirubicin och Capecitabin). Den andra behandlingen är Xelox som 

ges vid gastrointestinal cancer (GI-cancer). Xelox innehåller Oxaliplatin som ges intravenöst 

tillsammans med Capecitabin. Tabletterna tas i två veckor morgon och kväll och därefter görs 
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en veckas uppehåll. Behandlingen upprepas var tredje vecka. De som arbetade på PICC-

mottagningen hade en klinisk misstanke om att Xeloda kunde öka risken för DVT. Aw et al. 

(2012), Liem et al. (2012), Ong et al. (2006) och King et al. (2006) påvisar att malignitet 

och/eller kemoterapi ökar risken för DVT men ingen studie har hittats där 

behandlingsjämförelser görs. Föreliggande studie förefaller kunna öka kunskaperna om 

riskfaktorer för DVT och resultaten bör ligga till grund för fler studier inom området. 

Föreliggande studie visade dessutom att lymfompatienter och de som behandlades med R-

CHOP hade signifikant lägre risk för DVT. Eftersom R-CHOP ges till patienter med lymfom 

så var det ett logiskt resultat.  

 

Antalet infektioner i föreliggande studie var 20 (3 %). Uppfattningen personalen på PICC-

mottagningen hade var att mycket få infektioner var PICC-relaterade vilket överensstämmer 

med föreliggande resultat. Flera studier visar högre frekvens av infektioner (Mollee et al., 

2011; Worth et al., 2009; Kim et al., 2010; Yap et al., 2006). Yap et al. (2006) har en mycket 

hög frekvens infektioner men gjorde förebyggande hygienarbete och kunde därmed minska 

antalet infektioner med ca 20 %. Mollee et al. (2011) visar på att patienter med långa 

neutropeniperioder har högre andel kateterrelaterade infektioner. I föreliggande studie har inte 

neutropeni hos patienterna studerats vilket hade varit intressant för att se om samband mellan 

infektion och neutropeni fanns. Det är vanligt med neutropeni hos patienter som får 

behandling med cytostatika. Ett förvånande resultat var att 3 av 24 (12,5 %) patienter med 

huvud-hals cancer fick en infektion. 

 

Få patienter i föreliggande studie drabbades av stopp i katetern (1,8 %). Med många olika 

läkemedel som kan påverka katetrarna är det förvånande att inte fler drabbades av stopp.  

Katetern som används vid PICC-mottagningen är 4 French, 1.34 mm i diameter och således 

mycket liten. En komplikation som kan vara besvärlig för patienten är rodnad och/eller klåda 

under förbandet. Etthundrafjorton patienter (17 %) i föreliggande studie hade besvär med 

rodnad/klåda under förbandet. Ingen annan studie har hittats som undersökt detta. Resultatet i 

föreliggande studie är viktigt då behovet finns att utveckla metoden för hur en PICC 

bandageras för att minska förekomsten av hudbesvär. Förbandet som används på PICC-

mottagningen är Tegaderm (som är specialgjord för PICC) och som vid rodnad byts ut mot 

IV3000. Ofta räcker den åtgärden men för vissa patienter kan blåsor och sår utvecklas och i 

mycket besvärliga fall måste katetern tas bort. 
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För 79 patienter (12 %) åkte katetern ut 4 cm eller mer under perioden katetern var insatt i 

armen. I Vårdhandboken (2012b) står att ett högt kateterspetsläge ger en ökad trombosrisk. 

Studier som undersökt hur mycket kateterspetsläget påverkar risken för DVT har inte hittats 

av författaren. I föreliggande studie har detta samband inte heller undersökts. I resultatet 

framkom att av 38 fall av DVT var kateterspetsen i fem fall placerad i övre delen av vena 

cava superior, i tre fall placerad i mellersta delen och i 30 fall placerad i nedre delen av vena 

cava superior. Det var osäkert om det var kateterläget då patienten fick sin DVT 

diagnostiserad då det inte undersökts om katetern åkt ut innan patienten fått DVT. Hur många 

som fick en DVT av dessa 12 % vars kateter åkte ut undersöktes inte heller. Beroende på var 

kateterpetsen är belägen från början kan en PICC tillåtas backa olika mycket för att 

fortfarande vara en central infart. Ett problem som uppstår när katetern åker ut är att den delen 

som ligger utanför blir längre, det kan bli besvärligt vid omläggning och därmed öka risken 

för infektion. En PICC kan klippas och kortas av PICC-sjuksköterska. En viktig sak att veta 

om är att när lungröntgen görs för att undersöka kateterspetsens läge så ska patienten stå med 

armarna utmed sidorna (om armarna hålls uppsträckta, åker katetern längre ned). Fler studier 

behövs för att undersöka betydelsen av kateterns läge för uppkomsten av komplikationer. 

 

Resultatet visade att 51,7 % (n=350) av alla PICC har lagts in på vänster sida och 48,3 % 

(n=327) % på höger sida. Anledningen till att fler katetrar är lagda på vänster sida är att fram 

till mitten av 2010 valdes vänster arm i första hand om det var möjligt då det antogs vara 

minst besvärligt för patienten att ha katetern i den arm som används minst. Efter ett 

nätverksmöte som BARD ordnade kom det fram att det är kortare och rakare venväg från 

höger sida och att det är bra att ta den armen som patienten använder mest för att minska 

trombosrisken, inga studier har dock hittats som påvisar det. Ong et al. (2006) hade 46 

tromboser på vänster sida (n=76). I föreliggande studie var det 22 DVT i vänster arm och 16 i 

höger arm. Fler kvinnor fick en PICC (n=475) gentemot män (n=202). Tvåhundrafyrtiofem 

patienter med bröstcancer fick en PICC. Adjuvant bröstcancerbehandling är cirka tre månader 

lång och de patienterna får alltid en PICC om inga särskilda skäl föreligger. Lymfom och GI-

cancer är andra diagnoser där det är vanligt att patienterna får en PICC då det ofta är 

tidsbestämd behandling. Patienter med palliativ behandling där man inte vet hur lång 

behandling som ska ges får en SVP i första hand då en PICC påverkar det dagliga livet mer. 

Till exempel får en patient med PICC inte bada eftersom det inte får bli blött under förbandet. 

Omläggning av det yttre förbandet ska göras en gång i veckan samtidigt som systemet spolas 

igenom med natriumklorid. En SVP är inte synlig och ligger inopererad under huden. Den 
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stora fördelen med PICC är att den enkelt dras ut av en sjuksköterska när behandlingen är 

slutförd. En SVP måste opereras bort och patienten får ofta ett bestående ärr på bröstet. En 

PICC kan användas så länge den fungerar. En patient i föreliggande studie hade PICC i 477 

dagar men det vanligaste var att patienterna hade PICC i cirka tre månader (medelvärde=92 

dagar). 

 

Metoddiskussion 

Studien var retrospektiv. Data samlades in med hjälp av journalgranskning bakåt i tiden. 

Journalgranskningen startade år 2009 med anledning av att ultraljud började användas då. 

Studien hade kunnat göras prospektiv men då ingen tidigare journalgranskning eller 

kvalitetssäkring var utförd valdes denna metod. En nackdel med den retrospektiva designen 

var att mindre kontroll kunde has över de data som samlats in och att författaren fått förlita sig 

på befintlig dokumentation. Personalen på PICC-mottagningen var intresserade om den 

kliniska misstanken om Capecitabin ökade risken för DVT stämde vilket det visade sig att det 

gjorde. Studien genomfördes också för att kvalitetssäkra PICC-mottagningens arbete. 

 

Antalet PICC som studerades blev 677. Antalet PICC dagar blev 62 060. Det är ett stort 

material som stärker undersökningens externa validitet. Sjuksköterskedokumentationen av 

eventuella komplikationer såsom DVT och infektion varierade mycket vilket kan ha påverkat 

validiteten. En del problem kan ha blivit underrapporterade på grund av detta. Ibland fanns 

ingen sjuksköterskeanteckning alls, ibland stod det i status om patienten sökt för smärta, 

svullnad eller rodnad på armen. Sökningen efter komplikationer i datajournalen började därför 

i röntgensvaren. Därefter lästes läkaranteckningarna för det aktuella datumet. 

Journalgranskningen tog lång tid då dokumentationen var utspridd och ibland inte fanns. 

Dokumentationen varierade också beroende på om patienten fått behandling på vårdavdelning 

eller på Onkologens dagvårdsavdelning (ODA). En mer likvärdig dokumentation eller en 

standardvårdplan för dokumentation av infarter och komplikationer vore att föredra om 

framtida journalgranskning och kvalitetssäkring ska göras. Det skulle också vara 

betydelsefullt för vårdkvaliteten med mer likvärdig dokumentation. En prospektiv studie 

behövs där patienterna följs enligt ett speciellt protokoll från de att de får sin PICC tills den 

tas bort för att få ett säkrare resultat avseende vilka komplikationer som kan uppstå. 

 

Granskningsprotokollet gjordes till ovanstående studie (bilaga 1). Från början registrerades 

endast de vanligaste diagnoserna och behandlingarna specifikt. Mindre vanliga diagnoser 
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registrerades som övrigt. Ytterligare ett antal specifika diagnoser och behandlingar lades till 

under journalgranskningen för att se hur stora respektive grupper var. Behandlingsgrupperna 

blev små eftersom det fanns så många olika sorters cytostatika och olika kombinationer av 

dessa. Annan cytostatika blev den största gruppen vilket kanske inte var det bästa alternativet. 

Trots det var det bara två av 38 DVT i gruppen annan cytostatika. Ett alternativ hade varit att 

slå ihop flera olika cytostatika till förutbestämda grupper från början vilket borde göras om 

liknande studier ska göras.   

 

I föreliggande studie finns inga uppgifter om patienten hade antikoagulantia innan PICC-

inläggningen eller om de fått antikoagulantia av någon annan anledning under PICC-tiden. 

Antagligen hade ett antal patienter behandling mot trombos eller behandling mot trombos i 

profylaktiskt syfte. Detta kan ha påverkat trombosfrekvensen i studien. I Bonizzoli et als. 

(2010) studie hade alla patienter trombosprofylax, trots det fick 27 % av PICC patienterna och 

cirka 10 % av CVK patienterna en trombos. 

  

På PICC-mottagningen dokumenterar i dagsläget inte vilket kärl som används för PICC-

inläggningen. Det skulle vara intressant att veta om antal komplikationer förändras beroende 

på vilken ven som används.  

 

Forskningsetiska överväganden 

En journalgranskning kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten. I dag har patienter 

rätt att läsa sin egen journal på internet och kan där också se vilka personer som varit inne och 

läst i journalen. Studier innehållande journalgranskning kan säkert ifrågasättas av patienter i 

framtiden om inte ett tydligt syfte med undersökningen finns. Tillstånd kanske måste fås från 

varje enskild patient för att få göra liknande studier. Föreliggande undersökning har gett nya 

kunskaper som kan ligga till grund för nya studier som kan leda till en utveckling av vården 

och vara till nytta för framtida patienter och var därför mycket relevant att genomföra. Det är 

angeläget att utveckla rutiner för att dokumentera vilka journalgranskningar som görs, och 

syftet med dem, så att detta kan redovisas både för övervakande myndigheter och patienter 

som undrar. Det är viktigt att kunna göra journalgranskningar även fortsättningsvis som en del 

av sjukvårdens kvalitetsarbete. 
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Kliniska implikationer 

Genom att utföra föreliggande undersökning har arbetet på PICC-mottagningen 

kvalitetssäkrats. PICC förefaller vara en bra och säker central infart för behandling med 

cytostatika. Det finns en något förhöjd trombosrisk som patienterna eventuellt borde få veta 

om. Det kan nu tas upp till diskussion om det ska stå med på informationen patienterna får om 

PICC. 

 

Vidare forskning inom området 

Föreliggande studie visade att Capecitabin förefaller öka risken för DVT. Fler studier behövs 

för att öka kunskaperna kring detta om cytostatika påverkar utvecklingen av DVT. Betydelsen 

av kateterläget för utvecklingen av DVT skulle vara mycket intressant att göra vidare 

forskning kring.   

 
En jämförande studie mellan olika venaccesser skulle vara av intresse för att få reda på vilken 

venaccess som har minst komplikationer, vilken metod som är mest kostnadseffektiv och vad 

patienten föredrar. En svensk studie (Taxbro, Berg, Hammarskjöld, Hanberger & Malmvall, 

2013) undersökte prospektivt komplikationer på 249 subcutana venportar. Ingen patient 

drabbades av pneumo- eller hemothorax, fyra patienter (1,6 %) fick en DVT, 24 patienter 

(9,6 %) fick en portrelaterad infektion, hos 36 patienter var det vid något tillfälle stopp i 

katetern eller problem med backflöde. Etthundraåttiotvå patienter upplevde att porten hade 

liten eller ingen påverkan på deras dagliga liv.  

 

SBU (2011) ville veta hur kostnadseffektiv PICC-metoden är, det skulle vara intressant för 

PICC-mottagningen och onkologkliniken också. Det är svårt att undersöka kostnaderna då 

många olika faktorer måste räknas med. Ibland får patienten en ny PICC på grund av 

komplikationer som stopp, infektion eller för att katetern åkt ut men komplikationer drabbar 

också patienter med andra centrala infarter. Kostnaden för inläggningen borde rimligen vara 

billigare än inläggning av andra centrala infarter (CVK, SVP) då en PICC kan sättas av en 

sjuksköterska och inget speciellt rum behövs.   

 

Det skulle vara intressant att göra en studie om patienters upplevelse av PICC. Personalen på 

PICC-mottagningen tror att det upplevs besvärligt att inte få bada, att behöva täcka in armen i 

plast vid duschning, att gå till distriktssköterskan varje vecka för omläggning. Intressant vore 
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det också att få veta om patienten har någon valmöjlighet samt om patienten får information 

om vilka infarter som finns att tillgå. 

 

Slutsats 

Föreliggande undersökning bidrar med nya kunskaper avseende komplikationer vid PICC. 

Förekomsten av komplikationer av PICC var låg hos onkologiska patienter med undantag för 

besvär från huden som förekom hos var sjätte patient. Antalet infektioner var få och 

förekomsten av DVT var förväntad. Behandlingar innehållande Capecitabin förefaller öka 

risken för DVT men fler studier behövs för att öka kunskaperna om detta. Vid behandling 

med cytostatika är PICC en säker venös infart. 
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      Bilaga 1 
 

GRANSKNINGSPROTOKOLL 
 
DATUM PICC 
 
IN: _________________ UT: _________________ Tid: (mån)_________________ 
 
ARM:   Vänster   Höger 
 
KÖN:  Man   Kvinna 
 
ÅLDER: ____________ 
 
DIAGNOS:  Bröstcancer 
  Urogenital cancer 
  Gynekologisk cancer 
  Lymfom 
  GI-cancer 
  Huvud-hals cancer  
  Annat:__________________________________________ 
 
BEHANDLING:  Taxotere + FEC 
  FinXX (Taxotere/Xeloda + CEX) 
  R-CHOP 
  BEP 
  Taxol/Carboplatin 
  Cisplatin 
  Annat:__________________________________________ 
 

INFEKTION:  JA   NEJ 
 
Antibiotikabehandling:_________________________ Datum:____________________ 
 
Odlingsverifierad:  JA   NEJ 
 
STOPP:  JA   NEJ 
 
Utdragen/datum: _______ Actilysebehandling:___________________________________ 
 
DVT:  JA   NEJ 
 
Datum: _______________ Behandling:_________________________________________ 
 
ANNAN  
KOMPLIKATION:  JA   NEJ 
 
Om ja, vilken: _______________________________________________________________ 
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