
1 
 

 

 

 

 

 

Barn CVK   

En systematisk litteraturöversikt 

Erik Jonsson 

Handledare: Peter Frykholm 

2014-03-15  



2 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ................................................................................................................................................... 3 

Sammanfattning....................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 5 

Olika typer av CVK ............................................................................................................................. 5 

Indikationer ......................................................................................................................................... 6 

Historik ................................................................................................................................................ 6 

För- och nackdelar ............................................................................................................................... 7 

Varför behöver studien göras?............................................................................................................. 8 

Syfte .................................................................................................................................................... 9 

Material och Metod ............................................................................................................................... 10 

Inklusionskriterier vid sökning i Pubmeds databas ........................................................................... 11 

Kriterier för utgallring i första omgången ......................................................................................... 11 

Utvärdering av användning av ultraljud ............................................................................................ 11 

Bedömning av studiekvalitet ............................................................................................................. 12 

GRADE ............................................................................................................................................. 13 

Resultat .................................................................................................................................................. 14 

Användning av ultraljud .................................................................................................................... 14 

Sammanfattning av artiklar ........................................................................................................... 14 

CVK-inläggning med ultraljudsteknik .......................................................................................... 17 

Artärpunktioner med ultraljudsteknik ........................................................................................... 19 

Val av kärl ......................................................................................................................................... 21 

Sammanfattning resultat val av kärl .............................................................................................. 21 

Komplikationer .................................................................................................................................. 23 

Sammanfattning resultat komplikationer....................................................................................... 25 

Diskussion ............................................................................................................................................. 26 

Begränsningar .................................................................................................................................... 28 

Sammanfattning................................................................................................................................. 30 

Referenser .............................................................................................................................................. 31 

 

 

  



3 
 

Abstract 

Background 

The studydesign of this project was a systematic review an meta-analysis regarding central 

venous catheter (CVC) use in pediatric patients. Guidelines for CVC use exist in Sweden 

since 2011 concerning adults but no guidelines concerning children and infants exist. The 

primary purpose of this study was to perform a systematic survey of relevant literature from 

the last 20 years concerning CVC in children. The secondary purpose was to make a profound 

analysis of the current state of evidence regarding the use of ultrasound technique when 

performing CVC procedures in children. 

Material and methods 

A comprehensive literature search was conducted regarding CVC use in children. Abstracts 

were assessed regarding inclusion- and exclusion criteria and the selected articles where once 

more reviewed in fulltext regarding relevance. The relevant articles concerning ultrasound 

technique where evaluated regarding study quality and a meta.analysis was performed 

calculating total odds ratio for randomized controlled studies with mutual outcome. An 

overall GRADE evaluation was performed on the included studies. 

Results 

Six articles where included in the metaanalysis and random effects model was used. The 

results showed that ultrasound technique had no effect on access failure rate regarding the 

internal jugular vein (OR=0,211 (CI95%: 0,0274-1,632) or the rate of arterial punctures 

(OR=0,360 (CI95%: 0,107-1,209) compared with the landmark technique. 

Conclusion 

This meta-analysis did not show an advantage of the use of ultrasound technique compared 

with the landmark technique regarding success rate or rate of arterial punctures. 
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Sammanfattning 

Detta projekt är en litteraturstudie över centrala venkatetrar hos barn. En kateter är enkelt 

uttryckt en slang som förs in med hjälp av en kanyl in i ett blodkärl. Det absolut vanligast 

använda på sjukhus är att man använder sig av perifera venkatetrar som ofta brukar sättas in i 

vener i armvecket. Vid vissa tillstånd behöver man använda sig av en central venkateter där 

spetsen av ligger i kroppens stora vener nära hjärtat. Anledningar till att detta kan vara att man 

behöver ge läkemedel eller näringslösningar som är kärlretande och detta tål inte de tunnare 

kärlen som används av perifiera venkatetrar. 

För att insamla materialet för denna studie har den medicinska databasen Pubmed använts. 

Studiens fokus har lagts på användning av ultraljud vid anläggning av katetern men även val 

av kärl vid kanylering och komplikationer i form av tromboser (venproppar) samt infektioner 

associerade med centrala venkatetrar. 

Angående användning av ultraljud kan man kort säga att det är en teknik för att visualisera 

strukturer inuti kroppen och i detta fall kärlen. Denna teknik har använts mer och mer de 

senaste 20 åren för anläggning av centrala venkatetrar, innan dess användes enbart 

landmärkesteknik då man via anatomiska riktmärken samt genom att palpera med händerna 

bestämde var kärlet fanns. Starkt vetenskapligt stöd finns för att använda sig av ultraljud hos 

vuxna men hos barn finns det inte lika mycket forskning inom området. 

Totalt hittades totalt sex stycken randomiserade kontrollerade studier som jämförde 

anläggning av central venkateter mellan ultraljudsteknik och landmärkesteknik. En 

metaanalys gjordes där man väger samman resultaten av de enskilda studierna till ett 

sammanlagt värde. Meatanalysen visade ingen fördel för  ultraljudsteknik jämfört med 

landmärkesteknik gällande chansen att lyckas med anläggning eller risken att punktera 

intillliggande artär, men det är möjligt att det behövs fler välgjorda studier för att påvisa 

fördelar med ultraljudsanvändning. 
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Bakgrund 

Definitionen av en central venkateter (CVK) är en kateter som har sin spets lokaliserad i v. 

cava eller höger förmak som. Centrala venkatetrar är en viktig komponent i bland annat 

intensivvård, cancerbehandling, dialysbehandling etc. Syftet med katetern kan bland annat 

vara att tillföra läkemedel och infusioner som är av en karaktär som tunnare perifiera kärl, 

som utnyttjas av perifiera venkatetrar (PVK), inte klarar av. 

De vanligaste lokalisationerna för kanylering är v. jugularis interna, v. subclavia och v. 

femoralis. Dock undantaget PICC (Peripherally Inserted Central catheter) där det vanligast 

förekommande kanyleringslokalerna är v. basilica och v. cephalica. CVK inlägges alltid under 

sterila former och i regel med lokalbedövning men vissa situationer kräver komplett narkos, 

exempelvis om det är pediatriska patienter. 

Olika typer av CVK 

PICC-line (Peripherally inserted central catheter) är en kateter som införs genom huden in i 

en perifier ven där kateterspetsen leds vidare till v. cava i anslutning till höger förmak. En 

PICC lämpar sig väl för behandlingstider uppgående till några månader  och placeras helst på 

den icke dominerande armen och oftast primärt i v. basilica ovanför armvecket men även v. 

cephalica används rutinmässigt. Denna katetertyp används framförallt vid 

cytostatikabehandling samt när behov av parenteral nutrition föreligger.  

Tunnelerade CVK:er är gjorda för intermediära till långa behandlingsperioder. En bit av 

katetern går subkutant från platsen där den penetrerar huden tills den går in i kärlet. Katetern 

är utrustad med en kuff som är lokaliserad precis vid inträdet genom huden. Kuffen kommer 

att växa fast och ge en fysisk barriär mot infektioner och hindra oavsiktlig borttagning. 

 

Icke-tunnelerade CVK:er är direkt fixerade vid insticksstället och används vid relativt korta 

behandlingsperioder. Indikation kan bland annat vara att man akut behöver få centralvenös 

tillgång eller pga att perifer kärltillgång inte är möjlig, tex brännskador, hypovolemi etc.  

Subkutan venport är en CVK som man kopplat till en subkutan port som är en liten behållare 

med ett membran framåt medan sidorna och baksidan är av hårt material. Man sticker en nål 

genom huden och membranet för att får åtkomst till katetern. Porten läggs oftast mellan 

musklerna och det subkutana fettet på bröstkorgens framsida. Portar används oftast då det är 

över en lång tid central venös access behövs. 
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Indikationer 

 Inom intensivvården ges bla många läkemedel som är kärlretande eller 

kärlsammandragande så att de inte kan ges i perifera kärl. Inom denna kategori finns 

cytostatika, noradrenalin och vätskor med hyperton lösning. En annan fördel med 

CVK:er är att man kan utföra hemodynamisk monitorering av bland annat det 

centralvenösa trycket vilket kan vara värdefull information hos kritiskt sjuka patienter. 

 Parenteral nutrition under en längre tid måste också infunderas direkt i det centrala 

vensystemet då näringslösning är kärlretande.  

 Behov av långvarig intravenös antibiotikabehandling är också en indikation för CVK-

anläggning. En ytterligare indikation är om man behöver ta frekventa blodprov under 

en lång tidsperiod, framförallt om patienten är svårtstucken eller är ett barn då 

humanitära skäl väger tungt. 

 Blodtransfusion, plasmaferes är några andra exempel på när det är indicerat att 

använda sig av centrala venkatetrar. 

 En grov central venkateter kan också användas för hemodialys, och kallas då central 

dialyskateter (CDK) 

 

Historik 

Människan har länge experimenterat med att försöka injicera olika ämnen intravenöst. På 

1600-talet försökte bland annat Sir Cristopher Wren, med hjälp av en gåspenna ihopkopplat 

med en grisblåsa, infundera en blandning av opium, vin och öl in i hundar. Experiment skedde 

också där djurblod transfunderades in i människor. Dock förbjöds snart liknande experiment 

då det ofta ledde till döden för deltagarna. På 1700- och 1800-talet experimenterade man med 

katetrar på djur för att lära sig mer om fysiologi. Stephen Hales kom 1733 på idén att koppla 

på en glastub på en häst för att försöka mäta blodtrycket. Claude Bernard var den första att 

kateterisera hjärtat på ett djur. 1844 kanylerade han en häst i a. carotis communis, vänster 

ventrikel, v. jugularis interna, höger  ventrikel och undersökte om det fanns några 

temperaturskillnader mellan venösa och arteriella sidan på grund av att det fanns en dåtida 

teori om att kroppsvärmen producerades i lungorna. 

1912 publicerades det första försöket med katetrar på människor; Bleichroeder och Unger 

anlade katetrar i a. femoralis med spetsen vid bifurcatio aortae och injicerade silver nitrat i 

fyra patienter med postpartum sepsis.  
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Werner Forssmann kom på idén att man kunde använda sig av en kateter med spetsen belägen 

i hjärtat för att kunna ge läkemedel och utförde detta på sig själv 1929. Han förde upp en 

uretärkateter från en perifer ven i armvecket och med hjälp av röntgengenomlysning förde han 

in kateterspetsen in i höger förmak. 1956 fick han och två andra läkare, som hade 

vidareutvecklat tekniken, nobelpriset i medicin för denna nya teknik. I början anlades CVK:er 

enbart via perifera vener i de övre extremiteterna men 1952 introducerade Aubaniac idén att 

infraklavikulärt kanylera v. subclavia och utförde 1954 en angiocardiografi med denna teknik. 

Wilson m fl utvecklade 1962 denna teknik vidare med flexibla katetrar som kunde ha spetsen 

ned i v. cava superior. Yoffa introducerade 1965 den supraklavikulära kanyleringsmetoden av 

v. subclavia. Centralvenös tillgång via v. jugularis interna med perkutan teknik utvecklades 

1968 av Ian English m fl för att kunna ge ge vätskor perioperativt och kunna monitorera 

centralvenösa trycket. (Hamilton & Bodenham, nd) 

CVK-katetrarna som används i dagens sjukvård uppkom under 70- och 80-talet. 1973 

introducerades Broviac-katetern, den första centrala venkatetern gjord för långvarigt bruk  av 

parenteral nutrition (Broviac, Cole, & Scribner, 1973). Vid slutet på 70-talet introducerades 

Hickman-katetern som möljiggjorde cytostatikaterapi under långa perioder utan behov av 

flera kanyleringar (Hickman m.fl., 1979). PICC-line (Peripherally Inserted Central Catheters) 

metoden började användas kliniskt under 70-talets första hälft(Hoshal, 1975). 

Under 80-talet började de subkutana portsystemen användas kliniskt. Detta möjliggjorde 

åtkomst till det centrala vensystemet under väldigt lång tid med minimalt obehag och 

begränsning i vardagen för patienterna genom att systemet var inneslutet i kroppen när det 

inte användes. Denna utformning gjorde även att katetern väl skyddad mot exogena 

infektioner.  (Niederhuber m.fl., 1982). 

 

Under en lång tid användes enbart landmärkesteknik för att lokalisera och kanylera kärl. Den 

första rapporten om ultraljudsledd kanylering av v. jugularis interna utkom 1986 (Yonei, 

Nonoue, & Sari, 1986). Sedan dess har ultraljudets användning blivit alltmer frekvent med 

åren vid CVK-anläggningar i och med att tekniken utvecklats. Ultraljud är idag en 

standardutrustning på intensivvårdsavdelningar i den industrialiserad världen. 

 

För- och nackdelar 

Det finns både fördelar och nackdelar med CVK:er gentemot  PVK:er. En stor fördel 

intensivvårdsmässigt är att man får ett mycket större panorama med läkemedel att använda sig 
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av, se rubrik indikationer ovan. Detta ger en mycket bättre förutsättnigar att hos en kritiskt 

sjuk patient bland annat kunna påverka hemodynamiken samt erhålla adekvat nutrition 

paraenteralt under lång tid. Man kan också mäta det centrala ventrycket samt ge långvariga 

kurer med intravenös antibiotika. Nackdelarna är framförallt att det är ett mycket större 

ingrepp att anlägga en CVK än en PVK och vid anläggning kan direkta allvarliga 

komplikationer uppstå såsom artärpunktion, hematom, pneumothorax, hemothorax etc (Eisen 

m.fl., 2006). Risker för sena komplikationer finns också under själva användningen där 

kateter-associerad infektioner och tromboembolism är bland de vanligaste (Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), 2011; Heit m.fl., 2000; Ives m.fl., 2012) PVK:ers i 

särklass vanligaste komplikationer är de relativt sett milda tillstånden flebit samt 

hudinflammation vid instickslokalen. Dessa komplikationer sker dock frekvent och även om 

de inte är farliga i sig bidrar de till att man inte kan ha en PVK långvarigt utan man måste 

relativt ofta byta lokal jämfört med CVK. Detta leder till mycket fler kanyleringar med 

obehag för patienten vilket gör att CVK med fördel kan användas på patienter som är i behov 

av långvarig intravenös tillgång. Exempel på detta kan vara att man behöver ta regelbundna 

blodprover under lång tid eller är i behov av kontinuerlig intravenös infusion. PVK:ers kanske 

största nackdel är att vid längre vårdtider kan man inte lita i samma utsträckning att den 

intravenösa infart kommer att fungera när den behövs på grund av sin relativt korta livslängd. 

Detta kan vara väldigt allvarligt hos kristiskt sjuka patienter vars intravenösa infart 

bokstavligen är dess livlina. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns både för- och 

nackdelar med CVK i jämförelse med PVK och skäliga indikationer måste finnas för att det 

skall vara motiverat att anlägga en CVK med tanke på de allvarliga komplikationer som kan 

tillstöta både vid anläggning och under användning. (Giuffrida, Bryan-Brown, Lumb, Kwun, 

& Rhoades, 1986; Wilson, Verklan, & Kennedy, 2007) 

 

Varför behöver studien göras? 

Senaste decenniet har forskningen angående CVK:er ökat massivt. På grund av det stora 

massan artiklar som utkommit har det funnits ett behov av att göra sammanställningar. Detta 

är viktigt för att den senaste aktuella samlade evidensen skall nå ut till majoriteten av kliniskt 

aktiva anestesiologer. SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård) publicerade 

2011, med uppdatering 2014, riktlinjer för centrala venkatetrar hos vuxna patienter, och det 

gjorde även American Society of Anesthesiologists 2012(Acosta m.fl., 2011; American 

Society of Anesthesiologists Task Force on Central Venous Access m.fl., 2012). 
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Det finns inga svenska sammanställningar eller riktlinjer för CVK till barn. Jämfört med den 

vuxna populationen finns det relativt sett få studier om CVK:er hos barn förutom 

retrospektiva eller prospektiva kohortstudier för komplikationsregistrering m.m. Därför finns 

det ett behov med tanke på senaste årens ökning av forskning inom området att göra en 

systematisk genomgång av publiserade artiklar för att se vad evidensläget är i dagsläget för 

olika aspekter av CVK-användning. Speciellt fokus skall läggas på området användandet av 

ultraljud vid CVK anläggning. Evidensen för användning av ultraljud vid CVK-inläggning 

hos den vuxna populationen anses hög. En stor metaanalys har visat på klar fördel för 

ultraljudsledd teknik jämfört med landmärkesteknik (Hind m.fl., 2003) medan evidensläget 

för den pediatriska populationen är mindre klarlagd. Engelska NICE (National Institute for 

Clinical Excellence) utkom 2002 med riktlinjer som rekommenderade användning av ultraljud 

till pediatriska patienter vid elektiva CVK-anläggningar i v. jugularis interna (Natinal Institute 

for Clinical Excellence: Guidance on the use of ultrasound locating devices for placing 

central venous catheters, nd). Den rekommendationen byggde dock på tre randomiserade 

kontrollerade studier med få deltagare och det aktuella evidensläget behöver därför ånyo 

utvärderas. 

Syfte 

Projektets primära målsättning var att skapa en systematisk översikt av relevant litteratur från 

de senaste 20 åren om centrala venkatetrar till barn. 

Den sekundära målsättningen var att göra en djupgående analys av evidensläget för 

användning av ultraljudsteknik vid CVK inläggning hos pediatriska patienter. 
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Material och Metod 

Studiedesignen i denna studie är systematisk litteraturanalys med SBU:s ”Utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården: En handbok” som underlag för metodiken (SBU. 

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Version 2013-05-16 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Hämtad från 

www.sbu.se/metodbok den [2014-02-20], 2013). 

Den systematiska litteraturanalysen inleddes med sökning i databaserna Pubmed  med hjälp 

av predefinierade söksträngar för flera delområden, baserat på SFAIs arbete med riktlinjer för 

vuxna (se separat bilaga nr 1). Till sökningarna på PubMed lades sk Limits (avgränsningar) 

till i form av Ages: 0-18 år samt Language: English. Detta gjordes för att sortera bort studier 

som inte involverade pediatriska patienter och studier på andra språk än engelska. 

Artikelsammanfattningar (Abstracts) granskades för varje vald söksträng och baserat på 

inlusions- och exklusionskriterierna selekterades artiklarna. Artiklarna sorterades i ett 

exceldokument enligt kategorierna ”Inte relevant”, ”Vuxnenstudie”, ”Inkluderas” samt 

”Review”.  

 ”Inte relevant”: Barnstudier som inte var relevanta eller fallstudier (Case Reports) 

 ”Vuxenstudie”: Studie som involverade deltagare 18 år och äldre eller studier där både 

barn och vuxna innefattades men det inte fanns en subgrupp bestående av deltagare 

under 18 år 

 ”Inkluderas”: bedömdes relevanta för studien enligt artikelsammanfattningen 

 ”Review”: Litterära sammanfattningar, användes inte som studiematerial men via 

referenslistor kunde man se om det fanns någon relevant studie som söksträngen inte 

inkluderade. 

Artiklarna blev löpande inskrivna numrerade i ett exceldokument (se separat bilaga nr 1) och 

genom kompletterande artikellistor (se separat bilaga nr 3-7) kan man se titel och författare 

tillhörande varje siffra. 

Efter att första sållningen lästes artiklarna i fulltext och bedömdes åter en gång angående 

relevans. Artiklar som exkluderades och motiveringen till detta i denna fas finns löpande 

dokumenterade i ett exceldokument (se separat bilaga nr 8) och genom kompletterande 

artikellistor (se separat bilaga nr 9-13) kan man se titel och författare tillhörande varje siffra. 
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Inklusionskriterier vid sökning i Pubmeds databas 

 Barn(0-18 år) 

 Centrala venkatetrar 

 Val av kärlaccess 

 Användning av ultraljud 

 åtgärder som förebygger CVK relaterade tromboser 

 åtgärder som förebygger CVK associerade infektioner 

 

Kriterier för utgallring i första omgången 

 Om det inte var pediatriska deltagare (0-18 år)  i studien samt om pediatriska deltagare 

fanns med i studiegruppen bland vuxna men var inte avgränsade som en egen 

subgrupp. 

 Om språket i studien inte var engelska  

 Litteratursammanfattning (Review) 

 Fallstudier (Case Reports) 

 Pediatrisk studie vars syfte inte innefattades av ovanstående inklusionskriterier. 

 

Utvärdering av användning av ultraljud 

Utvärdering av ultraljudsteknik sammanställdes i s k Forest plots. De olika parametrar som 

valdes i dessa valdes ut baserat på vilka resultatdata de randomiserade kontrollerade studierna 

hade gemensamt.  

Kalkylering för att räkna ut Odds Ratio med konfidensintervall  på 95%, via resultatdata från 

artiklarna gjordes med hjälp av kalkyleringsprogramet MEDCALC (MedCalc Statistical 

Software version 13.0.6 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; http://www.medcalc.org; 

2014).  Det sammanvägda resultatet av en metaanalys kan antingen representeras med ”fixed 

effects model” eller ”random effects model”. Vid ”fixed effects model” antas det att alla 

studier kommer från samma population och att effektstorleken inte skiljer sig signifikant åt 

mellan studierna, dvs det sanna värdet har samma värde i alla studierna. Vid ”random effects 

model” antar man att varje enskild studie har en egen sann effekt och totala värdet blir ett 

genomsnitt av alla sanna effekter. Detta leder till att både variationen inom de enskilda 

studierna och variationen mellan dem räknas med. Detta leder oftast till större 

konfidensintervall. Låg heterogenitet talar för användning av”fixed effects model” och hög 
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talar för ”random effects model”. Om konfidensintervallen inte skiljer sig mycket åt mellan 

modellerna talar detta för att heterogeniteten är låg och vice versa om skillnaderna är stora. (J. 

Higgins & Green, nd) 

Heterogenitet i denna studie bedöms av P-värdet av Cohran's Q och I
2
. Q-värdet är ett mått 

som baseras på varje enskilt resultats avvikelse från den sammanvägda effekten. Låga värden 

på p- värdet talar för heterogenitet och gränsen sätts ofta till P=0,1. I
2
 beskriver hur stor del av 

den totala variationen mellan studierna som beror av heterogenitet snarare än pga 

slumpmässiga faktorer. En tumregel angående I
2
 är att 25% tyder på låg heterogenitet, 50% 

tyder på måttlig heterogenitet, 75% tyder på hög heterogenitet. (J. P. T. Higgins, Thompson, 

Deeks, & Altman, 2003) 

Bedömning av studiekvalitet 

Studier som tagits vidare genom första gallringen i kategorierna ”Ultraljud” och ”Val av kärl” 

bedömdes angående studiekvalitet med hjälp av bedömningsmallar för kvalitetsgranskning 

som finns att tillgå i SBU:s metodbok (SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: 

En handbok. Version 2013-05-16 Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU). Hämtad från www.sbu.se/metodbok den [2014-02-20], 2013). 

Studiekvalitet, nivåer 

 Hög studiekvalitet 

 Medelhög studiekvalitet 

 Låg studiekvalitet 

Studiekvalitet, huvudkategorier 

 Selektionsbias 

 Behandlingsbias 

 Bedömningsbias 

 Bortfallsbias 

 Rapporteringsbias 

 Intressekonflikter 
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GRADE 

Om flera studier med hög eller medelhög studiekvalitet har samma frågeställning kan 

GRADE användas för att bedöma den kombinerad evidensstyrkan. Dvs att resultatet man 

kommer fram till är sant. 

Evidensstyrka, nivåer 

 Starkt vetenskapligt underlag: Bygger på en samlad bedömning av studier av god 

kvalitet. Preliminär evidenstyrka för randomiserade kontrollerade studier. 

 Måttligt starkt vetenskapligt underlag: Bygger på en samlad bedömning av studier av 

god kvalitet. 

 Begränsat vetenskapligt underlag: Bygger på en samlad bedömning av studier av god 

kvalitet. Preliminär evidenstyrka för kohort- och fall-kontrollstudier, 

observationstudier. 

 Otillräckligt vetenskapligt underlag: Vetenskapligt underlag saknas, t ex låg kvalitet 

eller motsägande resultat. Preliminär evidenstyrka för Fallstudier m.m. 

Den preliminära evidensgraderingen kan sänkas eller höjas beroende på olika faktorer. 

Sänkning vid: 

 Brister i studiekvalitet (maximalt –2 nivåer) 

 

 Bristande överensstämmelse mellan studierna (maximalt –2 nivåer) 

 

 Brister i överförbarhet/relevans (maximalt –2 nivåer) 

 

 Bristande precision (maximalt –1 nivå) 

 

 Hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt –2 nivåer) 

 

Höjning vid: 

 

 Stora effekter och inga sannolika sk ”confounders”, enbart vid välgjorda 

observationsstudier  (maximalt +2 nivåer) 

 

 Tydligt dos–responssamband, enbart vid välgjorda observationsstudier (maximalt +1 

nivå) 

 

  ”Confounders”: faktorer som inte är med i analysen och deras uteblivande borde leda 

till bättre resultat i kontrollgruppen, dvs hög sannolikhet att effekten underskattas, 

utförs inte vid bedömning av randomiserade kontrollerade studier (maximalt +1 nivå) 

 



14 
 

Resultat 

Användning av ultraljud 

Tabellering av artiklar (se separat bilaga nr 14-15) 

Efter den slutgiltiga utsållningen fanns totalt 23 artiklar varav 8 st randomiserade 

kontrollerade studier (RCT). 6 RCT jämförde ultraljud (realtidsledd/prelokalisation) med 

landmärkesteknik.   

Figur 1: Urvalsprocess kategori ”Ultraljud” 

Sammanfattning av artiklar 

En sammanfattning av RCT-artiklarnas innehåll samt andra relevanta studier. 

Den i antalet mest omfattande randomiserade kontrollerade studien jämförde CVK-inläggning 

med ultraljudsteknik via v. jugularis interna och landmärkesteknik via v. sublavia. Studiens 

slutsats var att ultraljudsteknik hade signifikant större andel framgång att få venös aspiration 

inom ett och inom tre stickförsök jämfört med landmärkesteknik. (Bruzoni, Slater, Wall, St 

Peter, & Dutta, 2013) 

En randomiserad kontrollerad studie med 28 deltagare undersökte om en teknik där man 

genom att via tejp spänna ut huden vid instickstället ovan v. jugularis interna ökade 

tvärsnittsarean av kärlet. Resultaten visade att tvärsnittsarean ökade signifikant vid denna 

metod. (Morita m.fl., 2009) 

En randomiserad kontrollerad studies resultat visade att prelokalisation av v. jugularis interna 

med ultraljud var gav signifikant högre andel framgångsrika CVK-inläggningar och lägre 

Ultraljud 

Hög 
studiekvalitet 

1 artikel 

 

Medelhög 
studiekvalitet 

13 artklar 
 

 Låg 
studiekvalitet 

10 artiklar 

  2 artikel 
exkluderad 

252 artiklar 
exkluderade 

Abstracts 

279 artiklar 

27 artiklar 
beställda i 

fulltext  

25 artiklar 
inkluderade 

Figur 1 
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natal kanyleringsförsök jämfört med landmärkesteknik. En annan randomiserad kontrollerad 

studie visade att prelokalisation gav färre kanyleringsförsök jämfört med landmärkesteknik. 

En annan randomiserad kontrollerad studies resultat visade att ultraljudsledd punktion vid 

CVK-inläggning via v. jugularis interna gav signifikant färre kanyleringsförsök jämfört med 

prelokalisation m. h. a. ultraljud. (Alderson, Burrows, Stemp, & Holtby, 1993; Chuan, Wei, & 

Yu, 2005; Hosokawa, Shime, Kato, & Hashimoto, 2007) 

En randomiserad kontrollerad studies resultat visade att ultraljudsledd teknik vid CVK-

inläggning via v. jugularis interna gav signifikant färre kanyleringsförsök och kortare 

kanyleringstid jämfört med landmärkesteknik och en dopplerteknik. Samma forskargrupp har 

även utfört en randomiserad kontrollerad studie där resultaten visade att ultraljudsledd teknik 

gav signifikant större andel framgångsrika CVK-inläggningar via v. jugularis interna samt 

mindre andel artärpunktioner. (Verghese m.fl., 1999, 2000) 

I motsats till ovanstående studier rapporterade Grebrenik och medarbetare att 

landmärkesteknik gav signifikant större andel framgångsrika kanyleringar och mindre andel 

artärpunktioner jämfört med ultraljudsledd teknik. (Grebenik m.fl., 2004) 

Flera fallserier och kohortstudier visar mycket låg komplikationsfrekvens vid ultraljudsledd 

CVK-inläggning, men dessa har lågt evidensvärde p g a brist på kontrollgrupp och risk för 

bias. (G S Arul, Livingstone, Bromley, & Bennett, 2010; G Suren Arul, Lewis, Bromley, & 

Bennett, 2009; Asheim, Mostad, & Aadahl, 2002; Di Nardo m.fl., 2011; Donaldson, Morello, 

Junewick, O’Donovan, & Lim-Dunham, 1995; Pirotte & Veyckemans, 2007) 
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Tabell artiklar utvalda för Forest plots 

Författa

re 

Antal 

deltaga

re UL 

vs LM 

Medelvikt± 

SD (kg) UL 

vs LM 

Medelålder± 

SD UL vs LM 

Teknik Operatör Orsak 

CVK 

Använ

da kärl 

UL vs 

LM 

Aldersso

n PJ 

,1993 

20 vs 20 6,6 vs 6,8  258 dagar vs 

281 dagar 

Prelokalisation 

ultraljud vs 

landmärkestek

nik 

Specialist 

anestesi 

Hjärtoperati

on 

IJV vs 

IJV 

Bruzoni 

m, 2013 

66 vs 84  27 (spridning 

4–81) vs 36 

(spridning 5–

106) 

5 år (spridning 

0-18 år) vs 8 

år (spridning 

0-18år) 

 

Realtidsledd-

ultraljudstekni

k 

Specialist 

eller ST-

läkare 

pediatrisk 

kirurgi 

Patienter 0-

18 år som 

behövde 

CVK 

IJV vs 

SCV 

Chuan 

WX, 

2005 

32 vs 30 8.80 ± 1.97 

vs 8.9 ± 2.09 

20.47 ± 12.83 

mån vs 

21.3 ± 13.02 

mån 

Prelokalisation 

ultraljud vs 

landmärkestek

nik 

okänt Hjärt-

operation  

IJV vs 

IJV 

Grebreni

k CR, 

2004 

59 vs 65  8.57 ± 5.39 

vs 8.89 

± 5.99 

 Spridning: 1 

dag till 8 år  

vs 2 dagar till 

7 år 

Realtidsledd-

ultraljudstekni

k 

Specialist 

pediatrisk 

thoraxanest

esi 

Hjärt-

operation  

IJV vs 

IJV 

Verghese 

ST, 2000 

16 vs 16 6.4± 2.3 vs 

6.0± 1.8 

8.0± 5,9 år vs 

5.4± 4.1 år  

Realtidsledd-

ultraljudstekni

k 

ST-läkare 

anestesi 

Hjärt-

operation  

IJV vs 

IJV 

Verghese 

ST, 1999 

43 vs 52 6.0± 2.3 vs 

5.8± 2.0 

6.4± 3.8 år vs 

5.9± 4.4 år 

Realtidsledd-

ultraljudstekni

k 

ST-läkare 

anestesi 

Hjärt-

operation  

IJV vs 

IJV 
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CVK-inläggning med ultraljudsteknik 

Ultraljudsteknik hade inget inflytande på andelen misslyckade CVK-inläggningar via v. 

jugularis interna jämfört med landmärkesteknik vid användning av ”random effects model” 

(OR=0,211 (CI95%: 0,0274-1,632). 

 

Figur 2: Forest Plot (Odds Ratio-Random effects)  

Forest plot av jämförelse mellan ultraljudsteknik av andelen misslyckade CVK-anläggningar 

(prelokalisation/realtidsledd) och landmärkesteknik vid CVK-inläggning via v. jugularis 

interna. Värde under 1 favoriserar ultraljudsteknik. 

 

Test för heterogenitet 

P-värde av 

Cochrane Q 

P = 0,0026 

I
2
 75,47 % 

 

Figur 2 
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GRADE 

Effektmått Studiedesign, 

antal deltagare 

(antal studier) 

Vetenskapligt 

underlag 

Kommentar 

CVK-

anläggning 

 RCT, 353 (5) Begränsad Överenstämmelse (-1) 

Överförbarhet (-1)  
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Artärpunktioner med ultraljudsteknik 

Ultraljudsteknik hade ingen effekt på andelen accidentiella artärpunktioner vid CVK-

inläggning via v. jugularis interna jämfört med landmärkesteknik via v. jugularis interna och 

v. subclavia vid användning av ”random effects model” (OR=0,360 (CI95%: 0,107-1,209). 

 

Figur 3: Forest Plot (Odds Ratio-Random effects) 

Forest plot av jämförelse mellan ultraljudsteknik för CVK-inläggning via v. jugularis interna 

(prelokalisation/realtidsledd) och landmärkesteknik via v. jugularis interna och v. subclavia 

för effekten på andelen accidentiella artärpunktioner. Värde under 1 favoriserar 

ultraljudsteknik. 

 

Test för heterogenitet 

P-värde av 

Cochrane Q 

P = 0,0422 

I
2
 56,54 % 

 

Figur 3 



20 
 

GRADE 

Effektmått Studiedesign, antal 

deltagar (antal 

studier) 

Vetenskapligt 

underlag 

Kommentar 

Artärpunktion RCT, 503 (6) Måttligt Överförbarhet (-1) 
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Val av kärl  

Tabellering av artiklar (se separat bilaga nr 16-17) 

Efter den slutgiltiga utsållningen fanns totalt 23 artiklar varav 2 st randomiserade 

kontrollerade studier (RCT).  RCT-artiklarna undersökte olika utfall och ingen sammanlagt 

evidensvärde kan göras angående val av kärl. 

 

Figur 4: Urvalsprocess kategorin ”val av kärl” 

Sammanfattning resultat val av kärl 

En sammanfattning av RCT-artiklarnas innehåll samt relevanta retrospektiva studier. 

En prospektiv randomiserad studie med 76 deltagare jämförde komplikationer hos subkutana 

portar placerade i v. jugularis interna och v. subclavia under en medeluppföljningstid på ca 14 

månader. Studien visade signifikant större risk vid användning av v. subclavia för infektiösa 

och mekaniska komplikationer vid beräkning av den totala incidensen komplikationer. Dock 

fann man ingen signifikant skillnad vid jämförelse av specifika komplikationstyper. (Ribeiro, 

Abib, Aguiar, & Schettini, 2012) 

Den i antalet deltagare mest omfattande studie i denna kategori var en retrospektiv kohort 

studie som analyserade prospektivt insamlat data under en 10-årsperiod.  Data insamlades om 

incidensen kateter-relaterade blodströmsinfektioner (CRBSI) på alla under 18 år som haft en 

Val av kärl 

Hög 
studiekvalitet 

0 artiklar 

 

Medelhög 
studiekvalitet 

9 artiklar 
 

 Låg 
studiekvalitet 

11 artiklar 

  2 artikel 
exkluderade 

43 artiklar 
exkluderade 

Abstracts 

50 artiklar 

7 +15, totalt 
22 

20 inkluderade 
artiklar 

Figur 4 
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CVK på pediatriska intensivvårdsavdelningar (PICU). Antalet deltagare var 4512 och kärlen 

som användes var v. subclavia, v. jugularis interna och v. femoralis.   

Ingen lokal var associerad med signifikant riskökning för CRBSI jämfört de två andra 

lokalerna eller vid jämförelse parvis i alla kombinationer vid kalkylering av hazard ratio. En 

signifikant association hittades mellan CVK-infektion och längre vistelse på pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. (Reyes, Habash, & Taylor, 2012) 

En retrospektiv studie på en pediatrisk brännskadeavdelning analyserade prospektivt insamlat 

data av 1056 st konsekutiva CVK:er i v. subclavia, v. jugularis interna och v. femoralis i 289 

deltagare. Incidensen CRBSI, kateter-relaterad DVT och mekaniska komplikationer skilde sig 

inte signifikant mellan lokalerna. (Sheridan & Weber, 2006)  

En prospektiv studie med 186 deltagare påvisade signifikant ökad risk för djup ventrombos 

vid lokalerna v. femoralis och v. subclavia jämfört med v. jugularis och v. brachialis (Male 

m.fl., 2005). 

Val av kärl hos spädbarn 

En prospektiv randomiserad studie av 210 spädbarn jämförde incidensen komplikationer 

mellan användning av navelvenkateter under 7-10 dagar följt vid behov av placering av PICC-

line jämfört med att låta umbilicalkateterna vara kvar upp till 28 dagar. Det fanns ingen 

signifikant skillnad gällande incidens infektion, kateterduration t.o. m. första infektion,  

trombos eller perikardiell utgjutning  mellan grupperna. (Butler-O’Hara m.fl., 2006) 

En retrospektiv studie inkluderande 559 spädbarn kom fram till att det inte var någon 

signifikant skillnad mellan övre och nedre extremiteter i andelen borttagna perifiert insatta 

centrala katetrar (PICC-line) pga komplikationer. Ingen signifikant skillnad hittades i den 

totala komplikationsincidensen eller när man jämförde specifika komplikationer. (Wrightson, 

2013) 

En retrospektiv studie jämförde övre mot nedre extremitetslokaler vid PICC-line hos 396 

spädbarn med behov av total parenteral nutrition på neonatal intensivvårdsavdelning.  Ingen 

signifikant skillnad hittades mellan grupperna gällande infektiösa och mekaniska 

komplikationer förutom att övre extremiteter hade signifikant större andel koagulas-negativa 

stafylokocker vid CRBSI samt signifikant fler patienter som drabbades av kolestas. (Hoang 

m.fl., 2008) 
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Tromboembolis
m 

26 artiklar 
tabellerade 

   21 artiklar 
exkluderade 

720 artiklar 
exkluderade 

Abstracts 

766 artiklar 

47 artiklar 
beställda i fulltext  

26 inkluderade 
artiklar 

Komplikationer 

Tabellering av artiklar (se separat bilaga nr 18-19) 

Komplikationer associerade med CVK är framförallt infektioner, tromboser, mekaniska 

komplikationer samt akuta komplikationer i samband med anläggning. Tre områden med 

fokus på blödning, tromboembolism och infektion har slagits ihop för att bedöma 

incidensspridningen av CVK-associerade komplikationer. 

 

Figur 5: Urvalsprocess kategorin ”Blödning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Urvalsprocess kategorin ”Tromboembolism” 

Blödning 

ingen artikel relevant 

  6 artiklar 
exkluderade 

314 artiklar 
exkluderade 

Abstracts 

320 artiklar 

6 artiklar beställda i 
fulltext  

Figur 5 

Figur 6 
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Figur 7: Urvalsprocess kategorin ”Infektion” 

  

Infektion 

Artiklar 2013-
2008 tabellerade 

  12 artiklar 
exkluderade 

1231 artiklar 
exkluderade 

Abstracts 

1570 artiklar 

339 artiklar 
beställda i 

fulltext  

327 inkluderade 
artiklar 

Figur 7 
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Sammanfattning resultat komplikationer 

Vid genomgång av incidensen asymtomatisk CVK-relaterad djup ventrombos (DVT) var 

spridningen 2,0-3,85 per 1000 kateterdagar och prevalensen 13-25%. Spridningen 

symtomatiska DVT var 0,06-0,13 per 1000 kateterdagar och prevalensen 1,6-9%.  

En multicenterstudie med 16 pediatriska centra kom fram till incidensen 3,5 objektivt 

dokumenterade DVT:er per 10 000 sjukhus inläggningar bland pediatriska patienter. Studien 

påvisade att 60% av det totala antalet DVT:er hos pediatriska patienter var associerade med 

CVK:er. (Massicotte, Dix, Monagle, Adams, & Andrew, 1998) 

Incidensen mekaniska komplikationer (kateterdislokation, kateterruptur etc) var mellan 0,27-

9,0 per 1000 kateterdagar. 

Gällande incidensen av kateter-associerad blodströmsinfektion (CLABSI) var spridningen i 

multicenterstudier fem år bakåt i tiden (2013-2008) 2,24-10,7 per 1000 kateterdagar på 

pediatrisk intensivårdsavdelning. Under samma tidsperiod var spridningen CLABSI gällande 

neonataler i multicenterstudier 1,64-12,7 per 1000 kateterdagar. Gällande Subkutana portar 

var incidensen CLABSI 0,15-0,6 per 1000 kateterdagar. 

Prevalensen hematom var 5,2-6,6%. 
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Diskussion 

Denna systematiska litteraturanalys fokuserade framförallt på att utvärdera evidensläget för 

användning av ultraljud, men även om evidens föreligger för val av kärl och förbyggande 

åtgärder för tromboembolism och infektion. Studiematerialet uppgick till 2985 

artikalsammanfattningar (Abstracts) inkluderat alla söksträngar, varav 279 i söksträngen om 

ultraljud.  

I studien genomfördes en metaanalys av utvalda randomiserade kontrollerade studier som 

jämförde ultraljudsteknik kontra landmärkesteknik gällande olika parametrar. Vid genomgång 

av studierna efter jämförbara data fann man två jämförbara parametrar - andel framgångsrik 

CVK-anläggning och andel artärpunktioner. Metaanalys av dessa två parametrar påvisade att 

ultraljudsteknik inte hade inflytande på andelen misslyckade CVK-anläggningar  av v. 

jugularis interna jämfört med landmärkesteknik (OR=0,211 (CI95%: 0,0274-1,632) och ingen 

effekt på andelen accidentiella artärpunktioner jämfört med landmärkesteknik (OR=0,360 

(CI95%: 0,107-1,209).  

Gällande kategorin val av kärl hittades enbart två randomiserade kontrollerade studier med 

relativt få deltagare och olika utfallmått. En sammanfattning har gjorts av dessa artiklar och 

relevanta observationstudier. Materialet var dock litet och resultaten motsägelsefulla. Det som 

kan konstateras från den sammanlagda bilden av de relevanta artiklarna är att det inte finns 

stark evidens för att avstå något av de standardmässigt använda kärlen vid CVK-anläggning i 

det materialet som studerats. 

Söksträngarna angående komplikationer gav 2656 träffar och 353 artiklar varldes ut. P. g. a.  

tidsbegränsning och att fokus primärt skulle vara på området gällande ultraljud gjordes vissa 

begränsningar. Alla artiklar inom området tromboembolism tabellerades men bedömdes inte 

angående studiekvalitet och gällande infektion sammanställdes incidensdata för de senaste 

fem åren. Materialet finns dock kvar och kan användas vid ett annat projekt. Det kan 

konstateras att prevalensen av randomiserade kontrollerade studier inom dessa områden är 

väldigt liten.  

En liknande metaanalys hittades från 2009 som jämförde ultraljuds- och landmärkesteknik 

(Sigaut m.fl., 2009). Resultaten visade även i denna studie att ultraljud inte påverkar andelen 

misslyckade CVK-inläggningar (OR = 0.28 (CI95% 0.05-1.47)) eller andelen accidentiella 

artärpunktioner ((OR = 0.32 (CI95% 0.06-1.62).  
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En intressant iaktagelse är att för metaanalysen gällande andelen misslyckade CVK-

inläggningar från 2009 har samma material använts som för denna studie, men olika resultat 

har producerats i form av odds ratio samt konfidensintervall. Vid jämförelse upptäcktes att 

studien från 2009 lagt till värdet 1 på interventions- och kontrollgrupperna om siffran 0 

funnits med. Anledningen till att det kan behövas är att det inte går att kalkylera 0 i odds ratio 

vilket gör att det krävs tillägg av värden för att möjliggöra beräkning av statistiken. Dock 

rekommenderas 0,5 som tillägg vid eventuella nollvärden.(J. Higgins & Green, nd). Många 

program lägger automatiskt till det rekommenderade värdet 0,5 vid förekomst av nollvärden 

för att kunna utföra beräkningar, bland annat MEDCALC som använts i denna studie, vilket 

leder till ett mer äkta värde än att manuellt addera siffran 1. 

Jämför man med samma metaanalys gällande andelen artärpunktioner var inkluderade artiklar 

liknande bortsett från att vår studie innefattade ytterligare en studie publiserad 2013 (Bruzoni 

m.fl., 2013). Viktig information att lyfta fram är att i Bruzoni m. fl. kanylerades v. subclavia i 

gruppen landmärkesteknik. Konsekvensen av detta är att metaanalysen i denna studie åsyftar 

skillnaden i förekomst av accidentiell artärpunktion mellan ultraljudsteknik i v. jugularis 

interna och landmärkesteknik i v. jugularis interna och v. subclavia kontra vår 

jämförelsestudie som enbart involverade studier med kanylering av v. jugularis interna. 

Vid val av metod för analys av den totala effekten valdes”Random effects model”. Orsakerna 

till detta är att I
2
 var 75,5% resp 56,6% och p-värdet för Cochrane Q var 0,042 resp 0,0026. I

2
 

skall vara 25% eller under och p-värdet över 0,1 för att det skall vara låg statistisk risk för 

heterogenitet och dataresultaten är långt över/under detta. Till detta kan tilläggas att studiens 

utfall inte sannolikt passar teorin för ”Fixed effects model”, som säger att det finns en sann 

effekt. Utfallen som undersöktes var effekten av ett hjälpmedel, i detta fall ultraljud. För ett 

sådant ingrepp, utfört av en individ känns idén att alla ultraljudsutförare med sina individuella 

styrkor och svagheter skulle få samma effektändring främmande. Ytterligare ska tilläggas att 

handlag och tidigare erfarenhet är parametrar som alltid kommer att påverka utfallet. Ett 

praktiskt ingrepp som detta är kommer inte att fungera på samma sätt varje gång likt en 

kemisk substans, den mänskliga faktorn måste alltid räknas in. ”Random effects model” antar 

att alla studier har ett sant värde och det känns logiskt att en grupp med en viss erfarenhet får 

en specifik effekt av ett hjälpmedel medan en annan grupp får en annan effekt.  

Ett ytterligare argument för användning av ”Random effects model” är att den äldsta studien i 

metaanalysen publicerades 1993 jämfört med den senaste studien från 2013. 



28 
 

Ultraljudstekniken har utvecklats enormt under denna tid och det kan rimligen inte vara en 

sann effekt gemensam för studier under en 20-årsperiod med utrustning som genomgått stor 

utveckling. 

Vid GRADE gradering av andel misslyckade CVK-inläggningar gjordes avdrag för 

överenstämmelse mellan studier och för överförbarhet. Med brist i överenstämmelse menas 

framförallt att olika kriterier har använts för att definiera framgångsrik CVK-anläggning och 

skillnaderna är vida gällande var gränserna satts. En annan brist är att erfarenhetsnivån 

varierat från ST-läkare till specialister inom pediatrisk thorax-anestesiologi vilket påverkar 

utfallet. Överförbarheten grundar sig framförallt på studien Grebenik m. fl. där operatörerna 

är pediatriska thoraxanestiologer och förmodligen har anlagt en väldigt stor mängd CVK:er 

med landmärkesteknik. Från start var mediantiden att få ledaren på plats inne i kärlet ca 1 

min, vilket är extremt snabbt och inte överförbart i erfarenhetsgrad av CVK-anläggning till 

anestesiologer som inte är subspecialiserade. 

Vid GRADE av andel artärpunktioner gjordes avdrag för överförbarhet av samma anledning 

som i resonemanget ovan.  

Argument som talar för att ultraljudets effekt är underskattad är att de två studierna med flest 

antal deltagare haft specialister i pediatrisk anestesiologi och kirurgi medverkande (Bruzoni 

m.fl., 2013; Grebenik m.fl., 2004). Specialisterna har förmodligen stor erfarenhet inom 

landmärkestekniken medan erfarenhet för ultraljudsteknik var mer begränsad. I den ena 

studien hade alla medverkande genomfört minst 20 ultraljudsledda CVK-anläggningar medan 

erfarenheten i den andra studien var betydligt mindre där personen med minst erfarenhet 

endast genomfört 5 anläggningar. Detta ger en väldig fördel för kontrollgruppen, d. v. s. 

landmärkesteknik när erfarenhetsnivån skiljer sig markant åt. Confounders får inte räknas in i 

GRADE vid randomiserade kontrollerade studier men detta är en faktor som påverkar 

effekten genom att det inte är likvärdiga förutsättningar vid jämförelse mellan teknikerna, 

vilket skall hållas i åtanke vid bedömning av resultaten. 

Begränsningar 

SBU rekommenderar sökningar i tre databaser vid medicinska frågeställningar, vanligen i 

PubMed, Embase och Cochrane Library, för att hitta alla relevanta artiklar angående en 

frågeställning. Tidsbegränsningar gjorde att enbart Pubmed användes vilket gör detta till en 

begränsning i insamlandet av material. 
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I Pubmed finns en funktion som heter ”Limits” och denna har använts i materialsökningarna. 

Vid sökningarna valdes kategorierna ”English” och ”Ages 0-18” vilket begränsar sökningen 

till engelska artiklar indexerade att involvera pediatriska deltagare. Dock upptäcktes det efter 

att första sållningen av artiklar var gjord att kategoring ”Ages” begränsar sökningen till 

indexerade artiklar. Detta kan innebära att viktiga artiklar som nyligen publicerats och ännu 

inte indexerats har missats i sökningarna. P. g. a. av tidsbegränsningar kunde inte sökningarna 

och grovsållningarna göras om och detta är en felkälla i urvalet av material. 

Arbetet med grovsållning av abstracts tog betydligt mycket längre tid än förväntat p. g. a.  av 

antalet artiklar. En av anledningarna till detta var bristfällig definition av inklusions- och 

exklusionskriterier. Samtidigt kunde man inte begränsa sig för mycket då man i början av 

projektet inte visste hur många artiklar som fanns inom varje delområde och vilka typer av 

studier som var mest förekommande. 

SBU:s rekommendationer är att relevansbedömning helst bör göras av två oberoende 

granskare av grovsållningen och sedan vid läsning av artiklar i fulltext. Med eget gott 

omdöme har jag inkluderat och exkluderat artiklar och de artiklar jag varit ambivalent 

angående har beslut fattats i samråd med handledare. Dock kan relevanta artiklar ha missats 

med tanke på att söksträngarna innefattade totalt ca 3000 abstracts och den absoluta 

majoriteten av dessa har blivit inkluderade eller exkluderade utan samråd.  

Sammanfattningsvis har ett stort material undersökts och den mänskliga faktorn gör att 

bortfall av relevanta artiklar är en potentiell felkälla. 

Vid studiekvalitetbedömningen användes mallar för kvalitetsgranskning från SBU:s handbok 

som hjälpmedel. Det är viktigt att poängtera att mallarna inte ger definitvit svar på vilken 

studiekvalitet en studie har utan enbart är ett stöd för att få en sammanfattad bild av de olika 

områden som bedömts. Studiekvalitetbedömningen är till stor del subjektiv och jag har ingen 

utbildning i detta förutom det material från SBU:s handbok som fanns att tillgå. Det kan bara 

konstateras att studiekvalitetbedömning har gjorts efter bästa förmåga 

GRADE-utvärdering av de syntetiserade resultaten i ultraljudskategorin gjordes tillsammans 

med handledare och mallar samt text från SBU:s handbok användes som stöd. Detta utfördes i 

högsta mån objektivt men det är dock en subjektiv bedömning som görs och det kan inte 

uteslutas att andra skulle komma fram till annorlunda slutsatser. 
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Sammanfattning 

I vården av svårt sjuka barn behövs ofta centrala venkatetrar för nutrition och intravenös 

läkemedelsbehandling. De vanligaste allvarliga komplikationerna är kateterrelaterad sepsis 

(2,24 – 10 per 1000 kateterdagar inom barnintensivvård respektive 1,64-12,7 på neonatala 

intensivvårdsavdelningar) och djup ventrombos (2,85 – 3,85 per 1000 kateterdagar). Även 

inläggningsrelaterade komplikationer förekommer, och för vuxna patienter finns stark evidens 

för att dessa reduceras genom användning av ultraljud. Vi har genomfört en metaanalys som 

visat att ultraljudsteknik vid CVK-inläggning inte har någon påverkan på andel framgångsrika 

CVK-inläggningar eller risken för artärpunktion hos pediatriska patienter. Det finns ett behov 

av flera välgjorda randomiserade kontrollerade pediatriska studier av ultraljudsledd CVK-

inläggning med modern ultraljudsteknik för att konklusivt visa fördelar med 

ultraljudsanvändning även för barn. Antalet välgjorda randomiserade kontrollerade studier var 

i det granskade materialet i överlag begränsat och vi kan konstatera att det behövs fler 

högkvalitativa studier för att man ska kunna ge rekommendationer som är grundade på stark 

evidens. 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till min handledare Peter Frykholm för hans stöd och 

engagemang som gjort denna studie möjlig. Ett stort tack även till projektledarna Sten Anttila 

och Göran Bertilsson på SBU som ställt upp och svarat på frågor samt kommit med tips 

gällande studiekvalitet och statistik. 
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