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Abstrakt 

Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av 

centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. 

Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och 

patientsäkerhet. Trots detta så brister följsamheten vilket kan leda till förlängd 

vårdtid, vårdlidande och ökade samhällskostnader. Vad dessa brister beror på valdes 

att undersökas, utifrån ett intensivvårdssjuksköterskeperspektiv. Syfte: Syftet med 

studien var att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till 

nationella riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter. Metod: En kvalitativ 

empirisk metod med induktiv ansats antogs. Nitton intensivvårdssjuksköterskor 

intervjuades och datamaterialet analyserades genom en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Datamaterialet resulterade i tre kategorier; Tidens betydelse, Teamets 

betydelse och Den kliniska erfarenhetens betydelse. Det visar på vikten av 

intensivvårdssjuksköterskans evidensbaserade kunskap, kliniska blick och 

ansvarskänsla. Brister förekom när det var en fråga om tid, icke fungerande 

teamarbete och när intensivvårdssjuksköterskan inte höll sig uppdaterad med ny 

evidensbaserad kunskap. Slutsats: Organisatorisk förändring krävs för att ge 

intensivvårdssjuksköterskan tid att se hela patientens behov och möjlighet att uppsöka 

ny evidens vilket kan ha inflytande på hela teamets arbete kring 

intensivvårdspatienten. En förbättrad följsamhet till nationella riktlinjer leder till en 

ökad patientsäkerhet och ett minskat vårdlidande för patienten.  
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Abstract 

Background: The ICU nurse has a central role when it comes to the management of 

central venous catheters and the prevention of central line associated blood stream 

infections. National guidelines for central venous catheters are established from 

evidence and patient safety. Despite this fact there is a lack of compliance with 

guidelines which can lead to a prolonged hospital stay, patient suffering and an 

increased cost societally. To find out the causes of lack of compliance was the basis 

for this study, from the perspective of the ICU nurse. Aim: The aim of the study was 

to highlight the ICU nurse’s experiences of compliance to national guidelines for 

central venous catheters. Method: A qualitative empirical method with an inductive 

approach was adopted. Nineteen intensive care nurses were interviewed and the data 

was analyzed through a manifest content analysis. Results: The collected data 

resulted in three categories; The importance of time, The importance of working as a 

team and The importance of clinical experience. It presents the significance of the 

ICU nurse’s evidence-based knowledge, experience and sense of responsibility. Lack 

of compliance occurred when there was a time pressure, the team did not function 

properly and when the ICU nurse did not stay up to date with new evidence-based 

knowledge. Conclusion: Organizational change is required to give the ICU nurse 

time to be able to see all the needs of the patient and the opportunity to seek new 

evidence and thereby improve compliance to national guidelines. An increased 

opportunity for knowledge development for the ICU nurse can have an impact on the 

entire team working with the intensive care patient. Improved compliance to national 

guidelines leads to increased patient safety and reduces patient suffering. 
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1 Inledning 

En centralvenös infart som källa till infektioner är vanligt förekommande och innebär 

en skada orsakad av sjukvården som kunnat undvikas om etablerade nationella 

riktlinjer följts. Vårdrelaterade infektioner leder förutom en ökad antibiotikaresistens 

och ökade vårdkostnader för samhället, till ett vårdlidande för den individuella 

patienten som redan är i behov av vård. Det är ett lidande som orsakas av den vård 

som patienten erhållit och är ett patientsäkerhetsproblem som många gånger kan 

förebyggas. Det är intensivvårdssjuksköterskan som ansvarar för skötsel, omläggning 

och administrering av läkemedel via de centrala infarterna på en 

intensivvårdsavdelning vilket kräver ett yrkesmässigt och personligt ansvar att hålla 

sig evidensbaserat uppdaterad för att arbeta patientsäkert. Tidigare forskning visar att 

brister finns i förebyggandet av vårdrelaterad skada till följd av centralvenös infart 

och därför krävs belysning av vad det är som påverkar följsamhet till gällande 

nationella riktlinjer – utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. 

2 Bakgrund 

2.1 Intensivvårdssjuksköterskans roll och ansvarsområde 
I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor beskrivs att 

intensivvårdssjuksköterskan är en specialistsjuksköterska med inriktning på 

intensivvård på avancerad nivå. Intensivvårdssjuksköterskan verkar för att ge 

patienten på intensivvårdsavdelning en personcentrerad och patientsäker vård. Vidare 

arbetar intensivvårdssjuksköterskan förebyggande för att minimera risker och ohälsa 

hos den individuella patienten, vilket i sig främjar patientsäkerheten. Hen skall verka 

för att förhindra skada och vara proaktiv i sitt arbete, alltså inte bara behandla redan 

uppkommen svikt hos intensivvårdspatienten utan jobba för att förebygga det. För att 

kunna göra det skall intensivvårdssjuksköterskan använda sig av vetenskaplig 

forskning och evidens i det dagliga arbetet samt bör fördjupa sin kompetens genom 

intern och extern utbildning. Att arbete efter riktlinjer för basal hygien för att 

förebygga vårdrelaterade infektioner är en del av det praktiska omvårdnadsarbetet 

med patienterna (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

En sjuksköterska skall enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) använda evidensbaserad vård, skapa god och säker vård 

för patienten samt verka för att förhindra skada och lidande som kan relateras till den 

vård som patienten erhåller. Där ingår att identifiera potentiella åtgärder till 

förbättring samt att reflektera över sin egen kompetens. Sjuksköterskan bär ett 

personligt ansvar för vårdutövningen och för att bibehålla kompetens genom 

kontinuerligt lärande (a.a.). Genom att följa och använda det vetenskapliga underlag 

som finns för olika omvårdnadsåtgärder arbetar sjuksköterskan evidensbaserat. För 

att optimalt använda evidensbaserad vård innebär det att använda sin kliniska kunskap 

och erfarenhet tillsammans med senaste evidens för att välja rätt omvårdnadsåtgärd 

för den enskilda patienten. En specialistsjuksköterska har genom sin 
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kompetensbeskrivning ett särskilt ansvar att leda och förbättra omvårdnaden inom sitt 

specialistområde (Johansson & Wallin, 2013).   

2.2 Patientsäker vård 
Patientsäkerhet är till för att skydda patienten mot skada som kan uppstå i vården och 

är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Barnsteiner, 2013). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras vårdskada som en skada som hade 

kunnat undvikas - en skada som inte hade skett om rätt rutiner, riktlinjer och evidens 

hade följts. Skadan har lett till ett vårdlidande för patienten genom somatisk eller 

psykisk skada alternativt somatisk eller psykisk sjukdom (a.a.). Vissa områden är mer 

prevalenta för vårdskador än andra, exempelvis vårdrelaterade infektioner (Öhrn, 

2013). Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med 

Vårdhandboken tagit fram detaljerade evidensbaserade åtgärdsbeskrivningar av 

kliniska riktlinjer för hur vården bäst ska bedrivas och därmed minimera risken för 

vårdskada. Däribland finns texter som omfattar handhavandet av centralvenösa 

infarter som är ett av riskområdena (SKR, 2020). Socialstyrelsen har också nyligen 

tagit fram en ny handlingsplan för att öka patientsäkerheten i Sveriges hälso- och 

sjukvård. Handlingsplanen inriktar sig på att förebygga vårdskada samt att stödja och 

samordna arbetet med patientsäkerhet i hela landet. Det trycks på tre skäl till att agera 

för säker vård, nämligen att rädda liv, minska lidande och att ge mer god vård för 

pengarna. Detta visar att fokus både ligger på individen och på samhället i stort 

(Socialstyrelsen, 2020).   

Sjuksköterskan kan bidra till att förhindra att patienten drabbas av skador relaterade 

till vården, vilket kan ge ett förbättrat resultat för patienten. För att vården är ett så 

komplext system krävs en utarbetad säkerhetskultur med målsättning att undvika att 

patienten kommer till skada. Sjuksköterskan måste vara medveten om svagheterna i 

systemet och ha kunskap om hur säkerhet ökar vårdkvaliteten, vilket beskrivs i 

kärnkompetensen säker vård (Barnsteiner, 2013). Ett sätt för den individuella 

sjuksköterskan att försöka förebygga vårdskada och därmed öka patientsäkerheten är 

att ta lärdom av tidigare misstag. Genom att vara positivt inställd till att avvikelser 

skrivs som ett led mot förbättring kan sjuksköterskan vara delaktig till att patienter 

erhåller en säker vård. Utredning och uppföljning av avvikelser kan leda till att 

tänkbara faktorer till varför vårdskador uppstår identifieras (Ekman & Norberg, 

2013). 

2.3 Patientens upplevelse av vårdrelaterad infektion 
Currie et al. (2018) har undersökt patienters upplevelser av att drabbas av en 

vårdrelaterad infektion som vårdskada och menar att det är en stor händelse i 

patientens vårdresa och efterföljande återgång till livet. De beskriver att vårdpersonal 

behöver förstå och ta hänsyn till patientupplevelsen vid denna oavsiktliga konsekvens 

av vården som givits. Berglund, Westin, Svanström och Johansson Sundler (2012) 

menar att patientens situation påverkas av att vara svårt sjuk, vilket innebär att 

personalen som ger omvårdnad och vård till patienten måste uppmärksamma hela 

patienten och hens situation. När en patient orsakas lidande av vården utvecklas 

upplevelser av frustration och ensamhet. Tillsammans påverkar dessa faktorer 

patientens kraft att återhämta sig och finna hälsa igen. 
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Currie et al. (2018) beskriver djupare att patienter erfar både fysisk och psykisk 

påverkan av infektionen. De fysiska innefattar bland annat extrem trötthet medan de 

psykiska beskrivs som ångest, oro och depression. Upplevelsen av att känna sig 

smutsig framkom vilket kunde påverka patientens relation till anhöriga. Patienterna 

kunde uppleva att personalen arbetade olika när det kom till infektionsförebyggande 

åtgärder vilket kunde leda till att de tappade förtroende för vårdpersonalen (a.a.). 

Burnett et al. (2010) beskriver också patienters upplevelser av att drabbas av en 

vårdrelaterad infektion. Dessa patienter upplever ofta en undermålig kommunikation 

angående infektionen och avsaknad av både muntlig och skriftlig information kring 

den. Deras förtroende för sjukvården kunde sjunka så drastiskt till den grad att de 

kände tveksamhet över att uppsöka sjukvård igen. 

Dessa upplevelser beskriver ett lidande för patienterna som Kasén, Nordman, 

Lindholm och Eriksson (2008) menar är något som får patienten att våndas och pinas, 

något ont. Uthärdligt lidande är en oskiljaktig del av människans liv, medan 

vårdlidandet är ont, meningslöst lidande. Vårdlidandet är det lidande som förvållas 

patienten utöver det som sjukdomen och behandlingen medför. Då ett av vårdandets 

grundmotiv är att lindra lidande är det oförenligt med vårdlidande. Dagens 

vårdvetenskap präglas av att förhindra ett vårdlidande för patienten (a.a.). För att 

undvika att patienten ska behöva uppleva detta lidande är det av vikt att 

intensivvårdssjuksköterskan tillämpar evidensbaserad och patientsäker vård i det 

förebyggande omvårdnadsarbetet.  

2.4 Centralvenös infart och intensivvård 
Den vanligast förekommande vårdskadan inom den svenska sjukvården är 

vårdrelaterad infektion (Folkhälsomyndigheten, 2019), varav centralvenös 

kateterrelaterad infektion bidrar till en betydande del av dem (SKR, 2011). 

Användning av centralvenös infart ökar generellt sett inom hela hälso- och 

sjukvården, inte minst på intensivvårdsavdelningar (Appelgren et al., 2001). Det är 

vanligt förekommande att patienter på intensivvårdsavdelning har ett nedsatt 

immunförsvar - till stor del på grund av fortsatta och samtida sjukdomsprocesser. 

Bakteriekolonisering är starkt associerat med sjukhusvistelse och är särskilt vanligt 

hos de mest kritiskt sjuka. Det beror på det tidigare nämnda nedsatta immunförsvaret, 

närvaron av invasiv utrustning och administrering av ofta långvariga eller upprepade 

antibiotikakurer. Antibiotika kan också påverka patientens normala försvar och det är 

vanligare att bakterier hos intensivvårdspatienter är antibiotikaresistenta (Vincent, 

2003).  

En svensk studie visar att vårdrelaterade infektioner drabbar 34% av patienter som 

vårdas på intensivvårdsavdelning mer än 48 timmar. Vårdrelaterad infektion till följd 

av centralvenös infart är en av dessa (Appelgren et al., 2001). En annan studie visar 

att infektion till följd av centralvenös infart uppskattas motsvara 12% av alla 

infektioner inom intensivvården och mortalitetsrisken vid dessa infektioner är 

uppemot 25% (Frykholm et al., 2014). Centralvenös kateterrelaterad infektion är 

associerat med längre vårdtid på intensivvårdsavdelning och ökade 

sjukvårdskostnader (Dimick et al., 2001). De vållar även ett stort lidande för den 

individuella patienten (Folkhälsomyndigheten, 2019; SKR, 2014).  
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2.5 Tidigare forskning 
Patienter har beskrivit upplevelser av förvirring, sårbarhet och rädsla kopplad till 

vårdpersonals brist på kunskap gällande hantering av centralvenösa infarter på olika 

instanser (Kelly, 2017). Enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2018) 

skall vårdgivare som ansvarar för patienter med centralvenös infart ha tillräcklig 

utbildning, kunskap och träning för att kunna ge adekvat vård. Flera studier har visat 

att både allmänsjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor saknar utbildning i 

riktlinjer för förebyggande av infektioner till följd av centralvenösa infarter och därför 

saknar kunskap i det förebyggande arbetet (Aloush, 2018; Aloush & Alsaraireh, 

2018). Studier visar även att omläggningar kan ske oftare än enligt riktlinjer vilket 

innebär onödig manipulation som kan introducera bakterier till infarten. Brister i 

dagligt övervägande om det finns fortsatt behov av infarten, vilket till viss del är 

sjuksköterskans uppgift, syns också (Valencia et al., 2016).  

Aloush och Alsaraireh (2018) visar att intensivvårdssjuksköterskor som endast är 

ansvariga för en patient är mer benägna att följa riktlinjer jämfört med de som har 

hand om två eller fler patienter. Liknande resultat presenteras av Morrison (2012) där 

allmänsjuksköterskor beskriver att när de hade mycket att göra kunde de välja att 

skynda med en omläggning som behövde göras, vilket kompromissade kvaliteten, 

eller välja att inte göra den på grund av tidsbrist och rapportera över det till 

nästkommande sjuksköterska. Det beskrivs också att riktlinjer kunde frångås när en 

patient inte medverkade vid handhavande av centralvenös infart, exempelvis på grund 

av förvirring hos patienten. 

Jeffrey och Pickler (2014) beskriver vad sjuksköterskor över ett helt sjukhus upplever 

för barriärer när det kommer till följsamhet till riktlinjer för centralvenösa infarter. 

Resultatet baseras på sjuksköterskor från bland annat vårdavdelningar, 

akutmottagning, intensivvårdsavdelning och operationsavdelning och visar att 

sjuksköterskor upplever både kognitiva och kontextuella barriärer som hinder till 

följsamheten av riktlinjer. De kognitiva förklarades av aktiva eller passiva 

tankeprocesser medan de kontextuella beskrevs komma ur patientens tillstånd, 

materialbehov och organisationskulturen på den beskrivna avdelningen.  

3 Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapen grundas i en helhetssyn på människan, där kärnan enligt Eriksson 

(2018) är den lidande människan och hela personens livssituation. För att grunda 

studien i vårdvetenskap har ett vårdvetenskapligt begrepp och en omvårdnadsteori 

använts, vilket skapar en djupare förståelse av studiens ämne. Det begrepp som 

använts är vårdlidande och teorin som använts är Patricia Benners Från novis till 

expert. Den teoretiska referensramen används för att förtydliga tankesättet av 

intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till nationella riktlinjer för 

hantering av centralvenösa infarter. 

3.1 Vårdlidande 
Lidande är ett begrepp som kan sättas synonymt till plåga, smärta, vånda, pina och 

elände. Kroppslig smärta och sjukdom ses som en uppenbar essens till lidande i 



 

5 

 

vården, likaså död och förlust. En patient som erfar lidande gör det som en emotionell 

och existentiell upplevelse, där lidande kan inkludera en allvarlig sjukdom som ger 

hot om livet, en kronisk smärta och en längtan efter att bli älskad. All vårdverksamhet 

har som uppgift att lindra det mänskliga lidandet och genom att ha en holistisk 

inställning till människan kan vårdare hjälpa patienten att transcendera sitt lidande 

och kanske få det att upplevas på ett annat sätt. Ett lidande som är kopplat till den 

fysiska kroppen, exempelvis en skada, kan vara lättare att lindra men lidandet når 

djupare än så i patientens situation (Arman, 2017). Eriksson (2018) menar att lidandet 

är en form av döende, ett hot mot hela livet. Lidandet kan dock leda till en annan väg 

där individen inte utplånas utan istället prövas av lidandet och tar sig ut starkare på 

andra sidan. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver om den vård som inte är vårdande - den vård 

som kan få negativa konsekvenser för patienten. När vården som ges inte kan ge ett 

vårdande som stärker hälsoprocesserna kan ett lidande av vården uppstå, ett 

vårdlidande. Patienten är i behov av vård och är då utsatt och sårbar. Att då genomgå 

ett vårdlidande kan vara förödande. Genom att patienten utsätts för ett vårdlidande 

minskar möjligheten för patienten att uppnå hälsa av det positiva som en vårdrelation 

skulle kunna ge. Vårdlidandet beskrivs som det lidande som med alla medel skall 

elimineras. Enligt Dahlberg (2002) uppstår ofta ett vårdlidande i avsaknad av 

reflektion, bristande kunskap och omedvetet handlande vilket vårdarna måste 

uppmärksamma och försöka motverka.  

Eriksson (2018) beskriver vårdlidande som det lidande vilket orsakas i relation till 

själva vårdandet. Tidigt pratar Florence Nightingale (1989) om vårdlidande, men då 

som ett lidande av att exempelvis att patienten ej får komma ut i den friska luften. 

Idag handlar vårdlidandet om hot mot patientens väg tillbaka till hälsa. Genom icke-

vård eller utebliven vård kan vårdlidandet för patienten öka (Eriksson, 2018). 

3.2 Från novis till expert 
Patricia Benners (1993) omvårdnadsteori Från novis till expert beskriver stegen att 

gå från novis till expert inom omvårdnaden. Benner menar att inlärningen och 

utvecklingen av kunskap hos sjuksköterskan påverkas erfarenheten som 

sjuksköterskan har. För att utvecklas till expert krävs en klinisk erfarenhet i symbios 

med teori. 

Benner (1993) beskriver i sin teori olika stadier, där novis är det stadie där nybörjare 

saknar erfarenhet av den kontext där hen vistas. Novisen har ofta ett regelstyrt och 

stelt beteende, avviker inte från det som lärts in och har svårighet för att hantera nya 

situationer. Tydliga rutiner och riktlinjer är viktiga för den novise sjuksköterskan. 

Vidare kommer avancerad nybörjare, vilken kan hantera en uppkommen situation 

baserat på sina erfarenheter och vad hen upplevt. En avancerad nybörjare har svårt att 

greppa en hel situation, men kan utföra en del omvårdnad om hen varit med om det 

tidigare. En avancerad nybörjare behöver stöd i vissa kliniska situationer. Att vara 

kompetent innebär enligt Benner (1993) att ha arbetat 2 till 3 år i samma kontext och 

kunna förutse vissa händelser. Den kompetenta sjuksköterskan kan behärska och 

klara oförberedda händelser i den kliniska omvårdnaden. Att vara en skicklig 

sjuksköterska innebär att genom erfarenhet lära sig vad som kan komma att ske i vissa 
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situationer och undervisas bäst med hjälp av berättade scenarion, vilka kan lära den 

skickliga sjuksköterskan att känna igen vissa situationer. En expert har en enorm 

erfarenhetsbakgrund vilken hen lutar sina beslut och handlingar mot, och förlitar sig 

inte blint på regler, principer eller riktlinjer. Experten menar inte att hen aldrig gör 

några misstag, utan att hen kan känna igen vad som behöver göras genom sin 

erfarenhet och snabbt gör det. Benner (1993) menar att även om en sjuksköterska 

uppnått expertis måste hen hela tiden fortsätta utöka sin teoretiska kunskap för att 

bibehålla och förbättra den erfarenhet i kontexten hen arbetar. 

Utöver detta beskriver Benner (1993) också hur expertsjuksköterskan har förmåga att 

skilja på behov som flera patienter kan ha samtidigt och då prioritera mellan dem för 

att välja ut det viktigaste i stunden. Hon lyfter även vikten av att arbeta som ett team 

runt patienten. Expertsjuksköterskan ser på teamet som en integrerad del i hens 

effektiva arbete.  

4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar på vikten av infektionsförebyggande åtgärder i skötsel och 

hantering av centralvenösa infarter. Vårdrelaterade infektioner är den vanligast 

förekommande vårdskadan inom den svenska sjukvården enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019), varav infektion till följd av en centralvenös infart 

bidrar till en betydande del av dem (SKR, 2011). En patient har rätt till en 

evidensbaserad och patientsäker vård där intensivvårdssjuksköterskan har en central 

roll i att förebygga en vårdrelaterad skada. Följden av en vårdrelaterad infektion är en 

förlängd vårdtid, ett ökat vårdlidande för den enskilda patienten samt ökade 

samhällskostnader. Intensivvårdssjuksköterskan verkar i det infektionsförebyggande 

arbetet vilket kräver en klinisk erfarenhet tillsammans med teoretisk kunskap. 

Tidigare forskning visar att det finns brister i intensivvårdssjuksköterskans följsamhet 

till nationella riktlinjer för hur centralvenösa infarter skall hanteras. Faktorer som 

påverkar följsamheten är flertaliga men inga studier har i Sverige utförts där 

intensivvårdssjuksköterskans perspektiv belyses. Föreliggande studie avser därför att 

undersöka hur intensivvårdssjuksköterskan upplever följsamheten till nationella 

riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter. En sådan kunskap skulle kunna öka 

patientsäkerheten och minska patientens vårdlidande. 

5 Syfte 

Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till 

nationella riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter 

6 Metod 

6.1 Design 
En kvalitativ empirisk metod med induktiv ansats användes för att besvara syftet med 

studien. En kvalitativ studiedesign är enligt Henricson och Billhult (2017) holistisk 
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och strävar efter att förstå helheten av ett givet fenomen. Ett induktivt 

tillvägagångssätt innebär att utgå från empirin och deltagarnas levda erfarenheter. 

Studieresultatet baseras på intervjumaterial som Kvale och Brinkmann (2014) skriver 

kan ge författaren möjlighet till förståelse för subjektets upplevelse och perspektiv. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är inte objektiv utan speglar deltagarens 

subjektivitet, erfarenheter och upplevelser (a.a.) vilket är vad som vill uppnås genom 

föreliggande studie.  

6.2 Urval 
I denna studie är intensivvårdssjuksköterskor populationen, vilket Patel och 

Davidsson (2011) beskriver är den grupp som studiedeltagarna ingår i. Henricson och 

Billhult (2017) menar att i kvalitativa studier görs val av deltagare för att uppnå en 

hög informationsriklighet. Deltagarna bör vara kunniga inom området för studien och 

ha ett genuint intresse av att reflektera och dela med sig av sitt kunnande och arbete 

till författarna. Ett strategiskt urval gjordes, med fokus på att deltagarna skulle kunna 

svara på syftet. Strategiskt urval innebär att urvalet gjordes efter studiens syfte och att 

deltagarna skulle kunna ge rik informationsbeskrivning av fenomenet (Henricson & 

Billhult, 2017).  

Det planerades för arton deltagare i studien. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

arbetade som intensivvårdssjuksköterskor. Deltagarna skulle ha en kandidatexamen 

inom omvårdnad/vårdvetenskap, magister inom omvårdnad/vårdvetenskap med 

inriktning intensivvård eller likvärdig utbildning samt ha varierande yrkeserfarenhet. 

Med yrkeserfarenhet definierades 6 månader-2 år som kort, 3-10 år som medel och 

mer än 10 år som lång erfarenhet. Exklusionskriterier var de 

intensivvårdssjuksköterskor som arbetat kortare tid än 6 månader.  

Datainsamlingen genomfördes på två intensivvårdsavdelningar i södra Sverige varav 

den ena var en allmänintensivvårdsavdelning och den andra var en 

thoraxintensivvårdsavdelning. Kontakt etablerades först med ansvariga 

verksamhetschefer. Skriftlig och muntlig information gavs till dem och när deras 

godkännande av studien inhämtats kontaktades varje avdelnings avdelningschef för 

deras godkännande och uppsökande av lämpliga deltagare. Avdelningscheferna 

fungerade som mellanhänder och var behjälpliga författarna i att tillfråga potentiella 

deltagare och dela ut informationsbrev samt samtyckesformulär angående studien. 

Informationsbrev och samtyckesbrev till verksamhetschefer, avdelningschefer och 

deltagare bifogas som Bilaga B, C och D. Totalt nitton intensivvårdssjuksköterskor 

deltog i studien vilka hade arbetat som intensivvårdssjuksköterskor mellan 9 månader 

och 33 år. Av de nitton deltagarna var arton kvinnor och en man.  

6.3 Datainsamling 
En kvalitativ intervjudesign tillämpades för att ge data som skapar en förståelse och 

inblick i deltagarnas upplevelse av fenomenet. En intervju är en aktiv process där 

intervjuaren och den intervjuade tillsammans skapar kunskap genom sin 

samtalsrelation (Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer användes, 

vilket innebär att öppna frågor formulerades och inte behöver ges i samma ordning, 

utan intervjuaren kan anpassa frågorna till vad som kommer upp under intervjun. 

Alltför detaljerade frågor under en intervju kan förstöra interaktionen under intervjun 
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(Danielsson, 2017). En intervjuguide (Bilaga A) användes som stöd för författarna att 

fördjupa intervjun och inte glömma viktig information. Miljön där intervjuerna ägde 

rum var ett enskilt rum på sjukhuset, i anknytning till intensivvårdssjuksköterskornas 

arbetsplats. Danielsson (2017) skriver att miljön har betydelse för att en intervju skall 

bli innehållsrik och ge innehåll till svar på studiens syfte.  

En provintervju genomfördes på en deltagare för att se om intervjuguiden som skapats 

kunde ge tillräckligt öppna svar, om intervjuerna skulle bli tillräckligt långa och om 

frågorna ledde till svar på studiens syfte. Det bedömdes att intervjuguiden fungerade 

väl under intervjun och det bestämdes att inga frågor behövde ändras. Materialet som 

inhämtades under provintervjun användes även i resultatet, eftersom materialet 

ansågs svara på studiens syfte och inga ändringar behövdes göras i intervjuguiden. 

Muntlig information om studien gavs till deltagarna innan intervjuerna påbörjades. 

Alla deltagare godkände att intervjuerna spelades in. Inspelningarna skedde med hjälp 

av två inspelningsenheter för att säkra att inget material gick förlorat eller att 

ljudkvaliteten var undermålig. Författarna genomförde intervjuerna tillsammans och 

intervjuerna blev mellan 8 och 20 minuter långa. De första transkriberingarna av 

intervjuerna genomfördes tillsammans av författarna. Resterande intervjuer skrevs 

sedan ut verbatim jämt fördelat mellan författarna. 

6.4 Analysmetod 
Den metodologiska ansatsen var induktiv. Författarna använde sig av manifest 

innehållsanalys, med fokus på att analysera texten med en låg grad av abstraktion. Att 

använda en låg grad av abstraktion innebär att författaren håller sig textnära och inte 

fokuserar på det latenta i innehållet (Graneheim & Lundman, 2017). 

Innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) 

modellbeskrivning av en kvalitativ innehållsanalys som i sin tur grundar sig i 

Krippendorffs (1980) analysmetod.  

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger av båda författarna för att få en 

känsla för texten och dess mening. Meningsenheter som svarade på syftet valdes ut 

från den transkriberade textmassan. Graneheim och Lundman (2004) skriver att en 

meningsenhet är de bärande orden i en massa av text, det som säger något om 

fenomenet som studeras. Meningsenheterna kondenserades, det viktiga i dem valdes 

ut vilket gjorde dem kortare och mer innehållsrika. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades sedan till koder. Kodningen kan vara ett kritiskt 

moment, eftersom det inte får uppstå någon tveksamhet om vilken kod 

meningsenheterna skall tillhöra, då det kan påverka slutresultatet (Graneheim och 

Lundman, 2004).  

Koderna abstraherades och länkades samman i nästa nivå till underkategorier utifrån 

likheter och skillnader. Likadant grupperades underkategorierna in i kategorier, vilket 

är kärnan i innehållsanalysen. Kategorier är den grupp där meningsenheterna har en 

gemensam nämnare. Ingen meningsbärande enhet skall bli exkluderad, i brist på 

kategorier, utan alla enheter skall täckas in av kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). En kategori svarar på frågan ”Vad?” och syns som en tråd genom koderna 

(Krippendorff, 1980). Alla steg i analysmetoden genomfördes gemensamt av 

författarna (Tabell 1).   
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori 

Lägga om står ju säkert 
tydliga riktlinjer om det, och 

ibland frångår man ju det, 

men det är ju för att 
patienten är dålig eller 

någonting sådant, det är ju 

inte för att man inte bryr sig 
om det…utan det är ju att 

något kommer emellan, som 

är viktigare, att man 
prioriterar ner det av den 

anledningen...men jag hade 

ju inte prioriterat ner det för 

att jag inte vill… 

Ibland frångår man 
riktlinjer för att 

patienten är dålig, 

inte för att man inte 
bryr sig. Något som 

är viktigare gör att 

man prioriterar ner 

det 

Är patienten 
dålig frångår 

man riktlinjer, 

man prioriterar 

Prioritera  

 

 

 

 

Tidens 

betydelse 

och nu ska vi göra si, alltså 

det är väldigt mycket 

informationsflöde som är 
många gånger svårt 

att…hålla sig ajour med… 

Stort 

informationsflöde 

som är svårt att hålla 

sig ajour med 

Mycket 

information att 

hålla sig ajour 

med 

Informationsflödet 

är överväldigande 

6.5 Förförståelse 
Förförståelsen innefattar den teoretiska kunskap som författaren besitter, tidigare 

erfarenheter men också de förutfattade meningar personen har med sig (Lundman & 

Graneheim, 2017). Det innebär att författarna har en viss kunskap inom området redan 

innan påbörjan av en studie. Värderingar och erfarenheter som författarna har erfarit 

ger en större förförståelse för fenomenet som studeras (Priebe & Landström, 2017). 

Förförståelsen kan ge möjlighet till en djupare förståelse och ny kunskap kring 

fenomenet (Lundman & Graneheim, 2017).  

Som allmänsjuksköterskor har författarna inhämtat en viss kunskap kring 

handhavande av centralvenösa infarter. Under sin specialistutbildning har författarna 

tagit till sig nyligen publicerad forskning kring ämnet. Båda dessa faktorer kan bidra 

till att författarna innehar en viss förförståelse.  

7 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är “en samling etiska principer rörande medicinsk forskning 

som omfattar människor” och “är underställd etiska standarder som främjar och 

garanterar respekten för alla människor och skyddar deras hälsa och rättigheter” 

(WMA, 2013). Föreliggande studie grundar sig utöver Helsingforsdeklarationen i 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) som har till uppgift att ”skydda den enskilda 

människan och respekten för människovärdet vid forskning”. Lagen utgår ifrån 

mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, personlig integritet, hälsa och säkerhet. 

Utöver Etikprövningslagen följdes Vetenskapsrådets (2009) Forskningsetiska 

principer som beskriver de fyra huvudkraven när det kommer till forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet uppfylldes genom att potentiella deltagare fick både skriftlig 

(Bilaga D) och muntlig information om studiens utformning. Här beskrevs även att 

medverkandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet följdes genom att deltagarna fick skriva under ett 

samtyckesformulär (Bilaga D) att de var villiga till att delta, hade förstått all 

information och var införstådda med sina rättigheter. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att insamlad data behandlades med sekretess, där datan 

avidentifierades. Insamlat material förvarades oåtkomligt för obehöriga. Materialet i 

datorer förvarades med lösenordsskyddad åtkomst och det utskrivna materialet 

förvarades inlåst i ett kassaskåp hos en av författarna. Nyttjandekravet följs genom 

att efter att magisteruppsatsen blivit godkänd förstörs insamlat datamaterial (ljudfiler 

och intervjuutskrifter). Forskningen genomsyras av de fyra grundläggande etiska 

principerna; autonomi, att göra gott, att inte skada och rättvisa (Sjuksköterskornas 

samarbete i Norden, 2003). Några etiska risker identifierades inte, däremot bedömdes 

nyttan vara att sprida kunskap som kan leda till förbättringsarbeten i den kliniska 

vården. En etisk egengranskning (Bilaga E) genomfördes som inte påvisade några 

risker för deltagarna att delta i studien, ändå valdes att skicka en ansökan till 

Etikkommittén Sydost för deras utlåtande (Dnr: 624-2020). Samtycke inhämtades av 

berörda verksamhets- och avdelningschefer innan studien påbörjades. 
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8 Resultat 

Studiens analys resulterade i tre kategorier som belyser intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av följsamhet till nationella riktlinjer för hantering av centralvenösa 

infarter. Kategorierna som framkom var Tidens betydelse, Teamets betydelse och Den 

kliniska erfarenhetens betydelse (Tabell 2). 

Tabell 2. Resultatet presenterat i underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Prioritera 

Materialtillgänglighet är ett hinder 

Informationsflödet är överväldigande 

Stress 

 

Tidens betydelse 

Arbeta tillsammans 

Gemensamma hjälpmedel är en trygghet 

Göra som andra 

 

Teamets betydelse 

Medvetenhet 

Klinisk blick 

Känna ansvar 

 

Den kliniska erfarenhetens betydelse 

8.1 Tidens betydelse 
Prioritering av omvårdnadsåtgärder krävs utifrån patientsituationen och den totala 

arbetsbördan. När material finns lättillgängligt kan tid sparas in, dock finns det 

mycket information att hålla sig uppdaterad på när det kommer till intensivvården och 

tiden räcker inte alltid till att uppsöka ny evidens. En upplevelse av stress medför 

också att det inte alltid finns tid att utföra hela vårdarbetet korrekt. Tiden upplevs ha 

betydelse när det kommer till följsamheten till nationella riktlinjer för hantering av 

centralvenösa infarter. 

8.1.1 Prioritera 

Prioritering av olika uppgifter upplevs som något som kan påverka följsamheten till 

riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter. När det kommer till tid och 

prioritering tas ofta omläggning av en CVK som ett exempel. Det beskrivs att 

intensivvårdssjuksköterskan är medveten om vikten av att lägga om CVK:n på ett 

bestämt intervall, men beroende på hur arbetspasset ser ut kan omläggningen komma 

att nedprioriteras till förmån för andra åtgärder som bedöms som viktigare i stunden. 

Deltagarna beskriver att det på IVA ofta är mycket att göra och hålla reda på, vilket 

kan leda till att de centralvenösa infarterna nedprioriteras i arbetet. Det betyder inte 

att de glöms bort men skulle en patient vara dålig är inte det primära att lägga om en 

infart, utan då ligger fokus på att stabilisera patienten och det kan hända att riktlinjer 
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frångås. Hinner inte intensivvårdssjuksköterskan med en omläggning av infarten 

under sitt arbetspass på grund av att det måste nedprioriteras vidarerapporteras det till 

nästkommande intensivvårdssjuksköterska som tar över ansvaret för patienten. 

Ytterligare en upplevelse är att följsamheten till riktlinjerna kan frångås för att 

prioritera att patienten psykiskt skulle må bra. Känner sig en patient otrygg och far 

psykiskt illa påverkar det hela vården kring den patienten. Det kan göra att 

intensivvårdssjuksköterskan prioriterar bort den centralvenösa infarten och istället 

sitter hos patienten och inger en trygghet. Det beskrivs att det är bättre att ha en patient 

som är trygg och att det andra då får vänta.  

Och jag kanske själsligen för patienten behöver engagera mig på ett annat 

sätt. I den…och då får ju det andra vara, för ju dåligare patienten mår, det blir 

ju kaos tillslut, utan det är bättre jag har en patient som är trygg i sin situation 

och ligger här på IVA i sin säng, och då kanske jag prioriterar det istället för 

att sätta en nål eller lägga om, för då kan nästa göra det. (Deltagare 6) 

Ett än tydligare exempel när det kom till prioritering är i en akut situation på IVA. Då 

upplever deltagarna att det inte alltid finns tid till att följa riktlinjerna för 

centralvenösa infarter. Upplevelsen av att tiden inte finns kan göra att 

intensivvårdssjuksköterskan medvetet frångår riktlinjerna eller att det i stunden glöms 

bort till fördel för att snabbt kunna göra en åtgärd för patienten. Deltagarna beskriver 

att riktlinjerna ibland medvetet frångås för att patientens liv står på spel, att 

exempelvis ett läkemedel snabbt behövs ges och då finns inte tid till att mekaniskt 

sprita ett membran och stå och vänta in den tid det tar för spriten att torka. I de 

stunderna prioriteras att bara få in läkemedlet, mot att patienten ska överleva. Då 

beskrivs det att de konsekvenser som kan uppkomma som följd till att riktlinjer inte 

följts får tas itu med sekundärt till den akuta situationen.  

om det skulle vara en urakut situation, är väl om jag skulle behöva flusha 

något snabbt för att patienten...hoppsan, fick hjärtstopp, då känner jag att jag 

kan frångå att sprita membranet innan jag ger adrenalin (Deltagare 18) 

Att försöka göra så gott det går i dessa situationer beskrivs också av deltagarna. 

Medvetenhet finns till vikten av att följa hygienrutiner, men i akuta situationer kan 

det slarvas eller inte hinns med för att rädda patienten.  

Intensivvårdssjuksköterskan upplever samtidigt att det finns mer tid för den enskilda 

patienten på IVA. Att ha hand om ett färre antal patienter ger mer tid till att hinna se 

över alla omvårdnadsåtgärder som behövs göras och prioritera mellan dem. Det 

upplevs även att intensivvårdssjuksköterskan har en bättre överblick över individen 

på IVA vilket leder till att följsamheten till riktlinjer ses som bättre. 

8.1.2 Materialtillgänglighet är ett hinder 

Att ha material lättillgängligt och nära till hands upplevs kunna påverka följsamheten 

till riktlinjer för centralvenösa infarter. Saknas det en spritsudd i närheten kan det 

hoppas över, för att spara in tid, även om det inte är en akut situation. Att det finns 

material nära upplevs göra det lättare att komma ihåg att följa riktlinjerna och 
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uppskattning visades till att det oftast finns sprit och sudd på sprutpumpsracken intill 

patientens säng.  

det är viktigt att man gör det enkelt...att det ska finnas tillgängligt, vare sig 

man har spritsudd och sprit eller om man har suddar...det måste vara enkelt 

annars blir det inte… (Deltagare 14) 

Intensivvårdssjuksköterskan upplever att det emellanåt kan slarvas när saker inte 

finns tillgängligt. Det blir omständigt att stå på patientsalen och inse att det saknas 

material och behöva ge sig ut från rummet igen innan hen kan arbeta vidare. 

Intensivvårdssjuksköterskan menar att mycket tid läggs på att hämta ofta använt 

material, tid som kan sparas om material finns lättillgängligt. 

8.1.3 Informationsflödet är överväldigande 

Upplevelsen av att som intensivvårdssjuksköterska hela tiden vara uppdaterad på ny 

information kan vara pressande och kännas överväldigande. Det beskrivs att det finns 

många ämnen att hålla sig ajour med och att intensivvårdssjuksköterskan hela tiden 

har ett stort informationsflöde att förhålla sig till.  

alltså jag försöker nog, sen är det ju så fruktansvärt många ämnen man 

ska    hela tiden hålla sig uppdaterad i.... (Deltagare 13) 

Vad som mer beskrivs är att tiden inte alltid finns på arbetet för att uppsöka 

information, även om viljan finns. Det finns perioder då det är så mycket att göra att 

det inte finns tid och möjlighet till att försöka uppdatera sig inom sitt yrke utan arbetet 

med patienterna går före.  

8.1.4 Stress 

Upplevelse av stress kan göra att intensivvårdssjuksköterskan frångår riktlinjer till 

följd av att det glöms bort, jämfört med att det prioriteras ned. Att känna en fysisk 

eller mental stress kan göra att saker faller bort och inte utförs som de borde därför 

att tiden inte räcker till.  

ibland när man är stressad så gör man lite saker snabbt och att man kanske 

inte alltid tänker efter och att man kanske då glömmer alltså, att göra något 

som man kanske brukar göra… (Deltagare 8) 

Stress påverkar även möjligheten för intensivvårdssjuksköterskan till att kunna 

uppdatera sig på Vårdhandboken, vilken anses vara en bra källa till uppdatering när 

det finns behov för det.  

8.2 Teamets betydelse 
Att vara ett team kring patienten gör att olika professioner kompletterar varandra och 

hjälps åt. Runt patienten finns checklistor, arbetslistor, olika personalkategorier och 

de som har till uppdrag att påminna om ändrade rutiner. Det är teamet kring patienten 

som arbetar för att patienten skall få en god omvårdnad. 
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8.2.1 Arbeta tillsammans 

Att arbeta tillsammans kring patienten kan göra att olika professioner 

uppmärksammar varandra på saker som behöver påtittas hos patienten. Vid 

patientnära arbete har ofta intensivvårdssjuksköterskan en undersköterska till hjälp, 

som kan uppmärksamma på att något behöver kontrolleras hos patienten eller förband 

som behöver bytas. Beroende på vem intensivvårdssjuksköterskan arbetar med fås 

olika detaljrika beskrivningar om patienten. Erfarenheten att alla är bra på olika saker 

beskrivs, att teamarbete ger möjlighet till att komplettera varandra med kunskap och 

erfarenheter. Det är ett ansvar att på ronden tillsammans i teamet utvärdera huruvida 

behovet av en centralvenös infart kvarstår eller om den kan avvecklas.  

...det som kan slarva...det är liksom…vi ska ju gå igenom varje dag om man 

verkligen behöver ha den och det kan jag känna ibland på ronden, att vi 

kanske får vara duktigare på… (Deltagare 10) 

Kollegor kan även påtala för varandra om förändringar i riktlinjer. Genom att bli 

tipsad av en kollega om att uppdateringar finns kan intensivvårdssjuksköterskan gå in 

på Vårdhandboken och uppdatera sig. På intensivvårdsavdelningen finns ett 

hygienombud som uppmärksammar när nya riktlinjer kommer och ska implementeras 

i arbetet, samt skapar PM och andra rutiner specifika för arbetsplatsen.  

8.2.2 Gemensamma hjälpmedel är en trygghet 

De gemensamma hjälpmedel som teamet har i omvårdnaden av patienten 

uppmärksammas vara arbetslistan, checklistan och månadens rutin. Dessa hjälpmedel 

används som en trygghet för personalen och ger även en påminnelse om vad som ska 

göras. Intensivvårdssjuksköterskan erfar att det är viktigt att få en påminnelse, 

eftersom saker med åren har en tendens att fallera och glömmas bort.  

Arbetslistan är en bra påminnelse där intensivvårdssjuksköterskan kan se när saker 

skall göras, men den tenderar att glömmas bort och kan även ses som en belastning i 

arbetet - ännu en sak som måste kontrolleras. När arbetslistan ses som en tillgång kan 

den påminna om att utvärdera behovet av centralvenös infart, att 

intensivvårdssjuksköterskan tillsammans med läkare tar beslut om behovet dagligen. 

En checklista följs dagligen och är ett hjälpmedel för att skapa en överblick över när 

exempelvis en centralvenös infart ska läggas om eller när clivar behöver bytas. Den 

finns lättillgänglig på patientsalen och följs även när det är mycket att göra. Den 

upplevs som ett säkerhetsverktyg i arbetet med patienten. 

sen har vi ju vår såna här checklistor, när vi ska lägga om dem och så…det är 

ju också ett hjälpmedel vi har för att kunna sköta om hygienen på dem 

(Deltagare 17) 

Det dagliga journalbladet för patienten innehåller påminnelser om utvärdering av 

infarter, om de kan avvecklas på grund av förändrat behov. Det upplevs också att när 

infarter hamnar under “månadens rutin” aktualiseras ämnet och kan då påverka alla i 

teamet till att bli lite mer uppmärksamma och medvetna. Vid osäkerhet, behov av en 

påminnelse eller för att friska upp minnet används Vårdhandboken utöver de 

hjälpmedel som finns knutna specifikt till arbetsplatsen.  
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8.2.3 Göra som andra 

Att se en kollega arbeta på ett visst sätt gör det lätt att ta efter och göra det som 

kollegan gör. Det är lätt att falla in i den vanan, trots att intensivvårdssjuksköterskan 

vet att det är Vårdhandboken som hen skall utgå från. Intensivvårdssjuksköterskan 

erfar att som ny var hen bättre på att gå in och läsa i Vårdhandboken och hålla sig mer 

uppdaterad.  

Men jag tycker ändå som ny sjuksköterska var man bättre på att gå in och läsa 

kan jag säga på Vårdhandboken och nu är jag liksom ärlig och säger att man 

var bättre på att gå in och läsa och följa liksom vad det står där och hålla sig 

mer uppdaterad… men ibland blir det så att ser man att någon annan gör 

såhär och man nu ska, då gör jag med så, det är lite så att man faller in i den 

vanan…(Deltagare 5) 

Att gå in i Vårdhandboken är inget som intensivvårdssjuksköterskan gör regelbundet 

för att se om något uppdaterats, utan mer något som görs för att kontrollera om en 

kollega sagt att det finns nya riktlinjer. Ett arbetssätt kan då komma att förändras, just 

för att kollegorna har en påverkan. 

8.3 Den kliniska erfarenhetens betydelse 
En medvetenhet och god klinisk blick innebär oftast en viss vana och rutin, vilket gör 

att intensivvårdssjuksköterskan som arbetat några år lättare kan strukturera upp sitt 

arbete och följa nationella riktlinjer. Genom sin ansvarskänsla har 

intensivvårdssjuksköterskan också lättare för att uppsöka och följa de etablerade 

riktlinjerna. Erfarenhet kan dock även leda till att hen inte alltid tar till sig ny kunskap, 

utan arbetar på som tidigare. Intensivvårdssjuksköterskan upplever att den kliniska 

erfarenheten spelar roll i hur följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa 

infarter ser ut. 

8.3.1 Medvetenhet 

Intensivvårdssjuksköterskan är medveten om att det är viktigt att följa riktlinjerna för 

centralvenösa infarter. Det kommer ur det fortsatta sökandet efter evidensbaserad 

kunskap och den kliniska erfarenheten som intensivvårdssjuksköterskan bygger upp. 

En ökad medvetenhet för hygien, en ökad förståelse för vad följderna kan bli, gör att 

intensivvårdssjuksköterskan är medveten om vikten av att följa riktlinjerna för 

centralvenösa infarter. Dagligen ingår det i rutinen att titta över patienten, som en del 

av morgonrutinen, och då ska intensivvårdssjuksköterskan kontrollera infarter och 

förband för att avgöra om en åtgärd behövs eller inte. Det skapar även en förståelse 

för att avvikelser kan komma att orsaka patienten ett lidande. Att vara mer medveten 

om vad som kan hända och att frågor kring hygien aktualiseras påverkar att 

intensivvårdssjuksköterskan tänker till mer om hur hantering av centralvenösa 

infarter ska ske.  

…dom kan ju bli sjuka eller det kan göra ont, det blir ju ett, en form av 

lidande…dom får stanna en vecka till på sjukhus… (Deltagare 19) 

Trots en medvetenhet för att slarv med hantering kan ge infektioner håller sig 

intensivvårdssjuksköterskan inte alltid uppdaterad på nya riktlinjer, genom 
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Vårdhandboken eller annan form av information, vilket kan påverka följsamheten. 

Det kan vara slarv, okunskap och att intensivvårdssjuksköterskan inte vet hur hen 

skall göra för att uppsöka ny evidens som leder till att hen inte följer riktlinjerna för 

centralvenösa infarter. Intensivvårdssjuksköterskan gör ofta det som lärts in från 

början och uppdatering sker inte alltid, vilket gör att ny information som finns kan 

missas.  

8.3.2 Klinisk blick 

Intensivvårdssjuksköterskan upplever att riktlinjer för centralvenösa infarter frångås 

relativt ofta. Den kliniska blicken påverkas av den kliniska erfarenheten som 

intensivvårdssjuksköterskan bär med sig. Intensivvårdssjuksköterskan skapar sig en 

blick för att kunna se när det finns ett behov av att frångå riktlinjerna för att på bästa 

sätt ge omvårdnad till patienten. Ett orent förband, ett som lossnar eller inte sitter tätt 

kan påverka intensivvårdssjuksköterskan till att lägga om den oftare för att bibehålla 

aseptiken. Sett till patientens välbefinnande kan den även läggas om tidigare om 

förbandet fastnat i håret, vilket kan ge smärta, eller att en centralvenös dialyskateter 

sitter i samma instick som en centralvenös venkateter, vilket kan skapa tyngdkänsla 

och obehag. Att inte heller sänka huvudändan vid varje manipulation, eftersom det 

kan påverka patientens smärta, andning och välbefinnande, innebär att frångå 

riktlinjerna. Det betyder att intensivvårdssjuksköterskan ser att patienten skulle fara 

illa av att få huvudändan sänkt till planläge varje gång en manipulation sker. Det 

handlar om att avvika en del från riktlinjerna för att inte påverka patienten hela tiden 

utan låta patienten få en chans att vila. 

…när dom får ont så andas dom ju sämre och jobbar jag då med andningen 

hela tiden, sen ska jag hålla på och köra upp och ner, då får de ju inte vara 

ifred...ska jag höja och sänka hela tiden blir dom ständigt medvetna om att jag 

är där och grejar...och kan inte sova vidare… (Deltagare 14) 

Att arbeta med något ofta gör att intensivvårdssjuksköterskan skaffar sig en erfarenhet 

av hur saker skall göras. Erfarenheten påverkar även att intensivvårdssjuksköterskan 

kan ha ett vakande öga, är mer alert och har rutin på hur hen skall sköta patientens 

infarter under varje pass. Vikten av att ha en fungerande central infart beskrivs, 

fungerar inte den är det mycket annat som inte fungerar som följd till det. Har 

intensivvårdssjuksköterskan arbetat i många år har hen skapat sig en klinisk blick, 

arbetat in sina egna rutiner och nu sitter de i ryggmärgen.  

På en intensivvårdsavdelning har intensivvårdssjuksköterskan mer kontroll och mer 

vana att hantera centralvenösa infarter, vilket även kan göra att noggrannheten ökar 

för varje år som går och risktagande minskar. Det upplevs att vana finns för CVK 

eftersom det är så vanligt förekommande på intensivvårdsavdelning. PICC-line och 

Port-a-cath däremot ses inte lika ofta vilket gör att skötsel och hantering av dessa 

infarter kan slarvas med. Att ha vana kan dock också innebära att respekten för en 

centralvenös infart påverkas med tiden. 

…klart att respekten kanske för en…grej som är så funktionell den försvinner 

kanske lite med tiden… (Deltagare 1) 
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Det beskrivs att det viktigaste är att se på individen och utvärdera när saker och ting 

bör göras, inte stirra sig blind på de datum då en åtgärd regelrätt ska göras. 

8.3.3 Känna ansvar 

Intensivvårdssjuksköterskan känner ett ansvar för sitt arbete. Det upplevs att hen har 

ett ansvar för det som förväntas bli gjort och blir det inte det påverkar 

intensivvårdssjuksköterskan.  

Ja, så blir det inte gjort känns det ju jobbigt, som att man inte är färdig. 

(Deltagare 4) 

Intensivvårdssjuksköterskan känner ett ansvar för att uppmärksamma om det uppstår 

några komplikationer och i så fall meddela en läkare omedelbart, för hen vet att 

infektioner i centralvenösa infarter kan gå fort. Att hålla sig uppdaterad upplevs också 

som ett ansvar och här menar intensivvårdssjuksköterskan att Vårdhandboken kan 

vara bra att använda vid osäkerhet inför någon omvårdnadsåtgärd och skapar 

trygghet. Intensivvårdssjuksköterskan upplever även att allting förändras och att hen 

gör annorlunda idag än för några år sedan. Att intensivvårdssjuksköterskan inte gör 

likadant nu som tidigare beror på att hen genom sin ansvarskänsla tagit till sig av ny 

information som styrs av en vilja att göra rätt för patienten och upprätthålla sin egen 

kompetens. 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
För att utvärdera föreliggande studies styrkor och svagheter diskuteras den 

metodologiska ansatsen utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Genom hela studieprocessen har författarna haft studiesyftet framför sig eftersom 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) beskriver att det kan vara en utmaning att 

hålla den röda tråden genom processen. Det är författarnas ansvar att presentera 

studien så att trovärdigheten överförs till läsaren och sedan upp till läsaren att bedöma 

studiens kvalitet. Författarna har genom att lämna spår, i form av exempelvis citat, 

som skapar förståelse för hur och varför beslut tagits underlättat denna bedömning. 

9.1.1 Design 

En kvalitativ induktiv metodologisk ansats användes, vilken av författarna ansågs 

vara en relevant metod för att kunna inhämta material som skulle svara mot syftet.  En 

induktiv ansats syftar till att utgå från det textnära innehållet (Priebe & Landström, 

2017) och ansågs av författarna fånga vad texten verkligen innehöll. En kvalitativ 

design innebär att studera erfarenhet av ett levt fenomen och som Henricson och 

Billhult (2017) trycker på finns det inget fel i en upplevd erfarenhet, ej heller någon 

absolut sanning. Att genomföra en empirisk kvalitativ studie utgick från att det 

saknades tillräckligt mycket vetenskapliga artiklar för att kunna genomföra en 

litteraturstudie. Hade en kvantitativ metod använts hade inte samma djupa förståelse 

kunnat fångas (Henricson & Billhult, 2017).  
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9.1.2 Urval 

Urvalet var strategiskt eftersom författarna fokuserade på att hitta deltagare som 

skulle kunna ge information som svarade på syftet. Det skulle kunna tolkas som ett 

bekvämlighetsurval, men eftersom det fanns tillräckligt många 

intensivvårdssjuksköterskor som kunde ge stor variation och mättnad åt studiens syfte 

i närheten föll sig urvalet strategiskt. Hade författarna inte upplevt en mättnad hade 

ytterligare intensivvårdsavdelningar varit aktuellt. Wihlborg (2017) menar att 

strategiskt urval är viktigt för att nå hög variation av de upplevda erfarenheterna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna hade arbetat mellan 9 månader och 33 år, vilket ger en 

stor yrkesmässig bredd. Med denna inklusionskriterie, antal yrkesverksamma år, ville 

författarna fånga så variationsrika berättelser som möjligt av fenomenet som 

undersöktes. En hög grad av variation av erfarenhet hos de som skall deltaga i en 

studie påverkar möjligheten för överförbarhet av studiens resultat (Graneheim, 

Lindgren & Lundman, 2017; Wihlborg, 2017). Att arton deltagare var kvinnor och en 

var man bedömdes vara ett representativt urval för hur intensivvårdsavdelningarna 

såg ut. Deltagarna tillfrågades inte om ålder därför att ingen tolkning ville göras 

utifrån deras ålder eftersom det kunde leda till en begränsning. Tolkningen gjordes 

utifrån längden på deras yrkeserfarenhet vilket bedömdes vara av större vikt. De 

deltagare som valde att ingå i studien fick skriftlig och muntlig information, tid till att 

ta beslut om de ville medverka och fick själva anmäla sig vilket Kjellström (2017) 

beskriver krävs för att erhålla ett informerat samtycke.  

9.1.3 Datainsamling 

Då syftet var att undersöka erfarenheter av ett upplevt fenomen ansåg författarna att 

en kvalitativ forskningsintervju kunde ge svar på syftet, vilket styrks av Kvale och 

Brinkman (2014) vilka menar att den fångar nyanserade beskrivningar av den 

intervjuades erfarenhet. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gjordes av 

författarna, då det ansågs att öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor skulle 

kunna ge god mättnad åt resultatet. Intervjuguidens frågor formulerades med hjälp av 

författarnas förförståelse, med förslag på följdfrågor, och författarna ansåg att det var 

lättare att ställa relevanta frågor då en viss förförståelse fanns för fenomenet, vilket 

styrks av Graneheim och Lundman (2017). Det finns risk för att författarnas 

förförståelse påverkar utformningen av frågorna genom att utelämna detaljer som 

bedöms vara orelevanta och intervjuprocessen genom att författarna blir alltför 

ledande i intervjun. Friberg och Öhlén (2017) skriver att förförståelsen kan vara både 

positiv och negativ, genom fördomar kan den vara ett hinder för att se nya fakta men 

den kan även vara en möjlighet till ny förståelse. För att författarnas förförståelse inte 

skulle påverka svaren tilläts tystnader under intervjun så att deltagaren fick möjlighet 

att tänka efter och utveckla de svar som gavs. Enligt Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) är det viktigt att som författare vara medveten om sin förförståelse 

eftersom den kan påverka hur frågor ställs i en intervju, vilka följdfrågor som ställs 

och hur deltagarnas berättelser uppfattas och tolkas. Det i sin tur kan påverka 

trovärdigheten och pålitligheten till studieresultatet. Genom att hela arbetsprocessen 

utförts gemensamt, där båda författarnas resonemang diskuterats, bedöms 

trovärdigheten och pålitligheten till slutresultatet öka.  

Antalet intervjuer på arton stycken planerades genomföras då det redan från början 

bedömdes att intervjuerna skulle bli förhållandevis korta. Detta skulle generera i ett 
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resultat med bred variation av erfarenheter från deltagarna. Under processen tillkom 

en intervju, då en intensivvårdssjuksköterska skrev upp sig senare än andra, vilket 

gav sammanlagt nitton intervjuer. Författarna valde att utföra intervjun för att kunna 

ge ytterligare mättnad åt resultatet, samt att utesluta att inte relevant information gick 

förlorad. Efter ett tiotal intervjuer uppmärksammades att upprepningar skedde vilket 

tydde på datamättnad i materialet. Resterande intervjuer genomfördes för att inte 

utesluta eventuella nya infallsvinklar från kommande deltagare (Thorén-Jönsson, 

2017).  

För att få en ostörd miljö gjordes intervjuerna i ett rum avskilt från avdelningen, vilket 

kunde hjälpa deltagarna att släppa tankarna på arbetet och istället lägga fokus på 

intervjuerna. Danielsson (2017) skriver att en ostörd miljö skapar en trygghet och en 

god atmosfär vilket är viktigt för att intervju skall bli så innehållsrik som möjligt. För 

att registrera intervjuerna användes ljudbandspelare (diktafon) och mobiltelefon. 

Dubbla inspelningsenheter användes för att säkerställa att båda intervjupersonerna 

hade full tillgång till materialet, samt att det inte riskerar att gå förlorat vid eventuella 

tekniska missöden. Att ha intervjuer inspelade tillåter författarna att gå tillbaka för att 

fånga nyanser i intervjuerna; ord, tonfall och pauser registreras i permanent form 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

Intervjuerna gjordes tillsammans av författarna och Danielsson (2017) menar att om 

två intervjuare gör intervjuerna tillsammans kan den ena ställa frågorna och den andra 

anteckna. En nackdel skulle kunna vara enligt Danielsson (2017) att det gör 

deltagaren störd. Författarna upplevde inte detta som en nackdel, utan innan 

intervjuerna påbörjades förklarade författarna vem som gjorde intervjun och att den 

andra skötte det tekniska. Att alla intervjuer gjordes gemensamt styrker arbetet och 

betyder att de var lika. En risk med det är dock att det kan upplevas skrämmande för 

deltagarna, men som Brinkmann och Kvale (2005) skriver skulle en 

forskningsintervju aldrig kunna vara en dominansfri dialog mellan intervjuare och 

deltagare. Den styrs av intervjuarens projekt och kunskapsintresse vilket sätter 

agendan och styr konversationen. För att försöka minimera maktasymmetri försökte 

en ömsesidighet skapas och författarna stimulerade den intervjuade till att delge sina 

erfarenheter. Att författarna är studenter, jämfört med deltagarna som är 

färdigutbildade intensivvårdssjuksköterskor, bedöms också bidra till att 

maktasymmetrin utjämnas.  

En annan risk med semistrukturerade intervjuer som metod skulle kunna vara att 

intervjuerna påverkas av om författarna och deltagarna sedan tidigare har en nära 

relation till varandra. Det skulle kunna skapa en obalans i intervjuerna och påverka 

hur deltagarna ger svar på frågorna (Kjellström, 2017). Eftersom författarna inte hade 

en nära relation till deltagarna ansågs denna risk som minimal.  

De första transkriberingarna av intervjuerna genomfördes tillsammans av författarna 

för att säkerställa att de skrevs ut likvärdigt. Resterande intervjuer skrevs sedan ut 

jämt fördelat mellan författarna för att effektivisera arbetet. Intervjuerna skrevs ut 

ordagrant i talspråk för att inte missa nyanser i språket. Förekommande upprepningar 

som “mm” och liknande skrevs även ut. Ordagrann transkribering underlättar för 

författaren att se de olika nyanserna i texten (Danielsson, 2017; Kvale & Brinkmann, 

2014).  
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9.1.4 Analysprocess 

Innehållsanalysen som användes inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av en analysmodell. En svaghet i analysprocessen var att en del stora 

meningsenheter som innehöll flera olika betydelser initialt valdes ut och fick därför 

analyseras om. Graneheim och Lundman (2017) menar att detta kan vara en risk i den 

tidiga analysfasen. Koder ledde till underkategorier som endast passade i en kategori. 

Det är av vikt att ingen underkategori kan passa in i två kategorier, eftersom skapandet 

av kategorier är själva kärnan i innehållsanalysen och kategorierna skall kunna 

identifieras som en röd tråd genom hela processen (Graneheim och Lundman, 2004). 

Meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier skapades gemensamt av författarna vilket ger interkodarreliabilitet som 

Polit och Beck (2016) menar ökar tillförlitligheten av studieresultatet. 

Graneheim och Lundman (2017) skriver att det kan vara svårt för författaren att hålla 

sig alltför textnära under processen, då helheten av vad som sagts kan gå förlorat. En 

viss grad av tolkning kan underlätta för att kategorier skall framträda. Författarna 

anser sig ha varit textnära genom hela processen, men har använt en viss grad av både 

abstraktion och tolkning. För att stärka tillförlitligheten lästes och diskuterades 

intervjuerna av båda författarna, vilket leder till att det ytterligare säkerställs att 

tolkningen är densamma. Då endast kategorier framkom, vilket var vad författarna 

väntade sig under planeringsfasen, har nivån av tolkning inte överskridit graden av 

abstraktion. Eftersom författarna har genomfört analysprocessen gemensamt ökar det 

studieresultatets tillförlitlighet än mer (Lundman & Graneheim, 2017).  

9.1.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principerna har beaktats under studiens gång. För att värna om 

deltagarnas konfidentialitet nämndes inga namn under intervjun, inte heller skrevs 

namnen ner. Författarna utarbetade ett eget kodsystem för att kunna foga samman 

citat i arbetet med rätt intervju, detta helt utan att använda namn på deltagarna. 

Studiematerialet har förvarats inlåst och otillgängligt för någon utomstående (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

Författarna hade förväntningar att ämnet skulle vara ett känsligare än vad det visade 

sig vara. Författarna var noggranna med att beskriva för deltagarna att meningen med 

studien inte var att peka ut någon för att ha ett felaktigt arbetssätt, utan att belysa 

svårigheter som intensivvårdssjuksköterskan kan uppleva och stöta på. Deltagarna var 

öppna till ämnet och uttryckte forskningssyftet som något positivt och något som 

skulle gagna patienterna.  

Författarna gjorde en etisk egengranskning med stöd av mallen från Etikkommittén 

Sydost. Inga risker påvisades för deltagarna att delta i studien men författarna valde 

ändå att skicka in en ansökan till Etikkommittén Sydost för deras utlåtande. Tillbaka 

fick författarna några kommentarer på hur studiens etik kunde förbättras och vad 

författarna skulle tänka på. Författarna ansåg det av vikt att ta till sig kommitténs 

synpunkter, för att få goda etiska överväganden. Författarna valde att fördjupa sig i 

de etiska grundprinciperna och använda sig av dem när studiens etik planerades. 

Resultat från en kvalitativ studie likt denna kan inte generaliseras, men kan däremot 

vara överförbart till ett liknande kontext menar Danielsson (2017). Genom noggrann 
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beskrivning av metodens olika delar finns möjlighet till överförbarhet av 

studieresultatet på andra intensivvårdsavdelningar i Sverige (Mårtensson & Fridlund, 

2017).  

9.2 Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa intensivvårdssjuksköterskans 

upplevelser av följsamhet till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter. Resultatet 

belyser att intensivvårdssjuksköterskan hade stor vana och erfarenhet när det kom till 

centralvenösa infarter och generellt sett visste vilka riktlinjer som föreligger. Det 

fanns en övergripande enighet om vikten av att följa riktlinjerna för att patienten inte 

ska utsättas för några risker, men stundvis följdes de ändå inte. Vad som påverkade 

följsamheten var tiden, hur teamet arbetade kring patienten och hur 

intensivvårdssjuksköterskans kliniska erfarenhet implementerades. 

9.2.1 Tid 
Intensivvårdssjuksköterskan upplevde att tiden hade stor betydelse för följsamheten 

till riktlinjer för centralvenösa infarter. Resultatet visade att 

intensivvårdssjuksköterskan fick prioritera, vilket innebar att sätta andra uppgifter 

före en korrekt följsamhet till riktlinjerna för centralvenösa infarter. Flera studier 

beskriver hur intensivvårdssjuksköterskor och allmänsjuksköterskor arbetar med 

konkurrerande prioriteringar och hur de väljer en aktivitet framför en annan när båda 

inte kan göras samtidigt (Despins, Kim, Deroche & Song, 2019; Jeffrey & Pickler, 

2014; Patterson, Ebright & Saleem, 2011). I sin studie beskriver Jeffrey och Pickler 

(2014) hur sjuksköterskor på olika typer av avdelningar tvingas prioritera sina 

åtgärder mellan flera uppgifter baserat på patienttillståndet, vilket även 

uppmärksammades av intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie. Tydligast 

var prioriteringarna i en akut situation, då det handlar om liv och död. Då fanns inget 

alternativ utan det viktigaste var att exempelvis ge ett läkemedel, istället för att lägga 

tid på korrekt följsamhet. Intensivvårdssjuksköterskorna i föreliggande studie visade 

trots det att de var medvetna om vad följderna kunde bli, såsom infektioner. Genom 

att vara medveten om riskerna kan en etisk konflikt uppstå i akuta situationer. 

Sandman och Kjellström (2018) beskriver hur pliktetiken syftar till att sjuksköterskan 

ska utföra den rätta handlingen. I en situation på liv och död har sjuksköterskan plikt 

att utföra sina handlingar så snabbt som möjligt samtidigt som det finns en plikt att 

följa nationella riktlinjer för att förhindra en vårdrelaterad infektion, vilket kan skapa 

en konfliktkänsla.  

Donati et al. (2019) har undersökt hur intensivvårdssjuksköterskor upplever 

följsamheten till infektionsförebyggande riktlinjer i akuta situationer. Dessa riktlinjer 

beskrivs skydda både patienten och den individuella intensivvårdssjuksköterskan från 

en vårdrelaterad infektion och resultatet presenterar att intensivvårdssjuksköterskan 

upplever en tidskonflikt i dessa situationer - riktlinjerna kommer i konflikt med att 

rädda patientens liv, därför läggs det åt sidan och det mest nödvändiga prioriteras. 

Benner (1993) diskuterar att den mer erfarna sjuksköterskan bättre kan organisera, 

planera och prioritera de åtgärder som krävs vid stor arbetsbelastning. Sjuksköterskan 

lutar sig då mot sin kunskap och kliniska erfarenhet för att bedöma vilka 

omvårdnadsåtgärder som är viktigast, vilket också bibehåller patientsäkerheten i linje 

med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).  
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I resultatet påpekades att det för att spara tid var viktigt att ha en tillgänglighet till 

material.  När spritsuddar och sprit för att rengöra de centralvenösa infarterna fanns 

på sprutpumpsracket var det lättare att följa riktlinjer. Gurses och Carayon (2009) har 

i sin studie visat att intensivvårdssjuksköterskor ofta upplever att material som inte 

finns tillgängligt är ett hinder i arbetet. Carayon och Gürses (2005) har i en tidigare 

studie beskrivit hur intensivvårdssjuksköterskor berättar hur extra tid och arbete går 

åt till att uppsöka material. Ökad arbetsbelastning bland annat till följd av otillgängligt 

arbetsmaterial beskrivs ha en inverkan på patientsäkerheten och kvaliteten på vården, 

då det tar tid från när intensivvårdssjuksköterskan kan vara vid patientens sida. Jeffrey 

och Pickler (2014) beskriver hur sjuksköterskor upplever hinder när material och 

utrustning inte finns i närheten, vilket direkt påverkade hur vården utförs. Det 

beskrivs hur sjuksköterskor då tar genvägar i den vård de ger. Papastavrou, Andreou 

och Efstathiou (2014) menar också att när sjuksköterskor saknar tillräckligt med tid 

och resurser för att ge sina patienter all den vård de upplever att de behöver lägga 

vissa saker åt sidan. 

Intensivvårdssjuksköterskan upplevde mängden information att hålla sig uppdaterad 

i var överväldigande och ohanterbart. Det beskrevs att tiden inte fanns för att uppsöka 

ny information vilket Jeffrey och Pickler (2014) även visar i sin studie. De presenterar 

att sjuksköterskor upplever att de är så överbelastade med information, 

kompetensutvecklande strategier och förändring att det är svårt att hålla jämna steg 

med allt. Sjuksköterskan har mycket att hantera och veta om, vilket gör att hen måste 

anpassa sig. Föreliggande studie tar även upp stress som en påverkan på följsamheten 

till riktlinjer för centralvenösa infarter. Flera studier beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskor arbetar under stress (Alkhawaldeh, Soh, Mukhtar, Peng 

& Anshasi, 2019; Mohammadi, Mazloumi, Kazemi & Zeraati, 2015; Vahedian-Azimi 

et al., 2019), vilket Aloush och Alsaraireh (2018) menar kan påverka dem till att 

frångå riktlinjer för centralvenösa infarter. Det kan många gånger förklaras av antalet 

patienter som intensivvårdssjuksköterskan tar hand om. De menar att när 

intensivvårdssjuksköterskor har färre patienter att ta hand om är följsamheten till 

riktlinjer för centralvenösa infarter högre. Vidare beskriver de att det är av vikt att 

uppmärksamma intensivvårdssjuksköterskans arbetsbelastning för att bibehålla 

patientsäkerheten och förbättra vårdresultaten.  

Tid som vårdande begrepp har förankring i både hälsans och lidandets dimensioner. 

Tid kan ge lindring och frambringa hälsa genom att vårdaren ser hela patienten och 

låter hen få möjlighet att lida ut. Tid kan dock även bilda en motpol, tid som inte 

lindrar, och beskrivs som en brist och en barriär av väntande. I den vård som är 

tidspressad kan försummelser ske av det som uppfattas som mindre viktiga 

vårdåtgärder. Sjuksköterskan måste kunna se patienten och uppmärksamma hens 

behov, vilket kan vara svårt i en stressad situation. När vårdåtgärder ses som mindre 

viktiga eller försummas, på grund av tidsbrist, leder det till ett lidande för patienten 

som måste förebyggas från första början. Genom att sjuksköterskan erbjuder den 

vårdande gemenskapens tid kan en samvaro skapas mellan patient och sjuksköterska, 

där sjuksköterskan ser hela människan och patienten även känner sig sedd. Att se hela 

människan, ge patienten vårdande tid och låta hen få lida ut kan ge patienten en 

upplevelse av hälsa (Nurminen, 2017).  
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9.2.2 Teamarbete 

I vården av intensivvårdspatienten arbetar inte bara intensivvårdssjuksköterskan för 

att bibehålla patientsäkerheten utan hela teamet har detta som gemensamt mål. I en 

studie av Sexton, Thomas och Helmerich (2000) beskrivs att inom intensivvården är 

gemensamma diskussioner kring patienter en viktig del av vården och bidrar till en 

ökad säkerhet i vården kring patienten. De beskriver också att medlemmar i teamet 

inte upplever det något fel med att ifrågasätta kollegorna, även de med större 

erfarenhet. Wåhlin, Ek och Idvall (2010) skriver i sin studie att teamkänslan stärks av 

att ha ett tillåtande klimat, där all personal har en viktig roll i vården av patienten. Att 

ha kollegor att samtala och diskutera med stärker teamkänslan hos vårdpersonalen 

och bidrar till ett gott klimat på arbetsplatsen. Bristande kommunikation är en 

bidragande faktor till misstag i vården av patienten. Det lyfts i kärnkompetensen 

samverkan i team, som även trycker på tillvaratagande på vad teammedlemmarnas 

individuella expertis kan tillföra i en given vårdsituation (Disch, 2013). Benner 

(1993) beskriver också vikten av att ta vara på varandra som vårdlag. Genom att 

verkligen arbeta tillsammans kan en effektiv behandling ges till patienten, eftersom 

ingen i laget ensam kan klara av det - omvårdnaden är för krävande och för 

komplicerad för det. Även den mest avancerade sjuksköterskan eller experten 

behöver stöttning för att kunna leda omvårdnaden i teamet.  

För att omvårdnaden av patienten skall fungera och ha en struktur är det av vikt att 

alla i teamet också vet vad som skall göras. Till sin hjälp har teamet ronden, där de 

dagliga målen för patienten diskuteras. Det dagliga målbladet beskrivs av Dietz et al. 

(2014) som ett verktyg för kommunikation mellan vårdpersonalen över målen för 

patientens vård den dagen. Att använda sig av dagliga mål hjälper till att tydliggöra 

vad som skall göras och får alla att arbeta mot samma mål för patienten. I föreliggande 

studie erfor intensivvårdssjuksköterskan att personalen behöver bli bättre på att 

påminna varandra om att exempelvis infarter kanske inte längre behövs. Det är något 

som ska diskuteras på den dagliga ronden och även finnas med på journalbladet, men 

intensivvårdssjuksköterskan upplevde att detta kunde förtydligas. I det kontext 

studien utförs innefattar journalbladet de dagliga målen hos patienten och därför 

delvis tolkas som ett målblad. 

Den dagliga checklistan framkom i föreliggande studie som ett viktigt hjälpmedel 

teamet använder i omvårdnaden av patienten. Teixeira et al. (2013) skriver att 

konceptet med checklistor kommer från flygindustrin och militären, samt även 

intensivvården. Inom dessa arbetsområden är det mycket saker som kan ske på en 

gång och det kan vara en hjälp att ha en checklista för att inget ska missas. Hales, 

Terblanche, Fowler och Sibbald (2008) beskriver att inom verksamheter med hög 

stressnivå, som anestesi och akutsjukvård, används checklistor som ett kom ihåg för 

att inget skall glömmas. Teixeira et al. (2013) påvisar även att när checklistor blivit 

ordentligt implementerade i det dagliga arbetet blir de lätta att följa, vilket styrker att 

användning av checklistan kan vara ett kom ihåg för all vårdpersonal kring patienten 

i föreliggande studie. Hales, Terblanche, Fowler och Sibbald (2008) påvisar dock att 

trots att checklistor kan vara ett viktigt verktyg i arbetet kan de också vara ett hinder 

i vården. Om för mycket checklistor används är det risk att det uppstår en trötthet för 

dem och skulle kunna innebära en minskning av den kliniska bedömningen. I 

föreliggande studie framkom inga negativa tankar om checklistan utan 
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intensivvårdssjuksköterskan kände mer att listorna var ett stöd i det dagliga arbetet, 

en rutin för gemensamt teamarbete.  

Alla i teamet kring patienten arbetar olika. Föreliggande studie presenterar att alla 

vårdkategorier har sina kunskaper och är bra på att identifiera olika behov hos 

patienten, samt vikten av att föra denna information vidare. Det framkom även att det 

kan vara lätt att göra som andra, att anamma hur någon annan arbetar. Det var dock 

oklart varför detta förekom, varför det inte fanns något ifrågasättande, men skulle 

kunna förklaras av tilltro till den som har arbetat länge och har stor erfarenhet. Ses 

den erfarne arbeta på ett visst sätt så tar andra mindre erfarna efter. Som Benner 

(1993) beskriver behöver det dock inte alltid betyda att den erfarne har rätt, även den 

erfarne måste kontinuerligt inhämta relevant kunskap och ny evidens i sitt arbete. Det 

styrks också av Wåhlin, Ek och Idvall (2010) som menar att det är viktigt att hela 

tiden hålla sig uppdaterad och ta till sig nya kunskaper genom utbildning.  

Teamarbete är en gemensam handling, där varje medlem bidrar med sina färdigheter, 

samt var och ens intresse blir ett bidrag till gruppens gemensamma mål.  Genom att 

ha gemensamma mål, förståelse för varandra, respekt, god kommunikation och en 

öppenhet skapas goda förutsättningar för ett gott samarbete vilket ger ökad kunskap 

till teamet kring patienten som i sin tur bidrar till en säkrare vård för patienten (Disch, 

2013). Genom att arbeta tillsammans och uppmärksamma varandra på patientens 

behov kan teamet även lära att känna igen och lindra patientens lidande. Som Eriksson 

och Lindström (2003) beskriver innebär vårdandet en värdighet för patienten som 

skapas av en gemenskap som är inneslutande i den mening att den tillägnas den 

enskilde. En vårdande gemenskap innebär på så vis att inte förorsaka patienten ett 

vårdlidande (a.a.). Ett välfungerande teamarbete kan därför leda till ett minskat 

lidande för den enskilda patienten. 

9.2.3 Klinisk erfarenhet 

Intensivvårdssjuksköterskan i studien var medveten om risker med att frångå riktlinjer 

för centralvenösa infarter och hur det kunde påverka patienten i form av vårdrelaterad 

infektion och vårdlidande. Brunelli, Turenne, Sibbel, Hunt och Pfaffle (2016) 

beskriver att infektioner orsakade av centralvenösa infarter är förknippade med ökade 

vårdkostnader, förlängda vårdtider och en ökad patientmortalitet. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att den vård som inte är vårdande är vården som får negativa 

konsekvenser för patienten. En vårdrelaterad infektion innebär ett lidande orsakat av 

vården. Eriksson (2018) beskriver vårdlidandet som ett hot mot livet och något som 

med alla medel bör elimineras. Arman (2017) menar att ett vårdlidande kan nå djupare 

än det synliga och kroppsliga, att det påverkar hela patienten. En patient på en 

intensivvårdsavdelning är redan skör och skulle hen drabbas av en vårdrelaterad 

infektion påverkar det än mer möjligheten till att kunna återhämta sig till hälsa igen, 

både fysiskt och psykiskt. Här är det intensivvårdssjuksköterskans uppgift att arbeta 

för att förhindra skapandet av ett vårdlidande. Utöver det handgripliga arbetet läggs 

även fokus på den själsliga vården som Eriksson (2018) menar gör patienten delaktig, 

känner sig bekräftad och förstådd samt minskar oro och ängslighet.  

I kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor betonas att sjuksköterskan 

skall arbeta för att förhindra skada och använda sig av vetenskaplig forskning och 
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evidens. Sjuksköterskan ska även arbeta efter standardiserade riktlinjer, använda 

basala hygienrutiner för omvårdnad, ha en kunskap om vårdrelaterade infektioner och 

arbeta för att förhindra dem och dess komplikationer (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2017) betonar också vikten av att sjuksköterskan använder 

evidensbaserad vård, samt skapar en god och säker vård och verkar för att förhindra 

skada och lidande hos patienten. Det beskrevs i resultatet att 

intensivvårdssjuksköterskan inte alltid håller sig uppdaterad när det kommer till 

riktlinjer, utan jobbar på som hen alltid har gjort. Att inte titta på PM och 

uppdateringar som gjorts i Vårdhandboken påverkar intensivvårdssjuksköterskans 

kunskaper kring att hantera centralvenösa infarter, vilket i längden påverkar patienten. 

Jeffrey och Pickler (2014) beskriver också i sin studie att sjuksköterskor kan glömma 

eller helt enkelt vara ovetande om vad det är som krävs för att följa riktlinjer. Florence 

Nightingale (1989) är en av grundarna till den moderna omvårdnaden och hon 

förespråkade att okunskap är ett hinder för att ge en god och säker omvårdnad till 

patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett vårdlidande uppstår i avsaknad 

av reflektion, bristande kunskap och omedvetet handlande vilket sjuksköterskan 

måste uppmärksamma och motverka. Föreliggande studie påvisar att det kan finnas 

de som inte tar till sig ny evidensbaserad kunskap, utan istället förlitar sig på sin 

kliniska erfarenhet. Öhrn (2013) skriver att det krävs att sjuksköterskan integrerar en 

evidensbaserad kunskap i sitt arbete för att kunna utöva säker vård och därmed inte 

äventyra patientsäkerheten.   

I resultatet syns att med klinisk erfarenhet utvecklas intensivvårdssjuksköterskans 

kliniska blick och hjälper hen att ge patienten en god, patientsäker vård. Schubert, 

Glass, Clarke, Schaffert-Witvliet och De Geest (2007) pekar på att en viktig 

komponent som sjuksköterskor använder sig av i prioritering av en omvårdnadsåtgärd 

är sin kliniska blick. Det är en kognitiv aktivitet som involverar problemlösning, 

kliniskt beslut, bedömning, kritiskt tänkande, diagnostisk resonemang och intuition 

som påverkas av besluttagarens värderingar och det sammanhang där beslutet fattas 

(Harvey et al., 2016). Benner (1993) menar att för att sjuksköterskan ska kunna 

utveckla sin kliniska blick och bli en expert inom sitt område krävs klinisk erfarenhet 

i symbios med teori. En intuitiv medvetenhet är viktigt när sjuksköterskan fattar beslut 

kring patientens omvårdnad, där den novise sjuksköterskan bevisas ha en liten 

förmåga att identifiera vad och hur saker bör göras. Den kliniska erfarenhet som 

sjuksköterskan har används i alla beslut som tas och handlingar som görs och det 

stirras inte blint på regler och riktlinjer för hur saker ska utföras (a.a.). Förmågan att 

se hela patienten utvecklas ju mer erfarenhet och vana som sjuksköterskan erhåller 

(King & Macleod Clark, 2002) och riktlinjer frångås när intensivvårdssjuksköterskan 

ser behoven hos patienten. Omläggning av infarten kan ske tidigare eller huvudändan 

sänks inte varje gång den ska manipuleras. Genom att se dessa behov som patienten 

har och göra något aktivt leder till den bästa möjliga vården. Wåhlin, Ek och Idvall 

(2010) beskriver hur intensivvårdspersonal snabbt kan se att något inte står rätt till 

hos en patient och agera, genom att använda både sin praktiska och teoretiska 

kunskap. Genom att använda praktisk kunskap i kombination med teoretiskt vetande 

görs en tolkning av patientens individuella behov och den bästa möjliga vården ges.   
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Intensivvårdsjuksköterskan i föreliggande studie erfar att hen har ett ansvar för 

följsamheten till riktlinjer för centralvenösa infarter. Leonenko och Drach-Zahavy 

(2016) bekräftar att sjuksköterskor som upplever ansvar och skyldighet sannolikt 

utelämnar eller försenar mindre av omvårdnadsåtgärderna som behövs. Det ökar 

istället medvetenheten och motivationen till att agera enligt standardiserade riktlinjer. 

De som beskrev en ansvarskänsla var också mer benägna att uppdatera sina 

kunskaper, det sågs som ett ansvar för den egna professionen och utvecklingen att 

inhämta och implementera evidens i arbetet. Som Sandman och Kjellström (2018) 

beskriver innebär det professionella ansvaret det ansvar som finns i arbetet och vad 

som väljs och inte väljs att utföras. Sjuksköterskan bär ett ansvar för sitt 

yrkesutövande och de handlingar som utförs. Ansvar för handlandet förutsätter dock 

att sjuksköterskan gör val och reflekterar över vad det kan få för konsekvenser. 

Genom sin kliniska erfarenhet kan sjuksköterskan skapa sig en tydligare helhetssyn 

över patienten, se den verkliga människan bortom sjukdomen. Med ökad erfarenhet 

och kunskap har sjuksköterskan lättare för att se specifika behov hos den enskilda 

patienten, vilket visar på den ökade helhetssynen. Som Eriksson (2018) beskriver att 

genom en hel syn på människan kan vårdandet upplevas som värdigt, respektfullt och 

icke fördömande, vilket leder till en minskat lidande för patienten. 

Förutom ett individuellt lidande för patienten innebär vårdrelaterade infektioner till 

följd av en centralvenös infart även ökade kostnader för samhället i stort. Användning 

av bredspektrum antibiotikabehandling som följd av en vårdrelaterad infektion 

innebär också en ökad risk för antibiotikaresistens. Förebyggande åtgärder för att 

förhindra vårdrelaterad infektion är en del i att förhindra spridandet av 

antibiotikaresistens (Världshälsoorganisationen, 2002; Öhrn, 2013), vilket ökar 

patientsäkerheten.  

10 Kliniska implikationer 

Förhoppningen är att studien skall leda till en ökad medvetenhet och kunskap som i 

slutändan främjar hälsa hos patienter i intensivvården. Resultatet som framkommit 

pekar på att intensivvårdssjuksköterskan har en bred klinisk erfarenhet när det 

kommer till hantering av centralvenösa infarter. Samtidigt finns det behov av 

kontinuerlig utbildning och intensivvårdssjuksköterskan anser sig bli hjälpt av att få 

påminnelser i sitt arbete. Då det framkom att det är ett stort flöde på information kan 

det vara aktuellt med korta informationstillfällen, eller att veckans/månadens rutin 

presenterar när det kommer nya riktlinjer om olika omvårdnadsåtgärder. 

Organisationen bör se över om det krävs en minskning av 

intensivvårdssjuksköterskans arbetsbörda för att ge hen mer tid till den enskilda 

intensivvårdspatienten och tillfälle att uppsöka ny evidens för att öka 

patientsäkerheten. Att intensivvårdssjuksköterskan får möjlighet till att ge mer 

vårdande tid till patienten leder till att hela patienten blir sedd och får den vård som 

behövs för att åter finna hälsa. Genom att skapa utrymme till att stärka 

vårdpersonalens samarbete och lagkänsla kan även det bidra till ett minskat 

patientlidande och ökad säkerhet. 
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11 Slutsats 

Denna studie bidrar till ökad kunskap om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser 

av följsamhet till riktlinjer för centralvenösa infarter. Förbättringar bör fokusera på 

organisationen som helhet samt individen och kopplingen mellan de två. Det krävs en 

organisatorisk förändring för att kunna ge intensivvårdssjuksköterskan mer tid till att 

uppsöka ny evidens och därmed förbättra följsamheten. Mer tid, och struktur av tidens 

fördelning på intensivvårdsavdelningen, hade kunnat påverka patientsäkerheten och 

följsamheten till riktlinjer för centralvenösa infarter. Ytterligare förbättringspotential 

skulle vara kortare utbildningstillfällen eller uppdateringar när riktlinjer förändras. En 

ökad möjlighet till kunskapsutveckling för intensivvårdssjuksköterskan kan ha 

inflytande på hela teamets arbete. Den enskilda intensivvårdssjuksköterskans kliniska 

erfarenhet bör också tas i beaktande och användas för att vidareutveckla en 

patientsäker vård och stärka följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa 

infarter. Det för att minimera ett vårdlidande för den enskilda patienten och istället 

låta patienten bli sedd och kunna uppnå hälsa.  

Vidare forskning kring följsamhet till riktlinjer för centralvenösa infarter är relevant 

då vårdrelaterade infektioner är ett fortsatt hot mot patientsäkerheten och 

antibiotikaresistens är ett globalt ökande problem. Fortsatt forskning skulle kunna 

innebära att göra liknande studier där centralvenösa infarter är vanligt förekommande. 

Det för att belysa vad sjuksköterskor upplever påverkar följsamheten till riktlinjer för 

centralvenösa infarter - och därefter jämföra resultatet med föreliggande studie. 

Utifrån framkommet resultat kan sjukhusövergripande förbättringsförslag utvecklas 

vilket är en del av sjuksköterskans kompetensbeskrivning.  

  



 

28 

 

12 Referenser  

Alkhawaldeh, J.M.A., Soh, K.L., Mukhtar, F.B.M., Peng, O.C. & Anshasi, H.A. 

(2019). Stress management interventions for intensive and critical care nurses: A 

systematic review. Nursing in Critical Care, 25(2), 84-92. doi: 10.1111/nicc.12489 

 

Aloush, S. (2018). Educating intensive care unit nurses to use central venous 

catheter infection prevention guidelines: effectiveness of an educational course. 

Journal of Research in Nursing, 23(5), 406–413. doi: 10.1177/1744987118762992 

 

Aloush, S.M. & Alsaraireh, F.A. (2018). Nurses’ compliance with central line 

associated blood stream infection prevention guidelines. Saudi Medical Journal, 

39(3), 273-279. doi: 10.15537/smj.2018.3.21497 

 

Appelgren, P., Hellström, I., Weitzberg, E., Söderlund, V., Bindslev, L. & Ransjö, 

U. (2001). Risk factors for nosocomial intensive care infection: a long-term 

prospective analysis. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 45(6), 710-719. doi: 

10.1034/j.1399-6576.2001.045006710.x 

 

Arman, M. (2017). Lidande. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2 uppl., s. 185-196). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Barnsteiner, J. (2013). Säker vård. I G. Sherwood & J. Barnsteiner (Red.), Kvalitet 

och säkerhet inom omvårdnad - sex grundläggande kärnkompetenser (s. 125-143). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Benner, P. (1993). Från novis till expert - mästerskap och talang i 

omvårdnadsarbetet. Lund: Studentlitteratur 

 

Berglund, M., Westin, L., Svanström, R. & Johansson Sundler, A. (2012). Suffering 

caused by care – Patients’ experiences from hospital settings. International Journal 

of Studies on Health and Well-being, 7, 1-9. doi: 10.3402/qhw.v7i0.18688 

 

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2005). Confronting the ethics of qualitative research. 

Journal of Constructivist Psychology, 18(2), 157-181. doi: 

10.1080/10720530590914789  

 

Brunelli, S M., Turenne, W., Sibbel, S., Hunt, A. & Pfaffle, A. (2016). Clinical and 

economic burden of bloodstream infections in critical patients with central venous 

catheters. Journal of Critical Care, 35(2016), 69-74. doi:10.1016/j.jcrc.2016.04.035 

 

Burnett, E., Lee, K., Rushmer, R., Ellis, M., Noble, M. & Davey, P. (2010). 

Healthcare-associated infection and the patient experience: a qualitative study using 

patient interviews. Journal of Hospital Infection, 74, 42-47. doi: 

10.1016/j.jhin.2009.07.027 

 



 

29 

 

Carayon, P. & Gürses, A.P. (2005). A human factors engineering conceptual 

framework of nursing workload and patient safety in intensive care units. Intensive 

and Critical Care Nursing, 21(5), 284-301. doi: 10.1016/j.iccn.2004.12.003 

 

Currie, K., Melone, L., Stewart, S., King, C., Holopainen, A., Clark, A.M. & Reilly, 

J. (2018). Understanding the patient experience of health care–associated infection: 

A qualitative systematic review. American Journal of Infection Control, 46, 936-

942. doi: 10.1016/j.ajic.2017.11.023 

 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande - det onödiga lidandet. Vård i Norden, 22(63), 4-

8. doi: 10.1177/010740830202200101 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande – i teori och praxis. 

Stockholm: Natur och Kultur 

 

Danielsson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad (s.143-

154). Lund: Studentlitteratur 

 

Despins, L.A., Kim, J.H., Deroche, C. & Song, X. (2019). Factors influencing how 

intensive care unit nurses allocate their time. Western Journal of Nursing Research, 

41(11), 1551-1575. doi: 10.1177/0193945918824070 

 

Dietz, A.S., Pronovost, P.J., Mendez- Tellez, P.A., Wysiel, R., Marsteller, J.A., 

Thompson, D.A. & Rosen, M.A. (2014). A systematic review of teamwork in the 

intensive care unit: What do we know about teamwork, team tasks, and 

improvement strategies? Journal of Critical Care, 29(2014), 908-914. 

doi:10.1016/j.jcrc.2014.05.025 

 

Dimick, J.B., Pelz, R.K., Consunji, R., Swoboda, S.M., Hendrix, C.W. & Lipsett, 

P.A. (2001). Increased resource use associated with catheter-related bloodstream 

infection in the surgical intensive care unit. The Archives of Surgery, 136, 229-234. 

doi: 10.1001/archsurg.136.2.229 

 

Disch, J. (2013) Samverkan i team. I G. Sherwood & J. Barnsteiner (Red.), Kvalitet 

och säkerhet inom omvårdnad - sex grundläggande kärnkompetenser (s. 79-98). 

Lund: Studentlitteratur 

 

Donati, D., Biagioli, V., Cianfrocca, C., Marano, T., Tartaglini, D. & De Marinis, 

M.G. (2019). Experiences of compliance with standard precautions during 

emergencies: A qualitative study of nurse working in intensive care units. Applied 

Nursing Research, 49, 35-40. doi: 10.1016/j.apnr.2019.07.007 

 
Ekman, I. & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård – teori och tillämpning. I A.-

K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlèn (Red.), 

Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden (s. 29-53). Lund: Studentlitteratur  

 



 

30 

 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: vetenskapen om vårdandet - om det tidlösa i 

tiden. Stockholm: Liber  

 

Eriksson, K. & Lindström, U.Å. (2003). Klinisk vårdvetenskap. I K. Eriksson & 

U.Å. Lindström (Red.), Gryning II - Klinisk vårdvetenskap (s. 3-20). Vasa: 

Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi 

 

Folkhälsomyndigheten (2019). Patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner. 

Hämtad 2019-12-16 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-

vardrelaterade-infektioner/ 

 

Friberg, F. & Öhlén, J. (2017). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad 

(s. 301-323). Lund: Studentlitteratur 

 

Frykholm, P., Pikwer, A., Hammarskjöld, F., Larsson, A.T., Lindgren, S., Lindwall, 

R., Taxbro, K., Oberg, F., Acosta, S. & Akeson, J. (2014). Clinical guidelines on 

central venous catheterisation. Swedish Society of Anaesthesiology and Intensive 

Care Medicine. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58(5), 508-524. doi: 

10.1111/aas.12295 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 

Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (s. 219-233). Lund: Studentlitteratur 

 

Graneheim, U.H., Lindgren, B.-M. & Lundman, B. (2017). Methodological 

challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education 

Today, 56, 29-34. doi: 10.1016/j.nedt.2017.06.002 

 

Gurses, A.P. & Carayon, P. (2009). Exploring performance obstacles of intensive 

care nurses. Applied Ergonomics, 40(3), 509-518. 

doi:  10.1016/j.apergo.2008.09.003 

 

Hales, B., Terblanche, M., Fowler, R. & Sibbald, W. (2008). Development of 

medical checklists for improved quality of patient care. International Journal for 

Quality in Health Care, 20(1), 22-30. doi: 10.1093/intqhc/mzm062 

 

Harvey, C., Willis, E., Henderson, J., Hamilton, P., Toffoli, L., Verrall, C., ... 

Abery, E. (2016). Priced to care: Factors underpinning missed care. Journal of 

Industrial Relations, 58(4), 510–526. doi: 10.1177/0022185616638096 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-vardrelaterade-infektioner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-vardrelaterade-infektioner/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/patientsakerhet-och-vardrelaterade-infektioner/


 

31 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad (s. 111-

119). Lund: Studentlitteratur 

 

Jeffrey, A.D. & Pickler, R.H. (2014). Barriers to nurses’ adherence to central 

venous catheter guidelines. The Journal of Nursing Administration, 44(7/8), 429-

435. doi: 10.1097/NNA.0000000000000094 

 

Johansson, E. & Wallin, L. (2013). Evidensbaserad vård. I A.-K. Edberg, A. 

Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk & J. Öhlén (Red.), Omvårdnad på 

avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (s. 103-

139). Lund: Studentlitteratur  

 

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T. & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av 

vården – vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88(2), 4-8. 

doi: 10.1177/010740830802800202 

 

Kelly, L.J. (2017). The experience of patients living with a vascular access device. 

Journal of Nursing, 26(19), 536. doi: 10.12968/bjon.2017.26.19.S36 

 

King, L. & Macleod Clark, J. (2002). Intuition and the development of expertise in 

surgical ward and intensive care nurses. Journal of Advanced Nursing, 37(4), 322-

329. doi: 10.1046/j.1365-2648.2002.02105.x 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod - från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur 

 

Krippendorff, K. (1980). Content analysis. An introduction to its methodology. 

London: Sage publications Ltd 

 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Leonenko, M. & Drach-Zahavy, A. (2016). “You are either out on the court, or 

sitting on the bench”: Understanding accountability from the perspectives of nurses 

and nursing managers. Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2718-2727. doi: 

10.1111/jan.13047 

 

Lundman, B. & Graneheim, U.H. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I B. Höglund 

Nielsen & M. Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård (s. 219-234). Lund: Studentlitteratur 

 

Mohammadi, M., Mazloumi, A., Kazemi, Z. & Zeraati, H. (2015). Evaluation of 

mental workload among ICU ward nurses. Health Promotion Perspectives, 5(4), 

280-287. doi: 10.15171/hpp.2015.033 

 



 

32 

 

Morrisson, T. (2012). Qualitative analysis of central and midline care in the 

medical/surgical setting. Clinical Nurse Specialist Journal, 26(6), 323-328. doi: 

10.1097/NUR.0b013e31826e3f2a 

 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – Från idé till examination inom 

omvårdnad (s. 421-438). Lund: Studentlitteratur 

 

Nightingale, F. (1989). Anteckningar om sjukvård – ur vårt tidsperspektiv (Ny uppl., 

med tillägg). Skellefteå: Artemis 

 

Nurminen, M. (2017). Tid - vårdande tid. I L.Wiklund Gustin & I Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp - i teori och praktik (s. 237-246). Lund: Studentlitteratur 

 

Papastavrou, E., Andreou, P. & Efstathiou, G. (2014). Rationing of nursing care and 

nurse-patient outcomes: a systematic review of quantitative studies. International 

Journal of Health Planning and Management, 29(1), 3-25. doi: 10.1002/hpm.2160 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Patterson, E.S., Ebright, P.R. & Saleem, J.J. (2011). Investigating stacking: how do 

registered nurses prioritize their activities in real-time? International Journal of 

Industrial Ergonomics, 41(4), 389-393. doi: 10.1016/j.ergon.2011.01.012 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: Generating and assessing 

evidence for nursing practice (10 uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - Grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 25-

42). Lund: Studentlitteratur 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 

(2012). Kompetensbeskrivning - legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Stockholm: Svensk 

Sjuksköterskeförening. Hämtad 2020-01-06 från http://www.aniva.se/wp-

content/uploads/2014/12/kompetensbeskrivning_intensivvard.pdf  

 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2018). Etikboken - Etik för vårdande yrken. (2 

uppl.). Lund: Studentlitteratur 

 

Schubert, M., Glass, T.R., Clarke, S.P., Schaffert-Witvliet, B. & De Geest, S. 

(2007). Validation of the basel extent of rationing of nursing care instrument. 

Nursing research, 56(6), 416-424. doi: 10.1097/01.NNR.0000299853.52429.62 

 

http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/kompetensbeskrivning_intensivvard.pdf
http://www.aniva.se/wp-content/uploads/2014/12/kompetensbeskrivning_intensivvard.pdf


 

33 

 

Sexton, J.B., Thomas, E.J. & Helmerich, R.L. (2000). Error, stress, and teamwork in 

medicine and avaiation: cross sectional surveys. British Medical Journal, 320 

(7237), 745-749. doi:10.7771/2327.1019 

 

SFS 2003:460. Etikprövningslagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 

från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460  

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 

från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-

659  

 

Sjuksköterskornas samarbete i Norden (2003). Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden. Hämtad 2020-01-13 från 

https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/27234/mod_folder/content/0/Fulltext/Etiska

%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnadsforskning%20i%20Norden?f

orcedownload=1  

 

Socialstyrelsen (2020). Agera för säker vård – Nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 2020-04-01 från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf  

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2018). Riktlinjer för central 

venkateterisering. Hämtad 2020-01-03 från https://sfai.se/wp-

content/uploads/2015/02/CVK_riktlinjer-inkl-Appendix.pdf 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening. Hämtad 2020-01-06 från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf  

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (2011). Infektioner vid centrala venösa 

infarter - Åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges Kommuner och 

Regioner. Hämtad 2020-05-11 från https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-

627-9.pdf  

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (2014). Vårdrelaterade infektioner – 

framgångsfaktorer som förebygger. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. 

Hämtad 2020-03-31 från https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/978-91-7585-

109-9.pdf  

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (2020). Riskområden inom 

patientsäkerhet. Stockholm: Sveriges Kommuner och Regioner. Hämtad 2020-03-

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/27234/mod_folder/content/0/Fulltext/Etiska%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnadsforskning%20i%20Norden?forcedownload=1
https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/27234/mod_folder/content/0/Fulltext/Etiska%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnadsforskning%20i%20Norden?forcedownload=1
https://moodle.med.lu.se/pluginfile.php/27234/mod_folder/content/0/Fulltext/Etiska%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnadsforskning%20i%20Norden?forcedownload=1
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/CVK_riktlinjer-inkl-Appendix.pdf
https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/CVK_riktlinjer-inkl-Appendix.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-627-9.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7164-627-9.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/978-91-7585-109-9.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/978-91-7585-109-9.pdf


 

34 

 

31 från 

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket.4493.html  

 

Teixeira, P., Inaba, K., Du Bose, J., Melo, N., Bass, M., Belzberg, H. & 

Demetriades, D. (2013). Measurable outcomes of quality improvement using a daily 

quality rounds checklist: Two-year prospective analysis of sustainability in a 

surgical intensive care unit. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 75(4), 717-

721. doi: 10.1097/TA.0b013e31829d27b6  

 

Thorén-Jönsson, A.L. (2017). Grounded theory. I  B. Höglund Nielsen & M. 

Granskär (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 153-

176). Lund: Studentlitteratur 

 

Vahedian-Azimi A., Hajiesmaeili, M., Kangasniemi, M., Fornés-Vives, J., 

Hunsucker, R.L., Rahimibashar, F., ... Miller, A.C. (2019). Effects of Stress on 

Critical Care Nurses: A National Cross-Sectional Study. Journal of Intensive Care 

Medicine, 34(4), 311-322. doi: 10.1177/0885066617696853 

 

Valencia, C., Hammami, N., Agodi, A., Lepape, A., Herrejon, E.P., Blot, S., 

Vincent, J.-L. & Lambert, M.-L. (2016). Poor adherence to guidelines for 

preventing central line-associated bloodstream infections (CLABSI): results of a 

worldwide survey. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 5(49), 1-8. doi: 

10.1186/s13756-016-0139-y 

 

Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2020-05-04 

från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Vincent, J.-L. (2003). Nosocomial infections in adult intensive-care units. The 

Lancet, 361(9374), 2068-2077. doi: 10.1016/S0140-6736(03)13644-6 

 

Världshälsoorganisationen, WHO (2002). Prevention of hospital-acquired infections 

A practical guide 2nd edition. World Health Organization: Department of 

Communicable Disease, Surveillance and Response. Hämtad 2020-05-10 från 

https://www.who.int/csr/resources/publications/whocdscsreph200212.pdf?ua=1 

 

Wihlborg, M. (2017). Fenomenografi. I B. Höglund Nielsen & M. Granskär (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 107-123). Lund: 

Studentlitteratur 

 

World Medical Association, WMA. (2013). Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2020-05-29 

från https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

 

Wåhlin, I., Ek, A.-K. & Idvall, E. (2010). Staff empowerment in intensive care: 

Nurses’ and physicians’ lived experiences. Intensive and Critical Care Nursing, 

26(5), 262-269. doi: 10.1016/j.iccn.2010.06.005 

https://skr.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket.4493.html
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.who.int/csr/resources/publications/whocdscsreph200212.pdf?ua=1
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


 

35 

 

 

Öhrn, A. (2013). Säker vård. I A.-K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, 

H. Wijk & J. Öhlèn (Red.), Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområden (s. 181-215). Lund: Studentlitteratur 

  



 

I 

 

Bilaga A - Intervjuguide 
 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans följsamhet till nationella 

riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter. 

Intervjuaren presenterar sig och försäkrar sig om att respondenten förstår syftet med intervjun. Informerar 

om att inga namn kommer att nämnas. 

 

Frågor 

1. Hur länge har Du arbetat som intensivvårdssjuksköterska? 

 

2. Vad tänker Du kring följsamheten av riktlinjerna för hantering av CVI? 

3. Hur arbetar Du på IVA utifrån riktlinjerna? 

 

4. Har Du någon situation som Du kan berätta om, med hög eller låg följsamhet? 

5. Vad tror Du kan vara orsak till att följsamheten ibland är låg när det kommer till handhavandet av 

CVI? 

6. Finns det faktorer som skulle kunna få Dig att frångå de nationella riktlinjerna som återfinns i 

Vårdhandboken eller på Din avdelning? När i så fall? 

 

7. Vill Du tillägga något om ämnet eller annat som vi författare kan ta med oss vidare i vårt arbete 

kring detta?  

 

För att få en djupare nyans av svaren kan frågor så som ”utveckla, beskriv, berätta, hur, varför, när” 

användas. Förslag på följdfrågor: 

o Tänker Du på om det kan få några följder för Dig eller patienten att rutinerna inte följs? 

o Tänker Du på hur det kan påverka patienten?  

o Vad kan det ha för konsekvenser? 

  



 

II 

 

 

Bilaga B - Till verksamhetschef - Informationsbrev och förfrågan om samtycke  
 
Informationsbrev angående en intervjustudie:  

Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till nationella riktlinjer för 

hantering av centralvenösa infarter 
 
Förfrågan om tillåtelse att utföra en forskningsstudie med intensivvårdssjuksköterskor 

 
Vi, Madeleine Hultqvist och Michelle Lundkvist, är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning intensivvård på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att genomföra ett magisterarbete 

inom huvudämnet vårdvetenskap. Vi har valt att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter. 

 

Sjuksköterskan på intensivvårdsavdelning har en viktig roll i det infektionsförebyggande arbetet och 

forskning finns som beskriver brister i sjuksköterskans följsamhet till rekommendationer för hur 

centralvenösa infarter skall hanteras. Faktorer som påverkar följsamheten är flertaliga men inga studier har 

i Sverige utförts där intensivvårdssjuksköterskans perspektiv belyses. Föreliggande studie avser undersöka 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter sett ur 

intensivvårdssjuksköterskans perspektiv och önskar därför Er tillåtelse att tillfråga 18 

intensivvårdssjuksköterskors deltagande i denna intervjustudie.  

 

Intervjuerna är planerade att genomföras på IVA och THIVA. För att bäst representera populationen 

önskas att dessa kriterier uppfylls: intensivvårdssjuksköterskor deltar från vardera avdelning med 

varierande antal år inom yrket. Intervjuerna som studien bygger på innehåller några frågor och beräknas ta 

20-30 minuter att besvara. Frågorna kommer att behandla ämnet centralvenösa infarter, dess hantering och 

patientsäkerhet. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att deltagaren kan vara 

med och styra intervjun. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. 

Konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet och vid 

publicering kommer det inte att gå att koppla resultatet till en enskild individ. Materialet kommer endast 

att användas till denna studie och kommer att raderas efter avslutning. Deltagarna kommer att få skriftlig 

och muntlig information innan samtycke inhämtas och intervjuerna genomförs.  

 

Inför påbörjan av studien har en etisk egengranskning genomförts och etiskt godkännande har inhämtats 

från Etikkommittén Sydost. Studieresultatet kommer att publiceras som en magisteruppsats och finnas på 

Linnéuniversitetets hemsida samt informationsblad kommer att sättas upp på en tavla på IVA och THIVA 

för att presentera studieresultatet.  

 

Vår förhoppning är att studien skall leda till en ökad medvetenhet och kunskap som i slutändan gagnar 

patienterna. 

 

Om Du ger Ditt godkännande till studien, var god lämna Din underskrift på bifogat samtyckesformulär 

och skicka tillbaka det i bifogat svarskuvert. Du är välkommen att kontakta oss om Du önskar ytterligare 

information om studien! 

 
Madeleine Hultqvist Michelle Lundkvist  Catharina Frank 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent, Handledare  

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent 

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent  

Institutionen för Hälso- och 

Vårdvetenskap 

  Linnéuniversitetet Växjö 

0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX

mh224em@student.lnu.se ml225bg@student.lnu.se catharina.frank@lnu.se 

  



 

III 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: Följsamheten till nationella riktlinjer för 

centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning – En intervjustudie, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt till studien genomförs. 

 

 

_____________________________ 

Underskrift av verksamhetschef 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
  



 

IV 

 

 

Bilaga C - Till avdelningschef - Informationsbrev och förfrågan om samtycke  
 
Informationsbrev angående en intervjustudie:  

Belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till nationella 

riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter 
 
Förfrågan om tillåtelse att utföra en forskningsstudie med intensivvårdssjuksköterskor 

 

Vi, Madeleine Hultqvist och Michelle Lundkvist, är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning intensivvård på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att genomföra ett magisterarbete 

inom huvudämnet vårdvetenskap. Vi har valt att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter 

 

Sjuksköterskan på intensivvårdsavdelning har en viktig roll i det infektionsförebyggande arbetet och 

forskning finns som beskriver brister i sjuksköterskans följsamhet till rekommendationer för hur 

centralvenösa infarter skall hanteras. Faktorer som påverkar följsamheten är flertaliga men inga studier har 

i Sverige utförts där intensivvårdssjuksköterskans perspektiv belyses. Föreliggande studie avser undersöka 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter sett ur 

intensivvårdssjuksköterskans perspektiv och önskar därför Er tillåtelse att tillfråga 18 

intensivvårdssjuksköterskors deltagande i denna intervjustudie.  

 

Intervjuerna är planerade att genomföras på IVA och THIVA. För att bäst representera populationen 

önskas att dessa kriterier uppfylls: intensivvårdssjuksköterskor deltar från vardera avdelning med 

varierande antal år inom yrket. Kort erfarenhet: 6 månader-2 år. Medel: 3-10 år. Lång erfarenhet: >10 år. 

Intervjuerna som studien bygger på innehåller några frågor och beräknas ta 20-30 minuter att besvara. 

Frågorna kommer att behandla ämnet centralvenösa infarter, dess hantering och patientsäkerhet. 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att deltagaren kan vara med och styra 

intervjun. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Konfidentialitet 

eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet och vid publicering 

kommer det inte att gå att koppla resultatet till en enskild individ. Materialet kommer endast att användas 

till denna studie och kommer att raderas efter avslutning. Deltagarna kommer att få skriftlig och muntlig 

information innan samtycke inhämtas och intervjuerna genomförs.  

 

Inför påbörjan av studien har en etisk egengranskning genomförts och etiskt godkännande har inhämtats 

från Etikkommittén Sydost. Studieresultatet kommer att publiceras som en magisteruppsats och finnas på 

Linnéuniversitetets hemsida samt informationsblad kommer att sättas upp på en tavla på IVA och THIVA 

för att presentera studieresultatet. 

 

Vår förhoppning är att studien skall leda till en ökad medvetenhet och kunskap som i slutändan gagnar 

patienterna. 

 

Om Du ger Ditt godkännande till studien, var god lämna Din underskrift på bifogat samtyckesformulär 

och skicka tillbaka det i bifogat svarskuvert. Du är välkommen att kontakta oss om Du önskar ytterligare 

information om studien! 

 
Madeleine Hultqvist Michelle Lundkvist  Catharina Frank 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent, Handledare  

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent 

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent  

Institutionen för Hälso- och 

Vårdvetenskap 

  Linnéuniversitetet Växjö 

0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX

mh224em@student.lnu.se ml225bg@student.lnu.se catharina.frank@lnu.se 

  



 

V 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: Följsamheten till nationella riktlinjer för 

centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning – En intervjustudie, fått tillfälle att ställa frågor, 

fått dem besvarade och samtyckt till studien genomförs. 

 

 

_____________________________ 

Underskrift av avdelningschef 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga D - Informationsbrev och samtyckesformulär till deltagare 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudien: 

Belysa intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av följsamhet till nationella 

riktlinjer för hantering av centralvenösa infarter 
 
Vi, Madeleine Hultqvist och Michelle Lundkvist, är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning intensivvård på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att genomföra ett magisterarbete 

inom huvudämnet vårdvetenskap. Vi har valt att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter 

 

Sjuksköterskan på intensivvårdsavdelning har en viktig roll i det infektionsförebyggande arbetet och 

forskning finns som beskriver brister i sjuksköterskans följsamhet till rekommendationer för hur 

centralvenösa infarter skall hanteras. Faktorer som påverkar följsamheten är flertaliga men inga studier har 

i Sverige utförts där intensivvårdssjuksköterskans perspektiv belyses. Föreliggande studie avser undersöka 

följsamhet till rekommendationer för hantering av centralvenösa infarter sett ur 

intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. 

 

Vi skulle vilja bjuda in Dig att delta i studien för att belysa intensivvårdssjuksköterskans perspektiv. 

Intervjuerna är planerade att genomföras på IVA och THIVA. Vi har genom Er avdelningschef fått 

godkännande att genomföra studien. Intervjuerna som studien bygger på innehåller några frågor och 

beräknas ta 20-30 minuter att besvara. Frågorna kommer att behandla ämnet centralvenösa infarter, dess 

hantering och patientsäkerhet. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att Du som 

deltagare kan vara med och styra intervjun. Innan genomförande av intervjun kommer Du ha möjlighet att 

ställa frågor till oss om studien och vi kommer att be Dig om ett skriftligt samtycke till att delta i studien 

(samtyckesformulär är bifogat). Intervjumaterialet kommer att hållas inlåst och endast vara tillgängligt för 

oss och vår handledare. Konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del 

av materialet och vid publicering kommer det inte att gå att koppla resultatet till en enskild individ. 

Insamlat material kommer endast att användas till denna studie och kommer att raderas efter avslutning. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta detta utan att ge någon motivering. Din vård 

kommer inte att påverkas vare sig Du medverkar i studien eller inte. 

 

Inför påbörjan av studien har en etisk egengranskning genomförts och etiskt godkännande har inhämtats 

från Etikkommittén Sydost. Studieresultatet kommer att publiceras som en magisteruppsats och finnas på 

Linnéuniversitetets hemsida samt informationsblad kommer att sättas upp på en tavla på IVA och THIVA 

för att presentera studieresultatet. 

 

Vår förhoppning är att studien skall leda till en ökad medvetenhet och kunskap som i slutändan gagnar 

patienterna. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om Du önskar ytterligare information om studien! 

 
Madeleine Hultqvist Michelle Lundkvist  Catharina Frank 

Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Docent, Handledare 

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent 

Intensivvårdssjuk-

sköterskestudent  

Institutionen för Hälso- och 

Vårdvetenskap 

  Linnéuniversitetet Växjö 

0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX 0XXX-XXXXXX

mh224em@student.lnu.se ml225bg@student.lnu.se catharina.frank@lnu.se 

  



 

VII 

 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studien: Följsamheten till nationella riktlinjer för 

centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning – En intervjustudie, fått dem besvarade och 

samtyckt till deltagande. 

 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange orsak.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift av forskningsperson 

 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Underskrift av informationsgivare 

 

 

_______________________________ 

Namnförtydligande, ort, datum  
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Bilaga E – Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller 
som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett 
led i studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som 
innebär en uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

 x  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(GDPR- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad 
som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut 
om medverkan klart framgår. (För studier med deltagare 
under 15 år krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 
den skriftliga informationen till forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

x   
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