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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: All sjukvårdpersonal har som skyldighet att rapportera alla händelser som medfört 
eller kunnat orsaka vårdskada. Perifer Venkateter (PVK) används dagligen i sjukvården, vilket 
medför risker för komplikationer. Inom sjukvården finns det alltid en risk för att misstag begås 
på grund av olika faktorer, men med hjälp av avvikelsesystem kan man gå tillbaka och studera de 
avvikelser som skett för att kunna se händelserna med nya ögon och på så sätt lära sig av de 
misstag som begåtts.  
Syfte: Syftet är att undersöka och rapportera de faktorer som resulterat i avvikelse gällande 
användning av Perifer Venkateter i ett mellanstort landsting i södra Sverige.  
Metod: Datamaterialet består av avvikelserapporteringar som genomförts av det aktuella 
landstinget. Av de tillgängliga avvikelser gjorda under åren 2011-2013 inkluderades 97 stycken i 
studien. Data har genomgått analys enligt en kvantitativt beskrivande metod.  
Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskan har på olika sätt inte följt de riktlinjer som finns för 
PVK. Många gånger har avvikelser visat på PVK som suttit för länge (> 72 timmar), det har 
också uppstått situationer där vårdpersonalen inte kunnat identifiera hur länge PVK:n suttit på 
patienten. Det har därför även framkommit stora brister i dokumentationen och kontrollen där 
sjuksköterskan har frångått gällande riktlinjer vid avvikelserapportering. 
Slutsats: Flera faktorer som ger upphov till avvikelser har kunnat sammanställas från 
avvikelserapporterna. Framtida forskning bör fokusera på varför dessa evidensbaserade riktlinjer 
inte följs. Detta område skulle öka kunskapen rörande ämnet och på sikt förbättra 
patientsäkerheten. 
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INLEDNING 
  
Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om faktorer som kan påverka 
patientsäkerheten gällande användning av Perifer Venkateter (PVK). Användandet av PVK är ett 
vanligt förekommande behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården världen över. I anknytning 
med det frekventa användandet av utrustningen uppkommer även en risk för vårdrelaterade 
komplikationer. Socialstyrelsen har därför utformat nationella riktlinjer för handhavandet av 
PVK (Forslöw, 2011). Trots dessa riktlinjer har författarna under studiens datasökning upptäckt 
att det förekommer brister i handhavandet av PVK som resulterat i avvikelserapportering. Med 
hjälp av avvikelserapporter insamlade från ett medelstort landsting i Södra Sverige under åren 
2011 - 2013 vill författarna till denna studie därför undersöka de mest frekventa faktorerna till 
avvikelserapportering gällande användningen av PVK. Den ökade kunskapen om detta kan 
förhoppningsvis leda till att förbättra patientsäkerheten. 
  
BAKGRUND 
  
Patientsäkerhet och vårdskada i hälso- och sjukvården                                  
  
Patienter som skadas i samband med vård och behandling är ett stort och världsomfattande 
problem.  All den personal som utför hälso- och sjukvård har som uppgift att bidra till att 
patientsäkerheten upprätthålls. Detta styrs och regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och 
Patientsäkerhetslagen för att skapa en så god kvalité på vården som möjligt (SFS 1982:763).  All 
sjukvårdpersonal har därför som skyldighet att rapportera alla händelser som medfört eller 
kunnat orsaka vårdskada för patienten. Vårdskada beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter om 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården som "lidande, obehag, 
kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som 
inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd" (Socialstyrelsen, 2012; Socialstyrelsen, 
2005). 
  
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren utreda händelser som kunnat medföra risk för 
vårdskada för att kartlägga händelsen och få inblick om bidragande faktorer. Detta är för att få 
mer kunskap till att förhindra att liknande händelser återigen sker (SFS 2010:659). Nationellt har 
man vidtagit åtgärder för att öka patientsäkerheten. I och med den rådande patientsäkerhetslagen 
som trädde i kraft 2011 inledde regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting 
en stor satsning med prestationsbaserad ersättning som delades ut till de landsting som uppfyller 
kraven och på så vis leder till en högre grad av ökad patientsäkerhet (Nilson, Nygren, Öhn & 
Roback, 2012).  
 
Vårdpersonal, som exempelvis sjuksköterskor, arbetar i den patientnära verksamheten och 
påverkas direkt när brister förekommer i hälso- och sjukvården som inverkar negativt på 
patienten. De är därför också betydelsefulla när det gäller att samla in kunskap om faktorer som 
kan påverka patientsäkerheten genom bland annat att skriva avvikelserapporter (Ödegårds, 2006, 
s. 7). 
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Avvikelserapportering och händelseanalysering 
  
År 1996 introducerades svenska hälso- och sjukvårdsverksamheter för begreppet 
avvikelsehantering och en skyldighet till rapportering infördes. Syftet var då som nu att öka 
sjukvårdpersonalens kunskap om riskfaktorer till skadehändelser (Ödegård, 2006, s. 15). 
Än idag används avvikelserapporter (exempel se bilaga 1) för att rapportera avvikande händelse 
gällande vården som definieras enligt SOSFS 2010:4 som "rutiner för att identifiera, 
dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda 
orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna". Om en 
patient skulle skadas eller utsättas för skada eller risker, är det viktigt att göra en 
avvikelserapportering i hopp om att på så vis på sikt kunna förbättra vården (Socialstyrelsen, 
2005). 
  
I Roback et al. (2012) har studier påvisat att händelse- och riskanalyser samt rapportering och 
analys av avvikelser och risker utgör en bra och stabil grund för patientsäkerhetsarbetet. Experter 
anser att händelse- och riskanalyser är viktiga faktorer för att uppnå dagens relativa höga nivå av 
patientsäkerhet (ibid.). Det som framkommer i Kingston, Evans, Smith och Berry (2004) är att 
det dock finns brister kring avvikelserapportering inom hälso- och sjukvården, där 
vårdpersonalen struntar i att rapportera händelser och fel som uppstår. På grund av skam över 
felet de begått samt rädslan att bli utpekade, visade studien att sjuksköterskorna valde att inte 
rapportera avvikelser. Studier visade också att många föredrog att rapportera utifrån sin egen 
bedömning om vad som ska rapporteras senare än att följa den rekommenderade listan om 
händelser som borde rapporteras. De avvikelser som vanemässigt rapporterades oftare var 
patienter som fallit samt felhantering av läkemedel (ibid.). Kön och ålder kan också ha betydelse 
för attityden till rapportering där yngre vårdpersonal är mer positiva än äldre till att rapportera. 
Även kvinnor var mer positiva än männen (Mikkelsen, Sokolowski & Olesen, 2006). 
 
När en avvikelse rapporteras brukar en händelseanalys ske som följd, det betyder att händelsen 
analyseras utefter avvikelserapporten.  Händelseanalysen har som funktionen att klargöra själva 
händelseförloppet samt vad som har orsakat det. Den samlar också in fakta som ligger som 
underlag för förbättringsåtgärder samt även sprider kunskap och erfarenhet. På så vis minskar 
risken att de händelserna återupprepas vilket även ökar patientsäkerheten (Persson, 2011; 
Socialstyrelsen, 2009). Analysen studeras i möjlig mån utifrån ett systemperspektiv, detta 
innebär att analysen utgår från att det är "brister i organisationen som i de allra flesta fall är den 
grundläggande orsaken, med ett systemperspektiv lägger man inte skulden för en händelse på 
den enskilda individen utan på organisationens sätt att fungera”(Socialstyrelsen, 2009). Innan 
använde man sig av ett syndabockstänkande, det innebar att misstaget i huvudsak skyldes på den 
enskilda personalens oaktsamhet. Nu försöker man ändra detta tankesätt till mer av 
systemtänkande, där identifiering av misstaget sker för att ta reda på orsaken till skadan för att 
får en bättre insikt och utveckling av patientsäkerheten (ibid.). 
  
Perifer Venkateter och riktlinjer för användning 
 
En av det mest använda medicinska utrustningen världen över är PVK, uppskattningsvis 
användes fem miljoner PVK: er runt om i Sverige år 2010 (Hasselberg, Ivarsson, Andersson & 
Tingstedt, 2010). Medicinsk utrustning definieras av Socialstyrelsen 2008 som en "produkt som 
används för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom". PVK är en 
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kanyl med en tunn plastkateter som förs in i venen för att ger tillgång till blodbanan i syfte att ge 
patienten infusioner i form av vätska, näring, blodtransfusioner eller läkemedel (Forslöw, 2011).   
  
Hasselberg et al. (2010) skriver om att minska förekomsten av komplikationer vid hantering av 
PVK, studien rekommenderar att placeringen av PVK:n sker i handryggen, underarmen eller i 
Cubital Fossa (armvecket). Dock finns en studie som visade att fler infektion av blodkärl d.v.s. 
tromboflebit uppstod på patienter som fått sin PVK placerad på handryggen (Cicolini, Bonghi, 
Labio & Mascio, 2009). Nålens storlek anger hur grov katetern är, det som avgör vad patienten 
får för storlek beror på indikation och mängd substans som skall tillföras patienten per tidsenhet. 
Även blodflödet i den aktuella venen är av betydelse för vilken storlek man väljer. I de nationella 
riktlinjer ska sjuksköterskan vid insättning av PVK vidare alltid märka förbandet med datum, tid 
och signatur på vem som har applicerat den. Samtidigt ska detta dokumenteras i patientjournalen 
där också informationen om nålens storlek och plats för applicering ska finnas för att underlätta 
inspektionen (Forslöw, 2011). 
  
Tiden en venkateter bör sitta som längst är ett ämne som det fortfarande forskas om idag. Därav 
finns det olika riktlinjer som föreslår olika tidsintervaller innan byte av utrustningen ska ske. De 
nationella riktlinjerna tidsbegränsar en PVK till att sitta på samma plats i högst 72 timmar för att 
minska risken för komplikationer. Emellertid finns det undantag, orsaken till detta skall alltid 
dokumenteras i journalen. Dokumentationen ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om 
journalföring inom hälso- och sjukvården (Forslöw, 2011; SOSFS2008:14). 
  
Komplikationer vid Perifer Venkateter 
 
Som sjukvårdpersonal är det ju alltid viktigt att uppdatera sina kunskaper och ha kunskap om 
riskfaktorer kring handhavandet av medicinsk utrustning såsom exempelvis PVK  (Björkman & 
Karlsson, 2008, s. 25). Något som är så vanligt förekommande inom sjukvården innebär ju en 
risk för komplikationer. Orsaken till dessa kan vara relaterad till antingen patienten själv eller 
sjukvårdsmiljön, därför är det viktigt för sjuksköterskan att kontrollera och utvärdera platsen där 
nålen sitter för att undvika komplikationer som tromboflebit, se nedan (Hasselberg et al., 2010; 
Cicoliniet al., 2009; Fritz, 2010). 
  
Dessa komplikationer går under benämningen vårdrelaterade infektioner (VRI) och är ett 
samlingsnamn för infektioner som kan uppstå på så väl patienter som vårdare i samband med 
behandling inom vården, Tromboflebit och sepsis är de vanliga komplikationerna i samband med 
användning av PVK (Socialstyrelsen, 2006).  VRI är dessutom det största hotet mot 
patientsäkerheten i Sverige enligt en rapport från Socialstyrelsen och beräknades år 1992 orsakas 
300 000 extra vårddygn och till en kostnad på 300 miljoner. Bortsett från dessa onödiga 
kostnader så orsakar VRI ett stort lidande, inte minst för patienterna där 1900 dödsfall ansågs 
detta året ha VRI som bidragande orsak och 600 dödsfall ansågs ha direkt berott på vård-
relaterade infektioner (Socialstyrelsen, 2004). Att undvika all förekomst av VRI är inte möjligt, 
men att överlag öka kunskapen och bedömningen hos vårdpersonal samt tillämpning av basala 
hygienrutiner skulle kunna minska siffrorna med en tredjedel (Socialstyrelsen 2008). 
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Tromboflebit 
Den vanligaste förekommande komplikation vid behandling rörande PVK är således en så kallad 
Tromboflebit. En inflammation och proppbildning som sker vid nålens ingångsport och i venen 
där plastkatetern på PVK:n sitter (Järhult & Offenbartl, 2011, s. 127). Dessa uppstående 
komplikationer kan vara orsakade av bl.a. fel teknik vid insättning, otillräcklig desinfektion av 
insticksplatsen, dålig handhygien hos vårdpersonalen samt felaktig storlek och placering av 
PVK. Längre behandlingstid, infektionskänslighet samt sårläkningsförmåga är andra riskfaktorer 
för komplikationer. En Tromboflebit kan utvecklas till blodförgiftning (Septikemi) som är en 
allvarlig samt livshotande komplikation. För att minska dessa risker för komplikationer är det 
upp till vårdpersonal att vara speciellt observanta på om patienten i fråga har nedsatt 
immunförsvar och/eller förhöjd kroppstemperatur (Björkman & Karlsson, 2008, s. 25). 
  
Symptomen för tromboflebit kan uppstå relativt direkt, men även ända upp till 14 dagar efter 
PVK:n har avlägsnats. När inflammationen i perifera vävnaden startar ger den snabbt 
inflammationssymptom i form av rodnad, värmeökning, lokal smärta, svullnad och i vissa fall 
även feber. Vissa patienter kan uppleva smärta upp till 5 månader efter att en PVK har tagit bort 
(Björkman & Karlsson, 2008, s. 25). Storleken på nålen kan även ha betydelse för risk för 
komplikationer där en studie visar att patienter som hade en större kateter (1,2–1,4 mm) fick 
större risk för utveckling av vårdrelaterade infektioner jämfört med de som hade en mindre 
storlek på 0,8-1,0 mm (Cicolini et al., 2009) 
  
För att underlätta observationerna kring PVK har en graderingsskala utformats för att underlätta 
bedömningen samt dokumentationen av PVK. Komplikationerna kan exempelvis graderas i 5 
olika steg, från 0- 4 där Grad 0 är lika med “inga komplikationer” och grad 4 innebär “mycket 
svår tromboflebit” med bl.a. symptom som rodnad (> 50 mm), smärta, svullnad, värmeökning 
och feber (Idvall & Gunningberg, 2006; Forslöw, 2011; Björkman & Karlsson, 2008, s. 25-26). 
 
  
TEORETISK REFERENSRAM 
  
Som grund till studien ligger vårdvetenskapen med inriktning på vården och det vårdlidande som 
vården kan orsaka patienten. Inom vårdvetenskapen ses vårdlidande som det onödiga lidandet 
som på alla plan bör elimineras. Ett vårdlidande uppstår många gånger på grund av ett omedvetet 
handlande, beroende på bristande kunskap eller avsaknad av reflektion (Dahlberg & Segersten, 
2010, s. 212). Det kan innefatta felaktigt utförande av behandlingsmetod såväl som att patienten 
inte blir delaktig i sin behandling och då känner sig maktlös i förhållande till vårdaren. 
Vårdlidande bör därför inte drabba någon som har kontakt med vården eftersom det kan påverka 
välbefinnandet på ett negativt sätt (ibid.). 
 
Välbefinnande är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen som med en generell mening skulle 
kunna förklaras som "må bra". Det är möjligt för patienter att känna ett välbefinnande trots sin 
sjukdom dels med hjälp av professionella vårdare. För att få ökat välbefinnande måste patienten 
själv vara mån om sin hälsa, hälsa kan beskrivas som att vara frisk, sund och i välbefinnande 
(Dahlberg & Segersten, 2010, s 80-83). Fokus i denna studie ligger på att förbättra säkerheten 
och genomförandet av vården i de vårdsammanhang där den enskilda patienten är i behov av 
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PVK. Detta för att resultera i ett minskat vårdlidande, bättre vårdupplevelse som stärker hälsan 
och välbefinnandet samt skapar en bättre kontakt med vården. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
  
Inom hälso- och sjukvård kan misstag ske och vilket kan medföra vårdskada för patienten. 
Därför är det är viktigt med patientsäkerhetsarbete för att minimera risker för vårdlidande. Det 
finns lagar och riktlinjer som Hälso- och sjukvården skall följa för god och säker vård. Hälso- 
och sjukvården ansvarar för att rätta sig efter de lagar och bestämmelser som finns och att arbeta 
patientsäkert (Socialstyrelsen, 2013). 
  
Tidigare studier har betonat vikten av avvikelserapporteringens funktion för utvecklingen av 
patientsäkerheten. Det råder dock brist på forskning gällande avvikelse angående PVK och dess 
orsak till rapporteringen. Genom att granska avvikelserna skapas en samlad kunskap om orsaker 
till dessa och detta kan därigenom leda till ökad kunskap för sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 
2012). Nya kunskaper skapar också en möjlighet till att kunna tydliggöra förbättringsmöjligheter 
(Ehrenberg & Wallin, 2009, s.346). Därför vill författarna med denna studie ta reda på vad som 
är vanligast förekommande orsaker till avvikelserapportering gällande hantering av PVK.  Med 
hjälp av kunskapen om detta förväntas denna uppsats kunna bidra till ett bättre 
patientsäkerhetsarbete som gynnar förtroendet för sjukvården samt ger förutsättningar till 
minskat vårdlidande och därför ett ökat välbefinnande för patienten. 
 
 
SYFTE 
  
Syftet var att identifiera faktorer som resulterat i avvikelse gällande användning av perifer 
venkateter i ett mellanstort landsting i södra Sverige. 
 
 
FRÅGESTÄLLNING 

• Vad är de vanligaste förekommande faktorerna i avvikelserapportering gällande PVK? 
 
 

METOD 
  
Till studien valdes en kvantitativ beskrivande design vars syfte delvis var att beskriva frekvenser 
av de faktorerna som finns i avvikelserapporteringen. Datamaterialet består av 
avvikelserapporter som insamlats från ett mellanstort landsting i södra Sverige, med 
godkännande av ansvarig vårdutvecklare, chefsläkare samt enhetschefer på de involverade 
vårdenheterna. Studiens resultat baseras på avvikelserapporter från två medicinkliniker, en 
infektionsklinik, en anestesiklinik och kirurgicentrum. Datamaterialet har sammanställts av 
författarna och sedan relaterats till evidensbaserad vårdvetenskaplig litteratur. Endast avvikelse 
där det bedömdes relevant till ämnet Handhavande av PVK med ett sjuksköterske- eller 
patientperspektiv, inkluderades i studien. 
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Datainsamling 
  
Genomförandet av datainsamlingen gjordes i enlighet med det som nämns i 
Helsingforsdeklarationen (2008) och därmed hanterades all data med fullständig konfidentialitet. 
Författarna har erhållit skriftligt samtycke till användning av datamaterialet samt godkännande 
av alla vårdenheter som var berörda samt nämnda i avvikelserapporterna (se bilaga 2). Alla 
avvikelserapporterna i studien är hämtad från det aktuella landstingets avvikelsesystem Syngergi. 
Systemet är ett databaserat program där all vårdpersonal i det berörda landstinget kan registrera 
avvikande händelser. De skrivna avvikelserapporterna är tillgängliga endast för enhetschefer 
samt godkända personer. Avvikelserna var avidentifierade vad gäller patientnamn när författarna 
fick tillgång till datamaterialet för att eliminera risken för personen att igenkännas. 
Datamaterialet innehåller information om vilka som skrivit avvikelserapporterna samt på vilken 
vårdavdelning avvikelserapporten är skriven. Detta har författarna tagit hänsyn till och behandlat 
med fullständig sekretess, i ändamål att minska risken för igenkänning samt skydda berörda 
personers anonymitet. 
  
Urvalsförfarande 
  
Författarna kontaktade ansvarig vårdutvecklare för det aktuella landtinget som också blev 
kontaktpersonen under hela studiens gång. Genom samtal bekräftades att det fanns tillräckligt 
med datamaterial för studien. Datamaterialet var tillgängligt och tillåtet att användas genom ett 
godkännande från chefläkare samt godkännande av inblandade vårdenheter som erhölls via e-
post kommunikation med ansvarig vårdutvecklare. Efter ett godkännande och samtycke för 
användandet av datamaterialet fick författarna ta del av materialet. Detta skedde i två omgångar 
på grund av väntan på godkännande från några inblandade vårdenheter. Därefter granskades 
materialet enligt det av inklusionskriterierna definierade urvalet (se nedan). På grund av den 
tidsbegränsning som fanns för arbetsprocessen, sattes en stopptid för datainsamlingen. För 
gällande studie exkluderades därför de avvikelserrapporter som inte var författarna tillhanda efter 
att den utsatta stopptiden hade passerat. Detta var således ett exklusionskriterium i denna studie. 
 
Inklusionskriterier var att rapporten skulle innehålla begreppet PVK och att händelsen skulle ha 
inträffat mellan tiden från januari 2011 till januari 2013 samt innehålla sjuksköterske- eller 
patientperspektiv. Genom att använda sökordet PVK i det databaserade avvikelsesystemet 
Synergi identifierades totalt 244 avvikelserapporter. Med hänsyn till studiens exklusionskriterier 
kom dock 79 av dessa 244 utlovade avvikelserapporter att exkluderas direkt ur studien. Detta på 
grund av att författarna inte hade erhållit godkännande från respektive utfärdande vårdenhet 
innan den bestämda stopptiden hade passerat. Dessa 79 avvikelserapporter lämnades därför 
aldrig ut till författarna och har därmed inte heller kunnat granskas, utan endast totalt 165 
rapporter genomgick själva granskningen. 
 
Datamaterialet hämtades på det aktuella landstingets kansli, första omgången av datautlämning 
gav 125 tillgängliga avvikelserapporter. Materialet lästes igenom noggrant av båda författarna. 
Efter att författarna läst igenom rapporterna exkluderades 42 rapporter. Detta på grund av att 
dessa inte passade studiens syfte. Avvikelserna som exkluderades ansåg författarna inte innehöll 
tillräckligt med data för att kunna analyseras i linje med studiens syfte. T.ex. Att PVK inte ligger 
till grund för avvikelsen i rapporteringen. Granskningen av de första 125 avvikelserapporterna 
resulterade då i 83 avvikelserapporter som svarade på studiens syfte.  
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Andra omgången av datautlämningen gav 40 avvikelserapporter. Dessa lästes igenom och 26 
avvikelserapporter exkluderades av samma orsak som föregående granskning, det vill säga att 
det inte skulle bidra med något till studiens resultat. Den andra omgången av datautlämningen 
resulterade således efter granskning i 14 relevanta avvikelserapporter. Sammanlagda 
avvikelserapporter från första samt andra datagranskningen lästes sedan noggrant igenom av 
båda författarna ännu en gång med hänsyn till studiens syfte och det resulterade i ett urval av 
totalt 97 avvikelserapporter som kom att inkluderas i studien. 
 
 
Dataanalys 
  
De insamlade datamaterialet har bearbetats genom en kvantitativ beskrivande metod (Friberg, 
2012, s.112). Studien hade en retrospektiv design då författarna utifrån avvikelserapporter såg 
tillbaka och försökte identifiera faktorer som resulterat i avvikelserapporteringar, en retrospektiv 
studie innebär att blicka tillbaka i tiden och undersöka händelser som har skett (Polit & Beck, 
2011, s. 224 ). En fullständig kvalitativ innehållsanalys anses inte vara passande för studien då 
författarna inte hade till avsikt att undersöka människors tankar, handlingar och dess innebörder 
(ibid., s. 487). 
 
Materialet lästes först igenom individuellt av båda författarna för att skapa en överblick av 
innehållet. Därpå lästes materialet ännu en gång, fast denna gång av båda författarna tillsammans 
i syfte att sammanstråla tankar om innehållet. Varje enskild rapport lästes då genom högt av den 
ena författaren samtidigt som den andra lyssnade koncentrerat. Därefter diskuterades innehållet 
så att båda författarna var överens om att inga missförstånd hade skett och att uppfattningen om 
materialet var den samma för bägge författarna.  
 
Författarna sorterade sedan materialet i områden som var relevanta för studiens syfte. Efter första 
analysen kunde materialet delas in i tre huvudområden med de vanligaste orsakerna till de 
aktuella avvikelserna. Dessa tre huvudområden räknades samman och resultatet fördes in och 
bearbetades i programmet Microsoft Office Excel (Excel). Sedan kunde huvudområdena 
analyseras ytterligare för att kunna delas in i fler underområden som preciserade möjliga orsaker 
till avvikelse. Exempel på underområden kunde vara “bristande dokumentation” och “ bristande 
kontroll”, dessa sammanfördes till ett passande huvudområde ”Bristande rutiner”. Antalet 
rapporterna i respektive underområde räknades också samman. Vissa av avvikelserapporterna 
har använts i två eller fler huvudområden där författarna kunde se två eller fler skilda påverkande 
faktorer till samma avvikelse. Till exempel kunde en avvikelse bestått utav en PVK som suttit för 
länge, samtidigt som brister i dokumentationen påtalats. Slutligen skapades ett stapeldiagram 
som passade bäst för att rapportera de begränsade antal värden som resultatet gav (Ejlertsson, 
2012,s. 67). 
 
I resultatet har författarna också valt att använda sig av text hämtade direkt från respektive 
avvikelserapport. Trots att studien är av kvantitativ design så presenteras också text från 
avvikelserapporter för att klargöra innebörden av respektive avvikelserapport som pekar på hur 
människors handlar i verkliga situationer. Dels för att ge konkreta exempel på vad som faller in 
under respektive huvudområden, samt att detta annars blir svårt att illustrera med enbart 
kvantitativa data. Eftersom fler än en påverkande faktor kan åstadkommit avvikelsen har alla 
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faktorer räknats med i gällande huvudområden. Nedan följer ett exempel på avvikelserapport där 
flera identifierade påverkande faktorer har framkommit: 
  

Patienten kommer till avdelning eftermiddag den 22/3. Undertecknad skriver in PVK i 
journaltabell. PVK är då 1 dag gammal, satt den 21/3. När undertecknad kommer morgonen den 
25/3 är PVK fortfarande kvar och i journaltabellen ser det ut som om den aldrig är påtittad eller 
spolad under helgen. Hud kring instickställe är något rodnat, grad 1, samt förhårdnad. 

 
  

Etiskt övervägande 
 
Helsingforsdeklarationen (2008) ligger till grund för de etiska övervägandena som tagits under 
studiens gång. All känsligt datamaterial hanterades med stor försiktighet och med respekt för att 
inte kränka någons integritet eller skada någon människa. Författarna var medvetna om de etiska 
skyldigheterna under hela studien gång. Ytterligare en viktig forskningsetisk aspekt som följdes 
under studiens gång var att uppgifter som kan härledas till personer skall behandlas med största 
konfidentialitet (ibid.) 
 
Författarna följde således de fyra huvudkravet för forskningsetiska principer informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet vid hantering av all data 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). Vid utförandet av datainsamlingen informerades den aktuella 
Landstingets vårdutvecklare som är ansvarig för avvikelserapporterna samt chefsöverläkaren om 
studiens syfte. Till vårdutvecklaren lämnades ett skriftligt informationsblad utformad efter de 
fyra huvudprinciperna om studiens syfte, sekretess samt kontaktuppgifter med dennes signatur 
som godkännande till användandet av material.  Ett godkännande från respektive vårdenhet som 
rapporterade avvikelser erhölls också så att inga etiska dilemman förelåg. 
   
 
RESULTAT 
  
Resultatet baseras på sammanlagt 97 specifika avvikelserapporter från 5 vårdenheter från ett 
medelstort landsting i södra Sverige. Analys av datamaterialet resulterade i tre huvudområden: 
Bristande rutiner, Tidsintervall samt Tromboflebit. Vissa av dessa kommer att förtydligas 
ytterligare i underområden som Oidentifierat tidsintervall för PVK, Identifierat tidsintervall för 
PVK, Bristande dokumentation, Bristande kontroll, Bristande metod/kompetens och Bristande 
signering.  
 
Bristande rutiner 
  
Bristande rutiner har uppmärksammats i 56 % (n= 54) utav de 97 granskade 
avvikelserapporterna. Detta huvudområde kommer att redovisas i fyra underområden, vissa av 
dessa går in i varandra eftersom det visat sig finnas fler än en påverkande faktor till rapporten. 
  
Bristande dokumentation  
 
Trettio utav dessa femtiofyra rapporter (56 %) gällde bristande rutiner. Detta förklaras som de 
fall där dokumentationen på något sätt har varit bristfällig. Exempelvis fall där patienten har haft 



9	  
	  

PVK men då det inte har framgått i journalen, dokumentation har saknats av kontroller av PVK, 
eller att patientens PVK har tagits bort men det inte har noterats i journalen: “Patient som har 
haft en PVK mellan den 7/10-12/10, detta finns inte registrerat eller nämnt någonstans”. 
  
Det har i flera fall framgått att dokumentationsbristen och kontrollen av PVK har en 
sammankoppling, där sjuksköterskor har varit otydliga med dokumentationen, vilket har lett till 
att ingen dokumentation har förekommit om PVK. Vilket har resulterat i uteblivna kontroller;   
“Finner en PVK på en patient som las in den 4/3, finns ej registrerad i journaltabell, därmed ej 
heller bedömd”. 
  
Bristande kontroll  
 
Tjugofyra avvikelser utav 54 rapporterade inom detta huvudområde (44 %) innefattade moment 
där sjuksköterskan inte följt upp kontrollen av PVK. Detta förklaras exempelvis i de fall då de 
regelbundna kontrollerna av insticksplatsen, samt spolning av PVK med Natriumklorid, har 
uteblivit eller att patientens PVK har suttit kvar trotts avslutad behandling.  
  
Bristande signering  
 
Bland de 54 avvikelserapporterna ses under detta underområde 10 avvikelser (19 %) relaterade 
till brist på signering. Dessa uppmärksammade de gånger då PVK vid administrering inte har 
tydligt signerats med signatur, klockslag eller datum, vilket gör det svårt att bedöma hur länge 
PVK har suttit. Flera händelser innefattar moment där sjuksköterskan inte följt upp riktlinjer med 
dokumentation och signering av PVK, detta resulterats i avvikande rapporter som följer: ”PVK, 
ej dok, ej märkta. Upptäcker dagens datum att patienten har 2 st PVKer som ej är märkta, 
varken slang eller på PVK. I journalen står bara den ena med vet inte alls när den ena är satt” 
  
Bristande metod/kompetens 
 
Förklaras som de tillfällen då vårdarens bristande kunskap och kompetens har resulterat i fel 
metod vid handhavande av PVK. Detta kan ses i 8 utav totalt 54 rapporter (15 %) gällande 
bristande rutiner. Exempelvis då hygienrutiner vi PVK administrering har brustit, förbandet sitter 
på ett felaktigt sätt som försvårat kontroller av insticksplatsen eller att locken som sitter för 
infusionshålen saknas. Andra fynd i 4 avvikelser är att PVK har placerats fel i kärlen där det 
bland annat har satts subkutant av vårdare eller att nålen, vid injektion av exempelvis läkemedel 
har förflyttat sig ur kärlet. 
  

När jag kommer till patienten på morgonen runt 08:00 ser jag att trevägskranen till PVK:n är vit i 
slangen och inte genomskinlig som den ska vara, jag tolkar detta som att det är specifik 
läkemedel då patienten har erhållit detta under natten. PVK:n är alltså inte spolad och patienten 
har ej fått all läkemedel. 

  
Det fanns tydliga rapporter som visade på bristande kompetens hos sjuksköterskan där; “Ny- 
opererad kvinna som tidigare är opererad för bröstcancer vänstersida. Har en PVK som sitter 
på vänstersida, detta trots att inte PVK:er får sättas i denna armen” 
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Tidsintervall 
  
En av den mest förekommande orsaken till avvikelserapporteringen hör till huvudområdet 
Tidsintervall. Femtiofem procent (n= 53) utav avvikelserapporter innehöll tidsmässiga orsaker. 
Tidsintervall avses att en PVK har antingen suttit mer än 72 timmar eller så kan rapporteringen 
röra sig om tveksamheter för tiden som PVK:n har suttit och detta har då lett till en avvikelse. I 
detta huvudområde ingår underområdena identifierat tidsintervall för PVK och oidentifierat 
tidsintervall för PVK . Dessa har sedan kunnat redovisas i diagram, se nedan. 
 
 

 
 
 
 
 
Identifierat tidsintervall för PVK 
 
Avvikelserna som analyserats har visat på hur förekommande det var med PVK: er som suttit för 
länge, (> 72 timmar), på patienterna. I diagrammet ovan presenteras det sammanlagt 43 utav 
totalt 53 avvikelser (81 %) gällande tid och tidsanmärkning. På en av rapporterna stod det till 
exempel skrivet följande av sjuksköterskan; “Borttagande av PVK inför hemgång. Ser på 
datumet på förbandet att den var satt 27/9 alltså för 7 dagar sedan, inget klockslag var 
noterat...” 
  
I detta specifika fall har PVK:n suttit i 4 dygn för länge jämfört med de nationella riktlinjerna i 
det aktuella landstinget. Detta har kunnat påvisas i 14 av avvikelserna i denna undergrupp. Störst 
frekvens av identifierade tidsintervall i gruppen visade PVK som suttit i 5 dagar, detta har 
redovisat i 15 av 43 avvikelser. Exempel på vad som framkommit i rapporterna var: “PVK suttit 
för många dagar. Insatt den 30/5 hittad den 3/6”. 
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Oidentifierat tidsintervall för PVK 
 
Detta har kunnat påvisas i situationer där det varit osäkert hur lång tid en PVK hade suttit. Det 
har ex. uppgivits i avvikelserapporten att en PVK ha suttit för länge men inte preciserats 
tidsmässigt. Det går därför inte att säga hur länge den har suttit utan bara att det har suttit i längre 
än 72 timmar.  Detta kunde uppmärksammas i sammanlagt 10 utav 53 avvikelserapporter (19 %) 
som gällde oidentifierat tidsintervall. 
 
Tromboflebit 
  
De rapporter som faller in under huvudområdet Tromboflebit var sammanlagt 20 % (n= 19) av 
de totalt granskade 97 avvikelserapporterna. Dessa rapporter har skrivits på grund av att 
användandet av PVK slutligen har lett till en Tromboflebit. Orsakerna till detta har inte kunnat 
fastställa dock visade avvikelserapporterna på de olika grader av symtom som patienterna visade, 
allt emellan grad 1 till grad 3 (på en skala från 0-4) av Tromboflebit kunde identifieras: 
“Tromboflebit vä [sic] underben, från foten till knät. värmeökat. Även tromboflebit vä underarm 
ca 10cm lång. Båda två ser ut att komma från PVK” 
   
 
DISKUSSION 
 
Sammanfattningsvis visade resultatet att av de 97 avvikelserapporter påvisades största faktorn 
vara Bristande rutiner (56 %) där sjuksköterskan vid handhavande av PVK inte följde de rutiner 
som finns framtagna i linje med gällande evidens. Mer än hälften av avvikelserapporterna 
handlade vidare om att PVK:n suttit över 72 timmar. Dessa presenterades under huvudområdet 
Tidsintervall där det vanligast förekommande tidsintervallet visade sig vara att PVK suttit i 5 
dagar. Slutligen har närmare en femtedel av de avvikelserapporterna skrivits på grund av att 
hantering av PVK lett till en tromboflebit. 
  
Metoddiskussion 
 
Arbetsprocessen 
 
För att får ett så strukturerad arbete som möjligt utfördes vid studiens början, efter att preliminärt 
syfte formats, en planering. Denna innehöll tidsram för bl.a. datainsamling, 
handledningstillfällen m.m. Denna planering följdes noggrant av författarna under studiens gång. 
Hade författarna haft till avsikt att göra en kvalitativ studie så hade händelseanalyser bättre 
lämpat sig som empiriskt analysmaterial. Detta undersökte författarna med det aktuella 
landstingets vårdutvecklare. Endast en existerande händelseanalys föll under sökordet PVK 
vilket var för litet underlag för att kunna använda kvalitativ ansats. 
 
Efter egna funderingar samt rådgivning valdes därför en kvantitativ beskrivande metod där 
materialet bestod av enbart avvikelserapporter. Syftet formulerades ytterligare till att passa en 
kvantitativ studie med avvikelserapporter som grund. En retrospektiv studie ansågs vara det 
bästa eftersom författarna ville undersöka handlingar tillbaka i tiden. Kontakt togs åter med 
vårdutvecklaren angående bestämmande av metod, för att få svar på frågan ifall det skulle finnas 
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tillräckligt med datamaterial för tänkt studiemetoden. Författarna utlovades totalt 244 
avvikelserapporter som föll in under sökordet PVK. Detta ansåg författarna som tillräcklig 
underlag för att kunna utföra studien. Studiens analysprocess inleddes med att läsa igenom var 
och en av dessa avvikelserapporter.  
 
Utav de 244 avvikelserapporter som utlovades erhöll författarna slutligen endast 165 
avvikelserapporter. Under analysprocessen upptäcktes löpande att somliga av erhållna rapporter 
inte svarade på studiens frågeställning. Exempelvis uppmärksammades att vissa av 
avvikelserapporter endast hade ordet “PVK” nämnd i rapporten, PVK har i dessa fall inte utgjort 
en utlösande faktor till den avvikande händelsen utan har enbart funnits med som ord i 
beskrivningen. Exempel; "hittade patienten liggandes på golvet i dennes rum. patienten har 
PVK". Dessa avvikelser passade då inte in i studiens syfte och kom att exkluderas ur studien, 
totalt 68 avvikelser.  
 
Då arbetsprocessen följde en bestämd tidsram sattes också en stopptid för när utlovat 
datamaterialet skulle vara tillgängligt för analys. I och med detta kom ytterligare 79 
avvikelserapporter att exkluderas från studien. Författarna är medvetna om studiens höga bortfall 
(60 %) och anser att detta kan ha en negativ inverkan på studiens validitet samt 
generaliserbarhet. De 97 specifika avvikelserrapporter som var tillgängliga och användes i 
studiens resultat anses dock vara tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställning. Därför valde författarna att fullfölja studien trots det stora bortfallet. 
  
Metodologiska styrkor 
 
En kvalitetsstärkande faktor i arbetet är att författarna hade direkt kontakt med det aktuella 
landstingets vårdutvecklare för datamaterial under hela studiens gång. Denna har hand om alla 
avvikelserapporter och har flera års god kunskap inom området. Med dennes kunskap till hjälp 
underlättade urvalsförfarandet då författarna gick god rådgivning under hela processen. 
Vårdutvecklaren samt författarnas handledare har funnits tillgängliga som mentorer för 
diskussion och rådgivning samt vid råd vid analys av datamaterialet under arbetsprocessen. Detta 
har setts som värdefulla resurser för kvalitetsgranskningen av datamaterialet som stärker studiens 
kvalité. 
  
Metodens olika moment utfördes först individuellt av författarna för att sedan göras gemensamt. 
Detta med anledning till att minska risken för förvrängning av data. Genom att varje författare 
har bearbetat informationen individuellt och sedan analyserade materialet tillsammans anses 
resultatets reliabilitet ha ökat. Risken för förlorad viktig information minskades då och därmed 
ökar också studiens kvalitet. I Forsberg och Wengström (2010) kritiseras risken att författarna 
kan begränsas av kvantitativ ansats. Med detta menas att forskaren studerar världen för sakligt 
och exakt, att forskaren då åsidosätter förmågan att reflektera över kontextberoende faktorer och 
vad dessa kan ha för betydelse för forskningsprocessens resultat (ibid.). Detta har författarna 
under studiens gång haft i sitt beaktande. För att minimera risken för detta har författarna valt att 
också komplettera resultatet med verkliga citat från avvikelserapporter som beskriver människors 
handlande i verkliga situationer. Detta sätt att presentera resultatet stärker trovärdigheten i 
studien. 
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Möjliga metodologiska svagheter 
  
Författarna hade möjligheten till att kunna öka studiens generaliserbarhet genom att inkludera 
fler avvikelserapporter från fler landsting (Forsberg & Wengström, 2010, s.42). Författarna tog 
även kontakt med ytterligare två landsting i södra Sverige för att just undersöka möjligheten att 
inkludera fler avvikelserapporteringar. Ett av dessa landsting gav inget svar och det andra 
landstinget gav ett sent svar. Efter övervägning beslutades att avstå från dessa data som då inte 
var aktuellt på grund av den begränsade tid som fanns planerad för studien. Studien hade krävt 
mer tid om fler avvikelserapporter hade inkluderats. Författarna ansåg att om det tar för lång tid 
att få tag i materialet så ökar stressen i arbetsprocessen som möjligtvis kunde påverka 
noggrannheten för dataanalysen och sänka studiens reliabilitet. 
  
Analysen gjordes på avvikelserapporter skriven av personer som varit delaktiga i händelsen, 
detta tror författarna kan skapa en viss osäkerhet på underlagets tillförlitlighet. Sanningen i 
rapporten kan tänkas ha kunna blivit förvrängd för att minska skuld och skam hos den 
rapporterande. Eftersom författarna är en tredje part har författarna valt att förlitat sig helt på att 
avvikelserapporternas data är korrekt. Författarna har reflekterat att det förmodligen också finns 
ett mörkertal gällande avvikelser som aldrig blir rapporterade. Detta kan påverka studiens 
validitet samt reliabilitet och kan även ha en negativ inverkan på studiens generaliserbarhet.  
Vid analys uppmärksammade författarna att vissa av avvikelserapporterna innehöll fler än en 
möjlig orsak som kunde identifieras Detta kan påverka den interna validiteten eftersom 
författarna fick svårt att analysera och särskilja resultaten och dra säkra slutsatser. Författarna har 
med hänsyn till detta försökt att redovisa fynden så noggrant som möjligt genom uppdelningen i 
respektive huvudområden och tillhörande underområden. 
  
Resultatdiskussion 
  
Sjuksköterskans har en skyldighet till att utföra sitt arbete gällande handhavande av PVK i 
enlighet med de nationella och lokala riktlinjerna. De riktlinjer som är framtagna av 
socialstyrelsen gällande hantering av PVK är baserad på evidensbaserade fakta (Vårdhandboken, 
2013). Vårt ansvar som sjuksköterskor är att förnya vår kunskap genom att ta del av en 
evidensbaserad kunskapsgrund. Ett annat krav som sjuksköterskan har enligt SSF (2007) är att 
följa, utarbeta och tillämpa det riktlinjer som utformats. Studiens resultat påvisar dock att 
sjuksköterskan inte alltid följer dessa riktlinjer och även då inte lever upp till de krav som 
förväntas av sjuksköterskan.  
  
Det är viktigt att PVK vårdas aseptiskt, övervakas noggrant och tas bort omedelbart om 
komplikationer uppstår, eller när behandlingen är klar. Resultatet av denna studie visar 
emellertid att en stor andel av PVK suttit under ett tidsintervall på mellan 4 - 9 dygn utan byte 
och eventuell kontroll. Liknande fann också Rickard, McCann, Munning och Matthew (2010) i 
sin studie där 33 % av patienterna hade en PVK på plats i mer än 72 timmar. Dock fann Webster 
et al. (2008) samt Rickard et al. (2010) att drygt en fjärdedel av PVK hos patienter ersattes 
regelbundet var tredje dag vid fortsatt behov av intravenös behandling. Studierna visar således på 
stora variationer i den rutinmässiga vården.   
 
De nationella riktlinjerna säger att byte eller avlägsnande av PVK skall ske inom 48-72 timmar 
(Forslöw, 2011). Johnsson, Pilhammar, Khalaf och Willman (2008) menar att dessa bör följas, 
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eftersom PVK: er som avlägsnas i linje med de aktuella riktlinjerna minskar risken för att 
patienten ska utveckla komplikationer (ibid.). Denna studies resultat visar också på att en hel del 
avvikelser handlar om patienter med en uttalad tromboflebit. Sambandet mellan ett ökad 
tidsintervall för PVK och risken för tromboflebit är enligt tidigare forskning och riktlinjer 
relaterade (Forslöw, 2011). Trots att studiens resultat pekar på både ökat tidsintervall och vanligt 
förekommande tromboflebit så har studiens inte till avsikt att undersöka samband mellan de båda 
och kan därför inte dra slutsatser om dess relation. Det finns studier som bekräftar att risken för 
komplikationerna vid PVK hanteringen kan reduceras genom att antingen byta instickningsplats 
eller avlägsna en PVK inom 72 timmar (Abbas, de Vries, Shaw & Abbas, 2007). Det finns 
forskning kring orsaker till tromboflebit men alla faktorer har inte kunnat fastställas. Även ökat 
antalet infusioner som gavs ledde till en ökad frekvens av tromboflebit. Uslosoy och Mete (2007) 
fann exempelvis att de som fick infusioner 4 gånger dagligen hade 2 gånger större risk till 
utveckling av tromboflebit än de som fick 1-3 infusioner om dagen. 
 
Aktuell forskning har visat att faktorer som påverkar risken för tromboflebit är tid för 
avlägsnande av PVK: er, olika typer av infusionsvätskor samt frekvensen av infusioner. Dessa 
var väsentliga faktorer för uppkomst av tromboflebit. PVK som suttit i mer än 24 timmar var 1,6 
gånger mer benägna att orsaka tromboflebit än de som satt 0-24 timmar (ibid.). I Lee et al. 
(2009) studie påvisas att tromboflebit var vanligare vid PVK som fick sitta mellan 48-72 timmar 
än de PVK som satt mellan 72- 131 timmar. Det tyckt därför vara så att risken för tromboflebit 
minskar efter 72 timmar. Detta är ett exempel på vetenskaplig forskning som dock talar emot 
gällande evidensbaserade riktlinjer som vården följer idag (Forslöw, 2011). Trots detta är det 
viktigt att sjuksköterskan följer riktlinjer som finns för att skapa en så likvärdig vård som möjligt 
över hela landet. 
 
För att bidra till en så säker PVK hantering som möjligt är det även viktigt att sjuksköterskan 
följer de framtagna riktlinjer gällande dokumentation och kontroll av PVK. Att dokumentera är 
ett av de viktiga dagliga arbetena i sjuksköterskans yrke. Syftet med dokumentationen är att 
utgöra en resurs och informationskälla för bedömningen av de åtgärder som ytterligare kan 
behöva vidtas för patienten. I och med det är det viktigt att dokumentationen utförs rätt. Denna 
studie har kunnat visa på situationer där sjuksköterskan frångått rutiner för dokumentation och 
kontroll av PVK. Detta har resulterat i konsekvenser för patienter som har inneburit att patienter 
vars PVK inte har kontrollerats har utsatts för en ökad komplikationsrisk. I studien av Johansson 
et al. (2008) fann de också att bristande dokumentation angående PVK: er är en stor bidragande 
faktor till komplikationer. Rätt dokumentationsteknik med datum, tid, och undertecknandet av 
ansvarig sjuksköterska för införande observerades i endast 33 av 343 PVK: er (ibid.). I och med 
att det finns studier som bekräftar samma resultat kring bristande dokumentation stärker detta 
studiens resultat som pekar på en verklig faktor som sjuksköterskan skulle behöva förbättra. I 
studiens resultat finns exempel som redovisats under underområdena Bristande dokumentation 
och Bristande signering. 
 
  
SLUTSATSER 
 
Denna studie har belyst samt analyserat avvikelserapportering av PVK. Resultatet kan 
sammanfattningsvis härledas tillbaka till att det finns brister där sjuksköterskans har frångått 
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rutiner kring användandet av PVK. Ett vanligt förekommande ämne inom den aktuella 
forskningen är tidsintervallet som PVK suttit hos patienten och hur detta kan tänkas påverka 
utveckling av komplikationer vid behandling rörande PVK. Med hänsyn till studiens resultat bör 
framtida forskning också fokusera på varför evidensbaserade riktlinjer inom dagens sjukvård inte 
följs samt vad detta kan få för konsekvenser på patienterna. 
 
Att sjuksköterskorna inte följt riktlinjer har kunnat leda till vårdskada för patienten där 
patientsäkerheten ej har uppfyllts. Författarna anser att sjuksköterskan bör följa de riktlinjer som 
finns framtagna för det aktuella landstinget även ifall det finns vetenskaplig forskning som kan 
peka på motsatsen. Detta för att delvis kunna garantera samma handhavande gällande PVK inom 
vården, och en avsevärt ökad patientsäkerhet som inte resulterar i vårdskada för patienten. 
 
Författarna vill öka medvetenheten och skapa insikt om de problem rörande kompetensbristen 
som har framkommit, eftersom sjuksköterskeyrket är ett yrke med högt krav på kompetens. Den 
professionella sjuksköterskan måste bland annat ha den kunskap, förståelse och färdighet som är 
relevant för att kunna utöva yrket på ett sätt som leder till en god och patientsäker vård och 
därmed ett minskat vårdlidande. Med ett minskat vårdlidande följer även en bättre 
vårdupplevelse och ökat välbefinnande. Sjukvården skall vara en plats dit vi kommer för att be 
om hjälp och kunna känna oss trygga med att den bästa tänkbara vården ges. Att kunna studera 
de misstagen som har skett skall förhoppningsvis kunna leda till en förbättrad omvårdnad, ökad 
trygghet samt högre patientsäkerhet gällande handhavande av PVK.
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