
Rapportmall – Förbättringsprojekt 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för 

kontaktsjuksköterskor  
15 
HP
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Define (Definiera)   
Problem: Vi har på våra enheter upplevt att de centrala infarterna inte utnyttjas optimalt, detta 
leder till onödiga resor till sjukhuset, onödiga perifera stick både på vårdcentral, 
akutmottagning samt på vårdavdelningar med liten erfarenhet av centrala infarter. 
 
Bakgrund: 
Vi arbetar på onkologiska mottagningar, lungonkologiska mottagningen Skövde respektive 
hematologimottagningen Skövde. Vi vårdar patienter med centrala infarter, CVK,  subcutan 
venport samt piccline. 
Våra patienter får tung cytostatikabehandling och behöver därför ofta en central infart för att 
behandlingen ska kunna administreras på ett säkert sätt. De kan också behöva en central infart 
på grund av att de är svårstuckna. Omläggning av den centrala infarten ska ske en gång/vecka. 
För att detta ska ske på ett smidigt sätt för patienten, tar vi hjälp av sjuksköterskor i 
hemsjukvården alternativt på vårdcentralen. Då behandlingen påverkar patienternas 
blodvärden, följs blodprover en gång/ vecka, detta görs i samband med omläggningen. 
Oftast fungerar detta samarbete bra men ibland uppstår det problem: 

 Sjuksköterskan i kommunen upplever att det är stopp och ringer för råd. Detta kan 
bero på bristande teknik, osäkerhet i hanteringen eller att man inte följt gällande 
riktlinjer angående hantering, spolning med flushteknik. Patienten kan då behöva åka 
på ett extra besök till sin behandlingsenhet. Detta kan även leda till bristande 
förtroende för vårdpersonalen i primärvården, då förtroendet redan kan vara lågt på 
grund av lång handläggningstid innan de fick sin cancerdiagnos. 

 Den centrala infarten utnyttjas inte vid besök på akutmottagningen eller på 
vårdavdelningar med bristande vana av central infart utan patienten blir stucken 
perifert. Detta kan bero på bristande tid eller erfarenhet. Tilläggas bör att patienten 
ofta är svårstucken och detta är anledningen till att de fått en central infart. 

 
Vår teori är att de centrala infarterna kan användas mera. Vi ville studera detta närmare och 
började med att kartlägga problemet genom att göra ett fiskbensdiagram. 
Vi har haft kontakt med och fått bakgrundsinformation av anestesiläkare Per Lorentzon inför 
vårt projekt samt informerat våra enhetschefer Marianne Stomberg och Anette Brandström. 
 
 
Vårt huvudproblem lyder: 
 Utnyttjas den centrala infarten optimalt? 
 
Vi tror inte detta, och valde att göra ett fiskbensdiagram (bilaga 1). Vi definierade fem olika 
orsakskategorier: 
 
Patienten 

 Onödiga perifera stick, vilket kan leda till att patienten blir ”sönderstucken” och kan 
leda till tromboflebiter samt ett lidande för den enskilda patienten. 

 Extrabesök på den egna enheten för provtagning och skötsel av den centrala infarten. 
 Bristande förtroende, patienten åker hellre till sin egen enhet där de har erfarenhet. 
 Fördröjning av behandling om det krävs byte av den centrala infarten. 

 
 
 
 



Personal 
 Tidsbrist, det upplevs gå snabbare att sticka perifert. 
 Extra telefonsamtal till patientens behandlingsenhet för råd och planering av eventuellt 

extrabesök. 
 Oerfaren personal, finns behov av utbildning? 
 På vårdcentral krävs sjuksköterska, då provtagningsenheten ibland bemannas av 

undersköterskor/laboratorieassistenter. 
 
Material 

 Vissa vårdcentraler önskar få med det material som krävs från behandlingsenheten, 
om det uppstår problem kan materialet ta slut då de inte har ett eget förråd. 

 
 
Vi har haft kontakt med och fått bakgrundsinformation av anestesiläkare Per Lorentzon inför 
vårt projekt samt informerat våra enhetschefer Marianne Stomberg och Anette Brandström. 
 

 

Measure (Mäta)  
 
För att få en överblick av vårt problem valde vi att göra en SIPOC (bilaga 2). 
I processdelen valde vi att belysa vårt problem genom tre olika mätningar. 
 
Patient med central infart 

 Enkät – Antal patienter under åtta veckor. Två frågor. 
 

Personal på akuten 
 Pinnstatistik angående hur många patienter med central infart som stuckits perifert 

under åtta veckor. 
 
Personal Onkologmottagningar SKAS Skövde 

 Pinnstatistik angående extrabesök på grund av stopp i central infart via primärvård 
under åtta veckor. 

 
 
För att få svar på hur det ser ut på Skas i dag delade vi ut enkäter. Vi lämnade ut totalt 40 
patientenkäter (bilaga 3). De fördelades på de onkologiska enheterna som har patienter med 
centrala infarter, lungonkologiska mottagningen, hematologimottagningen, gynonkologiska 
mottagningen samt kirurgonkologen. Patienterna fick under åtta veckor föra pinnstatistik på 
hur många gånger de blev stuckna perifert trots att de har en central infart samt om de fick 
göra någon extra resa till sin behandlingsenhet på grund av hanteringsproblem. 
Sjuksköterskorna på dessa enheter fick även de under åtta veckor för statisk på hur många 
patienter som kom på extra besök på grund av hanteringsproblem (bilaga 4 och 5). 
Vi lämnade även ut enkäter till personalen på akutmottagningen där vi bad dem att under åtta 
veckor föra pinnstatistik på hur många patienter de träffade med centrala infarter och hur 
många av dessa som de stack perifert trots att patienten hade en central infart (bilaga 6 och 7). 
 



 

Analyze (Analysera) 
 
Av de 40 enkäter vi delade ut fick vi tillbaka 18 stycken. Det visar sig att ett flertal av 
patienterna regelbundet lämnar prover, och då tas dessa perifert. Som bakgrund är det viktigt 
att känna till att både gyn- och kirurgonkologen uppmanar sina patienter att endast använda 
sina centrala infarter till behandlingarna eftersom de är rädda för infektioner, då varje 
omläggning- och provtagningstillfälle kan vara en potentiell risk för infektion. Detta tolkar vi 
som att de inte tror att kollegorna i öppenvården kan hantera centrala infarter på rätt sätt. 
På lungonkologiska enheten samt hematologen däremot rekommenderar man att den centrala 
infarten även används vid provtagning, då de fått sin centrala infart på grund av att de är 
svårstuckna. Det lämnas information angående omläggning och provtagning samt delas ut 
material för omläggning/provtagning till sjuksköterskorna i öppenvården, vi strävar efter att 
ha en tät kommunikation. 
Bland enkätsvaren fanns inga kommentarer om att patienterna upplevde det besvärande att bli 
stuckna perifert, däremot skrev en patient att central infart är perfekt. 
Fem av patienterna fick göra extra resor till sina behandlingsenheter på grund av stopp i de 
centrala infarterna, detta löstes på behandlingsenheten. 
Akutmottagningen skulle under åtta veckor mäta antalet patienter de träffade där den centrala 
infarten användes, under denna period dokumenterade de att de använde centrala infarter 11 
gånger. Den låga svarsfrekvensen tror vi dels beror på rent praktiska problem, en stor 
personalgrupp där engagemanget för deltagande kan vara olika stort samt att man ibland inte 
hittade enkätpappren. Vid två tillfällen fick vi lämna ut nya enkäter: Vi anar att det kan vara 
betydligt fler patienter med central infart som besökt akutmottagningen men om infarten inte 
använts är de inte inräknade.  
Att de inte alltid utnyttjade den centrala infarten beror enligt personalen på att de sällan 
hanterar centrala infarter och därför känner sig osäkra, brist på utbildning. Några var också 
osäkra på vilka riktlinjer som finns, ska den centrala infarten användas eller inte? Vid något 
tillfälle bad patienten om att bli stucken perifert, otrygghet? 
 

      

Improve (Lösningsförslag) 
Vi tror att god information är en del av lösningen. Det finns redan i Västra Götaland framtaget 
ett informationsblad till distriktssköterska (bilaga 8) samt en patientinformation (bilaga 9) 
gäller CVK. För patienter som får piccline finns både en patientbroschyr och ett patientkort 
som patienten får i samband med inläggandet (bilaga 10 och 11). Aktuella riktlinjer för 
hanterande av centrala infarter finns att läsa i vårdhanboken.  
Parallellt med vårt projekt har det på Skas genomförts en utbildningsdag i hanterande av 
centrala infarter, målgruppen för utbildningen var sjuksköterskor och läkare som arbetar 
patientnära och hanterar perifer venkateter och centrala infarter, CVK, subcutana infarter samt 
piccline. Syftet med utbildningen var att förmedla kunskap om hantering av dessa infarter 
utifrån senaste evidens samt beprövad erfarenhet. Under våren genomfördes utbildningen i 
Lidköping, där 13 sjuksköterskor deltog av olika orsaker blev det ingen utbildning i Skövde 
under våren, man planerar för nya utbildningstillfällen i höst. Vi har tagit del av utvärderingen 
av utbildningsdagen, den upplevdes som genomgående positivt. 



Tillverkaren av piccline, BARD har även de haft utbildningstillfällen under våren. Totalt åtta 
tillfällen med 20-25 deltagare/tillfälle. Deltagarna var från alla kliniker på Skas, även 
öppenvården deltog. 

 

 

Control (Överlämning och ständig förbättring) 
Vi har insett att vi kan förbättra den information vi lämnar till patienten och övrig berörd 
personal, att inte bara ge muntlig utan även skriftlig information. Aktuella rutiner för personal 
finns i vårdhandboken, vi måste bli bättre på att hänvisa till den. För patienterna finns också 
bra information att skriva ut från RCC:s hemsida när det gäller CVK, det finns även bra 
information om piccline som delas ut till patienten i samband med att de får sin piccline. 

 

 

Learn (Lärande)  
Några lärdommar är att åtta veckor är en alldeles för kort tidsperiod för att få en korrekt bild 
av läget vad det gäller hanterandet av centrala infarter. Per Lorentzon, den narkosläkare vi 
pratade med vid projektets början menade att vi borde mäta under 12 månader. Vår plan var 
att dela ut 60 enkäter under åtta veckor men lyckades bara dela ut 40 stycken på grund av att 
tidsperioden var så kort. 
Vi har också upptäckt hur svårt det är att mäta på andras enheter, och att hålla engagemanget 
vid liv hos de kollegor vi önskar hjälp av. Det var inte lätt ens under åtta veckor. 
Vi inser också att vi arbetar olika på de olika onkologiska enheterna, trots att det är i samma 
byggnad.  
Vi funderar på om en del patienter föredrar att bli stuckna perifert eftersom detta kan vara 
smidigare och spara tid då de då kan gå på dropp-in på vårdcentralen och bli stucken av 
personal på laboratoriet, som inte får hantera centrala infarter. 
Vi har lärt oss en hel del under projektets gång, lärdomar som vi kommer att ha nytta av i 
andra förbättringsprojekt på våra enheter. 
 
 
 



     
     Bilaga 1 



 
    Bilaga 2 

 



Bilaga 3 

Enkät till patient med central infart  
 
Hej ! 
 
Vi håller på med ett förbättringsarbete som gäller patienter som har en central infart, vilket  innebär 
att du har en CVK, subcutan venport eller en piccline. 
Vi vill undersöka hur du upplever att det fungerar när du besöker/får besök av 
distriktssköterska/sjuksköterska. Vi vill följa detta under åtta veckor, och är intresserade av att veta 
om du fått göra några extra resor till din behandlingsenhet på grund av problem i samband med 
omläggning och provtagning. 
Vi vill även veta om du vid något tillfälle under dessa veckor blivit stucken i armen trots att du har 
en central infart. 
Startdatum …................... 
Ditt svar är helt anonymt. 
 
 
 
 
Antal extra resor till din behandlingsenhet på grund av problem i samband med omläggning och 
provtagning. 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
Antal gånger du blivit stucken i armen för provtagning trots att du har en central infart 

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag 

      

      

      

      

 
 
Svaret skickas i bifogat kuvert. 
Adress: 
Catarina Dahlqvist 
Hematologimottagningen 
Skaraborgs sjukhus 
54185 Skövde 
 
Tack för din medverkan 
Mikael Wilsborn 
Catarina Dahlqvist 



    Bilaga 4  

Hej !  

Vi deltar i en utbildning i förbättringskunskap som sker i samarbete med RCC Väst och Chalmers 
Tekniska Högskola. I utbildningen ingår att vi skall göra ett förbättringsarbete.   

Vi arbetar på lungonkologiska mottagningen respektive hematologimottagningen. Vi har många 
patienter med centrala infarter, CVK, subcutan venport samt piccline.  

Våra patienter får tung cytostatikabehandling och behöver därför ofta en central infart för att 
behandlingen ska kunna administreras på ett säkert sätt. Omläggning av den centrala infarten ska 
ske en gång/vecka. För att detta ska ske på ett smidigt sätt för patienten, tar vi hjälp av 
sjuksköterskor i hemsjukvården alternativt på vårdcentralen. Då behandlingen påverkar 
patienternas blodvärden, följs blodprover en gång/ vecka, detta görs i samband med 
omläggningen.  

Oftast fungerar detta samarbete bra men ibland uppstår det problem.  

* Sjuksköterskan i kommunen upplever att det är stopp och ringer för råd. Detta kan bero på 
bristande teknik, osäkerhet i hanteringen eller att man inte följt gällande riktlinjer angående 
hantering, spolning med flushteknik. Patienten kan då behöva åka på ett extra besök till sin 
hemmottagning. Detta kan även leda till bristande förtroende för vårdpersonalen i primärvården, 
då förtroendet redan kan vara lågt på grund av lång handläggningstid innan de fick sin 
cancerdiagnos.  

* Den centrala infarten utnyttjas inte vid besök på akutmottagningen eller på vårdavdelningar 
med bristande vana av central infart utan patienten blir stucken perifert. Detta kan bero på 
bristande tid eller erfarenhet. Tilläggas bör att patienten ofta är svårstucken och detta är 
anledningen till att de fått en central infart.  

Vi undrar om detta är vanligt förekommande även på era enheter? 

 Vi vore tacksamma om ni vill hjälpa oss med en enkät.  

Vi skulle uppskatta om ni under 8 veckor (april och maj 2017) kan föra pinnstatistik på hur 
många patienter som kommer på extrabesök till er enhet på grund av att primärvården bedömt att 
det är stopp i en central infart (bilaga 1). Skall återlämnas i bifogat kuvert.  

Vi önskar även att ni delar ut bifogad enkät (bilaga 2) till de femton första patienter med central 
infart under april och maj 2017, där vi mäter om de upplever hanteringsproblem av deras centrala 
infart. Återlämnas i bifogat kuvert.  

Tack på förhand   

Mikael Wilsborn lungonkologiska mottagningen 0500-478526 

Catarina Dahlqvist hematologimottagningen 0500-431524 



Bilaga 5 

 
 
 
 
 
Pinnstatistik på onkologisk mottagning april och maj 2017 
 
Enhet  ........................... 
 
Antal extrabesök från öppenvården på grund av stopp i central infart under april och 
maj månad 2017 
 
 
 

vecka måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 



  Bilaga 6 

Hej! 
Vi går en utbildning i förbättringsarbete som sker i samarbete med RCC Väst och Chalmers 
Tekniska Högskola. Som en del av utbildningen ska vi genomföra ett förbättringsarbete. Vårt 
förbättringsarbete handlar om CVK-hantering och om de utnyttjas på rätt sätt. 
Vi arbetar på onkologiska mottagningar, lungonkologiska mottagningen Skövde respektive 
hematologimottagningen Skövde. Vi har båda många patienter med centrala infarter, CVK, 
subcutan venport samt piccline. 
Våra patienter får tung cytostatikabehandling och behöver därför ofta en central infart för att 
behandlingen ska kunna administreras på ett säkert sätt. Omläggning av den centrala infarten ska 
ske en gång/vecka. För att detta ska ske på ett smidigt sätt för patienten, tar vi hjälp av 
sjuksköterskor i hemsjukvården alternativt på vårdcentralen. Då behandlingen påverkar patienternas 
blodvärden, följs blodprover en gång/ vecka, detta görs i samband med omläggningen. 
Våra patienter vårdas sällan på akutmottagningen men ibland behöver de uppsöka 
akutmottagningen . Vår fråga är om ni utnyttjar den centrala infart patienten har? 
 
Tack på förhand för er medverkan 
Mikael Wilsborn lungonkologiska mottagningen 0500-478526 
Catarina Dahlqvist hematologimottagningen 0500-431524 



   
 
 
  Bilaga 7 
 
Enkät till sjuksköterskor på akutmottagning SKAS 
 
Vi vore tacksamma om ni under april och maj månad 2017 kan mäta hur många av de patienter ni 
vårdar som har en central infart och om den används för provtagning och infusioner under besöket 
hos er eller om ni sticker perifert? 
Datum:_______ 
 
Patient då man använt den centrala infarten 
 
Central venkateter (CVK) 
 
Subkutan venport 
 
Picc-line 
 
Pat med central infart då man stuckit perifert ändå 
 
Orsak__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Tack på förhand 
Catarina Dahlqvist 
Mikael Wilsborn 
Vi hämtar enkäterna varje måndag 
 



    Bilaga 8    

 



    Bilaga 9    

 



    Bilaga 10    

 



    Bilaga 11    
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