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central venous catheters? 

A survey of intensive care nursing staff in 6 ICU in Norway 

Abstract: 
The thesis consists of two parts: An article and one essay. 
Purpose:  
Article: The purpose of this study was to identify intensive care nursing practice related to care and use 
of central venous catheter.  Self-reported practices are compared with evidence-based guidelines. 
Essay: First it has been reflected on the questionnaire as a method of data collection, then on 
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Survey: Sentralt venekateter - Er 
intensivsykepleiers praksis evidensbasert? 

Sammendrag 

Bakgrunn: Intensivpasienter med sentralt venekateter (SVK) er utsatt for å få 

mikroorganismer i blodbanen.  Dette kan gi forlenget opphold i intensivavdeling, med 

påfølgende økt mortalitet og føre til betydelige merkostnader for helsevesenet. 

Hensikt: Å kartlegge intensivsykepleiers praksis tilknyttet stell og bruk av SVK.  

Selvrapportert praksis sammenlignes med forskningsbaserte retningslinjer. 

Metode: En kvantitativ tverrsnitt studie med deskriptiv design.  Data ble innsamlet ved et 

selvutviklet strukturert spørreskjema. 

Resultater: Det ble sendt ut 390 spørreskjemaer og svarresponsen ble 52,3%. Selvrapportert 

praksis viser stor spredning knyttet til frekvens på bytte av infusjonssett ved standard- og 

propofol-infusjoner.  Det samme er tilfellet ved teknikker benyttet ved manipulering av 

koblinger på SVK og frekvens på bytte av bandasje på innstikkstedet. Intensivavdelinger ved 

universitetssykehus hadde en signifikant mer evidensbasert praksis, når det gjaldt frekvens på 

bytte av bandasje på innstikksted enn de regionale sykehusene (p≤0.05).  Det var to områder 

som i stor grad viste seg å være i tråd med evidensbaserte retningslinjer; frekvens på bytte av 

infusjonssett ved kontinuerlig infusjon av total parenteral ernæring og type bandasje som 

benyttes på SVK’s innstikksted. 

Konklusjon: Det bør bli konsensus for bruk av nasjonal retningslinje for stell og bruk av SVK.  

Videre bør det opprettes SVK-team ved det enkelte sykehus for å sikre en enhetlig og 

evidensbasert praksis. 

Nøkkelord: Sykepleie, sentralt venekateter, retningslinje, spørreskjema, intensivavdeling 
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Abstract: 

Background: Patients in intensive care unit (ICU) with central venous catheter (CVC), have a 

risk for catheter-related infections.  Bloodstream infections through CVC may extend the 

duration of the ICU stay, with subsequent increase in mortality and result in additional health 

care costs. 

Purpose:  The purpose of this study was to get an overview over the nurses and their practice, 

associated with care and maintenance of CVC. Self-reported practice is compared to 

evidence-based guidelines.  

Method: A cross-sectional study with descriptive design was used, and data were collected 

though self-developed questionnaire. 

Results: The Questionnaire was distributed to 390 nurses in ICU.  The response rate was 

52,3%. Self-reported practice show a wide variation in practice about duration of 

administration set use for standard and propofol, administration set connection technique and 

dressing frequency. ICU in university hospitals had significantly more evidence based 

practice, in terms of changing the bandage on the insertion site than the regional hospitals (p≤ 

0.05).  There were two areas that proved to be consistent with the evidence-based guidelines.  

It was the replace of the administration set within 24 hours in total parenteral nutrition.  The 

second was the type of dressing used at the insertion site. 

Conclusion: One should strive for consensus for use of national guidelines for the care and 

maintenance of CVC’s.  Furthermore, the establishment of CVC-team, with responsibility for 

education and training at each hospital to ensure evidence based practice. 

Key words: Nursing, central venous catheter, guidelines, questionnaire, intensive care unit 
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Innledning 

Intensivavdelinger i Norge behandler akutt kritisk syke pasienter.  Sentralt venekateter (SVK) 

er nødvendig for hemodynamisk monitorering, tilgang for medikamenter, væsker og 

ernæring.  Ved innsetting av SVK blir hudens naturlige barriere mot mikroorganismer brutt.  

Blodbaneinfeksjoner påført via SVK utgjør en stor andel av sykehusinfeksjoner (1).  En 

rapport utarbeidet av helsemyndighetene i USA viste at infeksjonsraten i intensivavdelinger lå 

mellom 1.6 til 6.8 per 1000 kateterdager (2).  En belgisk studie fant et gjennomsnitt på 5.3 per 

1000 kateterdager i intensivavdeling (3).  SVK-blodbaneinfeksjon kan føre til forlenget 

intensivopphold og økte kostnader for helsetjenesten (3-5) samt økt mortalitet (3, 6).  I Norge 

finnes det, ifølge Pasientsikkerhetskampanjen, ikke statistikk på antall blodbaneinfeksjoner 

tilknyttet SVK.  Det betyr at vi ikke har noe å måle vår praksis opp mot.  Det er imidlertid 

mye aktivitet innen infeksjonsforebygging tilknyttet SVK i Norge i dag.  

Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" har forebygging av infeksjon ved SVK, som ett 

av sine satsningsområder.  Forskning har vist at ved å innføre de tiltak som 

Pasientsikkerhetskampanjen jobber for, kan antall infeksjoner reduseres betydelig.  I tilegg 

har forskning vist at det er viktig å ha fokus på å forebygge infeksjon ved daglig stell og bruk 

av SVK.  Ved å kvalitetssikre hele forløpet fra innleggelse av SVK til det seponeres, kan man 

redusere antall blodbaneinfeksjoner ned mot 0 per 1000 kateterdager (7-9). 

Hensikten med denne studien var å kartlegge intensivsykepleiers praksis tilknyttet stell og 

bruk av SVK, med fokus på å forebygge infeksjon.  Selvrapportert praksis blir sammenlignet 

med evidensbaserte retningslinjer.  Resultatene fra dette vil kunne si noe om utøvd praksis i 

intensivavdelinger er ivaretatt for å kunne holde SVK-infeksjoner på et lavest mulig nivå. 

 

Metode 

Design 

Studien er en kvantitativ undersøkelse med deskriptiv design.  Det ble tatt kontakt med 7 

intensivavdelinger per telefon og 6 av disse var villig til å delta i survey-undersøkelsen.  

Utvalget ble valgt ut fra et hensiktsmessig ståsted, for at avdelingene skulle kunne nås 

geografisk av forfatter. Dette var viktig for å kunne ta personlig kontakt med de respektive 
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avdelingene, for å kunne opprette kontakt med gode "døråpnere".  Personlig kontakt er vist å 

kunne gi høyere svarprosent ved at kontaktpersoner i avdelingen drar litt i trådene for å bedre 

svarprosenten (10).   

Spørreskjema 

Det var ønskelig å benytte et spørreskjema som allerede var ferdig utviklet og testet for 

validitet og reliabilitet.  Målsetningen med denne studien var å kartlegge hva den enkelte 

sykepleier faktisk gjør.  Det viste seg vanskelig å finne et skjema som passet til dette formålet. 

Det ble derfor utviklet et strukturert spørreskjema med utgangspunkt i Center for Disease 

Control and Prevention’s (CDC) "Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-

Related Infections, 2011" (4).  Spørsmålene omfattet blant annet håndhygiene, aseptisk 

teknikk, hyppighet av SVK-stell og frekvens på bytte av infusjonssett i forhold til forskjellige 

typer kontinuerlige infusjoner.  Spørreskjemaet ble pilot testet ved hjelp av fem 

intensivsykepleiere.  Etter pilottesting ble noen spørsmål endret med tanke på tydelighet og 

rekkefølgen på spørsmålene ble endret noe.  Spørreskjema med mange spørsmål er 

vanskeligere å få god svarrespons på, derfor er det nødvendig å prioritere (11, 12).  Det 

ferdigstilte skjemaet besto av 23 spørsmål, hvorav 7 omhandlet demografiske data.  

Spørreskjemaet var strukturert og besto av lukkede spørsmål med enkelte muligheter for å gi 

kommentar.  En likert skala fra 1-5 ble brukt for de fleste spørsmål (1 = alltid, 2 = som oftest, 

3 = av og til, 4 = sjelden, 5 = aldri).  Når det gjaldt spørsmål om hyppighet av SVK-stell i 

form av at det skiftes helt inn til lumen, var svaralternativene: Daglig, Hver 2.dag, Hver 

3.dag, Hver 4. dag, Hver 7.dag og Annet.  Respondentene ble bedt om å svare på spørsmålene 

tenkt ut fra en normal situasjon og ikke en akutt situasjon.   

Datainnsamling 

Spørreskjemaene ble sendt ut via nettskjemadatabasen ved Universitetets senter for 

informasjonsteknologi (USIT) i Oslo høsten 2012.  På grunn av lav respons og 

tilbakemeldinger fra respondenter om at det var vanskeligheter med å logge seg inn på 

nettskjema, ble det tatt en avgjørelse om å konvertere til papirskjema.  Papirskjemaer med 

frankerte returkonvolutter ble levert personlig ved de respektive avdelinger i Skien, Tønsberg, 

Drammen, Ullevål, Bergen og Molde.  Det ble sendt ut to påminnelser i løpet av 

datainnsamlingsperioden som var to måneder.   
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Analyse 

For analyse ble det brukt IBM SPSS, Statistics 20.  Det ble utført deskriptiv analyse og 

frekvensopptellinger.  Kji-kvadrat test ble benyttet for å se om rapportert praksis ble påvirket 

av forklaringsvariabler som kjønn, alder, spesialutdannelse, stillingsprosent og type sykehus 

man jobber på.  Kontinuerlige variabler blir presentert i gjennomsnitt og standard avvik.  

Dikotome og kategoriske variabler blir presentert i antall og prosent.  Resultatene fra analysen 

blir sammenlignet med CDC’s evidensbaserte retningslinjer.  Signifikans nivå er  ≤ 0.05. 

Missing 

Det var lite missing i materialet.  I det demografiske materialet var det seks som ikke oppga 

alder og tre som ikke oppga stillingsprosent.  Dette ble det tatt hensyn til når man kjørte 

analyse for å se om disse variablene påvirket praksis, ved at de med missing på den aktuelle 

variabelen da ble utelatt. 

Etiske hensyn 

Denne studien faller utenfor helseforskningslovens virkeområde.  Det var derfor ikke 

nødvendig å søke Regional etisk komite om tillatelse for å sette i gang dette arbeidet.  

Tillatelse ble innhentet hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.  Dette fordi e-post 

adresser til ansatte ved de aktuelle intensivavdelinger skulle innhentes.  Det ble ved 

utsendelse av spørreskjemaene, lagt ved et informasjonsbrev om studien.  Her ble det presisert 

at undersøkelsen var helt anonym og at samtykke ble innsett som innhentet ved retur av utfylt 

spørreskjema. 
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Resultat 

Av 390 skjemaer kom det inn 204 utfylte spørreskjemaer, 59 av disse var elektroniske.  

Svarresponsen varierte fra 38% til 73% ved de seks intensivavdelingene.  Svarprosenten ble 

totalt 52.3% og dette anses som en bra svarprosent ved bruk av spørreskjema (13).  Av 

respondentene var det 93% som hadde spesialutdannelse innen intensivsykepleie.  Ytterligere 

informasjon om respondentenes karakteristikker finnes i Tabell 1. 

Studien viste at 34% "alltid" og 57% "som oftest" utfører håndhygiene, før de skal koble til en 

infusjon eller gi et medikament med en sprøyte i SVK.   Når spørsmålet om håndhygiene ble 

stilt i sammenheng med teknikker som kan benyttes for å jobbe aseptisk, var det 54% som 

oppga at de har rene hender når de skal koble til en infusjon.  Nærmere 88% av respondentene 

oppga at det er fokus på aseptisk teknikk i avdelingen, men bare 37,7% oppga å benytte 

aseptisk non-touch teknikk (ANTT).  Ved manipulering av koblinger og treveiskraner på 

SVK, oppga 46,8% at de bruker en kompress med Klorhexidin 5 mg/ml.  Det var signifikant 

flere i aldersgruppen over 45 år som benyttet denne teknikken (p ≤ 0.05).  På spørsmål om 

man setter på ny steril propp etter å ha koblet fra en infusjon eller gitt et medikament i SVK, 

svarte 70 % "alltid".  Det var hovedsakelig respondenter fra 3 intensivavdelinger som oppga å 

beskytte treveiskraner med steril bandasje.  En av avdelingene benyttet ikke treveiskraner men 

toveiskoblinger som lukkes automatisk ved frakobling og disse ble ikke beskyttet med 

bandasje. 

Det var stor spredning i praksis i forhold til hvor ofte SVK-stell blir gjennomført, fra daglig til 

hver 7. dag (Tabell 2).  Av respondentene ved universitetssykehusene oppga 83% og 89% å 

bytte transparent bandasje rutinemessig hver 7. dag eller ved indikasjon, dette er i tråd med 

CDC’s guidelines.  Dette var signifikant forskjellig praksis fra de regionale sykehusene som 

hadde større spredning på hyppighet av bytte av bandasje (p < 0.05). 

Kartlagt praksis tilknyttet bytte av infusjonssett ved kontinuerlig infusjon av medikamenter 

uten lipider, viste at de fleste av respondentene fra tre avdelinger byttet infusjonssett hver 

72.t/3dg (Tabell 3).  Tilnærmet 60 % av respondentene oppga å bytte hver 24.t/1dg.  For 

ytterligere info når det gjelder bytte av infusjonssett se tabell 3.  
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Diskusjon 

Studiens funn 

Kartlagt praksis viser at det er stor spredning i praksis og at det er mye å hente i forhold til å 

kvalitetssikre infeksjonsforebygging tilknyttet stell og bruk av SVK.  Det var to områder som, 

i stor grad, viste seg å være i overenstemmelse med CDC’s guidelines.  Det ene var hvor ofte 

infusjonssett byttes ved kontinuerlig infusjon av total parenteral ernæring (TPN).  Det andre 

var type bandasje som benyttes på SVK’s innstikksted (Tabell 2).  Disse funnene er i tråd med 

funn gjort i andre studier (9, 14, 15).  CDC anbefaler transparent semipermeabel bandasje 

som førstevalg, fordi denne gir mulighet til å inspisere innstikkstedet via den gjennomsiktige 

bandasjen og fordi den ikke må byttes så ofte som gasbandasjen.  Forskning som er gjort i 

forhold til disse to typer bandasjer har ikke gitt noen signifikant forskjell i antall infeksjoner 

(16).  Utover de to nevnte områdene viser kartlagt praksis i varierende grad å være i tråd med 

CDCs guidelines, det er i overenstemmelse med studier utført i andre land (9, 15, 17). 

Det at bare 34% oppga å alltid utføre håndhygiene før de skal koble til en infusjon eller sette 

et medikament fra sprøyte i SVK er nedslående.  I en intensivavdeling kan ting skje fort og 

om man må gi bolus manuelt, kan det føre til at man ikke rekker å desinfisere hender før man 

handler.  Det ble imidlertid opplyst på skjemaet, at det skulle fylles ut med tanke på en normal 

situasjon og ikke en akutt situasjon.  Det skal være tilrettelagt med god tilgang med 

dispensere med hånddesinfeksjonsmiddel rundt pasientsengene, slik at prosedyren i forhold til 

håndhygiene skal være enkel å etterleve (18).  Når spørsmålet om håndhygiene ble stilt på en 

litt annen måte var det 54 % som oppga å ha rene hender ved manipulering av koblinger og 

kraner på SVK.  Om dette er representativt er det i tråd med undersøkelser som 

Folkehelseinstituttet viser til (18), og da er det et stort forbedrings potensiale knyttet til 

håndhygiene.  Håndhygiene skal utføres både før og etter at man er i kontakt med kateteret, 

og ved skifte av bandasje på innstikksted (Tabell 4).  Den mest vanlige årsaken til SVK-

blodbaneinfeksjon er forurensing av åpninger og kraner på SVK.  Dette skjer ved at 

mikroorganismer fra sykepleierens hender eller pasientens hud kommer i kontakt med 

inngangsporter, eller at koblingen på sprøyte eller infusjonsslange er blitt kontaminert (19).  

Skal man arbeide aseptisk må man benytte aseptisk non-touch teknikk og sterilt utstyr (20-

22).  Det er mulig at begrepet aseptisk non-touch teknikk ikke er kjent og at flere hadde svart 

positivt på spørsmålet om det hadde stått aseptisk teknikk.  Fire av de lokale prosedyrene 
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hadde imidlertid med begrepet "no-touch" teknikk, dette ga imidlertid ikke utslag på økt 

rapportering om bruk av nevnte teknikk ved disse avdelingene.  Aseptisk teknikk kan oppnås 

for eksempel ved å bruke en kompress med desinfeksjonsmiddel eller en steril hanske, men 

det utelukker ikke behovet for rene hender.  God håndhygiene kombinert med aseptisk 

teknikk er enkle og effektive tiltak i forhold til å forebygge SVK-blodbaneinfeksjoner (4, 23).  

I forhold til å benytte kompress med desinfeksjonsmiddel ved manipulering av kraner ved 

tilkobling av infusjon, var det omtrent 70 % som oppga å benytte dette, de fleste av disse 

oppga å benytte Klorhexidin 5 mg/ml.  Det som er avgjørende i forhold til dette er at man 

desinfiserer nøkkelpunkter og deretter lar det lufttørke, dette ble det ikke stilt spørsmål om i 

denne undersøkelsen.  Det er imidlertid utført observasjoner som har vist at kun 20% spritet 

nøkkelpunkter forskriftsmessig (24).  Dette er helt avgjørende ved bruk av toveiskoblinger 

som ble oppgitt brukt av en avdeling.  I CDC’s guidelines står det at man skal desinfisere 

kateterkoblinger, og andre nøkkelpunkter ved til- og frakobling av infusjonssett for å 

minimere kontamineringsrisikoen.  Dette for å forebygge at rester av infusjoner og 

medikamenter blir liggende i koblinger, fordi det kan føre til bakterievekst og migrering 

nedover i kateterlumen.  De innsamlede dataene fra seks intensivavdelinger kan tyde på at 

standarden tilknyttet aseptisk non-touch teknikk og desinfisering av nøkkelpunkter bør 

styrkes.  Studier har vist at ved å innføre standardisering av aseptisk non-touch teknikk 

reduseres risikoen for å bli påført infeksjon (23, 25). 

I CDC’s guidelines står det at man bare skal koble til sterilt utstyr på SVK.  Spørsmålet er 

hvordan man skal forholde seg til disse sterile nøkkelpunktene på treveiskraner og 

toveiskoblinger etter manipulering.  Selv om det ikke er nedfelt noe spesifikt i CDC’s 

guidelines i forhold til å beskytte kraner var det av interesse å kartlegge dette.  Selvrapportert 

praksis viste at sykepleiere ved tre av avdelingene i liten grad beskyttet treveiskranene.  Fem 

av de lokale prosedyrene hadde med et punkt om at kraner skulle beskyttes.  Dette kan tyde på 

at prosedyrene ikke blir fulgt like godt opp ved alle avdelingene. 

CDC’s guidelines anbefaler bytte av infusjonssett, "including secondary sets and add-on 

devices", ved kontinuerlig infusjon uten fettstoffer, ikke oftere enn hver 96.time/4dg og minst 

hver 7 døgn (Tabell 4).  Studier som viser at det ikke ble påvist flere SVK-

blodbaneinfeksjoner ved bytte av infusjonssett hvert 7.døgn, er utført på katetere med 

antimikrobielle midler (26).  I Norge benyttes ikke slike kateter, og dermed er det "ikke oftere 

enn" 96t som er anbefalt av CDC’s guidelines.  Når det gjelder treveiskraner og 



9 
 

 
 

toveiskoblinger er CDC’s guidelines ikke helt tydelig.  Det står at "needleless components" 

skal byttes minst like ofte som infusjonssett, men at det ikke er noen vinning i å bytte de 

oftere enn hver 72.time (Tabell 4).  Prosedyren rundt stell av SVK krever mye tid og 

ressurser.  Denne studien viser at en stor del av respondentene utførere prosedyren hyppigere 

enn hva evidensen tilsier.  Dette gjelder både bytte av infusjonssett, treveiskraner og bandasje 

på innstikkstedet.  Hyppig manipulering av treveiskraner og koblinger øker faren for at 

mikroorganismer får tilgang til kateterets innside og dermed blodbane (4, 19).  Det er også en 

unødvendig kostnad med tanke på tidsbruk og bruk av unødvendig utstyr.  Det er imidlertid 

viktig å huske at det er spesielle hensyn å ta ved infusjon av eksempelvis TPN og propofol.  

Kartlagt praksis viser at mange skifter infusjonssett og treveiskraner rutinemessig uten å ta 

hensyn til hva som går i de enkelte løp.  I CDC’s guidelines står det at man skal bytte 

infusjonssett ved infusjon av propofol hver 6-12 time, eller tidligere om hetteglasset er tomt, 

ifølge produsentens anbefalinger.  Propofol er en fettemulsjon uten konserveringsmidler, 

kommer det en mikrobe i kontakt med dette legemiddelet er det et utmerket vekstmedium.  

Det er studier som har fokusert på faren ved kontaminering av propofol (27, 28).  

Selvrapportert praksis viste at i overkant av halvparten skifter infusjonssett innenfor riktig 

tidsrom ved propofolinfusjon.  Når det gjelder tilhørende treveiskran var det kun 32% som 

byttet den hver 6-12 time.  To av de lokale prosedyrene hadde fastsatt bytte av infusjonssett 

og treveiskran hver 12.time ved propofolinfusjon, i tråd med CDC’s guidelines.  Ytterligere to 

prosedyrer hadde med at infusjonssett måtte byttes hver 12.time.  Til tross for at dette sto i de 

lokale prosedyrene, avdekket undersøkelsen at en stor del av respondentene ved de aktuelle 

avdelingene ikke hadde fått dette med seg.  To av avdelingene hadde relativt bra resultat på 

dette og det kan tyde på at de hadde jobbet mer med implementeringen.  Det er behov for 

større fokus på dette for å få denne kunnskapen ut til alle. 

Praksis tilknyttet stell og bruk av SVK er sprikende.  Kan det bety at mange sykepleiere ikke 

er oppmerksom på risikoen for å påføre pasienten en SVK-blodbaneinfeksjon?  Statistikk over 

antall blodbaneinfeksjoner tilknyttet SVK ved den enkelte avdeling, kunne fungert som en 

kvalitetsindikator og gitt de ansatte en evaluering på utført praksis.  Med de kostnadene som 

er knyttet opp mot SVK-blodbaneinfeksjon er det et tankekors at vi i Norge ikke har rutine for 

å ha en statistikk over dette.  Denne studien tyder på at det ikke er nok med en prosedyre, det 

må settes inn ressurser i forhold til undervisning og økt fokus på områder som er nevnt i 

denne artikkelen.  Det er utført flere studier i forhold til effekten av å innføre undervisning, 

trening og fokus over tid i forhold til å forebygge SVK-blodbaneinfeksjon.  Disse studiene har 
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vist at antall infeksjoner synker signifikant, og dette består over tid om man fortsetter å ha 

fokus på disse tiltakene i avdelingen (1, 19, 23, 29-32). 

Metodekritikk 

Denne studien har et ikke-randomisert utvalg og funnene kan derfor ikke generaliseres til å 

gjelde ved alle intensivavdelinger i Norge.  Tidligere lignende studier har imidlertid funnet en 

sprikende kunnskap innen samme område (9, 14, 15, 17) og dette kan styrke den ytre 

validiteten av funnene.  En svarprosent på 52,3% ved en spørreskjemaundersøkelse er relativt 

bra, men det er risiko for vurderingsskjevhet ved en svarrespons på under 65% (33). Det kan 

tenkes at resultatet ville blitt annerledes ved en større svarprosent, fordi at de som valgte å 

svare på spørreskjemaet kanskje er de mest engasjerte og kunnskapsrike sykepleierne.  Det 

kan også være at det er avdelinger som har en svært evidensbasert praksis som ikke er 

inkludert i denne studien.  Ved utfylling av spørreskjema kan det være at respondenten ikke 

oppfatter spørsmålet slik som det var ment fra den som utviklet spørreskjemaet og det er en 

ulempe ved denne typen design.  Noen av spørsmålene viste seg å kunne misforstås og måtte 

dermed utelates fra analysen.  Ved personlig intervju har man mulighet til å ha en dialog og 

svare på spørsmål om noe er uklart.  Fordelen med spørreskjemaundersøkelse er at man når 

flere og det er ikke knyttet så store kostnader til denne metoden.  

Konklusjon 

Praksis rundt stell og bruk av SVK er i varierende grad i tråd med evidensbasert kunnskap. 

Det bør være en nasjonal retningslinje som ligger til grunn for praksis for å sikre en enhetlig 

og evidensbasert praksis.  For å kvalitetssikre implementering og etterlevelse av gjeldende 

prosedyre, bør det opprettes SVK-team ved det enkelte sykehus som er oppdatert på 

internasjonale retningslinjer og forskning.  Ved å kvalitetssikre en evidensbasert praksis til 

dette feltet, vil risikoen for å bli påført en SVK-blodbaneinfeksjon holdes på et minimum.  

Det vil spare det offentlige helsevesenet for betydelige summer.  Det er behov for videre 

forskning innen dette feltet for å følge utviklingen i praksis. 
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TABELL 1: Demografiske data; n=204       
        

  N (%) Mean / SD Min/maks 
Kvinner 184 (90.2) 

  Menn 20 (9,8) 
  Alder n 198 

 
44  +/- 9.1 23/65 

Intensivsykepleiere 190 (93.1) 
  Sykepleiere 10 (4.9) 
  Sykepleiere under videreutdanning i 

intensivsykepleie 4 (2.0) 
  Erfaring i år fra intensivavdeling n 203 

 
12.8  +/- 7.8 0.1/38 

Stillingsbrøk n 201 
   100 % 132 (64.7) 

  75-90% 61 (29.9) 
  Mindre eller lik 60% 8 (3.9) 
  Universitetssykehus n=2 67 (32.8) 
  Regionale sykehus n=4 137 (67.2)     
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TABELL 2: SVK-stell                 
                  

    Bandasjen som brukes skiftes hver*   

 

Type 
bandasje Daglig  

2. 
dag 

3. 
dag 

4. 
dag 

5. 
dag 

7. 
dag Annet 

Bandasje n (%) n (%)  
n 

(%) 
n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) n (%) 

Transparent pustende bandasje 
196 (96.1) 

17 
(8,3) 

15 
(7,4) 

  

60 
(29.4) 

73 
(35.8) 

30 
(14.8) 

Steril gassbandasje  
8 (3.9) 

14 
(6.9) 

3 
(1.5) 

  

6 
(3.0) 

1 
(0.5) 

4 
(2.0) 

Treveiskraner/toveiskoblinger   
       Skifte helt inn til lumen 

  
46 
(22.5) 

4 
(2.0) 

61 
(29.9) 

14 
(6.9)   

44 
(21.6) 

35 
(17.2) 

* Alle svaralternativer hadde med .....og ved indikasjon (f.eks løs bandasje, siving etc)   
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TABELL 3:  Bytte av infusjonssett ved kontinuerlig infusjon       
              
Hvor ofte skiftes 
infusjonssett? Hver  Hver  Hver  Hver Hver Hver 
  6. time 12. time 24. time 48. time 72. time 96. time 
Kontinuerlig infusjon i 
SVK av n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
  

      Medikamenter uten lipid  3 (1.5) 121 (59.3) 1 (0.5) 78 (38.2) 1 (0.5) 
Medikamenter med lipid 
(Propofol) 

8(3.9) 104 (51) 87 (42.6)  3 (1.5)  

Total parenteral 
ernæring 

 10 (4.9) 192 (94.1)  1 (0.5)  
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TABELL 4: Aktuelle utdrag fra CDC's guidelines 2011 ( O'Grady et al)   

    Evidenskategori 

Utfør håndhygiene, enten ved håndvask med vann og såpe, eller ved å benytte 
desinfeksjonsmiddel.  Håndhygiene skal gjennomføres før og etter….til og fra 
koblinger eller ved bytte av bandasje på innstikkstedet på intravaskulære 
katetre. S 12 

Kat IB 

Sikre aseptisk teknikk ved innleggelse og stell av intravaskulære katetre. S 12 Kat IB 
Benytt enten steril gaskompress, eller steril gjennomsiktig semipermeabel 
bandasje til å dekke kateterets innstikksted. S 13  

Kat IA 

Hvis pasienten svetter mye eller det er blødning eller sekresjon bør det brukes 
gasbandasje inntil problemet er løst. S 13 

Kat II 

Skift bandasje på innstikkstedet om bandasjen blir fuktig, løsner eller er 
synlig tilsølt. S 13 

Kat IB 

Ved bruk av steril gasbandasje på SVK's innstikksted skal denne byttes hver 
2.dag. S 14 

Kat II 

Ved bruk av gjennomsiktig semipermeabel bandasje på innstikkstedet skal 
denne skiftes minst hver 7.dag. S 14 

Kat IB 

Erstatt administrasjonssett , inkludert sekundærsett og tilkoblingssett ikke 
oftere enn hver 96.time og ikke sjeldnere enn hvert 7.døgn når det ikke er 
infusjon av blod eller blodprodukter, fettemulsjoner eller TPN S 19 

Kat IA 

Bytt slanger benyttet til administrasjon av…fettemulsjoner ( de som er 
kombinert med aminosyrer og glukose i blanding eller infundert separat) 
innen 24 timer etter oppstart av infusjonen. S 19 

Kat IB 

Bytt slanger benyttet til infusjon av propofol hver 6 - 12 time, eller når 
hetteglasset byttes, ifølge produsentens anbefalinger. S 19 

Kat IA 

Skift nålefrie koblinger minst like ofte som administrasjonssett.  Det er ingen 
vinning i å bytte disse oftere enn hver 72.time. S 19 

Kat II 

Minimer kontamineringsrisiko ved å desinfisere porten med et egnet 
desinfeksjonsmiddel og benytt kun sterilt utstyr ved tilkobling til porten. S 20  

Kat IA 

Benytt enten rene eller sterile hansker ved bytte av bandasje på 
intravaskulære katetre. S 12 

Kat IC 

Kategori IA: Sterkt anbefalt for implementering og støttet av gode eksperimentelle, kliniske eller epidemiologiske 
studier 

 Kategori IB: Sterkt anbefalt for implementering og støttet av noen eksperimentelle kliniske eller epidemiologiske 
studier, og et sterkt teoretisk rasjonale (feks. aseptisk teknikk) 

 Kategori IC: Påkrevet i henhold til statlige eller føderale bestemmelser, regler eller standarder (USA) 

 Kategori II:Foreslått implementert og støttet av kliniske eller epidemiologiske data som antyder at tiltaket har 
effekt, eller støttet av teoretisk rasjonale   
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1 Refleksjonsoppgave over metode 

1.1 Innledning 
Hensikten med studien i denne masteroppgaven, heretter omtalt som masterstudien, var å 

kartlegge praksis tilknyttet stell og bruk av sentralt venekateter (SVK) i intensivavdeling, med 

fokus på å forebygge blodbaneinfeksjon.  Kartlagt praksis skulle så sammenlignes med 

forskningsbaserte retningslinjer.   

Som forberedelse til masterstudien ble det gjort et litteratursøk i søkemotorer som Pubmed, 

Medline, Cinahl, Svemed+ og Bibsys.  Søkeord som ble brukt var: guidelines, central venous 

catheter, infection control, nursing, intensive care unit, questionnaire og survey.  Etter 

litteraturgjennomgang var det opparbeidet en god oversikt over gjeldende kunnskap innen 

temaet. 

Ved innledningen av en studie må man først komme frem til en problemstilling.  Det er først 

når problemstillingen er fastsatt, at man kan bestemme hvilken metode og design som egner 

seg til å gi svar på forskningsspørsmålet (Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004; Polit & Beck, 

2012).  Forskningsspørsmålet kunne man, i dette tilfellet, fått svar på både ved 

observasjonsstudie, personlig intervju og selvadministrert spørreskjemaundersøkelse.  I denne 

masterstudien ble det imidlertid tatt en avgjørelse om å gjøre en tverrsnittstudie med 

deskriptivt design, med selvadministrert spørreskjema som verktøy.   

Refleksjonsoppgaven er todelt, først blir det reflektert over spørreskjema som metode for 

datainnsamling.  Deretter vil det reflekteres over det å utvikle et eget spørreskjema, kontra det 

å bruke et validert og allerede benyttet spørreskjema. 
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1.2 Spørreskjema som metode for datainnsamling 
Når det handler om å kartlegge atferd og/eller holdninger i et utvalg av en gruppe individer, er 

spørreskjemaundersøkelse er et godt verktøy.  Strukturert spørreskjema er det mest benyttede 

datainnsamlings verktøy innen sykepleie (Polit & Beck, 2012).  Spørreskjemaundersøkelser 

gir mulighet for å kunne generalisere ut fra et utvalg til en større populasjon.  Dette forutsetter 

at utvalget er representativt, svarprosent er tilfredsstillende og utvalget er stort nok.  

Spørreskjemaundersøkelser er egnet ved personlig intervju, ansikt til ansikt eller over telefon, 

hvor intervjueren stiller spørsmål og dokumenterer svarene fra informanten underveis i 

intervjuet.  Et annet alternativ er at respondentene fyller ut spørreskjemaet på egen hånd, ved 

hjelp av instruksjoner på selve skjemaet, såkalt selvadministrert spørreskjema.  

Selvadministrert spørreskjema kan distribueres via post og internett.  Distribuering via 

internett er i sterk vekst, og er en økonomisk og effektiv metode for datainnsamling.  

Erfaringer viser imidlertid at lav svarprosent er spesielt fremtredende, når spørreskjemaet blir 

distribuert via internett som nettskjema (Polit & Beck, 2012).  En årsak til dette kan være at 

noen fortsatt ikke føler seg trygge på bruk av datamaskin.  En annen medvirkende faktor til 

dette, kan være at det ikke er god nok tilgang til datamaskiner ved alle arbeidsplasser.  At 

papirskjemaer gir en noe høyere svarprosent enn nettskjema, kan være fordi skjemaet er 

fysisk til stede og fungerer som en påminnelse i seg selv.  En stor fordel ved å distribuere 

spørreskjemaet som nettskjema, er at variablene kan overføres til analyseprogrammet uten at 

man må sitte og taste inn hver enkelt variabel manuelt.  Ved et stort utvalg vil dette være 

meget tidsbesparende.  Papirskjema har den fordelen at respondenter kan kommentere om noe 

er uklart selv om det ikke er noe kommentarfelt.  I denne masterstudien ble det i 

utgangspunktet benyttet nettskjema, som ble sendt ut via Universitetets senter for 

internettjenester (USIT).  Få dager etter utsendelse av skjemaene ble det foretatt en 

oppgradering i USIT’s nettskjemadatabase.  Det førte til innloggingsvansker for de som hadde 

mottatt invitasjon til å delta i spørreskjemaundersøkelsen.  Det viste seg vanskelig å utbedre 

disse vanskelighetene, og det ble derfor tatt en bestemmelse om å konvertere til papirskjema.  

Til tross for disse problemene, har jeg stor tro på nettskjema som den mest effektive og 

fremtidsrettede metoden.  Den er meget godt egnet når skjemaet går ut til grupper som er 

genuint opptatt av temaet, som for eksempel et fagfelt eller erfaringer rundt et pasientopphold 

ved et sykehus. 
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Ved selvadministrert spørreskjema har man bare mulighet til å innhente overflatisk 

informasjon, i motsetning til personlig intervju hvor man har anledning til å gå mer i dybden, 

og kan stille avklarende og utfyllende spørsmål underveis.  Et spørreskjema består av ferdig 

oppsatte spørsmål med et utvalg av svaralternativer, det kan være både åpne og lukkede 

svaralternativer.  Det er fordeler og ulemper med begge disse alternativene.  Opererer man 

med lukkede svaralternativer, såkalt strukturert spørreskjema, kan respondentene oppleve at 

de ikke finner et svaralternativ som passer deres virkelighet.  Dette kan føre til at de mister 

interessen og ikke fullfører utfyllingen av skjemaet (Polit & Beck, 2012).  Det er derfor viktig 

at spørreskjemaet er utviklet med tanke på å dekke alle aktuelle svaralternativer.  En klar 

fordel med lukkede svaralternativer, er at velviljen til å ferdigstille et slikt skjema er større 

enn ved åpne svaralternativer, som vil kreve mer tid fra respondentens side. Ved kartlegging 

av et konkret område innen sykepleie, som stell og bruk av SVK, vet man godt hvilke svar 

man er ute etter å innhente.  Dermed er det lukkede spørsmål som egner seg best til dette 

formålet.  Selvadministrert spørreskjema med lukkede svaralternativer, har vist seg å gi en 

større svarrespons enn de med åpne svaralternativer (Polit & Beck, 2012).  Det som er 

avgjørende i forhold til at denne metoden skal lykkes, er kvaliteten på spørsmålene og 

svaralternativene (Polit & Beck, 2012).  Spørreskjemaet som ble benyttet i masterstudien 

besto av lukkede spørsmål, med enkelte muligheter til å kommentere (Vedlegg 1). 

En stor fordel med strukturert spørreskjema er at kodeboken kan lages før man sender ut 

spørreskjemaet (Dillman, 2006).  Ved å gjøre dette kan problemer man ikke var bevisst på 

komme til overflaten.  Dette gir en mulighet til å rette opp eventuelle mangler på 

spørreskjemaet før det sendes ut.  Analysearbeidet er også betydelig lettere ved et strukturert 

spørreskjema med lukkede spørsmål, enn ved åpne spørsmål.  Når man opererer med lukkede 

spørsmål, trenger man ikke tolke hvor svarene hører hjemme.  De innkomne dataene kan 

enkelt plottes inn i kodeboken, eventuelt overføres digitalt, for deretter å kunne analyseres.  

Ved selvadministrert spørreskjema har man bare i en viss grad kontroll på hvem som har svart 

på skjemaene.  De som har mottatt spørreskjemaet er de som oppfyller inklusjonskriteriene.  

Hvem som svarer prøver man å ha kontroll på, ved at man har demografiske spørsmål i 

skjemaet.  Demografiske data som kjønn, alder, utdanningsnivå, sykehustilhørighet og 

erfaring, kan fortelle litt om de som har svart er representative i forhold til utvalget.  Vi har 

allikevel ikke full kontroll på hvem det er som svarer på spørreskjemaet, kontra de som ikke 

svarer.  Dette kan, ved en svarprosent på under 65 %, gi en over- eller underrepresentasjon av 
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en gruppe (Polit & Beck, 2012).  For eksempel kan man tenke seg at det er de som er mest 

opptatt av faget sitt, og dermed de faglig sterke, som har sendt inn sine svar i denne 

masterstudien.  Det vil i så fall gi en utvalgsskjevhet, og resultatet blir ikke representativt for 

gruppen som helhet.  Dette må man ta opp til vurdering når man diskuterer resultatet av 

studiet. 

Ved selvadministrert spørreskjema har ikke forskeren eller intervjueren mulighet til å påvirke 

svarene, og metoden har vist å gi de mest ærlige svarene siden svarene gis helt anonymt (Polit 

& Beck, 2012).  Ved denne metoden vil respondenten avgi svar, uten å tenke på at han eller 

hun skal fremstille seg selv i et mest mulig positivt lys, noe som er mer fremtredende når 

intervjuet foregår ansikt til ansikt (Polit & Beck, 2012). 

Metodelitteraturen påpeker at det ved selvadministrert spørreskjema ikke er mulig å oppklare 

misforståelser eller uklarheter (Bradburn et al., 2004; Polit & Beck, 2012).  Dette er en 

sannhet med visse modifikasjoner.  Ved utsendelse av spørreskjema pleier forskeren ofte å 

oppgi telefonnummer og e-postadresse, som respondenten kan ta kontakt på om noe fremstår 

uklart.  I denne masterstudien ble det mottatt e-post fra flere respondenter, som beskrev 

problemer med å logge seg på nettskjemaet.  Det var imidlertid ingen som sendte e-post for å 

spørre om betydningen av spørsmål.  Det kan man tolke på flere måter, for eksempel at 

spørsmålene fremsto som klare og forståelige, eller at det for respondentene ikke er aktuelt å 

legge ned mer arbeid i et spørreskjema enn strengt tatt nødvendig.  Eventuelle misforståelser 

eller uklarheter, kan føre til at svar blir gitt på feil grunnlag.  Dette fanges nødvendigvis ikke 

opp av forsker under analysearbeidet, og kan føre til feil i vurderingsgrunnlaget. 

Spørreskjemaundersøkelse via post eller internett gir lave kostnader, sammenlignet med andre 

metoder som for eksempel observasjonsstudier eller personlig intervju (Dillman, 2006; Frazer 

& Lawley, 2000; Polit & Beck, 2012).  Dette er absolutt en viktig faktor for en masterstudent 

med begrensede midler og ikke minst begrenset tid.  Denne metoden har også det fortrinnet, 

at man har mulighet til å nå større geografiske områder og et større antall respondenter 

(Dillman, 2006; Frazer & Lawley, 2000).  I tillegg til sykehus i geografisk nærliggende 

områder, ble to sykehus på Vestlandet som undertegnede har geografisk tilhørighet til valgt 

ut, slik at en eventuell overlevering av spørreskjema kunne kombineres med private formål. 

Selvadministrert spørreskjemaundersøkelse kan ofte gi en svarrespons på mindre enn 50 % 

(Johannessen, 2009).   Det kan føre til at vurderingsgrunnlaget blir for lite, det bør som nevnt 
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tidligere, helst være over 65 % for å unngå vurderingsgrunnlagsskjevhet.  Når det gjelder 

overstående masterstudie ble svarprosenten 52.3 %.  Det er en relativt bra svarprosent ved 

selvadministrert spørreskjemaundersøkelse (Johannessen, 2009).  En noe høyere svarprosent 

hadde vært ønskelig og det ble gjort tiltak underveis for å bidra til høyest mulig svarprosent.  

For å bidra i positiv retning ble det av undertegnede tatt personlig kontakt med de respektive 

avdelingene, for å kunne opprette kontakt med såkalte døråpnere (Lund, Haugen, & Fønnebø, 

2006).  De skulle fungere som pådrivere og motivere flest mulig til å fylle ut skjemaet og 

returnere det.  Det er vist at ved å gi noe tilbake i form av for eksempel en kopi av resultatet, 

eller små gaver som en penn, være med i trekning av en pengesum og små pengegaver kan 

bidra til høyere svarprosent (Dillman, 2006; Frazer & Lawley, 2000; Polit & Beck, 2012).  

Prinsipielt er premiering i form av en pengegave, selv om den er liten, betenkelig.  Det kan 

undergrave hele ideen bak konseptet, fordi det kan føre til at man fyller ut skjemaet bare for å 

få gaven som er lovt ved utfylling av skjemaet.  Dette kan i ytterste konsekvens føre til at 

svarene som gis, er gitt uten at respondentene har lagt mye tanke og energi i dem.  En 

påskjønnelse i form av en penn eller et lodd er mindre problematisk, men generelt bør det 

ikke være slik at man skal innføre premiering for å fylle ut et spørreskjema.  Utfylling av et 

spørreskjema bør ha sin bakgrunn i et ønske om å bidra til det feltet som skal undersøkes, og 

med en slik innstilling vil spørsmålene besvares mere grundig og ærlig.  Ved 

førstegangsbesøk i de utvalgte avdelingene ble det imidlertid tatt med Hval sjokolade, og de 

to avdelingene som fikk høyest svarprosent ble lovt en påskjønnelse i form av Hval sjokolade.  

Om dette hadde noen effekt på svarprosenten vites ikke, men det er uansett hyggelig å gi noe 

tilbake.  Det er vist at om man greier å formidle studiets nytteverdi, vil det kunne bidra til 

interesse for og vilje til å fylle ut spørreskjemaet.  I informasjonsbrevet som fulgte med 

spørreskjemaet, ble det formidlet at resultatet fra studiet var planlagt publisert i form av en 

artikkel i Sykepleien Forskning.  Dette kan bidra til høyere svarprosent, fordi respondentene 

da vil være med på noe som kan føre til et konkret bidrag til faget.  Dette synspunktet finner 

man støtte for i metodelitteraturen (Dillman, 2006).  Ved å formidle studiets nytteverdi kan 

det også bidra til at spørreskjemaet fylles ut på en mer nøyaktig måte, og det vil da gi høyere 

andel av valide svar (Dillman, 2006).  Det har vist seg at respondenter er mere villig til å fylle 

ut et spørreskjema, om det er en person eller institusjon de kjenner til eller har hørt om 

(Dillman, 2006; Polit & Beck, 2012).  Det oppfordres derfor til å sende med et 

informasjonsbrev ved utsendelse av spørreskjemaet (Vedlegg 2).  Her presenterer forskeren 

seg, informerer om sitt prosjekt og hvilken institusjon forskeren har tilhørighet til.  
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Tilhørigheten kan også synliggjøres, ved at logoen til et sykehus eller universitet er trykt på 

skjemaet og konvolutten.  Dette ble ivaretatt ved at logoen til Universitetet i Oslo var plassert 

på forsiden av spørreskjemaet.  

Å gi en relativ kort frist for å fylle ut skjemaet og returnere det, har vist seg å gi en større 

svarrespons (Dillman, 2006).   I denne masterstudien ble det gitt en svarfrist på halvannen 

måned, og det ble sendt ut to påminnelser.  Grunnen til at det ble satt en så romslig svarfrist, 

var ut fra tanken om at det i en sykehushverdag er travle dager.   Undertegnede fryktet at noen 

ikke ville kunne rydde tid til å fylle ut skjemaet om fristen var for kort.  Dette kan ha bidratt 

til at respondenter har tenkt at de har god tid til å svare, og dermed har det ikke blitt prioritert.  

Når det gjelder utfylling av spørreskjema fremstår det, ifølge metodelitteraturen, som 

fornuftig å sette en frist på tre uker (Dillman, 2006).  Da kan man sende ut to påminnelser, 

den første etter en uke og den siste etter to uker.  Det er også positivt å uttrykke sosial 

validering ovenfor respondenten i informasjonsbrevet, i tillegg bør man uttrykke takk for 

bidraget.  Sosial validering kan man uttrykke ved å skrive at vedkommende har blitt trukket ut 

til å delta i studien og at hvert enkelt svar er viktig for resultatet (Dillman, 2006).  Ved 

utsendelse av påminnelse, kan man ved å fortelle at mange andre i gruppen har svart på 

skjemaet, påvirke flere til å svare på skjemaet.  Dette begrunnes med at villigheten til å 

besvare skjemaet, øker når man vet at mange andre i gruppen allerede har svart (Dillman, 

2006). 

1.2.1 Etiske hensyn 
Ved all forskning er det viktige etiske prinsipp som skal ivaretas, eksempelvis frivillig 

informert samtykke og anonymitet.  De etiske prinsipper som skal ivaretas i forhold til 

selvadministrert spørreskjema er ikke veldig omfattende, og det er en klar fordel ved denne 

formen for studie.  Ved selvadministrert spørreskjema sikres frivilligheten og anonymiteten 

på grunn av avstanden mellom respondent og forsker (Haraldsen, 1999).  Informert samtykke 

ble ivaretatt ved at det ble sendt med et informasjonsbrev.  Her ble det i tillegg til utfyllende 

informasjon om studiet, skrevet at samtykke ble innsett innhentet ved at spørreskjemaet ble 

returnert i utfylt tilstand.  Det ble innhentet bekreftelse fra Regional etisk komite (Vedlegg 3) 

om at studien ikke var søknadspliktig hos dem.  Videre var det, fordi det var planlagt å 

innhente e-post adresser, nødvendig å innhente tillatelse fra Norsk samfunnsvitenskapelig 
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datatjeneste(Vedlegg 4).  Dette fordi man må forplikte seg til å ivareta e-post adressene, på en 

måte som sikrer anonymiteten til respondentene og beskyttelse av e-post adressene.   

1.3 Utvikling av eget spørreskjema versus å benytte et 
validert spørreskjema 
Når man har bestemt hvilken metode for datainnsamling man skal bruke, er tiden inne for å 

lete etter et verktøy som passer til forskningsspørsmålet.  Det ble utført søk, i tidligere nevnte 

databaser, på jakt etter et egnet spørreskjema.  Når man skal vurdere et allerede benyttet og 

validert spørreskjema, må man se på om de operasjonaliserte begrepene gjenspeiler det man 

ønsker å kartlegge i studien.  De fleste spørreskjema blir utviklet i engelskspråklige land 

(Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000).  Om man er heldig og finner et validert 

spørreskjema, er det knyttet en del arbeid til det å oversette skjemaet til norsk språk og norske 

forhold.  Fordelen med å benytte validerte spørreskjemaer på kryss av landegrensene, er at 

man kan sammenligne resultater fra gjeldende studie til tidligere utførte studier i andre land.  

Oversettelse av et spørreskjema innebærer et omfattende arbeid.  Spørreskjemaet skal 

oversettes til norsk av to oversettere uavhengig av hverandre, og tilbake til originalspråket av 

to oversettere med engelsk som morsmål.  Deretter bør oversettelsesarbeidet vurderes av en 

ekspertkomite som konfererer med forfatter av orginalskjemaet.  Deretter skal skjemaet 

pilottestes og endelige tilpasninger utføres.  Spørreskjemaer er ikke alltid oversatt 

tilfredsstillende, med tanke på at det benyttes i annen tid, kultur og språk (Gjersing, 

Caplehorn, & Clausen, 2010).  Hvor omfattende arbeidet med å oversette et spørreskjema er, 

kommer veldig an på om man måler konkrete ting, eller om man måler andre mer abstrakte 

fenomener.  Når et valid spørreskjema er oversatt til norsk, må det pilot-testes for å se om det 

fungerer som forventet i et annet språk, kultur og tid. 

Det var et spørreskjema som vakte interesse og som kunne egnet seg (Rickard, Courtney, & 

Webster, 2004) og det ble tatt kontakt med hovedforfatter på e-post.  Dette spørreskjemaet lot 

seg dessverre ikke skaffe til veie.   

Når det ikke eksisterer et verktøy som kan innhente de opplysningene man er ute etter å se 

nærmere på, kan det være nødvendig å utvikle et eget spørreskjema, og i dette studiet ble det 

tatt en avgjørelse om å gjøre dette.  Iveren etter å kartlegge gjeldende praksis, gjorde at 

undertegnede gikk i gang med oppgaven med stort pågangsmot.  Utvikling av eget 



 
 

10 
 

spørreskjema er en krevende oppgave å gå løs på, det krever kunnskap og erfaring, og det kan 

komme til å bli mange fallgruver for en som er uerfaren.  Det å formulere et spørreskjema blir 

ofte sett på som den letteste delen av en spørreskjemaundersøkelse, og det blir ofte avsatt for 

lite tid til dette viktige arbeidet (Bradburn et al., 2004).  Villigheten til å svare på 

spørreskjemaer har vært nedadgående, og en av årsakene til det mener man er at det blir sendt 

ut alt for mange surveys av dårlig kvalitet.  Det er derfor av stor betydning at man sender ut 

spørreskjema som er av høy kvalitet (Bradburn et al., 2004).  Som forskerspire må man ta 

selvkritikk på dette, men alle har vært uerfarne en gang. 

Førsteprioritet er at spørreskjemaet korresponderer med det forskeren ønsker å måle, men 

kanskje like viktig er det at verktøyet gir data av høy kvalitet (Bradburn et al., 2004; Polit & 

Beck, 2012).  Om man velger å benytte et validert og allerede benyttet spørreskjema, vil man 

sikre at dataene man samler inn er av høy kvalitet.  Et kriterium for dette er, som jeg har vært 

inne på tidligere, at spørreskjemaet blir oversatt tilfredsstillende etter gjeldende anbefalinger, 

for å sikre at det består som et valid spørreskjema.  Om man ikke finner et skjema som passer 

til det aktuelle forskningsspørsmålet, kan et alternativ være å endre forskningsspørsmålet til å 

passe til det aktuelle validerte skjemaet man vil bruke.  I dette masterstudiet kunne man da ha 

benyttet et spørreskjema som målte kunnskap i stedet for utført praksis.  Et annet alternativ er 

at man kan tilpasse et valid skjema slik at det blir dekkende i forhold til forskningsspørsmålet.  

Ved en slik tilnærming kreves det også pilottesting, for å teste om skjemaets validitet er 

ivaretatt. 

Det første man må gjøre når man skal utvikle et spørreskjema, er å identifisere hvilke data 

man trenger (Polit & Beck, 2012).   Spørsmålene ble utviklet etter en omfattende lesning av 

eksisterende evidens innen området, en såkalt teoristyrt metode (Haraldsen, 1999).  Et viktig 

arbeidsredskap ved utvikling av spørsmålene var retningslinjer fra Center of Disease Control 

and Prevention’s (CDC) ”Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 

Infections, 2011”  (O'Grady et al., 2011).  Disse retningslinjene ble valgt som  teoretisk basis, 

og skulle fungere som sammenligningsgrunnlag for kartlagt praksis.  CDC’s guidelines ble 

valgt fordi de er basert på en stor mengde forskning.  Disse retningslinjene er hyppig referert 

til, både innen forskning og i gjeldende retningslinjer i Norge og internasjonalt.  Som en støtte 

i dette arbeidet ble det også sett på spørreskjemaer, som målte kunnskap innen samme tema 

(Koutzavekiaris et al., 2011; Labeau et al., 2009).  Når man skal utvikle et strukturert 

spørreskjema, må man legge ned mye arbeid med tanke på innhold og form, ved utforming av 
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spørsmål og svaralternativer (Dillman, 2006; Polit & Beck, 2012).  Gode lukkede 

svaralternativer er utfordrende å utvikle, og det kreves god planlegging og mye forarbeid for å 

utvikle et valid spørreskjema.  Grundige forberedelser vil spare en for mye tid og arbeid i 

analysefasen (Bradburn et al., 2004).  Når et spørreskjema skal gå ut til en homogen gruppe 

som har samme ståsted i forhold til yrke og utdannelse, kan man ha som utgangspunkt at man 

snakker samme språk og at faglige termer forstås likt.  Det er allikevel av vesentlig betydning, 

at man utvikler spørsmålene med tanke på at alle skal forstå dem (Polit & Beck, 2012).  Man 

skal bruke et enkelt språk og prøve å luke ut ord som kan ha dobbel betydning.  Det er også 

viktig at man kun spør om en ting i hvert spørsmål (Bradburn et al., 2004; Polit & Beck, 

2012).   

Når man skal produsere et strukturert spørreskjema er det anbefalt at svaralternativene er 

”like” og en dårlig verdi skal ha et lavt score og vice versa (Bradburn et al., 2004; Polit & 

Beck, 2012).  I spørreskjemaet som ble utviklet, ble det benyttet likert skala for spørsmål som 

egnet seg for det, og svaralternativene var: alltid, som oftest, av og til, sjelden og aldri.  En 

fem-punkt skala gir mulighet til å velge det midterste alternativet.  Her kan man imidlertid 

tenke seg at det midterste alternativet "av og til" er for likt alternativet "sjelden".  Det kan 

være vanskelig å skille mellom disse to alternativene og her hadde man vært tjent med å ta 

med bare det ene av disse alternativene.  Da hadde man hatt en likert skala med fire 

alternativer, som hadde vært mer funksjonell enn den nevnte med fem alternativer.  Ved 

utforming av lukkede svaralternativer skal man ha med alle signifikante svaralternativer, og 

respondenten kan oppfordres til å velge det nærmeste alternativet om de ikke finner et 

alternativ som passer for dem (Polit & Beck, 2012).  Spørsmål som for eksempel hvor ofte 

man skiftet på innstikkstedet, fikk svaralternativer som var i overensstemmelse med gjeldende 

forskning og egen erfaring.  I tillegg ble det satt opp et alternativ som ble kalt ”annet”.  Dette 

ble gjort for å unngå at respondentene skulle føle seg tvunget til å velge et alternativ som ikke 

gjaldt dem (Polit & Beck, 2012).  Selv om det var valgt svaralternativer som skulle være 

dekkende, viste det seg imidlertid å være uventet stor spredning i kartlagt praksis.  Dette førte 

til at det var forholdsvis mange som valgte alternativet ”annet”.  Ved alternativet "annet" var 

det ikke satt opp at det skulle spesifiseres fordi dette var teknisk vanskelig å få til i USIT,s 

nettskjemadatabase.  Når det ble konvertert til papirskjema, ble det ikke gjort forandringer på 

skjemaet for å utbedre dette underveis.  Analysearbeidet hadde blitt betydelig lettere om det 

ved spørsmål om, for eksempel, hyppighet av stell av SVK’s innstikksted, hadde hatt 

svaralternativer fra 1 dag til og med 7. dag.  Den store spredningen i praksis kunne man 
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fanget opp før utsendelse av spørreskjemaet.  Det kunne man gjort ved å ringe et utvalg 

intensivavdelinger, og stilt spørsmål fra spørreskjemaet når utkast til dette var ferdig.  På den 

måten kunne man være mer sikker på at svaralternativene var dekkende.  Praktiske faktorer 

som begrenset økonomi og tid, reduserer imidlertid ofte muligheten for å kunne skape det 

beste designet.  Man vil derfor ofte ende opp med et design som er et kompromiss mellom 

metodologiske krav og praktiske hensyn (Dillman, 2006; Lund, 2002).  Det har tidligere i 

oppgaven blitt referert til validerte skjemaer som kunne vært aktuelle for denne studien.  Ved 

å bruke disse validerte skjemaene hadde man ikke fått kartlagt praksis, men kunnskap 

innenfor samme tema.  De validerte skjemaene hadde når det gjelder sammenlignbare 

spørsmål, færre svaralternativer enn det selvutviklede skjemaet.  Når det gjaldt det tidligere 

nevnte spørsmålet, som omhandlet hyppighet av stell av innstikksted, var det eksempelvis fire 

svaralternativer hvorav et var det riktige svaret.  Dette har en klar sammenheng med at de 

validerte skjemaene målte kunnskap, da var det ikke nødvendig med så mange 

svaralternativer.  Å måle kunnskap kunne vært av interesse, men undertegnede mente, og 

mener fortsatt, at det er viktig å kartlegge hvordan praksis faktisk er.  Dette kan bidra til å 

fokusere på at praksis må bli mer ensartet og basert på forskningsbasert kunnskap. 

1.3.1 Reliabilitet 
Ved spørreskjemaundersøkelser knyttes reliabilitet til hvor nøyaktig og konsistente svar 

spørreskjemaet avstedkommer (Haraldsen, 1999; Kleven i ;Lund, 2002).  Det sentrale her er 

om man har lykkes med å redusere målefeil til et minimum, og om resultatene er stabile og 

nøyaktige (Befring, 1998).  Det er av betydning å forebygge målefeil, og dette kan best gjøres 

ved å utforme spørsmålene og spørreskjemaet på en slik måte at man får inn konsistente data 

med minst mulig målefeil.  Målefeil kan oppstå ved at noen krysser i feil rubrikk eller 

misforstår spørsmålet, altså tilfeldige målefeil.  Reliabilitet blir i hvilken grad man har data 

uten tilfeldige målefeil (Kleven i ; Lund, 2002).  Etter at alle dataene var innsamlet og tastet 

inn i SPSS, ble alle data kontrollert for tilfeldige tastefeil.  Dette ble gjort ved at alle 

skjemaene ble kontrollert for feil en gang. 

1.3.2 Validitet 
Kvaliteten på et spørsmål veies opp mot om det gir de data som forfatter er ute etter, dette 

kalles validitet.  Et spørsmåls validitet er ikke alltid så åpenbart å få tak på, det kommer helt 
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an på typen spørsmål og hvilke begreper som brukes.  At et spørreskjema er validert, 

innebærer at skjemaet er testet ved at spørsmålene er kvalitetssikret og selektert, etter grundig 

bearbeiding av spørsmålene, noe som også innebærer pilottesting (Bradburn et al., 2004; Polit 

& Beck, 2012).  Ved utvikling av eget spørreskjema skal de spørsmålene som slipper 

gjennom nåløyet, være av en slik art at de gir svar på det man ønsker å vite og ingenting annet 

(Fink, 2009; Polit & Beck, 2012). 

1.3.3 Begrepsvaliditet 
Begrepsvaliditet dreier seg om de operasjonaliserte variablene måler det begrepene innebærer 

(Lund i ; Lund, 2002).   Begrepene i ovenstående studie er i stor grad valide fordi man måler 

så konkrete ting.  Demografiske data er et godt eksempel på spørsmål med god 

begrepsvaliditet.  Her er det ingen tvil om hva begrepene betyr og hvilke svar som forventes.  

Selv ved et så konkret måleområde som stell og bruk av sentralt venekateter, må man være 

oppmerksom og grundig, for å sørge for at begrepene er godt nok operasjonalisert.  Vi kan ta 

et eksempel, SVK-stell hva er det?  Er det når man steller innstikkstedet, er det når man 

skifter helt inn til lumen på SVK eller er det begge deler?  Når man skal lage spørsmål til et 

spørreskjema, må det gå helt tydelig frem av spørsmålet hva man spør om. Det er helt 

avgjørende å utforme spørsmålene ved å bruke ord som alle forstår, og som bare har den 

meningen som er forfatters intensjon.   Prinsippet er enkelt, man skal bruke ord som alle 

skjønner og som bare har den meningen som er intensjonen.  Dette er imidlertid komplisert og 

krever erfaring og dømmekraft (Dillman, 2006; Polit & Beck, 2012).  Et eksempel på et 

spørsmål som ble oppfattet feil i undertegnedes masterstudie var: ”Om medikamenter som 

nevnt nedenfor gis med sprøyte i SVK, hvor mange timer oppbevares sprøytene før de 

kasseres?”  Her ble begrepet sprøyte oppfattet både som sprøyte med medikament som man 

har liggende på et egnet sted i umiddelbar nærhet av pasientsengen, for å kunne gi bolus, og 

sprøyte tilkoblet sprøytepumpe som gir kontinuerlig infusjon.  Dette spørsmålet måtte derfor 

utelates fra analysen fordi det viste seg at begrepet sprøyte ikke var godt nok operasjonalisert.  

Det er avgjørende i hvilken grad det er samsvar i innhold mellom den mening som legges i 

begrepet, og måten det har blitt operasjonalisert på.  I den grad det er samsvar mellom 

teoretisk begrep og operasjonalisert begrep, har vi begrepsvaliditet.  Både tilfeldige og 

systematiske feil vil gå ut over begrepsvaliditeten, (Kleven i ; Lund, 2002).  Man må forvente 

en god del prøvelser og feil før alle ord er kvalitetssikret (Polit & Beck, 2012).  Det lønner seg 
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heller å bruke litt flere ord for å presisere hva man spør om, men samtidig være oppmerksom 

på at spørsmålene ikke skal bli for lange (Dillman, 2006).  Selv etter pilottest og grundig 

gjennomgang av spørsmålene på spørreskjemaet, viste det seg at det var flere spørsmål som 

måtte utelates fra analysen.  Dette fordi det viste seg at mange respondenter ikke oppfattet 

forfatters mening med spørsmålet, altså spørsmål med lav begrepsvaliditet. 

  

1.3.4 Pilottest 
Før man kan sende ut spørreskjemaet, er det viktig å la noen relevante personer teste ut 

spørreskjemaet for validitet og reliabilitet.  Det innebærer at man er ute etter å teste om 

spørsmålene gir forventet respons (Lund et al., 2006; Polit & Beck, 2012).  Ved bruk av et 

valid spørreskjema er pilotundersøkelse ikke nødvendig, om man da ikke eventuelt har gjort 

endringer eller oversettelse av spørreskjemaet som gjør at det er nødvendig med pilottesting.  

Ved utvikling av spørreskjemaet ble det utført en pilottest, ved hjelp av fem 

intensivsykepleiere som var i samme kategori som målgruppen.  Disse fylte ut spørreskjemaet 

og kom med tilbakemeldinger på skjemaet.  Spørreskjemaet besto ved pilottest av totalt 39 

spørsmål.  Respondentene ble spurt om det kunne være spørsmål som manglet i forhold til 

problemstillingen, og om det var ord som var uklare og utsatt for å kunne misforstås.  Når 

man ber respondenter om å kritisere skjemaet kan det bidra til å fastsette relevansen av 

spørsmålene (Bradburn et al., 2004).  Pilot-testen skal være til hjelp i forhold til å vurdere om 

spørsmålene er tydelige, eller om det er vanskeligheter med å få brukbare responser.  Når 

forfatter går gjennom svarene som er gitt ved pilot-testen, kan svarene gi en indikasjon på om 

det er spørsmål som ikke er brukbare eller som misforstås.  Ved slike funn må man revidere 

spørreskjemaet for å rette opp de manglene som er kommet frem.  En pilottest vil ofte kunne 

avdekke problemer man ikke var klar over.  I tillegg vil den også gi verdifull informasjon om 

hvor lang tid det tar å fylle ut skjemaet, og om spørsmålene er i riktig rekkefølge (Dillman, 

2006).  Tilbakemeldinger som ble gitt under pilot-testen, førte til at rekkefølgen av 

spørsmålene ble endret noe og enkelte spørsmål ble tatt bort.  Spørreskjema med mange 

spørsmål tenderer til å gi en lav svarrespons (Bradburn et al., 2004; Dillman, 2006; Polit & 

Beck, 2012).  Det er mye som kan være interessant å vite, men man må ha fokus på om de 

aktuelle spørsmålene gir svar som er relatert til forskningsspørsmålet (Bradburn et al., 2004).  

Hvis spørreskjemaet består av mange spørsmål kan man risikere at respondenten går lei.  Det 
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kan føre til at respondenten etter hvert blir unøyaktig ved avkrysning av svaralternativer og 

det fører til ikke-valide svar (Dillman, 2006; Frazer & Lawley, 2000).  Hva som defineres 

som for mange spørsmål er sprikende i metodelitteraturen.  Alt fra 30 spørsmål som en øvre 

grense (Johannessen, 2009) til et 12 siders spørreskjema (Frazer & Lawley, 2000).   Før 

utsendelse ble det gjort en kritisk gjennomgang for å redusere spørsmålene til et minimum 

som anbefalt i metodelitteraturen (Bradburn et al., 2004; Johannessen, 2009). 

Etter pilot-test og ferdigstilling av spørreskjemaet, er det anbefalt å gjøre en siste 

pilotundersøkelse.  Da kan man sende ut spørreskjemaet til en gruppe på rundt 10-20 

personer, for å få den endelige bekreftelsen på om det fungerer etter intensjonen (Bradburn et 

al., 2004).  I denne studien ble ikke det gjort fordi tilgjengelig tid var til hinder for det.  

Tidsfaktoren kan være en begrensing i mange studier, og bidrar til at spørreskjemaer blir 

sendt ut før det er testet i tilstrekkelig grad (Bradburn et al., 2004).  Ved å sende ut et 

spørreskjema som ikke er tilstrekkelig testet, vil det kunne føre til at man bruker mye ekstra 

tid i analysefasen.  Dette kan man unngå ved å bruke noe mer tid på å kvalitetssikre 

spørreskjemaet før utsendelse.   

1.3.5 Layout 
Spørreskjemaet i dens utforming og layout er viktig for førsteinntrykket, og for at skjemaet 

skal bli oppfattet som seriøst.  Dette har betydning for om respondenten vil fylle ut skjemaet 

eller ikke.  Hvis spørreskjemaet fremstår som rotete og uoversiktlig, er sjansen for at det 

finner veien til papirkurven stor.  En luftig layout og et oversiktlig skjema med et godt 

gjennomarbeidet informasjonsbrev vedlagt vil bidra i positiv retning (Bradburn et al., 2004; 

Johannessen, 2009).  Layout har også betydning i forhold til hvor lett det er for respondenten 

å lese og forstå spørsmålene, teksten skal være tydelig og av en størrelse som gjør at det er 

lettleselig (Bradburn et al., 2004; Dillman, 2006).  Å krympe skjemaet ved hjelp av mindre 

skrift og presse teksten sammen for å få skjemaet til å virke mindre er en dårlig ide.  Det kan 

få skjemaet til å virke rotete og uoversiktlig, og kan føre til at respondenter mister interessen 

for skjemaet.   

Spørsmålenes plassering er av avgjørende betydning, og kan ha konsekvenser for om 

spørreskjemaet blir fylt ut og returnert eller ikke (Dillman, 2006).  Metodelitteraturen 

anbefaler å begynne med spørsmål som man mener vil vekke interesse, som er relevant for 
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hele utvalget og som er lette å svare på (Dillman, 2006).  Eksempelvis er spørsmål om 

demografiske data enkle å svare på, og mange spørreskjemaer starter nettopp med disse.  

Metodelitteraturen er imidlertid entydig i sine anbefalinger om å plassere de demografiske 

spørsmålene til slutt i spørreskjemaet (Bradburn et al., 2004; Dillman, 2006; Frazer & 

Lawley, 2000; Johannessen, 2009; Polit & Beck, 2012).  Når respondenten har lest 

informasjonsbrevet som følger med spørreskjemaet, og fattet interesse for undersøkelsen, kan 

det være en nedtur at skjemaet begynner med demografiske data.  Man kan få assosiasjoner til 

offentlige skjemaer og ikke alle forstår hensikten med demografiske data.  Dette kan være nok 

til at interessen for skjemaet drukner i skepsis til de demografiske spørsmålene, og det kan 

føre til at skjemaet finner veien til papirkurven (Dillman, 2006).  Da er det bedre å plassere de 

demografiske spørsmålene til slutt, viljen til å fylle ut disse er større når man allerede har lagt 

ned arbeid i å fylle ut resten av skjemaet.  Plassering av spørsmål kan også ha betydning for 

om et spørsmål eller flere blir stående ubesvart.  Det er for eksempel frarådet å plassere et kort 

spørsmål nederst på en side etter et langt spørsmål fordi det øker risikoen for missing 

(Bradburn et al., 2004). 

1.4 Oppsummering 

1.4.1 Spørreskjema som metode 
Spørreskjema som metode for datainnsamling er godt egnet når det gjelder å kartlegge 

praksis, som målet var i denne masterstudien.  Selvadministrert strukturert spørreskjema har 

vist å ha den store fordelen at den gir de mest ærlige svarene.  Skal man lykkes med denne 

metoden er det helt avgjørende at man benytter et validert spørreskjema.  Ved å benytte et 

validert spørreskjema sikrer man at de innsamlede data er av høy kvalitet.  

Spørreskjemaundersøkelser vil ofte gi en lav svarprosent og det kan føre til skjevhet i 

vurderingsgrunnlaget.  Metodelitteraturen har mange nyttige tips i forhold til hvordan man 

kan øke svarprosenten (Bradburn et al., 2004; Dillman, 2006; Polit & Beck, 2012).  Det er 

viktig at spørreskjemaet er dekkende i forhold til det forskeren ønsker å måle. 
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1.4.2 Utvikling av spørreskjema 
Metodelitteraturen fraråder å utvikle spørreskjema selv, fordi det er så krevende (Dillman, 

2006; Polit & Beck, 2012).  Bruk av selvutviklet spørreskjema kan gi usikkerhet med tanke på 

validitet og reliabilitet, og dermed kan man i verste fall ende opp med ubrukelige data.  Når 

det ikke eksisterer et spørreskjema som passer til forskningsspørsmålet, kan det imidlertid 

være nødvendig å utvikle et nytt skjema.  Det viste seg å være tilfelle i denne masterstudien.  

Hovedfokus for masterstudien var å kartlegge intensivsykepleiers praksis og ikke deres 

kunnskap.  Hadde fokuset vært å kartlegge deres kunnskap, kunne en ha brukt et validert og 

allerede benyttet spørreskjema.  Selv om et slikt spørreskjema eksisterte, var det på engelsk 

og måtte oversettes til norsk etter gitte retningslinjer (se s 9).  Oversetting av spørreskjema er 

krevende da en må ta hensyn til ikke bare språk, men også eventuelle kulturforskjeller.  

Spørreskjemaer som er utviklet for bruk i andre land, kan ha spørsmål som ikke er aktuelle i 

det norske helsevesenet.  Dermed kan det være at enkelte spørsmål må fjernes eller tilpasses 

norske forhold.  Det oversatte spørreskjemaet måtte også gjennom pilot-testing for å se om 

det fungerte etter intensjonen, altså om skjemaet hadde bestått som et valid skjema etter 

oversettelsesarbeidet.  Fordelen med å bruke et validert skjema, som så oversettes til norsk, er 

at en da har muligheten til å sammenligne resultatet fra gjeldende studie til tidligere 

internasjonale studier. 

1.5 Konklusjon 
Et valid spørreskjema er et viktig verktøy for å lykkes med en studie.  Det beste alternativet er 

om man finner et validert spørreskjema til den studien man har tenkt å gjennomføre.  Om man 

velger å utvikle et eget spørreskjema, er det avgjørende at en følger de rette prosedyrer for å 

sikre spørsmålenes validitet og reliabilitet.  Utvikling av et valid spørreskjema krever 

kunnskap og erfaring som en masterstudent nødvendigvis ikke er i besittelse av.  I 

etterpåklokskapens lys er det lett å se at man burde ha valgt et validert spørreskjema.  

Alternativt burde masterarbeidet vært begrenset til å være utvikling av spørreskjema med alt 

det innebærer, med en tilhørende pilot-studie.   
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Vedlegg 1 Spørreskjema 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Vedlegg 2 Informasjonsbrev 
Informasjonsbrev som fulgte med spørreskjemaet 

Kartleggingsundersøkelse av intensivsykepleier/sykepleier’s praksis ved stell og 
bruk av sentralt venekateter ved noen utvalgte intensivavdelinger i Norge. 

Dette er en spørreundersøkelse i regi av mitt mastergradsarbeid ved Avdeling for 
sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.  Vedlagt finner du et spørreskjema som det vil ta 
cirka 10 minutter å fylle ut, det er viktig at du besvarer alle spørsmålene.  Som ansatt på en 
intensivavdeling opplever du hektiske dager fylt med mange og utfordrende oppgaver av 
mange slag, men jeg håper du kan finne tid til å fylle ut skjemaet og returnere det.  Det er 
frivillig å delta og samtykke til å være med i undersøkelsen anses som gitt ved at du 
returneres spørreskjemaet i utfylt tilstand. 

Når spørreskjemaet er sendt tilbake i utfylt tilstand vil det lagres uten tilknytning til ditt navn.  
Spørreundersøkelsen er altså helt anonym. 

De innsamlede dataene vil jeg bruke for å se hvilken praksis vi har ved sykehus i Norge 
tilknyttet stell og bruk av Sentralt venekateter, fokus vil være på forebygging av infeksjoner 
relatert til sentralt venekateter.  Dette vil være et bidrag som profilerer Intensivsykepleie og 
resultatet fra undersøkelsen er planlagt publisert i form av en artikkel i Sykepleien Forskning. 

Mastergradsarbeidet mitt er meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, NSD.  
Min veileder er Inger Schou Bredal: i.s.bredal@medisin.uio.no 

 

Jeg håper at du vil ta deg tid til å fylle ut skjemaet og returnere det snarest mulig. 

NB! Det er viktig at du lar dokumentet være åpent til du har svart på alle spørsmålene, 
skjemaet kan stå åpent i 20 minutter. 

 

På forhånd: Tusen takk for at du tok deg tid til å svare. 

Med vennlig hilsen 

Wenche Skotheim Mentzoni 

Intensivsykepleier 

Masterstudent ved Avdeling for sykepleievitenskap UIO 

wenche.mentzoni@studmed.uio.no 
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Vedlegg 4 Brev fra Regional Etisk Komité 
 

 


	Sammendrag:
	Nøkkelord:
	Forord
	Innholdsfortegnelse
	Survey: Sentralt venekateter - Er intensivsykepleiers praksis evidensbasert?
	Nøkkelord: Sykepleie, sentralt venekateter, retningslinje, spørreskjema, intensivavdeling

	Innholdsfortegnelse
	1 Refleksjonsoppgave over metode
	1.1 Innledning
	1.2 Spørreskjema som metode for datainnsamling
	1.2.1 Etiske hensyn

	1.3 Utvikling av eget spørreskjema versus å benytte et validert spørreskjema
	1.3.1 Reliabilitet
	1.3.2 Validitet
	1.3.3 Begrepsvaliditet
	1.3.4 Pilottest
	1.3.5 Layout

	1.4 Oppsummering
	1.4.1 Spørreskjema som metode
	1.4.2 Utvikling av spørreskjema

	1.5 Konklusjon

	Litteraturliste
	Vedlegg 1 Spørreskjema
	Vedlegg 2 Informasjonsbrev
	Vedlegg 3 Godkjenning fra NSD
	Vedlegg 4 Brev fra Regional Etisk Komité

