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1. SAMMENDRAG  
  
Problemstilling: Innleggelse av perifert venekateter (PVK) er en vanlig prosedyre i 

helsetjenesten. Huddesinfeksjon er et viktig steg i denne prosedyren, og har som mål å unngå 

PVK-relatert infeksjon. Denne oppgaven handler om praksis for huddesinfeksjon ved PVK-

innleggelse i mikrosystemet Oslo Kommunale Legevakt (OKL), og vil legge frem et 

endringsforslag til gjennomføring av prosedyren.    
Kunnskapsgrunnlag: Oppgaven baserer seg på to retningslinjer fra UpToDate som ble 

funnet via Helsebibliotekets pyramidesøk, samt en norsk retningslinje hentet direkte fra 

Helsebiblioteket. Alle retningslinjer anbefaler bruk av klorheksidin-basert 

desinfeksjonsmiddel, da dette i kliniske studier viser lavere forekomst av PVK-relatert 

infeksjon. Kunnskapsgrunnlaget er i store trekk basert på studier som sammenligner 

klorheksidin og jodid-baserte desinfeksjonsmidler, mens det i Norge er vanlig å bruke 

isopropanol (alkoholbasert). Det mangler gode studier som sammenligner klorheksidin og 

isopropanol ved PVK-innleggelse.    
Tiltak/kvalitetsindikator: Vi foreslår å erstatte isopropanolservietter med klorheksidin og 

tupfere i OKLs PVK-sett og akuttraller, samt god informasjon og opplæring av 

legevaktpersonell. Sistnevnte innebærer å endre legevaktens skriftlige prosedyrebeskrivelse 

for innsetting av PVK, å informere sykepleierne om endringen via e-post og 

informasjonsplakater, og å gi alle sykepleiere en innføring i den nye prosedyren ved flere 

vaktskifter slik at alle vaktlagene dekkes. 
I oppgaven foreslår vi å bruke både en strukturell indikator (innkjøp av klorheksidin) og en 

prosessindikator (kartlegge etterlevelse av den nye prosedyren gjennom stikkprøver og 

spørreskjema) for å vurdere effekten av intervensjonen. 
Ledelse/organisering: Prosjektet burde ledes av noen som har interesse for, eller erfaring fra 

tidligere kvalitetsforbedringsprosjekt; fortrinnsvis fagsykepleier. Vedkommende bør danne en 

arbeidsgruppe som involverer ledelse, sykepleiere, og innkjøpsansvarlig for OKL. 

Gjennomføringen av prosjektet tar utgangspunkt i Plan-Do-Study-Act-modellen.  
Konklusjon: På grunn av pålitelige retningslinjer, basert på randomiserte kontrollerte studier 

og metaanalyser med et stort datagrunnlag, mener vi at det er tilstrekkelig evidens til å kunne 

anbefale en overgang fra isopropanolservietter til klorheksidin som desinfeksjonsmiddel ved 

PVK-innsetting på OKL.    
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2. TEMA og PROBLEMSTILLING 

2.1 Bakgrunn  
Innleggelse av perifert venekateter (PVK) er en av de vanligste invasive prosedyrene som 

utføres både på sykehus, på legevakt og i ambulansetjenesten. I Norge blir ikke antall PVK-

innleggelser registrert, men innkjøpsstatistikken fra 2018 tyder på et gjennomsnittlig forbruk 

rundt 3,2 millioner perifere venekatetre årlig (1, 2). 

 

Selv om innleggelse av PVK anses som en minimalt invasiv prosedyre, kan den medføre en 

rekke komplikasjoner med potensielt alvorlige forløp; særlig hos kritisk syke pasienter (3).  

Detaljerte prosedyrebeskrivelser for innsetting og stell av PVK, og etterlevelse av disse er 

derfor viktige i forebygging mot komplikasjoner. I de fleste legevakter og sykehus er 

prosedyren beskrevet i lokale e-læringsressurser brukt av sykepleierne. Nasjonale og 

internasjonale retningslinjer har i tillegg til prosedyrebeskrivelse også gitt spesifikke, 

evidensbaserte anbefalinger om utstyr og materiale som bør brukes; blant annet type kateter 

og desinfeksjonsmiddel (4, 5). 

 

Ettersom denne prosedyren utføres stort sett av sykepleiere, er det flere sykepleierstudenter 

som har valgt innsetting av PVK som tema til sine kvalitetsforbedrende prosjekter i studiet. 

En undersøkelse av 55 sykepleieres praksis fra år 2000 viste at kun 7% av sykepleierne fulgte 

retningslinjene ved innsettelse, stell og fjerning av PVK. Artikkelen viste ingen signifikant 

forskjell i etterlevelse mellom de som var kjent med retningslinjene og de som ikke var det 

(6). Kunnskapsbasert praksis rundt innsettelse, stell og oppfølging av perifere venekatetre er 

viktige forebyggende tiltak som har vist effekt i å redusere insidens av PVK-relaterte 

infeksjoner (7). Dette er utgangspunktet for vårt kvalitetsforbedringsprosjekt hvor vi 

undersøker gapet mellom praksis og kunnskapsgrunnlaget for bruk av riktig 

desinfeksjonsmiddel ved innsetting av PVK.  

 

2.1.1 PVK: Indikasjon, prosedyre og stell 
Perifere venekatetre settes inn på klinisk indikasjon for behandlinger som er kontraindiserte 

eller mindre effektive i andre administrasjonsformer. Eksempler på dette er intravenøs 

væskebehandling, administrering av cytostatika, parenteral ernæring, blodprodukter eller 

akutte medikamenter med behov for rask effekt eller høy dose; som ved 

antibiotikabehandling på sykehus eller opioider ved akutte, sterke smerter (8). Data fra to 



5 

norske sykehus viser imidlertid at ca. 36,8% av perifere venekatetre er satt inn «for-

sikkerhets-skyld» uten sikker klinisk indikasjon (9). Dette gjelder for eksempel pasienter som 

skal reise fra legevakten med ambulansen hvor de får lagt inn en PVK dersom det skulle 

oppstå et behov for intravenøs tilgang under transporten. 

 

Retningslinjene er tydelige på sine anbefalinger om aseptisk teknikk før innleggelse av PVK 

med håndvask/hånddesinfeksjon, bruk av hansker og desinfeksjon av stikkstedet med 

klorheksidin 0.5%. Ideal lokalisasjon for PVK er distale områder på overekstremitetene 

(håndrygg er 1. valg) som ikke påvirkes av leddbevegelser. Plassering av PVK på 

underekstremiteter eller rundt leddene bør unngås for å hindre mobilisering av kateteret inn i 

venen og dermed redusere irritasjon av åreveggen og risiko for påfølgende komplikasjoner. 

Det anbefales også å bruke minst mulig kanyle i størst mulig åre for å minimalisere risiko for 

ekstravasering av væske/blod, og bruke katetre som er laget av polyuretan / 

polytetrafluoretylen som har vist å være forbundet med lavere infeksjonsrate enn andre typer 

materialer (4, 5).  

 

Kliniske studier har vist at rutinemessig bytte av PVK-er ikke er assosiert med lavere 

infeksjonsrisiko (8). Ifølge retningslinjene skal derfor innlagte PVK-er kun byttes ved 

kliniske tegn på infeksjon eller seponeres når behovet for intravenøs tilgang opphører. 

Regelmessig tilsyn av kateteret og bandasjering av PVK med steril kompress anbefales for 

forebygging av infeksjoner (4, 5).  

2.1.2 PVK-relaterte komplikasjoner 
Dersom utført på riktig måte, er innleggelse av PVK stort sett en trygg prosedyre med lav 

risiko for alvorlige følger for pasienten. De hyppigste komplikasjonene som er blitt beskrevet 

i forbindelse med PVK-innleggelse forekommer oftest på grunn av suboptimal 

gjennomføring av prosedyren og stell etter innleggelse (8).  

 

De vanligste komplikasjonene er flebitt, ekstravasering av IV væske, blåmerker og dannelse 

av hematom rundt innstikkstedet. Flebitt er en smertefull inflammasjon i veggen til den 

aktuelle venen og etiologien kan være kjemisk, mekanisk eller infeksiøs. En nylig publisert 

metaanalyse med et pasientgrunnlag på 15 791 pasienter med 20 697 PVK-innleggelser viste 

en insidens av flebitt på 30,7 per 100 PVK innleggelser (3). Konkrete tiltak rettet mot 

hindring av mekanisk slitasje av åreveggen kan redusere risikoen for utvikling av 
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tromboflebitt. Disse tiltakene innebærer f.eks. å unngå plassering av PVK på 

underekstremitetene, redusere bevegelsen til kateteret ved f.eks. bruk av fikseringsplaster og 

bandasjering med steril kompress, valg av minst mulig kanyle i størst mulig vene, unngå 

plassering rundt ledd, og fjerning av PVK når det ikke lenger foreligger indikasjon for det (4, 

5).  

 

De eneste publiserte norske data på hyppighet av flebitt vi har klart å finne i forbindelse med 

PVK-innleggelser, er ekstrahert fra en større internasjonal studie. Den internasjonale 

prevalensstudien «One Million Global Catheters Study» fra 2018 publiserte data samlet fra 

419 sykehus i 51 land for å kartlegge komplikasjoner og risikofaktorer ved innleggelse av 

perifere venekatetre på verdensbasis. Blant sykehusene som deltok var Sykehuset i Levanger 

og St. Olavs Hospital i Norge. Et samlet antall av 136 perifere venekatetre hos inneliggende 

pasienter på de to sykehusene ble observert over ett døgn. Prevalens av flebitt blant disse 

viste seg å være 22,1% (9). På bakgrunn av disse funnene har St. Olavs hospital nylig 

utformet et skjema for kvalitetskontroll av PVK-er som viste blant annet manglende tilsyn av 

innlagte PVK-er siste døgn i 71.0% av tilfellene (2, 9). 

 

Perifere venekatetre er sjeldne årsaker til blodstrømsinfeksjoner (8); men dette varierer 

betydelig avhengig av lokale rutiner ved institusjonen og antall kateterinnleggelser; noe som 

understreker potensialet for forebygging. Vanligste agens ved PVK-assosiert flebitt og 

blodstrømsinfeksjoner er Staphylococcus aureus (9). Dette bekrefter viktigheten av adekvat 

desinfeksjon av innstikksted ved PVK-innleggelse, ettersom denne bakterien finnes rikelig i 

hudflora. I følge Geminisenter for sepsisforskning er 7.5% av sepsistilfeller med S. aureus 

forårsaket av pasientenes PVK (10). Vi har ikke klart å finne statistikk på PVK-assosierte 

blodstrømsinfeksjoner i Norge. Det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor utbredt problemet 

er her.  

2.2 Problemstilling 
Første trinn i aseptisk innsetting av perifert venekateter er håndhygiene og desinfeksjon av 

huden med riktig antiseptisk middel. Da vår gruppe gikk gjennom retningslinjene for PVK-

innsetting viste det seg at bruk av desinfeksjonsmiddel er et punkt der praksis ofte avviker fra 

anbefalingene angitt i nasjonale retningslinjer. Disse gir detaljerte prosedyrebeskrivelser hvor 

bruk av klorheksidin 5 mg/ml anbefales som foretrukket desinfeksjonsmiddel fremfor 
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alkoholservietter (5). Likevel har flere i vår gruppe observert at alkoholservietter 

(isopropanol/ alkoholbasert) brukes.  
 
Vi har valgt Oslo kommunale legevakt (OKL) som mikrosystem for denne oppgaven. 

Gjeldende praksis ved OKL er å bruke alkoholservietter til desinfeksjon før innsetting av 

PVK. Oppgaven vil omfatte en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for bruk av 

klorheksidin som desinfeksjonsmiddel fremfor alkoholpreparater ved innsettelse av PVK, og 

samtidig diskutere mulige ulemper ved klorheksidinbruk. På bakgrunn av dette vil vi foreslå 

forebyggende tiltak i tråd med retningslinjene, og en metode for innføring av klorheksidin 

som standard desinfeksjonsmiddel. 
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3. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

3.1 PICO-spørsmål 
Populasjon: Pasienter som har behov for innleggelse av perifer venekanyle (PVK) 

Intervensjon: Hudvask med klorheksidin 

Control (Kontroll): Hudvask med alkoholbasert desinfeksjon 

Outcome (Utkomme): Infeksjon (mistenkt/bekreftet PVK-relatert) 
 

3.2 Søkestrategi  
For å sikre at oppgaven baserer seg på den best dokumenterte kunnskapen tilgjengelig, valgte 

vi å fokusere på kliniske oppslagsverk. For å finne internasjonale retningslinjer søkte vi i 

McMaster Plus ved hjelp av pyramidesøket. Vi brukte søkeordene “peripheral venous 

catheter antiseptic”, “peripheral venous catheter infection” og “use of antiseptic in peripheral 

venous catheterisation procedure”. Resultatet av søket er gjengitt i Figur 1.  

 

For å finne norske retningslinjer søkte vi på Helsedirektoratet, Helsebiblioteket, FHI og 

Google for “retningslinjer for innsettelse av PVK” og “innsettelse av perifert venekateter”. 

Eneste funn var en retningslinje på Helsebiblioteket. Denne beskrives ytterligere i avsnittet 

Norske retningslinjer. 
 

3.3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 
 
Inklusjonskriterier: 

• Internasjonale retningslinjer som fokuserer på prosedyren for innleggelse av perifert 

venekateter 

• Enkeltstudier som sammenlikner alkoholbasert desinfeksjon med klorheksidinbasert 

desinfeksjon 

• Enkeltstudier som har lokal infeksjon ved innstikksstedet (infeksiøs flebitt) eller 

bakteriemi som utfall. 

 

Eksklusjonskriterier: 

• Retningslinjer og studier som kun omhandler kliniske tilstander 

• Studier som sammenlikner desinfeksjonsmetoder ved venepunksjon som ved 

blodprøvetaking eller samling av blodkultur 
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Søkene gav mange og overlappende treff. Vi inkluderte relevante treff/retningslinjer fra disse 

basert på tittel, og abstract av relevante studier.  

Vi leste også gjennom titler på treffene blant systematiske oversikter og kvalitetsvurderte 

studier, og fant at enkelte av de enkeltstudiene våre utvalgte retningslinjer baserer seg på, var 

blant søkeresultatene i vårt Pyramidesøk.  

 

Figur 1. Resultat av litteratursøk i Pyramidesøket i McMaster Plus, søkt 04.10.2020.  

Søkeord: “peripheral 

venous catheter 

antiseptic” 
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Søkeord: “peripheral 

venous catheter 

infection” 

 

Søkeord: “use of 

antiseptic in peripheral 

venous catheterisation 

procedure” 

 
 
 

3.3 Internasjonale retningslinjer 
Kunnskapsgrunnlaget for vårt prosjekt baserer seg primært på to retningslinjer fra UpToDate; 

«Peripheral Venous Access in Adults» (11) og «Intravascular catheter-related infection: 

Prevention» (4). Disse ble, som beskrevet over, inkludert i oppgaven basert på tittelens 

relevans. «Peripheral Venous Access in Adults» ble sist oppdatert 14. mai 2020, og 

litteraturgjennomgangen er gyldig ut september 2020. «Intravascular catheter-related 
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infection: Prevention» ble sist oppdatert 10. oktober 2019, og litteraturgjennomgangen er 

gyldig til utgangen av september 2020.  

 

Retningslinjen “Peripheral Venous Access in Adults” (“Perifer venøs tilgang hos voksne”) 

(11)  anbefaler under kapittelet “Prevention of infection” (“Forebygging av infeksjon”) at 

flere tiltak gjøres i forbindelse med etablering av venøs tilgang for å unngå infeksjon, samt 

beskytte både pasienten og helsepersonell som utfører prosedyren. Blant tiltakene som nevnes 

er håndhygiene, bruk av rene hansker, beskyttelsesbriller og desinfeksjon av punksjonssted 

med klorheksidin. “Peripheral Venous Access in Adults” viser til retningslinjen 

“Intravascular catheter-related infection: Prevention” for ytterligere detaljer.  

 

Retningslinjen “Intravascular catheter-related infection: Prevention” (“Intravaskulær 

kateterrelatert infeksjon: Forebygging”) (4) omhandler både perifer og sentral venøs og 

arteriell tilgang. Retningslinjen gjentar anbefalingen fra tidligere omtalte “Peripheral Venous 

Access in Adults” om bruk av klorheksidin til huddesinfeksjon, og presiserer at klorheksidin 

bør velges fremfor vann- og alkoholbasert povidon-jodid. Retningslinjen viser til tre studier, 

én metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier (RCT) (12) og to enkelt-RCT-studier: 

«Skin antisepsis with chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-alcohol, with and without 

skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-

label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial», heretter kalt CLEAN-

studien fra 2015 (13), og «Chlorhexidine-based antiseptic solution vs alcohol-based 

povidone-iodine for central venous catheter care», heretter kalt Klorheksidin-studien fra 

2007 (14)) som grunnlag for anbefalingen. Alle studiene hadde kateterrelatert infeksjon som 

sitt primære utkomme. RCT-studiene er publisert senere enn metaanalysen og det foreligger 

således ikke dobbel bruk av rådata i retningslinjen. Retningslinjen sier ikke noe om antall 

kateterrelaterte infeksjoner, sykehusinnleggelser eller dødsfall som kan unngås ved bruk av 

klorheksidin-basert huddesinfeksjon versus vann- og alkoholbasert povidon-jodid. Ser vi 

derimot direkte på metaanalysen viser den en reduksjon for kateterrelaterte blodinfeksjoner 

på 49% (risk ratio, 0.51 [CI, 0.27 to 0.97]) i gruppen hvor det ble brukt klorheksidin 

sammenliknet med povidon-jodid. 

 

Retningslinjer fra UpToDate plasseres øverst i kunnskapspyramiden slik Pyramidesøket til 

McMaster Plus baserer sin rangering av kunnskap på. De oppdateres jevnlig og anses som 

pålitelige. Dermed kan man i utgangspunktet stole på anbefalinger fra UpToDates 
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retningslinjer. De aktuelle retningslinjene for vårt prosjekt har ytterligere styrke i at 

kunnskapsgrunnlaget baserer seg på gullstandarden for klinisk forskning, som er 

randomiserte kontrollerte studier. Metaanalysen har samlet opp data fra over 4000 

kateterinnleggelser, mens RCT-ene har inkludert henholdsvis 481 og 2546 

kateterinnleggelser. Alle studiene viser signifikant redusert risiko for infeksjon etter 

kateterinnleggelse ved bruk av klorheksidin-basert huddesinfeksjon sammenlignet med vann- 

og alkoholbasert povidon-jodid.   

3.4 Norske retningslinjer  
Helsebiblioteket: Perifert venekateter (PVK) - innleggelse, stell og bruk hos voksne (5):   

Retningslinjen baserer seg blant annet på retningslinjen “Intravascular catheter-related 

infection: Prevention” (“Intravaskulær kateter-relatert infeksjon: Forebygging”) fra 

UpToDate (4) som har blitt vist til og utdypet tidligere, men informasjonen i den norske 

retningslinjen ble hentet 08.05.2015 og har ikke vært oppdatert siden. Denne norske 

retningslinjen er laget av Sørlandet sykehus, og både sykehuset og Helsebiblioteket regnes 

som pålitelige kilder. Den norske retningslinjen anbefaler god håndhygiene, bruk av rene 

hansker og huddesinfeksjon med klorheksidinsprit 5 mg/ml (0,5%), og bemerker at ved 

klorheksidinallergi kan 70 % desinfeksjonssprit (f. eks. isopropanol) benyttes.  

Foruten denne har vi ikke funnet noen nasjonale retningslinjer for innleggelse av perifert 

venekateter. 

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgis av Norsk Helseinformatikk og brukes hyppig av 

leger og helsepersonell i en klinisk setting. Under kapittelet Kliniske prosedyrer, Venekanyle 

anbefaler NEL, som Helsebiblioteket, å bruke rene hansker og desinfisere hud før innstikk. 

NEL kommer derimot ikke med anbefaling til spesifikt desinfeksjonsmiddel (15).  

 

3.5 Drøfting av kunnskapsgrunnlaget 
 
Selv om retningslinjer utgitt av UpToDate er av godt kunnskapsgrunnlag, er det imidlertid 

visse svakheter ved de aktuelle retningslinjene som etter vårt skjønn bør belyses. Styrkene og 

svakhetene ved de utvalgte retningslinjene, sett i lys av applikasjonsverdien for å besvare 

PICO-spørsmålet i denne oppgaven, er oppsummert i Tabell 1.  
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Tabell 1. Styrker og svakheter ved bruk av retningslinjene “Peripheral Venous Access in 

Adults” og “Intravascular catheter-related infection: Prevention” til å belyse valg av 

huddesinfeksjonsmiddel på Oslo Kommunale Legevakt. 

 

Styrker Svakheter 

Retningslinjer fra UpToDate anses pålitelige Ingen sammenligning av isopropanol og 

klorheksidin  

Retningslinjene baserer seg på RCT’er og 

metaanalyser - stort samlet datagrunnlag 

Datagrunnlaget er basert på en overvekt av 

andre typer vaskulære katetre enn PVK  

 
 

Retningslinjene anbefaler bruk av klorheksidin-basert huddesinfeksjon ved innleggelse av 

alle typer vaskulære katetre (4), men også spesifikt for perifere venekatetre (11), til tross for 

at kunnskapsgrunnlaget (12-14) ikke utelukkende er basert på innleggelse av perifere 

venekatetere. Metaanalysen baserer seg på innleggelse av 1493 sentralvenøse (CVK), 1361 

perifere venøse (PVK), 704 perifere arterielle, 395 pulmonære arterielle, 75 perifert innsatte 

sentralvenøse (PICC) og 53 hemodialyse-katetere, i tillegg til 62 introducer sheaths. RCT-en 

fra 2007 (14) har kun sett på sentralvenøse katetre. RCT-en fra 2015 har sett på innleggelser 

av sentralvenøse, hemodialyse og arterielle katetre i 11 intensivavdelinger (13), men ikke 

PVKer. Dette er relevant fordi både sentralvenøse katetre (CVK) og hemodialysekatetere 

ligger inne betydelig lenger enn PVK-er. (Se algoritme 1 i (16)). Det er anbefalt å bytte PVK 

(og alle andre katetre) ved tegn til infeksjon (4) (under Peripheral intravenous catheters), og 

selv om dette, ifølge samme retningslinje skal baseres på klinisk skjønn, er det dokumentert 

at risikoen for flebitt øker betydelig etter 3-4 dager for en inneliggende PVK (4). For arterielt 

kateter og CVK er antallet dager henholdsvis 4-6 (17, 18) og 6 (19). Pasienter som får CVK 

og arterielt kateter er ofte sykere og ligger sannsynligvis på en intensivavdeling, noe som gjør 

dem mer disponert for infeksjon (20). 

 

I Norge er isopropanol (oftest i konsentrasjon ≥70% i vann) hyppig brukt både i og utenfor 

helseinstitusjoner, og er det mange kjenner til som “håndsprit”. Isopropanol brukes også ofte 

til huddesinfeksjon i forbindelse med venepunksjon for blodprøvetaking og innleggelse av 

perifer venekanyle. Dette poenget introduserer et annet moment man må ta hensyn til ved 
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anvendelse av retningslinjen fra UpToDate til å besvare vårt PICO-spørsmål; studiene det 

vises til har sammenlignet vann- eller alkoholbasert povidon-jodid mot klorheksidin-glukonat 

eller klorheksidin-alkohol. Ingen av studiene har sammenlignet klorheksidin-glukonat eller 

klorheksidin-isopropanol med isopropanol alene. Man kan derfor ikke med sikkerhet vite om 

klorheksidin reduserer risikoen for infeksjon sammenlignet med isopropanol. Vi har heller 

ikke funnet andre studier som sammenligner disse to typene desinfeksjon ved innleggelse av 

venekateter.  

 

De norske retningslinjene (5) er i stor grad sammenfallende med internasjonale retningslinjer 

fra UpToDate, men har ikke blitt oppdatert siden 2015, i motsetning til de internasjonale. 

Prosedyren beskrevet på NEL (15) mangler spesifikk anbefaling av desinfeksjonsmiddel. 

Etter vårt skjønn utgjør dette en betydelig svakhet ved denne prosedyrebeskrivelsen, og 

vurderer det dithen at den bør ses bort i fra i denne oppgaven.   
 
 

3.6 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget  
 
Det finnes kun én norsk retningslinje som anbefaler bruk av et spesifikt desinfeksjonsmiddel 

og referansene brukt i denne er av eldre dato. UpToDate sine retningslinjer omhandler både 

perifere, sentralvenøse og arterielle tilganger og baserer seg på metaanalyser av randomiserte 

kontrollerte studier med et stort antall innleggelser av katetre. Både den norske retningslinjen 

og UpToDate anbefaler klorheksidin til desinfeksjon ved innleggelse av perifere venekatetre.  

 

Det finnes dog to sentrale svakheter ved de internasjonale retningslinjene, når disse skal 

appliseres til å besvare vårt PICO-spørsmål. Studiene det vises til har sammenlignet vann- 

eller alkoholbasert povidon-jodid med klorheksidin-glukonat eller klorheksidin-alkohol. 

Ingen av studiene har sammenlignet disse med isopropanol, som er det hyppigst brukte 

alkoholbaserte desinfeksjonsmiddelet i Norge, både i og utenfor sykehus, så vel som i vårt 

mikrosystem.  
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4. DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATOR 
 

4.1 Mikrosystemet 
 

Oslo kommunale legevakt er samlokalisert med skadelegevakten i Storgata i Oslo sentrum. 

Den kommunale delen av legevakten i Storgata består av Allmennlegevakten, 

Legevaktsentralen, Sosialt og ambulant akuttjeneste, Overgrepsmottak og Observasjonspost. 

Mikrosystemet for prosjektet er Allmennlegevakten og Observasjonsposten. 

Allmennlegevakten tilbyr døgnåpen akutthjelp til alle byens innbyggere og de som oppholder 

seg midlertidig i Oslo, og har i overkant av 85 000 konsultasjoner i året. 

 

4.2 Dagens praksis 
 

Prosedyren for innleggelse av PVK ved OKL innebærer desinfisering av hud med “Cutisoft 

injeksjonstørk” isopropanolservietter. Alle pasienter som har behov for akutt intravenøs 

behandling, krever stabilisering og/eller trenger mulighet for å gi i.v. medikamenter på vei til 

sykehus får lagt en PVK. Oslo kommunale legevakt bestilte 12150 venekanyler og 6600 

PVK-bandasjer i 2018 og 9100 venekanyler og 6000 PVK-bandasjer i 2019. PVK-

bandasjetallene gir et mer nøyaktig anslag over hvor mange PVK som blir lagt, fordi PVK-

bandasjene blir plassert etter at PVK er lagt i en vene og de blir ikke brukt ved trening av 

personell i like stor grad. PVK innleggelse er en legedelegert prosedyre utført av sykepleiere. 

Alle pleiepersonell ved OKL er sykepleiere som er kompetente til å legge inn PVK. Når det 

gjelder innkjøp av desinfeksjonmiddel til bruk ved PVK innleggelse og andre prosedyrer 

kjøpte OKL inn ca. 40 000 Cutisoft injeksjonstørk i 2018, og ca. 35 000 Cutisoft 

injeksjonstørk i 2019. 

 

4.3 Praktiske tiltak  
 
Endringen i prosjektet innebærer å bytte desinfiseringsmiddel i prosedyren fra isopropanol til 

klorheksidin. For å endre bruken må den skriftlige prosedyren oppdateres. Alle sykepleierne 

må bli informert om endringen. Sykepleierne har et møte ved hvert vaktskifte hvor viktig 

informasjon rundt den daglige driften og konkrete problemstillinger for det påtroppende 



16 

vaktlaget gis. Vaktskiftemøte til sykepleierne vil være et godt forum for å informere om 

endringen. Informasjonen må gis på nok vaktskiftemøter for å dekke opp alle vaktlag og 

tilstrekkelig andel personell. Klorheksidinen må bytte plassering med isopropanolserviettene. 

Ved PVK innleggelse brukes en kurv med utstyr som tas med til rommet hvor pasienten er, 

og isopropanolserviettene ligger i denne. Isopropanolserviettene må fortsatt være 

tilgjengelige for bruk hos de pasientene som har kjent allergi mot klorheksidin, men gjøres 

mer utilgjengelige ved å ligge i venøs blodprøve-kurven og på lager.  

 

Ved innkjøp må man kjøpe inn klorheksidin og tupfere til desinfeksjonsvask. Vi har ikke hatt 

anledning til å innhente priser fra OKL på grunn av konfidensielle klausuler i 

samkjøpsavtalen de har med tilbydere av apotekertjenester. Ifølge felleskatalogen har 

klorheksidin en maksimal utsalgspris på 72,30 kr for en 250 ml flaske med 5 % klorheksidin. 

(21). Den billigste kommersielt tilgjengelige 100 pk. Cutisoft injeksjonstørk sett ved Google-

søk koster 42 kr (22).  En flaske med 250 ml klorheksidin rekker til omtrent 100 

desinfeksjoner av innstikksted. Det vil si at ved en grov sammenligning av pris hvor 100pk 

Cutisoft injeksjonstørk koster 42 kr og klorheksidin 250 ml koster 72,30 kr, hvor man også 

må ha tupfere, vil pris for desinfeksjon ved endring bli omtrent det dobbelte som ved dagens 

praksis. I absolutte tall basert på innkjøp av 35 000 Cutisoft injeksjonstørk i 2019 til en total 

kommersiell pris på 14 700 kr så vil en dobling tilsvare 29 400 kr. De endelige prisene vil i 

praksis være avhengig av OKL sine innkjøpsavtaler. 

 
 

4.4 Kvalitetsindikatorer 

4.4.1.Generelt om kvalitetsindikatorer 
Kvalitetsindikatorer er indirekte, tellbare mål på kvalitet. Indikatoren sier noe om kvaliteten 

på området som måles. Det kan være lurt å bruke flere kvalitetsindikatorer samtidig for å 

sjekke at tiltakene ikke går utover andre områder i mikrosystemet. Det finnes 3 typer 

kvalitetsindikatorer og i det følgende vil disse kort drøftes.  
 

4.4.2 Strukturindikatorer 
Beskriver rammene, forutsetningene og ressursene rundt tiltaket. Dette kan for eksempel 

være helsepersonellets kompetanse og kunnskap, tilgjengelighet til utstyr, teknologi og 

fasiliteter.  
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I vårt prosjekt vil vi bruke innkjøp av klorheksidin som en indikator. Fordelen med denne 

strukturindikatoren vil være at det gir et tallfestet beløp som er enkelt å måle og kunne følge 

med på videre.  
 

4.4.3 Prosessindikatorer 
Beskriver konkrete aktiviteter i pasientforløp. Dette gir et bilde av i hvilket omfang 

helsepersonell har utført bestemte prosedyrer, for eksempel forebygging, diagnostikk, 

behandling, pleie, rehabilitering eller kommunikasjon i et pasientforløp.  

 

Som et eksempel nevnes andel av sykepleiere som bruker klorheksidin til hudvask etter 

implementering av dette tiltaket. Dette kan måles med blant annet sjekklister og eventuelle 

dobbeltsigneringer for å forsikre seg om at prosedyren følges. Et enklere mål på denne 

indikatoren kan være å ta stikkprøver av og forsikre seg om at prosedyren følges. Hvor 

omfattende og hyppig denne indikatoren skal måles, særlig i starten, må avklares med det 

involverte personellet. Det er viktig å få nok data i starten av et slikt prosjekt, men samtidig 

unngå for mye ekstra arbeid og tidsforbruk. 

 

4.4.4 Resultatindikatorer 
Beskriver pasientens gevinst eller forandring i form av overlevelse, symptomatologiske og 

laboratoriemessige karakteristika, pasientens fysiske tilstand eller psykiske reaksjon på 

sykdom og tilfredshet med behandling - altså sluttresultatet.  

 

I dette tilfelle kan vi se nærmere på insidensen av PVK-relaterte infeksjoner i et bestemt 

tidsrom på OKL. Utfordringen med en slik indikator vil være at i et mikrosystem som OKL, 

med høy grad av pasientgjennomstrømming, kan det være vanskelig å følge pasientene videre 

og oppdage en eventuell PVK-relatert infeksjon. Det kan i tillegg tenkes at storparten av 

pasientene behandles ferdig på OKL og at man ved utskrivelse til hjemmet seponerer PVK. I 

et slikt scenario vil pasienten være ferdigbehandlet før pasienten rekker å utvikle en infeksjon 

etter innsettelse av PVK. Vi vil derfor ikke kunne evaluere en eventuell endring i andel PVK-

relaterte infeksjoner som en del av vårt kvalitetsforbedringsprosjekt. 
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4.5 Valg av kvalitetsindikator 
Tabell 2. Oversikt over kvalitetsindikatorer i prosjektet 

 Strukturindikator Prosessindikator Resultatindikator 

Praktisk bruk Innkjøp av 
klorheksidin 

Sjekklister 
Dobbeltsignering 
Stikkprøver 
Egenrapportering 

PVK-relaterte 
infeksjoner 
Lokal irritasjon 

Relevant/representativ 
 

Ja 
 
Klorheksidin brukes 
ikke til andre formål 

Ja 
 
Måler antall 
prosedyrer fulgt etter 
retningslinjer vs uten 

Ja 
 
Viktig utfall for 
pasientene 

Valid/gyldig 
 

Ja 
 
Selv om 
forutsetningene er 
lagt til rette er det 
ikke garanti for at 
prosedyren 
gjennomføres. 

Ja 
 
Følges prosedyrene 
vil dette henge godt 
sammen 

Ja 
 
Redusert rate av 
PVK-relaterte 
infeksjoner og lokal 
irritasjon er i direkte 
sammenheng med 
helsetjenestens 
kvalitet..  

Målbar 
 

Ja 
 
Enkelt å måle fra 
bestillings-
/innkjøpslister 

Ja 
 
Mulig å samle 
prosedyrelister, 
gjennomføre 
stikkprøver og 
sammenstille 
resultater 

Nei 
 
Vanskelig å følge 
pasientene opp etter 
utskrivelse/videre 
behandling 

Tilgjengelig 
 

Ja 
 
Mulig å sammenligne 
for eksempel 
årsregnskap 

Nei 
 
Må utvikles nye 
prosedyrelister, 
spørreskjema til 
sykepleiere og samle 
disse opp 
(elektronisk/papir) 

Nei 
 
Ingen tilgjengelig data  

Pålitelig/reliabel 
 

Ja 
 
Direkte tall som ikke 
kan endres 

Ja 
 
Standardiserte 
prosedyrelister 

Nei 
 
Definisjon på PVK-
relaterte infeksjoner 
kan være ulik, 
tidsperspektiv, mm. 

Mulig å påvirke/sensitiv 
for endring 
 

Ja 
 
Innkjøp reflekterer 
forbruk.  

Ja 
 
Kan sammenlignes 
med tidligere 

Ja 
 
Andre faktorer som 
kan spille inn og gi 
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sjekklister, gjøres 
endringer på og 
sammenstille disse 

utslag på effektmål 

Mulig å tolke/feiltolke Nei 
 
Definert, konstant tall 
som ikke kan 
mistolkes 

Ja 
 
Fremgangsmåte/infor
masjonen kan 
feiltolkes.  

Ja 
 
Ikke klart definert 
definisjon for 
infeksjon 

Hensiktsmessig/negative 
effekter 
 

Hensiktsmessig med 
økt fokus omkring 
bruken av 
utstyr/ressurser 
 
Kan være 
uhensiktsmessig med 
for stort fokus på den 
økonomiske 
gevinsten/tapet 
fremfor kvaliteten 

Hensiktsmessig med 
standardisert 
sjekkliste som følges 
av alle ansatte 
 
Uhensiktsmessig 
med mulig mer 
papirarbeid/dokumen
tasjon for sykepleier.  

Hensiktsmessig med 
bedre behandling for 
pasienten 
 
Uhensiktsmessig med 
mulig 
feiltolkning/korrelasjo
n til infeksjon andre 
steder i kroppen 

 
Figur 2. Fiskebeinsdiagram. Oversikt over årsaks-virkningssammenheng i 

forbedringsprosjektet  
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5. PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING 

5.1 Ledelse og organisering 
Dersom man beslutter å gjennomføre dette prosjektet vil det være hensiktsmessig å utnevne 

en medarbeider på Oslo kommunale legevakt til prosjektleder. Dette bør fortrinnsvis være en 

medarbeider med erfaring eller interesse for kvalitetsforbedring, for eksempel fagsykepleier. 

Prosjektlederen bør da opprette en prosjektgruppe bestående av representanter fra ledelsen, 

sykepleierne, og innkjøpsansvarlig. Prosjektleder står fritt til å velge antall medlemmer i 

prosjektgruppen, men vår anbefaling er at prosjektgruppen ikke bør ha for mange 

medlemmer, for å forenkle kommunikasjon og delegering. Vi vurderer at en gruppe på seks 

medlemmer (leder, to fra ledelsen, to sykepleiere, innkjøpsansvarlig) bør være tilstrekkelig. 

Gruppen må sammen vurdere om prosjektet er praktisk gjennomførbart og om nytten 

rettferdiggjør ressursbruken som er assosiert med overgangen fra isopropanolservietter til 

klorheksidinsprit. Her er det blant annet viktig med aktiv deltagelse fra innkjøpsansvarlig, 

ettersom de finansielle og praktiske problemstillingene knyttet til endringen er viktige å få 

avklart før man setter i gang med endringsprosessen.  

 

En mulig tilnærming til å strukturere prosjektet er å gå gjennom en såkalt plan-do-study-act-

modell (PDSA). Det er mulig å gjøre dette på flere måter. En mulighet er å kjøre PDSA i 

flere sykluser; en initial syklus hvor man prøver ut det nye desinfeksjonsmiddelet parallelt 

med at det gamle brukes, før man tar stilling til hvorvidt man ønsker å forplikte seg 

til/videreføre en permanent overgang til klorheksidinsprit. I denne prøveperioden kan man da 

se hvor mye klorheksidin som brukes i forhold til isopropanolservietter, og bruke det som 

utgangspunkt ved innkjøp av desinfeksjonsmidler i neste anbudsrunde. Neste syklus vil da 

innebære å gå fullstendig over til klorheksidinsprit. Vi tror det er lettere å gjennomføre 

prosjektet dersom man kjører PDSA i bare en runde, med overgang til kun bruk av 

klorheksidinsprit (isopropanol tilgjengelig for pasienter med allergi) for å forenkle prosessen.  

 

Planleggingsfasen vil gå ut på å avgjøre nøyaktig hvilke tiltak som skal gjennomføres: den 

skriftlige prosedyren (interne prosedyrelister) for PVK-innsetting må endres til å beskrive 

bruk av klorheksidin som førstevalg ved desinfeksjon.  

 

Ved endring av desinfeksjonsmiddel vil et viktig tiltak være å endre plassering av 

desinfeksjonsmidlene på en måte som fremmer bruk av klorheksidin. Slike fysiske endringer 
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i utformingen til mikrosystemet regnes som effektive tiltak innen kvalitetsforbedring (23). 

Som nevnt i del 4 av denne oppgaven ligger alt PVK-utstyr inkludert isopropanolservietter 

samlet i en merket kurv. Ved overgangen til klorheksidinsprit kan man erstatte serviettene 

med en flaske klorheksidin og tupfere. Det må allikevel være isopropanol tilgjengelig i de 

tilfellene der pasienten har kjent allergi mot klorheksidin. Klorheksidinservietter er 

tilgjengelige, men til en betydelig høyere pris enn isopropanolservietter og klorheksidin i 

flaske. Med mindre Oslo kommune gjennom sine innkjøpsavtaler får kjøpt 

klorheksidinservietter til en pris som er konkurransedyktig med priser på klorheksidin i flaske 

og isopropanolservietter, anser vi dette alternativet mindre gjennomførbart.   

 

Alle sykepleierne må også informeres om endringen, og få en rask innføring i bruk av 

klorheksidin og tiltak ved allergisk reaksjon. Dette kan gjøres både via en felles e-post, og 

som nevnt i del 4 av denne oppgaven ville det vært fornuftig å gi en innføring i endringen på 

hvert vaktlag frem til alle sykepleierne har blitt informert om den nye prosedyren. 

Prosjektlederen må så utnevne noen som blir ansvarlig for disse konkrete tiltakene, og gi en 

tidsfrist for å gjennomføre dem.  

 

For å undersøke effekten av tiltakene underveis bør man bruke kvalitetsindikatorene som ble 

nevnt i del 4 av oppgaven. For å se i hvor stor grad klorheksidin har erstattet 

isopropanolservietter ved PVK-innsetting kan det være mulig både med spørreskjema rettet 

mot sykepleierne, og stikkprøver på noen kveldsvakter og dagvakter hvor en observatør 

dokumenterer PVK-prosedyren. Forbruket av desinfeksjonsmidler under prøveperioden må 

dokumenteres, slik at man i etterkant kan beregne behov for klorheksidinsprit og isopropanol-

servietter ved større innkjøp. 
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Figur 3. PDSA-modell.  
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5.2 Milepæler og varighet  
 
Konkrete milepæler er et nyttig verktøy for å planlegge et prosjekt og overvåke 

gjennomføringen. Vi kommer her med forslag til milepæler og tidslinje for 

endringsprosjektet. Milepælene med tilhørende tidslinje er sammenfattet i Figur 4. Den første 

milepælen for prosjektet er å danne en prosjektgruppe som beskrevet ovenfor, og som utgjør 

starten på tidslinjen for prosjektet. Prosjektgruppen må så utforme og godkjenne modell for 

gjennomføring; vår anbefaling er PDSA-modell. Figur 3 viser konkret forslag til PDSA-

modell for dette prosjektet. 

 

En måned etter oppstart av prosjektet er det naturlig å gjennomføre innkjøp av nytt 

desinfeksjonsmiddel. Vi er kjent med at Oslo Kommune har egne innkjøpsavtaler som OKL 

er forpliktet å forholde seg til. Slike avtaler vil sannsynligvis styre pris, innkjøpsvolum og 

levering. Den videre tidslinjen kan dermed forskyves både frem og tilbake i tid, særlig 

avhengig av leveringstider på varer.  

 

Parallelt med innkjøp bør ansatte læres opp i nye rutiner, slik at alle relevante medarbeidere 

er klare til å gjennomføre endringen når nytt desinfeksjonsmiddel er på plass på legevakten. 

Opplæring bør skje i multiple kanaler; per mail, via kommunens egen portal for 

informasjonsflyt (Workplace), plakater på vaktrom og garderober, og muntlige påminnelser 

om endringen som venter på vaktskifter og evt. avdelingsmøter. Dersom prosjektgruppen 

anser det som nødvendig kan man også avholde møter eller kurs dedikert til denne 

opplæringen. Opplæringen bør forklare hvordan endringen skal skje, og hvorfor endringen er 

viktig. “Hvordan” er beskrevet under kapittel 4: Dagens praksis, tiltak og indikator. Vi 

vurderer det særlig viktig å presentere informasjonen så konkret som mulig. Sentrale 

spørsmål prosjektgruppen bør besvare for de ansatte er:  

• Hvor kan de ansatte finne det nye desinfeksjonsmiddelet (klorheksidin)?  

• Hvordan og når skal klorheksidin brukes?  

• Hvordan identifisere og håndtere lokale hudreaksjoner på klorheksidin?  

• Hvor kan de ansatte finne isopropanol for pasienter med kjent allergi mot 

klorheksidin?  

“Hvorfor” bør innebære en kort oppsummering av kunnskapsgrunnlag og rådende 

retningslinjer, som gjennomgått i kapittel 3: Kunnskapsgrunnlaget.  
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Iverksetting av endring vil naturligvis avhenge av levering på desinfeksjonsmiddelet. Vi har 

tatt utgangspunkt i at endringen vil være mulig å iverksette to måneder etter oppstart.  

 

Som beskrevet under 4.4.3 Prosessindikatorer anbefaler vi å bruke stikkprøver for å vurdere 

implementeringen av prosjektet blant de ansatte. Over en 3-måneders periode (måned 3-6 

etter oppstart) bør prosjektgruppen gjennomføre stikkprøver på ulike vakter. Stikkprøvene 

bør foretas på vakter på forskjellig tid av døgnet og ulike dager. Under stikkprøvene bør det 

som et minimum noteres antall PVK-innleggelser og antall avvik fra prosedyre/endringen og 

tilgjengelighet av klorheksidin. Det vil være gunstig for evalueringen av endringsprosjektet 

dersom man har mulighet til å spørre dem som avviker fra prosedyren om hvorfor.  

 

Endringsprosjektet bør evalueres ca. 3-4 måneder etter endringen ble iverksatt, altså måned 5-

6 etter oppstart. Her bør prosjektgruppen gå gjennom innkjøp og forbruk av klorheksidin, 

resultater fra stikkprøvene og eventuelle tilbakemeldinger (ris/ros) fra de ansatte. 

Evalueringen danner grunnlag for videre planlegging av innkjøp av klorheksidin til 

desinfeksjon, samt eventuelle justeringer i endringsprosjektet.  

 

Basert på disse milepælene og tidslinjen anslår vi at 6 måneder vil være et passende 

tidsestimat. Dersom prosjektgruppen anser det nødvendig, basert på erfaringene fra 

evalueringen, kan man sette opp nye evalueringsmøter 1 og/eller 1,5 år etter oppstart.  
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Figur 4. Milepæler og tidslinje for prosjektet. Tidsangivelsene er tid fra oppstart av 

prosjektet.  

 
 
 

5.3 Forventet motstand 
 
1. Ledelse. Vi forventer hovedsakelig motstand mot økte utgifter. Det er generelt stort press 

på OKL sin økonomi. I forbindelse med Covid-19-pandemien er dette presset ytterligere 

uttalt, særlig grunnet behov for økt beredskap og forbruk av smittevernsutstyr. Vi forventer 

derfor at viljen, og kanskje også evnen (sett økonomisk), til endring vil være svekket både 

under og i kjølvannet av pandemien.  

2. Sykepleierne. Det er sykepleierne som kommer til å merke endringen, ved at deres rutiner 

endres. Forventet motstand fra medarbeidere kan være at det anses mer kronglete å bruke 

klorheksidin, fordi man må åpne en flaske og skrive på dato for åpning. Videre må man bruke 

både klorheksidin og tupfere i stedet for bare en enkelt spritserviett. Klorheksidinservietter 

eksisterer, men er langt dyrere enn spritservietter og klorheksidin på flaske. Med mindre 
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kommunen får gunstig innkjøpsavtale på klorheksidinservietter anser vi det som svært 

usannsynlig at det vil være aktuelt.  

3. Juridisk. Klorheksidin er ansett som en apotekvare og vil ikke bli berørt konkret av 

kommunens rammeavtaler for innkjøp. Det innebære at OKL står fritt til å kjøpe inn 

klorheksidin selv, uten at de må igjennom en ny anbudsprosess. 
 
 

5.4 Endringer og konkrete tiltak for gjennomføring 
 
Endringer ved allmennlegevakten og observasjonsposten: 

• Ha en skriftlig prosedyre til bruk ved opplæring hvor klorheksidin er spesifisert for 

desinfeksjon, men isopropanol som alternativ ved kjent allergi. (har ikke fått tydelig 

svar om hvorvidt de har en skriftlig prosedyre).  

• Fjerne Isopropanolservietter fra PVK-kurver og akuttraller, erstatte med klorheksidin 

og tupfere. (På OKL fins det en kurv hvor de oppbevarer PVK-utstyr i tillegg til 

akuttraller (skuffeseksjon med hjul med utstyr til diverse akuttprosedyrer)).  

• Spritservietter er fortsatt tilgjengelige på lager og i blodprøvekurv (som er en annen 

kurv enn PVK-kurven) for bruk dersom pasienten har kjent klorheksidinallergi. 

 

Konkrete tiltak for å gjennomføre tiltak:  

• Informasjon om endringen på e-post til sykepleiere og i Workplace (Oslo kommunes 

felles portal for informasjonsflyt).  

• Informasjon om bytte gitt til alle påtroppende sykepleiere ved rapportmøte hver 

ettermiddag i 7 dager. De fleste sykepleierne jobber 3-delt, så i løpet av en uke har 

mesteparten av sykepleierne minst én kveldsvakt.  

• Logistikksykepleier (vedkommende som har ansvar for logistikken ved 

allmennlegevakten og leder sykepleierne under vakt) informerer nattevaktene ved 

oppstart av ny vakt i 7 dager. 

• Informasjonsplakater på PVK-kurv, medisinrom, vaktrom, garderober.    
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6. DISKUSJON og KONKLUSJON 

6.1 Diskusjon 
Fordelene med vår intervensjon er først og fremst at den gjennom evidensbasert kunnskap og 

oppdaterte internasjonale retningslinjer fra UpToDate gir høy sannsynlighet for 

kvalitetsforbedring. Retningslinjene kommer fra pålitelige kilder og er basert på godt 

kunnskapsgrunnlag, dog har de noen svakheter i forhold til anvendelse i Norge. De 

sammenligner blant annet ikke bruk av klorheksidin i forhold til isopropanol, som er det 

hyppigst brukte alkoholbaserte desinfeksjonsmiddelet i Norge. Det finnes heller ingen 

enkeltstudier som sammenligner isopropanol og povidon-jodid ved innleggelse av 

venekatetre.   

 

Selv om det vil kunne være vanskelig å måle effekten av prosedyreendring, mener vår gruppe 

at å følge retningslinjene må være god nok argumentasjon for å endre praksis. En ytterligere 

fordel er at tiltaket er enkelt å gjennomføre. Vi foreslår å erstatte alkoholbaserte tørk med 

klorheksidin i alle PVK- og akuttkurver som finnes på OKL. Alkoholbaserte tørk må fortsatt 

være tilgjengelige og vil oppbevares i et skap.  

 

For å kvalitetssikre disse endringene er det viktig å benytte seg av en kvalitetsindikator. Som 

tabell 2 viser, er det en fordel med å bruke en prosessindikator i dette tilfellet. Det er visse 

svakheter med bruk av en slik indikator, slik som blant annet kommer frem i tabell 2. 

Prosedyrene må endres og sykepleiere samt annet helsepersonell må informeres og gis 

opplæring i disse nye prosedyrene. I tillegg må man bruke ressurser på å følge opp arbeidet 

og se til at prosedyren blir fulgt slik det er tiltenkt. Det kan være utfordrende å få sykepleiere 

til å fylle ut sjekklister i en travel vakt på en hektisk og overfylt legevakt. På den måten vil 

man kunne miste noe av oversikten over prosedyren og det kan forekomme mørketall der 

man f eks. i en akuttsituasjon setter inn en PVK og lar være/glemmer å fylle ut prosedyreliste. 

En mulig løsning på dette er å foreta stikkprøver til varierende tid og situasjon. Vi foreslår et 

tall på 3 stikkprøver som tilstrekkelig for å kunne måle kvalitetsforbedringstiltaket.  

 

En ulempe med det nye tiltaket er reaksjoner på middelet som benyttes til huddesinfeksjon 

før innleggelse av perifer venekanyle. Klorheksidin er kjent å være irritativt og enkelte 

pasienter utvikler også allergi mot stoffet (24) (2%), (25, 26). Det er derfor viktig å huske på 

muligheten for utvikling av kontaktallergiske reaksjoner og at dette antakelig er hyppigere 
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ved bruk av klorheksidin enn andre hyppig brukte huddesinfeksjonsmidler. Alkoholbasert 

desinfeksjon må således være tilgjengelig til enhver tid uansett om man endrer praksis slik at 

denne kan brukes hos pasienter med kjent klorheksidinallergi. 

 

Andre ulemper med prosjektet er at endringen vil medføre kompliserende prosedyrer og 

dermed også vanskeligere opplæring av helsepersonell. Alkoholbaserte tørk kommer i 

engangspakker, er lettere tilgjengelige og enklere i bruk enn en flaske med klorheksidin som 

må åpnes og lukkes for hver gang, skrives dato på og har en ekspirasjonstid på 30 dager fra 

man åpner den. Likeså vil det kunne være forvirrende om man bruker klorheksidin til 

innleggelse av PVK og alkoholtørk til venepunksjon. Dette kan løses ved at man bruker 

klorheksidin til begge formål, foruten når pasienten har kjent allergi. 

 

Enhver endring vil kunne føre til motstand. Tiltaket vil trenge en prosjektansvarlig. Dette 

krever ressursbruk og oppgavefordeling som kommer i tillegg til normal drift på OKL. En 

ansvarlig fagsykepleier vil måtte overvåke prosedyren og sørge for at den følges. Det må 

også brukes tid og ressurser til opplæring av både gamle og nye ansatte. Innkjøp av 

klorheksidin vil være en ekstra kostnad. Det er også interessant om dette tiltaket vil ha noe 

betydning for OKL som helseinstitusjon, da man forventer at effekten vil gi utslag i form av 

mindre komplikasjoner senere i et pasientforløp. Dette har vi ikke planlagt å måle, jf. 

beskrivelse under Resultatindikator i Kapittel 4.    
 

6.2 Konklusjon 
Både internasjonale og norske retningslinjer anbefaler bruk av klorheksidin framfor andre 

desinfeksjonsmidler ved innleggelse av perifere venekatetre. Mikrosystemet vår gruppe har 

valgt (Oslo Kommunale Legevakt) følger ikke disse retningslinjene, men bruker 

alkoholbaserte tørk til fordel for klorheksidin. Vi foreslår å endre praksis ved å erstatte 

alkoholbaserte tørk med klorheksidin. 
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