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Den första intravenösa (iv) injektio-
nen utfördes troligen vid Oxfords uni-
versitet 1656 av sir Christopher Wren
via en frilagd perifer ven. Inom modern
sjukvård har det blivit rutin att använda
iv-katetrar. I Sverige sätts cirka fyra
miljoner perifera venkatetrar (Venflon)
per år.

Penetration av venen med kateter or-
sakar skada av kärlets endotel, vilket
medför att kärlets intima reagerar med
inflammation. Kroppens immunförsvar
orsakar en ansamling av leukocyter vid
det inflammerade punktionsstället med
förhöjd kropps- och hudtemperatur [1].

Iv-behandling kan orsaka olika typer
av komplikationer, såsom hematom, in-
filtration, trombo- och luftembolier.
Den kvantitativt vanligaste komplika-
tionen är infusionstromboflebit (ITF)
[2-9]. ITF är en inflammatorisk process
karakteriserad av ett lokalt smärtsamt,
erytematöst, ödematöst hudområde
med en palpabel venförhårdnad. Etiolo-
gin varierar med antalet timmar kate-
tern ligger i kärlet, katetermaterialet,
aseptiken vid inläggningen och konta-
mination av infusionslösning. ITF be-
döms ofta i litteraturen med en femgra-
dig skala (Tabell I) [6]. En allvarlig
komplikation är den svårartade variga
flebiten som kan leda till sepsis och död
[10-11]. Riskerna vid perifer iv-katete-
risering negligeras ofta trots att ITF för

patienten är en onödig, otrevlig och
smärtsam upplevelse [5, 7, 10-11].
Symtomen kan dröja sig kvar från några
dagar till månader, med ökade vård-
kostnader som följd [2, 11-12].

Venkateterisering bör dock alltid ske
med omsorg, då det är en artificiell in-
körsport till patientens kardiovaskulära
system med risk för kontamination och
skadad kärlvägg [7, 13].

LITTERATURSTUDIE
Syftet med föreliggande litteratur-

studie är att undersöka förekomsten av
och orsaken till ITF vid perifer venka-
nylering hos vuxna.

Litteraturstudien är baserad på eng-
elskspråkiga artiklar, publicerade
1985–1994, sökta i Medline. Äldsta ar-
tikeln är från 1977, men har ett värde på
grund av att nyare material använder
dess kriterier vid bedömning av ITF.

Förekomst och orsaker
har studerats
Iv-kanylering är ofta förekommande

på sjukhus. Infarten används till be-
handling av patienten med olika farma-
ka och/eller till administrering av nä-
ringslösningar. Ett klassiskt problem är
förekomsten av ITF där litteraturen re-
dovisar siffror från 19–63 procent. ITF
kan kvarstå från dagar till flera månader
efter symtomdebuten [2, 5, 11-12].

ITF orsakas av en rad kemiska, bak-
teriologiska och mekaniska processer
som påverkar venen [1, 2, 4-12, 14].

Störst betydelse för uppkomsten av

ITF hade tiden iv-katetern fanns in situ.
Efter sex timmar hade den artificiella
katetern påverkat kärlet negativt, och en
med tiden linjär ökning av ITF-frekven-
sen observerades efter 24 timmar [2-4,
6-9, 11-12, 15-16].

Kateterns storlek och
material har betydelse
Storleksförhållandet mellan kateter

och ven hade betydelse för att undvika
ITF. En liten kateter i en stor ven tillät
ett bättre blodflöde runt katetern, vilket
förbättrade utspädningen av infusioner
och farmaka. Risken för mekanisk irri-
tation och trauma minskade med en li-
ten kateter [2, 4, 14].

Materialet i katetern och stålkany-
lens slipning påverkade penetrations-
kraften till hud och ven, liksom det or-
sakade olika grad av skada på venen [2].
Katetermaterialen polytetrafluoroety-
len (PTFE), polyuretan (PUR), termo-
plastisk polyeteruretan (TPEU) och po-
lyamideterelastomer (XYLON) orsa-
kade tromboflebiter utan någon signifi-
kant skillnad tre dagar efter inläggning-
en av iv-katetern [15-16]. Signifikant
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Tabell I. Kriterier för infusionstromboflebit enligt Maddox och medarbetare [6].

Svårighetsgrad Kriterier

0 Ingen smärta, erytem eller ödem vid iv-punktionsstället.
Ingen palpabel venförhårdnad.

1+ Smärta vid iv-punktionsstället. Inget erytem, ödem
eller palpabel venförhårdnad.

2+ Smärta vid iv-punktionsstället med erytem och/eller i
viss mån ödem. Ingen palpabel venförhårdnad.

3+ Smärta vid iv-punktionsstället med erytem och
ödem eller palpabel venförhårdnad <7,5 cm ovan
iv-punktionsstället.

4+ Smärta vid iv-punktionsstället, erytem, ödem och
palpabel venförhårdnad >7,5 cm ovan iv-punktionsstället.

5+ Tydlig ventrombos tillsammans med alla kriterier som i
4+, eventuellt stopp i katetern på grund av trombosen.
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skillnad mellan katetermaterialen fanns
när de olika symtomen analyserades se-
parat [16]. PTFE-katetern orsakade
smärta och venförhårdnad, TPEU- och
XYLON-katetrarna utvecklade rodnad
och ödem. Maki och medarbetare redo-
visade ingen signifikant skillnad av fö-
rekomsten av ITF mellan katetermateri-
alen tetrafluoroetylen-hexafluoropro-
pylen (FEP) och polyeteruretan (PEU)
[7]. Gaukroger och medarbetare redovi-
sade samband mellan skadad kateter-
spets (mikroskopi) och förekomsten av
ITF samt dess svårighetsgrad [2]. FEP-
katetern hade de mesta skadorna jäm-
fört med PUR-katetern. Madan och
medarbetare jämförde tunn silikonkate-
ter (23G) med PTFE-kateter (20G), där
alla patienter fick högosmolära lösning-
ar [14]. ITF utvecklades hos 7 procent i
silikongruppen respektive 100 procent i
PTFE-gruppen.

Handhavandet
påverkar frekvensen
Användning av speciella riktlinjer

för aseptisk inläggningsteknik och
skötsel reducerade ITF-frekvensen [5,
10-11, 13-14]. Lodge och medarbetare
minskade ITF-frekvensen från 60 till 33
procent med en strikt aseptisk inlägg-
ningsteknik [5].

Lundgren och medarbetare såg att
förbandens funktion över punktions-
ställe och iv-kateter hade betydelse för
utvecklingen av ITF [12]. Studien visa-
de ett signifikant (P<0,01) förhållande
mellan dåligt fungerande förband och
en högre ITF-frekvens.

NSAID(non steroidal antiinflamma-
toric drug)-gel applicerad vid iv-kate-
tern hade en signifikant (P< 0,05) för-
måga att förebygga ITF jämfört med
placebogel [9]. För att reducera vaso-
konstriktion och därmed ITF-frekven-
sen jämförde Khawaja och medarbetare
vasodilaterande nitroglycerinplåster
(Transiderm-Nitro 5mg/24 timmar)
med placeboplåster [4]. Plåstren appli-
cerades distalt om punktionsstället och
byttes dagligen. ITF var den vanligaste
orsaken till iv-kateterstopp och före-
kom med 17 procent i behandlingsgrup-
pen jämfört med 47 procent i placebo-
gruppen (P< 0,0005).

Kontamination av iv-infusioner/in-
jektioner sker genom att partiklar kom-
mer in i lösningen såsom gummi, glas,
kristaller och bakterier. Nordenström
och medarbetare jämförde skillnaden
vid perifer administrering av total pa-
renteral nutrition (TPN) från »storpåse»
och med separata flaskor [17]. Förfat-
tarna redovisade en signifikant ökad fö-
rekomst av ITF då TPN gavs via sepa-
rata flaskor (P< 0,001).

Infusionslösningarnas sammansätt-
ning påverkade utvecklingen av ITF. En
hyperton lösning gav en högre incidens

[11, 14, 17]. Tillsats av kaliumklorid
ökade ITF-frekvensen [3]. Andra studi-
er redovisade kaliumkloridtillsatsen
som mindre betydelsefull än antibioti-
katillförseln [2, 5]. Många författare re-
dovisade antibiotikas betydelse för ut-
vecklingen av ITF [2-3, 5-7, 11].

Enstaka injektioner peroperativt var
av mindre betydelse än upprepade doser
[2]. Som profylax av ITF jämfördes till-
sats av heparin, hydrokortison eller
båda i infusionslösningen [2-3, 5-6, 14].
Heparin och hydrokortison ökade iv-
kateterns livslängd, utan att påverka
svårighetsgraden av utvecklad ITF [2-
3, 5]. Tillsats av både heparin och hyd-
rokortison i infusionslösningar mins-
kade ITF-frekvensen när cefalosporin
och TPN gavs. Blodtransfusioner ökade
fibrinbeläggningar på iv-katetern med
risk för infektion [3, 13]. Hög infu-
sionshastighet ökade utvecklingen av
ITF på grund av den dåliga utspädning-
en med blodet [3, 7].

Sammanfattningsvis säger litteratu-
ren att iv-kateterns tid in situ är den
främsta orsaken till ITF. Författarna re-
kommenderade byte av iv-kateter var
24–48:e timme. Aseptiken vid handha-
vandet av iv-katetrar är av största vikt
liksom kateterns storlek i förhållande
till venen och katetermaterialet. Vid ad-
ministrering av infusioner och injektio-
ner rekommenderades noggrann asep-
tik för att undvika onödig kontamina-
tion.

DISKUSSION
Ökad kunskap om förekomsten av

och orsaken till ITF ger möjlighet till
prevention. Medvetenhet om ITF leder
till tidig upptäckt och behandling av pa-
tienten. Med hjälp av dokumentation av
iv-katetrar och punktionsställe samt
noggranna rutiner på avdelningen kan
förekomsten av ITF minskas. Vårdkva-
liteten skulle höjas genom att patienten
besparades onödigt lidande. Dagligen
talas om ökade vårdkostnader; med
noggrann detektion och prevention av
komplikationer till iv-terapi skulle kost-
naderna kunna reduceras.

Vikten av observans
betonas
I studierna upprepas genomgående

vikten av observans på förekomsten av
ITF. Symtomen på ITF kan uppträda
sex timmar såväl som tio dagar efter in-
läggningen samt efter avlägsnandet av
katetern. Besvärande symtom kan kvar-
stå i flera månader [2, 5, 11-12]. Förfat-
tarna påpekar vikten av att avlägsna
onödiga katetrar och alla katetrar som
har givit något symtom. Många av de
refererade författarna rekommenderar
byte av iv-kateter var 24–48:e timme
med hjälp av ett rotationsprogram. Byte

var 24:e timme kan vara kostnadseffek-
tivt till högriskpatienter, dvs de som ti-
digare varit predisponibla för ITF, lik-
som när blodtransfusion samt kärlirrite-
rande farmaka som antibiotika, antiepi-
leptika, immunsuppressiva farmaka
och kaliumklorid ska ges.

Noggrann planering
är nödvändig
När en iv-kateter ska sättas är det

viktigt med noggrann planering. Und-
vik för patienten obekväm placering av
iv-katetern [10]. Nedre extremiteterna
har en benägenhet för tidig utveckling
av ITF. Finns det möjlighet är det bättre
att välja en PUR-kateter som ger färre
symtom [7-8]. Valet av kateterstorlek
måste avgöras efter venförhållandena
[2-4, 7, 14]. Detta är särskilt viktigt att
ha i åtanke när en iv-kateter sätts under
anestesi. Patientens vener är då dilatera-
de, men konstringerar postoperativt. Iv-
katetern kan stoppa blodflödet i venen,
och otillräckligt utspädda farmaka star-
tar en ITF-process.

Aseptiken
av största vikt
Aseptiken vid insättning och skötsel

av iv-katetern är A och O för att förhind-
ra utvecklingen av ITF [1, 2, 5, 6, 8, 10-
14]. Iv-katetrar som sätts akut ska bytas
så fort som möjligt, så en noggrann
aseptik vid insättningen är möjlig för att
förhindra hudbakterier att vandra längs
med katetern [5, 7, 10, 13]. Kontinuer-
lig observation av punktionsställe, iv-
kateter och kranar liksom aseptiskt byte
av smutsiga, blodiga och dåligt funge-
rande förband bör ske var 12:e timme
[5, 8, 10, 12, 15]. Vid observation av
punktionsstället är det bra att ha en gra-
dering av ITF, företrädesvis enligt Ta-
bell I [6]. Valet av förband har enligt lit-
teraturen ingen större betydelse.

Dokumentation underlättar
preventionen
Dokumentation är viktig för skötseln

av iv-katetrarna; här noteras de rutin-
mässiga observationerna och eventuel-
la åtgärder. I USA finns på ett flertal
sjukhus s k iv-team som sköter om sjuk-
husets alla iv-katetrar. Studier redovisar
en betydande minskning av ITF-fre-
kvensen genom noggrann skötsel [11].
Andra har utvecklat speciella riktlinjer
och protokoll för att förebygga utveck-
lingen av ITF [2, 10]. Som ett led i kva-
litetssäkringen är det viktigt att se över
rutiner som gäller handhavandet av iv-
katetrar, för att kunna minska frekven-
sen av ITF.
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Xenotransplantation –
är det ett genombrott?
Ett lyckat försök med transplanta-

tion av hud från svin till möss klassas
som något av ett genombrott för xeno-
transplantation, dvs överföring av väv-
nader eller organ från en art till en an-
nan. Det finns ju förhoppningar om att
genetiskt förändrade svin skall kunna
bli organgivare till människa.

I det nu aktuella försöket, som ge-
nomförts vid Harvard i USA, lyckades
forskarna undvika avstötningsproblem,
men det krävdes långtgående åtgärder.
Mössen genomgick tymektomi, deras
blod renades från T-celler och de fick
helkroppsbestrålning innan tymus- och
levervävnader från svinfoster fördes in
i mössens njurkapsel. Deras immunsy-
stem tolererade sedan hudtransplantat
från med fostren nära besläktade svin, i
vissa fall under så lång tid som 200 da-
gar. I övrigt reagerade mössens immun-
system normalt mot opportunistiska in-
fektioner och stötte också bort allogena
hudgraft från andra möss.

En orsak till att detta försök väcker
förhoppningar är att just hudtransplan-
tat ger upphov till kraftigare immunre-
aktion än andra graft. Man måste emel-
lertid också ta hänsyn till att vävnader
eller organ kan innehålla mikroorganis-
mer, som vid överföring till en ny art
kan bli mer virulenta, varnar en ledar-
skribent.

Nature Medicine 1996; 2: 1185-6,
1211-6.

Hög risk för bröstcancer
bland rökare med »fel» gen
Cigarrettrökning tycks vara en risk-

faktor för bröstcancer bland postmeno-
pausala kvinnor med genmutationer
som gör att de långsammare än andra
oskadliggör de tobaksrelaterade karci-
nogenerna aromatiska aminer. Det är
slutsatsen av en amerikansk fall–kon-
trollstudie, där 324 kvinnor med bröst-
cancer jämfördes med 327 kontroller.
Risken är knuten till genen bakom en-
zymet N-acetyltransferas 2 (NAT2).

Bland de långsamma acetylerarna
tycks det betyda mer hur mycket man
röker än hur länge man rökt. I den grup-
pen löpte storrökare fyra gånger så stor
risk att få bröstcancer som icke-rökare,
och samma riskökning noterades för
långsamma acetylerare som rökte när
de var 16 år, i förhållande till snabba
acetylerare.

Mellan 50 och 60 procent av vita
kvinnor i USA och Europa är långsam-
ma acetylerare. Forskare i Storbritanni-

en har funnit att mer än 70 procent av
blåscancerpatienter som exponerats för
aromatiska aminer har den aktuella mu-
tationen, mot 40 procent av exponerade
utan den.

New Scientist 1996; 152 (No 2055):
4.

Mycket dålig prognos
för barn efter hjärtstopp
Vuxna som drabbas av hjärt- och

andningsstillestånd utanför sjukhus har
dålig prognos, men hur klarar sig barn?
Tyvärr också dåligt, enligt en journal-
studie av 101 barn i Toronto. Barnen var
mellan 1 och 18 år, med en medianålder
på 2 år.

Av de 101 barnen skrevs bara 15 ut
levande från sjukhuset och 13 levde ett
år senare. Ingen patient som krävde mer
än två doser av adrenalin eller återupp-
livning under mer än 20 minuter på
akutmottagningen överlevde.

De som överlevde utan neurologiska
men hade endast haft andningsstopp
och behövde mindre än fem minuters
återupplivning. Av de 80 som drabbats
av hjärtstopp skrevs endast sex ut levan-
de, samtliga med neurologiska skador.

N Engl J Med 1996; 335: 1473-9.

Ökande bentäthet kopplas
till ökad risk för bröstcancer
Hög bentäthet innebär minskad risk

för frakturer – men lika mycket ökad
risk för bröstcancer. Det hävdar  ameri-
kanska forskare som bygger påståendet
på en studie av 6 854 kvinnor över 65 år
och som ingått i en undersökning av os-
teoporos. Bentätheten mättes vid studi-
ens start och två år senare, och 97 av
kvinnorna fick bröstcancer under den i
genomsnitt tre år långa uppföljningen.

Forskarna påstår att det är första
gången som detta samband noterats. De
understryker att fynden måste vägas in
när man diskuterar för- och nackdelar
med utbredd användning av hormon-
substitution vid andra indikationer än
osteoporos.

I två andra samtidigt redovisade stu-
dier, där olika kombinationer av hor-
monsubstitution prövats, redovisas
gynnsamma effekter på bentäthet, en-
dometrium och lipider.

En ledarskribent, som pekar på flera
svagheter i den aktuella studien, beto-
nar också att det krävs resultat från fler
kliniska studier innan man kan avgöra i
vilken utsträckning hormonsubstitution
skyddar mot frakturer och kardiovasku-
lära komplikationer.

JAMA 1996; 276: 1389-1408, 1430-2.
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