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Abstrakt 
Centrala venösa infarter används inom vården för att administrera läkemedel, ge 

parenteral nutrition och för blodprovstagning. Indikationer på att en patient behöver en 

central venös infart är att patienten behöver akut vård eller långvarig intravenös 

administrering av läkemedel. Många av dessa patienter behöver dessutom genomgå 

undersökningar via datortomografen (DT), där kontrastmedel kan krävas för att 

undersökningen ska kunna utföras. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att 

sammanställa kunskap om centrala venösa infarters användbarhet vid administrering av 

kontrastmedel i samband med DT undersökningar. Metod: En allmän litteraturöversikt 

som baseras på tolv kvantitativa artiklar. Resultat: I de tolv artiklarna så 

uppmärksammades fyra kategorier som syftar till användbarheten: Tryck och 

Flödeshastigheter, Kateterspetsläge, Efterspolning och Diagnostisk bildkvalitet. Flera 

av studierna visade på kateterspetsförskjutning i samband med en 

kontrastmedelsinjektion med tryckspruta på DT. Tre av de fyra studier som 

kontrollerade bildkvalitet visade på bra diagnostisk bildkvalitet. Slutsats: Centrala 

venösa infarter är användbara vid administrering av kontrastmedel under 

datortomografiundersökningar under förutsättning att röntgensjuksköterskan har rätt 

kunskap om användandet av dem. Nationella riktlinjer behövs för att underlätta 

röntgensjuksköterskans arbete med dem så att hanteringen av dem utförs patientsäkert.    

 

Nyckelord: centrala venösa infarter, kontrastmedel administrering, kateterspets, 

spolning, datortomografi  
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Abstract 
Central venous access is used in healthcare for drug administration, blood sampling, and 

providing parenteral nutrition. Indications for a patient needing a central venous access 

are either that a patient needs urgent care or prolonged intravenous administration of 

drugs. Many of these patients also need to undergo examinations via computed 

tomography (CT), where contrast agents may be required for the examination to be 

performed. Purpose: The purpose of the literature review was to compile knowledge 

about the usability of central venous access during the administration of contrast agents 

in connection with CT examinations. Method: A general literature review based on 

twelve quantitative articles was performed. Result: In the twelve articles, four 

categories were observed with the aim being usefulness: Pressure and Flow Rates, 

Catheter Tip position, Flushing and also Diagnostic Image Quality. Several of the 

studies showed catheter tip displacement being in connection with a contrast injection 

of a syringe during the CT examinations. Three of the four studies that controlled image 

quality showed good diagnostic image quality. Conclusions: Central venous access is 

useful in the administration of contrast agents during computed tomography 

examinations, provided that the radiographer has the correct knowledge of their use. 

National guidelines are needed to facilitate the radiographers work with them so that 

their usability is carried out with patient safety in mind. 

 

Key words: central venous access, contrast agent administration, catheter tip, flushing, 

computed tomography  
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Röntgensjuksköterskan ska ha förmåga att hantera olika medicinska utrustningar som är 

nödvändig för att utföra undersökningar enligt förutbestämda kriterier. Även ha förmåga att uppnå 

optimal bildkvalitet, utan risk att undersökningen kan leda till komplikationer för patienten 

(Örnberg & Andersson, 2012). Venösa infarter är en av de olika medicinska utrustningarna som en 

röntgensjuksköterska kommer i kontakt med och inom vården används olika sorters venösa 

infarter för att administrera läkemedel, ge parenteral nutrition och för provtagning. Indikationer 

kan vara att patienter behöver behandling under längre tid eller vid akuta åtgärder. Venösa infarter 

som kan bli aktuella är perifera venkatetrar (PVK), centrala venkatetrar (CVK), subkutana 

venportar (SVP) och perifert insatt central kateter (PICC-line). Infarterna kan användas olika länge 

och har olika egenskaper beroende på indikationen för infarten (Caers et al., 2005; Frykholm et al., 

2014; Sainathan, Hempstead, & Andaz, 2014). Av dessa venösa infarter är PVK den som används 

mest inom vården (Alexandrou et al., 2018). 

 

Indikationer för centrala venösa infarter är parenteral nutrition, tillförsel av snabba och stora 

mängder av infusioner exempelvis blodkomponenter och/eller vätska, olika intravenösa 

läkemedelsbehandlingar vilket även kan vara kärlretande, patienter med svårstuckna perifera kärl 

och frekventa blodprovtagningar (Björkman & Karlsson, 2014 s. 33, 54, 72, 90). CVK finns både 

för lång eller korttidsanvändning, det är patientens behov som styr. Den består av en kateter med 

eller utan kuff, trevägskranar med eller utan injektionsventiler och kan även ha ett kranblock för 

att kunna ge flera injektioner samtidigt. Vanligtvis förs CVK in via vena (v) subklavia och v. 

jugularis interna och kateterspetsens position är i vena cava superior ovanför höger förmak 

(Björkman & Karlsson, 2014, s. 32–34). 

 

SVP används inom vården för att patienter behöver behandling under en längre tid (Björkman & 

Karlsson, 2014, s. 72–73). Porten är fastsatt och placerad under huden vanligtvis cirka tio 

centimeter under clavikeln (Björkman & Karlsson, 2014, s. 72–73), men kan också placeras längre 

perifert i anslutning till v. cephalica under huden. Kateterspetsens positioneras i v. 

brachiocephalica, cranialt, medialt och caudalt i vena cava superior, högra atrium eller vena cava 

inferior. All hantering av SVP ska utföras sterilt, före och efter användning spolas den med en 

lösning av heparin och natriumkloridlösning (NaCl 9 mg/ml) för att undvika ocklusion (Caers et 

al., 2005). För att kunna använda SVP krävs att det sätts en venportsnål med slang och trevägskran 

eller en injektionsventil genom huden och in till porten. All hantering av SVP kräver att 

personalen har utbildning om hur portarna ska hanteras (Björkman & Karlsson, 2014, s. 72–73, 

86).  
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PICC-line består av en kateter, injektionsproppar och trevägskran. De förs in perifert, via övre 

extremiteters vener till de centrala kärlen och kateterspetsen placeras i den nedre tredjedelen av 

vena cava superior, med steril teknik (Björkman & Karlsson, 2014, s. 54–59). PICC-line är ett 

alternativ när en patient behöver en central venös infart för långtidsanvändning (De Lemos, Abi-

Nader, & Akins, 2011; Gnannt et al., 2018). 

 

Bra bildkvalitet i radiologin betyder att bilderna innehåller den informationen som behövs för att 

kunna ställa en säker diagnos, där kontrast i bilden är en förutsättning för en bra bildkvalitet 

(Sandborg, 2008, s. 35). En röntgenbild på en DT innehåller många detaljer som ger information 

om kroppen och hur organen ligger i förhållande till varandra, samt densiteten i varje del jämfört 

med vatten (Thilander-Klang, 2008, s. 71). Kontrastmedel tillsätts för att öka koncentrationen och 

för att ännu bättre kunna urskilja olika vävnaders strukturer. Med tillräckligt hög koncentration av 

kontrastmedlet så ökar möjligheten att upptäcka om det finns något avvikande från den 

ursprungliga formen i den diagnostiska bilden (Aspelin, 2008, s. 135). Kontrastmedel ökar 

attenuering på röntgenstrålarna på grund av den kemiska konstruktionen (Burbridge, Matte & Roy, 

2013). För att mäta bildkvaliteten används olika parametrar, som signal to noise ratio (SNR) som 

mäter förhållandena mellan signal och brus och är ett verktyg att avgöra hur brusig röntgenbilden 

är. För att minska på bruset så krävs det förhöjd bestrålning av patienten och bildmottagaren 

(Sandborg, 2008, s. 46). En annan parameter som också används är contrast to noise ratio (CNR) 

och mäter förhållandet mellan kontrast och brus, hur tydlig ett visst område i bilden är (Huda & 

Abrams, 2015).   

 

För att administrera kontrastmedel vid en DT undersökning används det många gånger en 

tryckspruta, den används för att få så bra utfyllnad i kärl och anatomiska strukturer av 

kontrastmedlet som möjligt vilket Indrajit et al. (2015) visar i sin översiktsartikel. Det finns många 

DT undersökningar som görs på röntgenavdelningen som kräver kontrastmedelsinjektioner med 

höga flöden, exempelvis DT buk, angiografier och hjärtundersökningar (ibid.). Resultatet i Plumb 

och Murphy (2011) översiktsartikel visar att trycksprutans tryck är mellan 75–300 pounds per 

square inch (psi) och flödeshastighet kan variera mellan 0–10 ml/s. Beroende på vilken 

flödeshastighet och kateterstorlek som används så skapas ett tryck i katetern, ju lägre 

kateterstorlek desto högre tryck kan mätas upp i katetern (Behrendt et al., 2008).  

 

Plumb och Murphy (2011) lyfter i sin översiktsartikel att många patienter med centralt venösa 

infarter behöver genomgå olika sorters undersökningar på datortomografen (DT) med   
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kontrastmedel vilket oftast ges intravenöst via en tryckspruta. Hos många i den här patientgruppen 

kan det dessutom vara svårt, helt omöjligt eller skadligt att utföra en insättning av PVK och då kan 

den central venösa infarten vara den enda möjliga administrationsvägen för kontrastmedlet. 

Komplikationer som kan uppstå i samband med att få en PVK är flebit, ocklusion, svullnad och 

läckage (Tan, Tai, Sim & Ng, 2017). För att undvika dessa obehag för patienter med en central 

venös infart kan det vara av värde att kontrollera om det är möjligt att använda den infart de redan 

har vid en kontrastmedelsundersökning. 

 

Röntgensjuksköterskor ska kunna avgöra om infarten patienten har är godkänd för att administrera 

kontrastmedel vid DT-undersökning utifrån de förutsättningar som undersökningen kräver. 

Centrala venösa infarter behöver mera förberedelse i jämförelse med en PVK i samband med 

administrering av kontrastmedel (ACR, 2018). Det innebär också att det krävs kunskap om att 

kunna kontrollera de varierande infarternas funktion både före och efter administrering av 

kontrastmedel, att kontrastmedel hanteras och administreras på ett säkert sätt så att 

undersökningen för patienten utförs patientsäkert och för att åstadkomma en bra diagnostisk 

bildkvalitet (Örnberg & Andersson, 2012). Patientsäkerhet definieras enligt Patientsäkerhetslagen 

(PSL, SFS 2010:659) i §6 kapitel 1 skydd mot vårdskada och i §5 definieras med att sådan 

vårdskada där patienten utsatts för ett lidande, drabbats av en kroppslig eller psykisk skada, 

sjukdom eller att patienten har avlidit. Utifrån det här så valdes det att i denna litteraturöversikt 

lägga koncentrationen på centrala venösa infarter och deras användbarhet under en DT-

undersökning som kräver kontrastmedel. Där användbarhet betyder att det är patientsäkert att 

använda en central venös infart och att den diagnostiska bildkvaliteten blir tillräckligt bra. Syftet 

med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om centrala venösa infarters användbarhet 

vid administrering av kontrastmedel i samband med DT undersökningar. 

 

Definitioner 

I denna litteraturöversikt används det begrepp trycktålig vilket betyder att den centrala venösa 

infarten klarar av högflödesinjektion med tryck enligt tillverkaren. Kraftinjektion begreppet i 

denna litteraturöversikt betyder att kontrastmedel administreras via en tryckspruta. I bildkvalitet 

används det begreppet opacitet som mäter graden av ogenomtränglighet för strålning genom ett 

material.  
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Metod 

En allmän litteraturöversikt genomfördes för att skapa en översikt över det samlade kunskapsläget 

inom ämnet. Det innebär att på ett strukturerat och kritiskt sätt utförs arbetet och ingen 

avgränsning i litteratursökningen görs utifrån att leta kvantitativa eller kvalitativa artiklar. Utifrån 

sökningen så väljs sedan artiklar som granskas och analyseras, vilket sedan presenteras i ett 

resultat (Friberg, 2017, s. 143).  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen påbörjades med en pilotsökning, vilken är till hjälp för att få en uppfattning 

om det finns forskning inom det ämne som skall studeras och även för att hitta olika söksätt och 

möjliga sökord till ämnet. Pilotsökningen gjordes i databaserna PubMed och CINAHL, vilka är 

specialiserade mot medicin och omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017, s. 61, 67). Pilotsökningen 

visade att det fanns artiklar inom ämnet som motsvarade syftet med litteraturöversikten. När 

pilotsökningen var klar började litteratursökningen i databaserna PubMed och CINAHL. I de 

gjordes systematiska sökningar på respektive sökord med olika kombinationer. Val av sökord 

gjordes utifrån syftet och både fritext och ämnesord användes i de båda databaserna, i PubMed 

Svenska Medical Subject Headings (MeSH) och i CINAHL användes CINAHL Headings. För att 

utöka antal träffar användes trunkering, vilket betyder att alla böjningsformer av ordet skulle fås 

fram och en asterisk * sattes efter sökordet. För att kombinera sökorden användes booleska 

söklogik för att utöka eller begränsa antalet träffar (Östlundh, 2017, s. 69–72). Sökningarna 

utfördes med flera olika sökord och varianter på sökkombinationer, författarna till denna 

litteraturöversikt kunde konstatera att samma artiklar kom fram i dessa sökningar. Det krävdes 

olika varianter på sökord i databaserna som användes. De slutgiltiga sökvägarna och 

kombinationerna redovisas i Tabell 1 och Tabell 2.   

 

När sökningarna var avklarade läste författarna till denna litteraturöversikt först de 74 abstrakt som 

framkom i sökningarna var för sig. Det fanns 12 artiklar vilka var ämnesrelevanta och alla de 

valdes ut gemensamt. Sedan lästes alla artiklar i sin helhet och det bestämdes att fortsätta med dem 

(Friberg, 2017, s. 146–147). Alla artiklar som valdes i sökningarna var kvantitativa artiklar och 

handlade om DT. Artiklar som inkluderades var från 2010–2019 och ett filter för att få artiklar 

enbart skrivna på engelska lades till. Artiklarna var peer reviewed, vilket betyder att artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017, s. 79). Exklusionskriterierna som 

bestämdes var att utesluta artiklar som inte handlade om röntgenavdelningen eller var en 

översiktsartikel.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 
Syftet med sökningen var att hitta vetenskapliga artiklar som handlar om centrala venösa infarter på 

röntgenvdelningen vid kontrastmedel administrering. 
PubMed 2019-09-23 

Söknr *) Sökterm Filter Antal träffar Valda artiklar 

1 MeSH Contrast Media  84090  

2 MeSH Tomography, X-Ray 

Computed 

 412131  

3 FT Power port  801  

4 MeSH Central Venous 

Catheters 

 1996  

5 MeSH Humans  17994627  

6 FT pressure  1147649  

7 FT "central venous 

catheter" 

 7424  

8 FT ”power port”  9 år 

English 

4 2 

9  2 AND 4 AND 5 

AND 6  

9 år  

English 

9 3 

10  2 AND 3 
 

9 år 

English 

8 2 

11  1 AND 7 9 år 

English 

Humans 

18 1 

Totalt     8 

*FT: fritextsökning, MeSH = ämnesord i databasen PubMed 

 

Tabell 2. Artikelsökning i CINAHL 

Syftet med sökningen var att hitta vetenskapliga artiklar som handlar om centrala venösa infarter på 

röntgenvdelningen vid kontrastmedel administrering. 

CINAHL 2019-09-06 

 

Söknr *) Sökterm Filter Antal träffar Valda artiklar 

1 FT computed tomography  126685  

2 CH contrast media (MeSH)  18356  

3 FT Power inject*  134  

4  1 AND 2 AND 3 2010–2019 

English 

peer reviewed 

35 4 

Totalt     4 

*FT: fritextsökning, CH = CINAHL Headings i databasen CINAHL 
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Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes för att kritiskt bedöma artiklarnas kvalitet 

(Friberg, 2017, s.147). Kvalitetsgranskningsmetod som användes för den här litteraturöversikten 

var baserat på Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Båda författarna till denna litteraturöversikt 

granskade artiklarna separat och sedan diskuterades resultatet gemensamt, vilket sammanfördes 

och redovisas i kolumnen för kvalitet i Tabell 3. I granskningen användes Ja-Nej frågor som var 

relevanta för den specifika artikeln och handlade om syftet, urvalsprocessen, metod, etiskt 

resonemang samt resultat. Alla JA svaren gav ett poäng och NEJ svaren gav noll poäng vilka 

sedan räknades ihop. Artikeln bedömdes enligt hur många procent Ja svar en artikel fick enligt 

följande, hög när den fick 80–100%, medel när den fick 70–79% och låg när den fick 60–69%. 

Alla artiklar som bedömdes fick hög eller medel kvalitet enligt kvalitetsgranskningen, vilket 

innebar att alla artiklar har använts i resultatet (Willman et al., 2006 s. 95–96). Alla artiklar 

sammanställdes i en översiktstabell där författare, syfte, metod, deltagare och huvudfynd redovisas 

(Se Tabell 3) (Friberg, 2017, s. 148–150).  

 

Tabell 3. Översikt över artiklar samt kvalitetsgranskning (n=12) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie/ 

Metod 

Deltagare/

Undersök

ningar 

Syfte Huvudfynd Kvalitet 

 

Alexander & 

Morrison 

(2012) USA 

Kvantitativ 

 

Retrospekt

iv studie 

 

307 

patienter  

 

(104 

undersökni

ngar) 

Utvärdera säkerheten 

för trycktåliga SVP, 

under inläggning, 

terapeutisk användning 

och administration av 

intravenös kontrast 

med hjälp av 

tryckspruta. 

SVP kopplat med 

trycktåliga katetrar har 

låg 

komplikationsmängd 

under inläggning och 

under tiden de sitter på 

plats. Det kan vara lika 

säkert att administrera 

kontrastmedel med 

trycksprutan genom 

dessa portar eller andra 

venösa infarter. 

 

Hög 

 

Beckingham 

et al.  (2017) 

Australien 

Kvantitativ

  

 

Experimen

tell in-vitro 

studie 

 

14 st,  

16 cm 

långa 

trippel 

lumen 

CVK 

Avgöra det tryck som 

krävs för att få en CVK 

att brista under statisk 

belastning och jämföra 

det tryck som alstras 

genom 

en högtrycks 

kontrastinjektion under 

dynamisk belastning 

genom den distala 

lumen i en trippel-

lumen 16G CVK.  

 

Inga CVK brast under 

de dynamiska testen 

med 

flödeshastigheterna. 

Det var en signifikant 

skillnad mellan de 

dynamiska och statiska 

trycken under testen, 

där medeltrycket var 

betydligt lägre under de 

dynamiska testen än 

det medeltryck som 

fick CVK att brista i de 

statiska testen.  

Hög 
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Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie/ 

Metod 

Deltagare/

Undersök

ningar 

Syfte Huvudfynd Kvalitet 

 

Goltz et al. 

(2011) 

Tyskland 

Kvantitativ

  

 

Retrospekt

iv in-vitro 

och in-vivo 

studie 

 

In-vivo: 

191 

patienter 

(141 

patienter 

med SVP i 

underarme

n, 50 

patienter 

med PVK) 

In-vitro: 
5 katetrar 

Utvärdera 

genomförbarheten och 

säkerheten för 

kraftinjektioner i 

konventionella SVP 

placerade via 

underarmen och 

analysera 

genomförbarheten för 

bolusutlösning under 

DT undersökningar. 

Det är säkert och 

genomförbart att 

genomföra en 

kraftinjektion via en 

SVP placerad i 

underarmen med en 

flödeshastighet på 1,5 

ml/s och max tryck på 

150 psi.  Bildkvaliteten 

upplevdes sämre med 

den här bolusen vid 

arteriell fas jämfört 

med en högre bolus via 

PVK. In vitro studien 

visade att SVP klarade 

en högre 

flödeshastighet och 

maxtryck än vad 

tillverkaren 

rekommenderade. 

Medel 

Goltz et al. 

(2012) 

Tyskland 

Kvantitativ 

 

Retrospekt

iv studie 

 

254 

patienter  
(204 

patienter 

med SVP,  
50 

patienter 

med PVK)  

Utvärdera tekniska 

framgången, det 

kliniska utfallet och 

säkerheten av SVP, 

vilka är godkända för 

tryck och att analysera 

deras värde för arteriell 

fas vid DT 

undersökningar. 

En trycktålig SVP kan 

inläggas säkert när det 

används så liten nål 

som möjligt i kärl 

punktion och när 

inläggning utförs med 

hjälp av ultraljud och 

genomlysning. 

Kontrastinjektioner 

med tryckspruta är 

säkra och det resulterar 

i godkänt arteriell 

kontrast mängd. SVP 

som inte tål tryck borde 

ersättas av trycktåliga 

SVP. 

 

Medel 

 

Guiffant et 

al. (2013) 

Frankrike 

Kvantitativ 

 

Experimen

tell 

Randomise

rad studie 

 

Två olika 

slags SVP, 

men 

antalet står 

inte 

 

 

Det primära syftet var 

att via en vitro studie 

studera om vätskans 

temperatur och 

spolningens inriktning 

påverkar SVP:s 

tömning efter 

kontrastinjektion. 

Sekundärt syfte: Frågor 

om: kontrastmedel 

mängden i SVP efter 

kontrastmedelinjektion, 

NaCl 9mg/ml 

spolningens effektivitet 

och säkerhet att injicera 

kontrastmedel genom 

en SVP. 

Inriktningen på 

spolningen samt 

temperaturen på NaCl 

9 mg/ml genom SVP 

påverkar SVP:s 

tömning efter 

kontrastinjektion. 

Kontrastmedel som är 

kvar i SVP kan påverka 

negativt i ämnet som 

injiceras via porten i 

framtida användning. 

En PVK 

rekommenderas att 

användas i 

kontrastmedelsinjektio

ner på DT. 

Hög 
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Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie/ 

Metod 

Deltagare/

Undersök

ningar 

Syfte Huvudfynd Kvalitet 

 

Haggag et 

al. (2016) 

Kanada 

Kvantitativ

  

 

Retrospekt

iv kohort 

studie 

 

18 

patienter 

Utvärdera 

bildkvaliteten på DT-

bilder tagna via SVP i 

armen godkända för 

kraftinjektioner jämfört 

mot kontrastinjektion 

via en PVK. 

Studien visade inte på 

någon signifikant 

statistisk skillnad på 

bildkvaliteten som 

utförts på DT med 

kontrastmedel av en 

tryckspruta via en SVP 

i armen eller en PVK. 

Hög 

 

Lozano et al. 

(2012) USA 

Kvantitativ

  

 

Anekdotis

k 

observatio

n studie 

 

67 

patienter 

(78 

undersökni

ngar) 

Utvärdera frekvensen 

av trycktåliga PICC:s 

(PI-PICC) förskjutning 

efter 

kontrastmedelsinjektio

n vid DT-

undersökningar. 

Viktigt att ta före och 

efter bilder på 

kateterspetsens position 

då det finns risk för att 

den förskjuts av en 

kraftinjektion under en 

DT undersökning, 

högst risk var om 

kateterspetsens position 

var proximalt om 

tracheabronkialvinkeln 

(TBA). 

Hög 

 

Macht et al. 

(2011) 

Tyskland 

Kvantitativ

  

 

Retrospekt

iv studie 

 

104 

undersökni

ngar 

 

Antalet 

patienter 

har ej 

angetts 

Utvärdera säkerheten 

för 

kontrastmedelsinjektio

ner med tryckspruta via 

CVK efter införsel av 

ett strikt 

säkerhetsprotokoll. 

Inga komplikationer 

uppstod vid 

kontrastmedelsinjektio

n med tryckspruta 

genom CVK när ett 

strikt 

säkerhetsprotokoll 

användes. Viktigt att 

kontrollera att CVKs 

spets ligger rätt. 

Kontrastmedelsinjektio

n med tryckspruta 

genom CVK 

rekommenderas inte, 

när tillverkaren inte har 

godkänt det. 

Medel 

 

Morden et 

al. (2013) 

USA 

Kvantitativ

  

 

Retrospekt

iv studie 

 

397 

undersökni

ngar 

(bortfall 

16) 

In vitro: 1 

st 

 

Antalet 

patienter 

har ej 

angetts 

Att fastställa 

flödeshastigheten och 

orsaken till 

förskjutning av 

kateterspetsen på CT-

PICC, som är 

godkända för 

kraftinjektion av 

kontrastmedel och 

NaCl 9mg/ml på 

DT:en.  Modifiera CT-

undersökningsprotokoll 

för att minska 

förskjutningsfrekvense

n. 

Resultatet visar att den 

efterföljande 

spolningen av NaCl 

9mg/ml påverkade 

förskjutningen av 

kateterspetsen och att 

införandet av en 

långsamt ökande 

flödeshastighet av 

spolningen i protokollet 

minskade risken från 

8,2% till 2,2% av 

undersökningarna i 

studien. 

Hög 
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Författare/ 

År/Land 

Typ av 

studie/ 

Metod 

Deltagare/

Undersök

ningar 

Syfte Huvudfynd Kvalitet 

 

Son et al. 

(2019) 

Korea 

Kvantitativ 

 

Retrospekt

iv 

multicenter 

studie 

 

417 

patienter 

(540 

undersökni

ngar) 

  

Utvärdera 

genomförbarheten och 

säkerheten vid 

kontrastmedel 

administrering med 

trycksprutan genom 

SVP under DT 

undersökningar hos 

onkologiska patienter. 

Kontrastmedel 

administrering med 

tryckspruta genom en 

SVP för DT 

undersökning är 

genomförbar och säker. 

Denna teknik är ett 

godkänt alternativ hos 

onkologiska patienter, 

som inte har en 

användbar perifer 

venös infart när DT 

undersökning med  

kontrastförstärkning 

behövs. 

Hög 

 

Teichgräber 

et al. 

(2012) 

Tyskland 

Kvantitativ 

 

Prospektiv 

observatio

ns studie 

 

98 

patienter 

(104 

undersökni

ngar)   

Utvärdera den kliniska 

fördelen med att 

använda SVP, som är 

godkända för 

kontrastmedel 

administrering med 

trycksprutan på DT. 

Komplikationsmängde

n 15,4%, kopplades till 

fastsättningen av SVP. 

Det uppstod inga 

kateterspetsförskjutnin

gar efter patienter hade 

haft flera DT 

undersökningar. SVP 

användning vid 

kontrastmedel 

administrering på DT 

borde ökas. Dosan på 

SVP måste inläggas 

och fästas noggrant för 

att förhindra 

förskjutning. 

Hög 

 

Verity et al. 

(2017) 

Kanada 

Kvantitativ

  

 

Retrospekt

iv 

multicenter 

studie 

 

12 

patienter 

(6 patienter 

med SVP, 

6 patienter 

med PVK)  

Fastställa om 

bildkvaliteten på DT 

vid bildtagning av 

lungemboli och aorta är 

olika beroende om 

kontrastmedelsinjektio

nen gjorts via en SVP i 

armen eller en PVK. 

Resultatet visade att det 

tycks generera hög 

eller möjligen bättre 

bildkvalitet på 

kontrastförbättrande 

DT undersökningar via 

en SVP i armen jämfört 

med en PVK. 

Medel 

 

Analys 

Analysarbetet påbörjades med att de tolv artiklarna lästes igenom i sin helhet flertalet gånger av 

författarna till denna litteraturöversikt. Artiklarna sammanfattades var för sig och därefter 

gemensamt för att få en helhetsbild av dem och för att identifiera huvudfynden. Huvudfynden 

presenteras i fyra kategorier som svarar mot användbarheten: tryck och flödeshastigheter, 

kateterspetsläge, efterspolning samt diagnostisk bildkvalitet (Se Tabell 4). Likheter och skillnader 

i artiklarna jämfördes och presenteras i resultatdelen under respektive kategori (Friberg, 2017, s. 

148–150). 
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Etiska överväganden 

Ett examensarbete på grundnivå anses generellt sätt inte som forskning, vilket då inte kräver 

någon granskning av regional nämnd (Kjellström 2012, s. 75). Enligt Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2008:192) så definieras forskning: “vetenskapligt 

experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på 

vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå” (2§). Etiska överväganden följer hela vägen genom ett 

examensarbete, från att ett ämne har valts ut tills att examensarbetet är klart. Deltagarna i artiklar 

och deltagarnas människovärde skall hanteras med respekt, där alla har lika värde och det ska 

undvikas att någon kommer till skada eller utnyttjas. Resultatet ska redovisas på ett ärligt sätt och 

ingen information får förfalskas. Endast det som har framkommit får presenteras och ingenting får 

läggas till för att förbättra resultatet. Plagiering av någon annans text är inte ett ärligt vetenskapligt 

arbete (Kjellström, 2012, s. 70–71, 87–89). I denna litteraturöversikt har artiklarnas etiska 

resonemang granskats. En del av artiklarna var in-vitro studier och för sådana studier krävdes 

ingen etisk prövning, annars hade brist på en etisk prövning minskat artikelns trovärdighet i 

kvalitetsgranskning. 

 

Resultat 

Analysen av de tolv artiklarna som handlar om administrering av kontrastmedel med tryckspruta 

via centrala venösa infarter under en DT undersökningar resulterade i fyra kategorier. Dessa 

kategorier valdes ut med syftet för att på ett överskådligt sätt presentera de centrala områdena i 

artiklarnas resultat (Se Tabell 4). 

 

Tabell 4. Kategorier  

Studie Tryck och 

flödeshastigheter 

Kateterspets-

läge 

Efterspolning Diagnostisk 

bildkvalitet 

Alexander & Morrison (2012)  X    
Beckingham et al.  (2017)  X    
Goltz et al. (2011) X X  X 
Goltz et al. (2012)  X  X 
Guiffant et al. (2013)  X  X  
Haggag et al. (2016)    X 
Lozano et al. (2012)  X   
Macht et al. (2011)  X X   
Morden et al. (2013)  X X X  
Son et al. (2019)  X X   
Teichgräber et al. (2012)  X   

Verity et al. (2017)    X 
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Tryck och Flödeshastigheter  

Av de tolv studierna som valdes för litteraturöversikten har sju studier beskrivit vilka 

flödeshastigheter och maximala tryck som användes under testen och undersökningarna 

(Alexander & Morrison, 2012; Beckingham, Roberts, St. John & O Callaghan, 2017; Goltz, 

Machann, Noack, Hahn & Kickuth, 2011; Guiffant et al., 2013; Macht et al., 2012; Morden et al., 

2013; Son et al., 2019). 

 

Av de sju studierna som testade tryck och flöde så utfördes olika in vitro test i fyra av studierna 

där Beckingham et al. (2017) utförde statiska och dynamiska test. De statiska testen visade att 

CVK:erna brast vid medeltryck på 184 psi. CVK:erna klarade av de dynamiska testen där det 

användes flödeshastigheter på 4.5 ml/s och 7 ml/s och medeltrycket på respektive flödeshastighet 

uppmättes till 48 psi och 81 psi. Resultatet visade att CVK:erna klarade av de testade 

flödeshastigheterna då trycket var lägre än det tryck som orsakade att CVK:erna brast. Goltz et al. 

(2011) utförde in-vitro test på SVP med två olika kateterlängder, 40 cm och 60 cm. Det maximala 

trycket sattes till 325 psi och de mätte vilka maximala tryck som genererades vid flödeshastigheter 

mellan 1–5 ml/s.  Under testen på kateterlängden 60 cm så översteg det maximala trycket på 325 

psi med 13 psi då flödeshastigheten var 5 ml/s. Vilket det inte gjorde på kateterlängden 40 cm med 

samma flödeshastighet, där maxtrycket uppmättes till 325 psi. Vid efterkontrollen av SVP så hade 

ingen kateter gått sönder eller slutat fungera. Morden et al. (2013) utförde två in-vitro test under 

videoövervakning på PICC-line, där de kontrollerade hur katetern betedde sig vid två olika 

tekniker på den efterföljande spolningen av NaCl 9 mg/ml. I det första testet användes det samma 

flödeshastighet som kontrastmedlet med ett genomsnitt på 4 ml/s under den efterföljande 

spolningen. I det andra testet användes det en långsamt ökande flödeshastighet från 2 ml/s till 4 

ml/s. Skillnaderna som kunde noteras var att vid det första testet så rörde sig katetern i en 

ringlande och hoppande rörelse, vilken minskade i det andra testet. Guiffant et al. (2013) 

kontrollerade inte tryck och flöde på själva katetrarna då syftet var att undersöka efterspolnings 

effektivitet av att eliminera kontrastmedlet från hela SVP med hjälp av NaCl 9 mg/ml. De använde 

sig av en flödeshastighet på 2 ml/s för kontrastmedlet och sedan efterspolade portarna inklusive 

katetrarna med olika temperaturer på NaCl 9 mg/ml, 23℃ och 37℃, 10 ml med en flödeshastighet 

på 0.5 ml/s. 

 

I två av sju studier observerades inga komplikationer (Alexander och Morrison, 2012; Macht et al. 

2011) och i en av sju studier observerades komplikationer (Son et al. 2019) då de utvärderade 

undersökningarna efter kontrastmedelsadministration med hjälp av tryckspruta. Alexander och 

Morrison (2012) utvärderade 142 DT undersökningar där patienter fått kontrastmedel via   
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tryckspruta i SVP, av de undersökningarna så gavs det kraftinjektioner i samband med 8 % 

undersökningar. Flödeshastigheterna varierade mellan 3–5 ml/s och det sattes ett maximalt tryck 

på 300 psi. Inga komplikationer noterades med portarna och det gick inte extravasalt i någon av 

dessa undersökningar. Macht et al. (2011) utvärderade 104 DT kontrastmedelsundersökningar 

som administrerades via CVK där de antingen hade fem lumen eller tre lumen katetrar. 

Trycksprutan administrerade det uppvärmda kontrastmedlet, som hade en temperatur på 37°C, 

med en flödeshastighet på 5 ml/s och ett satt maximalt tryck på 200 psi. Medeltrycken för tre 

lumen CVK var 201 psi och för fem lumen CVK var den 195 psi. Son et al. (2019) utvärderade 

kontrastmedelsadministrationer utförda med tryckspruta på DT via SVP med flödeshastigheter 

mellan 1.2 och 4 ml/s och maximala tryck satta mellan 150 och 250 psi. De såg inte att 

flödeshastigheten, trycket eller mängden orsakade några misslyckade DT-undersökningar, däremot 

så visade resultatet på kateterspetsförskjutningar.  

  

Sammanfattning  

Testen av CVK visade att katetrarna klarade av kontrastmedelsadministration med 

flödeshastigheter på 4.5 respektive 7 ml/s. Även studien som utvärderade DT undersökningar med 

kontrastmedel med hjälp av trycksprutan via en CVK visade inga komplikationer utifrån de 

uppsatta flödeshastigheterna och maximalt tryck. De två olika kateterlängderna av SVP klarade av 

de uppsatta maximala trycken när flödeshastigheterna mellan 1–5 ml/s testades, där den längre 

katetern klarade av ett högre tryck än det uppsatta maximala trycket. I de två studierna som 

utvärderat DT undersökningar med kontrastmedeladministration via tryckspruta genom SVP 

visade resultatet att administrationen av kontrastmedel gick att genomföra med de bestämda 

flödeshastigheterna och de maximala trycken för respektive undersökning. Däremot så visade den 

ena studien på kateterspetsförskjutning efter kontrastmedelsadministration, vilket den andra inte 

gjorde. Det test som kontrollerade olika tekniker vid den efterföljande spolningen på PICC-line 

visade att om det användes en långsamtökande flödeshastighet så rörde sig katetern mindre mot då 

den inte användes. 

  

Kateterspetsläge 

Sju av tolv studier utvärderade kateterspetsläge på centrala venösa infarter efter DT undersökning 

när kontrastmedel och NaCl 9 mg/ml hade administrerats via en tryckspruta (Goltz et al., 2011; 

Goltz et al. 2012; Lozano, Marn & Goodman, 2012; Macht et al., 2012; Morden et al., 2013; Son 

et al., 2019: Teichgräber, Nagel, Kausche & Enzweiler, 2012). 
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Resultatet i tre av sju studierna visade inte på någon förskjutning av kateterspetsen efter DT-

undersökning där kontrastmedel administreras via tryckspruta, av dessa studier har SVP använts i 

två av studierna (Goltz et al. 2012; Teichgräber et al., 2012) och CVK i en studie (Macht et al., 

2012). Goltz et al. (2012) och Teichgräber et al. (2012) testade trycktåliga SVP och resultatet 

visade inte på några kateterspetsförskjutningar efter undersökningar på DT när kontrastmedel 

administrerats via tryckspruta. I Goltz et al. (2012) studie hade patienterna både SVP insatt via v. 

subclavia på bröstet eller via överarmens största ven och den använda flödeshastigheten var på 3 

ml/s, medeltrycket var 214 psi och efterföljande spolning gjordes med 40 ml NaCl 9 mg/ml. I 

Teichgräber et al. (2012) hade patienterna SVP insatt via v. jugularis interna på bröstet, och max 

flödeshastighet var 2 ml/s eller 5 ml/s beroende på nålstorleken (patienten hade) och det angavs att 

maximalt tryck sattes till 300 psi vid alla undersökningar. Macht et al. (2012) testade CVK med 

flera lumen i sin studie och det upptäcktes inga kateterspetsförskjutningar under DT undersökning 

där kontrastmedel administreras via tryckspruta. Tre lumen kateterspetsen var kvar i sin position 

efter kontrastmedelsadministration då medel flödeshastigheten var 4.4 ml/s och medeltrycket 

uppmättes till 201 psi och för fem lumen var motsvarande medelvärden 4.6 ml/s och 195 psi. 

 

I fyra av sju studier upptäcktes det att kateterspetsens förskjutning skedde efter en DT-

undersökning, där kontrastmedel administrerades via tryckspruta. Två studier av dessa fyra testade 

trycktåliga PICC-lines (Lozano et al., 2012; Morden et al., 2013), två testade SVP (Goltz et al., 

2011; Son et al., 2019). I Son et al. (2019) och Goltz et al. (2011) studier hade SVP kateterspets 

förskjutit sig efter DT undersökningen när kontrastmedel administrerades via tryckspruta. I Son et 

al. (2019) studie användes det trycktåliga SVP vilken var insatt via någon av v. jugularis i bröstet 

och kontrastmedel administrerades i flödeshastigheter av 1.2 och 4 ml/s, medeltrycket var 138 psi 

och en efterföljande spolning av NaCl 9 mg/ml med 20 ml gjordes. I 0,4% av undersökningarna 

hade kateterspetsen förskjutit sig 3 cm eller mera och då var den genomsnittliga flödeshastigheten 

2.10 ml/s. I Goltz et al. (2011) användes det icke-trycktåliga SVP i underarmen och kontrastmedel 

administrerades med en flödeshastighet på 1.5 ml/s och medeltrycket var 122 psi. Totalt 3% av 

patienterna fick en kateterspetsförskjutning 1% av dom fick en förskjutning som var 2 cm eller 

mera. 

 

Både Lozano et al. (2012) och Morden et al. (2013) visade på kateterspetsförskjutningar i sina 

studier om PICC-lines, i samband med DT undersökning när kontrastmedel administreras via 

tryckspruta. I Lozano et al. (2012) studie var flödeshastigheterna mellan 3 till 5 ml/s. I Morden et 

al. (2013) användes flödeshastigheter mellan 2 till 5 ml/s och medeltrycket var mellan 247 till 281   
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psi och en efterföljande NaCl 9 mg/ml spolning gjordes med 40 ml. Det blev fler kateterspets 

förskjutningar när NaCl 9 mg/ml spolades med samma hastighet som kontrastmedel och 8% fick 

en förskjutning av kateterspetsen. När NaCl 9 mg/ml spolades med långsamt ökande hastighet så 

minskade rörelsen i katetern och resultatet visade en förskjutning av kateterspetsen på 2%. 

 
Tabell 5. Översikt om kateterspetsförskjutning 

Studie Central venös 

infart 

Flöde under 

studien 

Maxtryck 

under studien 

Resultat: 

Kateterspetsförskjutning  

Macht et al. 

(2012) 

CVK med flera 

lumen 

5 ml/s 200 psi Ingen förskjutning 

Golt et al. 

(2011) 

SVP 1,5 ml/s 150 psi 2,8% 

Goltz et al. 

(2012) 

Trycktålig SVP 3 ml/s 300 psi Ingen förskjutning 

Son et al. 

(2019) 

Trycktålig SVP 1,2 och 4,0 

ml/s 

150–250 psi 0,4% 

Teichgräber et 

al. (2012) 

Trycktålig SVP 2–5 ml/s 300 psi Ingen förskjutning 

Lozano et al. 

(2012) 

Trycktålig 

PICC line 

3–5 ml/s 

 

Står ej 15,4% 

Morden et al. 

(2013) 

Trycktålig 

PICC line 

2–5 ml/s 300 psi 2,2–8,2% 

 

Sammanfattning 

Kateterspetsen av en central venös infart kan förskjuta sig i samband med DT-undersökning när 

kontrastmedel administreras via en tryckspruta. Flödeshastighet av NaCl 9 mg/ml påverkade också 

antalet av kateterspetsförskjutningar. Studierna visar på olika resultat när positionen av 

kateterspets kontrollerades efter DT undersökning med kontrastmedelsadministration via en 

tryckspruta (se Tabell 5).  

  

Efterspolning  

Två av tolv studier handlade om efterspolningens roll i samband med kraftinjektion av en 

tryckspruta (Guiffant et al., 2013; Morden et al., 2013). I Guiffant et al. (2013) studie forskades 

det om temperaturen på den efterföljande spolningsvätskan påverkade SVP:s tömning av 

kontrastmedel, om spolningen var effektivt och om riktningen på spolningen hade betydelse. 

Temperatur av NaCl 9 mg/ml var 23℃ eller 37℃ och spolningen gjordes utifrån Hubernålens 

insättningar i SVP, som var insatta i två olika riktningar, 0° eller 180° utifrån portens öppning till 

katetern. De kom fram till att när NaCl 9 mg/ml spolades med en flödeshastighet på 0,5 ml/s och 

10 ml åt gången så gav endast den första spolningen med NaCl 9 mg/ml efter kontrastinjektion ett 

betydande resultat. När spolning upprepades kom en mindre mängd av kontrastmedel ut tills 

mängden slutligen sjönk under detektorgränsen. NaCl 9 mg/ml spolningen gav bästa resultat när   
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temperaturen på vätskan var 37℃ och när den riktades i 180°. Den materiella skillnaden mellan 

silikon och polyuretan katetrar visade sig inte ha någon betydelse. Under studiens gång upptäcktes 

ytterligare en indikation, att en betydande mängd av kontrastmedlet fortfarande fanns kvar i dosan 

även om porten spolats tio gånger med NaCl 9 mg/ml efter kontrastmedelsinjektionen. 

Efterspolningstekniker kan leda till olika resultat, vilket framkommer i Morden et al. (2013) studie 

där det undersöktes hur olika flödeshastigheter påverkar kateterspetsens förskjutning samt orsaker 

till förskjutning på CT-PICC efter kraftinjektion av kontrastmedel med en efterföljande NaCl 9 

mg/ml spolning. Det visade att det blev fler kateterspetsförskjutningar när NaCl 9 mg/ml spolades 

med samma hastighet som kontrastmedel, än när NaCl 9 mg/ml spolades med långsamt ökande 

teknik från 2 ml/s till kontrastmedlets hastighet. 

 

Sammanfattning  

Efterspolningens riktning och temperaturen på NaCl 9 mg/ml hade betydelse för hur väl en SVP 

tömdes på kontrastmedel. Däremot så hade antalet spolningar inte lika stor betydelse även om den 

tömdes successivt, så var den första spolningen av störst betydelse. Den efterföljande spolningens 

flödeshastighet påverkade antalet av kateterspetsförskjutningar i PICC-lines. 

 

Diagnostisk bildkvalitet 

I fyra av tolv studier har bildkvaliteten kontrollerats när kontrastmedel administrerades via SVP. 

För att utvärdera den diagnostiska kvaliteten på bilderna användes patienter som hade PVK som 

jämförelsegrupper i studierna (Goltz et al., 2011; Goltz et al., 2012; Haggag, Roh, Chan, 

Burbridge & Leswick, 2016; Verity, Leswick, Burbridge, Bryce, & Lim, 2017). Studierna 

utvärderade olika undersökningar där Goltz et al. (2012) studie utvärderade lungartärkontrast och 

aortaförstärkningen under artärfasskanningarna. Goltz et al. (2011) studie studerade olika 

undersökningar och mätningar som utfördes i aorta, lever och mjälte. I Haggag et al. (2016) studie 

utvärderades mixade undersökningar av bröst-buk-bäcken och de hade mixade 

kontrastmedelsadministrationer av arteriella och venösa faser. Verity et al. (2017) utvärderade 

bildkvalitet på lungemboli och aorta bilder. Förutsättningar i studierna varierade där Goltz et al. 

(2012), Haggag et al. (2016) och Verity et al. (2017) studier hade SVP och PVK samma 

flödeshastigheter och maximala tryck i alla undersökningar. I Goltz et al. (2011), Haggag et al. 

(2016) och Verity et al. (2017) användes det SVP i armen medan i Goltz et al. (2012) användes det 

SVP i bröstet eller i armen.  
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I Goltz et al. (2012) visade sig bildkvaliteten vara tillfredsställande gällande lungartärkontrast och 

det fanns ingen signifikant skillnad mellan aortaförstärkningen under artärfasskanningarna mellan 

de två grupper som jämfördes. Under administrationen av kontrastmedel via tryckspruta användes 

flödeshastigheten 3 ml/s och maxtrycket sattes till 300 psi. I Haggag et al. (2016) jämfördes SNR 

och CNR i förhållanden till varandra utifrån tre valda anatomiska nivåer: aorta bågen, huvud 

arteria pulmonaris och högra arteria pulmonaris samt aorta desendes och vänstra atrium. Resultatet 

visade att bildkvaliteten var tillfredsställande och det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Snittjockleken på bilderna var mellan 3.8–5 mm. Verity et al. (2017) studie visade att 

bildkvalitet hade av något högre värde på SNR och CNR på alla olika mätpositioner när 

kontrastmedel administrerades via SVP. Opacitet, strimmiga artefakter och diagnostisk tillit 

kontrollerades och jämfördes enligt en poängskala, där undersökningar som genomförts via SVP i 

armen fick högre procentuella poäng i jämförelse med PVK på alla delarna. Snittjockleken på 

bilderna var 1 mm. I Goltz et al. (2011) studie var förutsättningar olika, där SVP hade en 

flödeshastighet på 1,5 ml/s och maximalt tryck var satt till 150 psi och motsvarande uppsatta 

värden vid PVK:ernas undersökningar var 3 ml/s och det maximala trycket var 300 psi. Resultatet 

visade att det var en signifikant högre kontrast i aortan via bolus som gett i PVK jämfört med 

SVP. 

 

Sammanfattning 

Den diagnostiska bildkvaliteten var lika bra och i vissa delar bättre då undersökningarna gjordes 

med samma förutsättningar via SVP i jämförelse med undersökningar som gjordes via PVK. 

Bildkvaliteten blev sämre på SVP undersökningarna då flödeshastigheten och det maximala 

trycket var lägre jämfört med jämförelsegruppen som hade en PVK insatt. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om centrala venösa infarters 

användbarhet vid administrering av kontrastmedel i samband med DT undersökningar. 

Diskussionen valdes att delas upp i två delar, en metod- och resultatdiskussion.  

 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod, vilket är en styrka då syftet med litteratursökningen 

var att sammanställa kunskap i valt ämne (Friberg, 2017, s. 143). Två databaser som användes var 

CINAHL och PubMed vilket breddade sökningen och ökade möjligheten att hitta fler relevanta 

artiklar. Användningen av två databaser stärker trovärdigheten (Henricson, 2012, s. 473).  
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Det fanns vissa svårigheter att hitta lämpliga ämnes- och sökord då samma sorters infarter och 

trycksprutor har flera olika namn. Nya sökord kom löpande under litteratursökningen, när det 

upptäcktes vilka termer och ord som användes i olika artiklar. Engelska synonymer hittades 

genom Svensk MeSH (Medical Subject Headings) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 69–

72). Alla varianter på namnen är av värde att använda sig av för att få fram alla artiklar som finns 

på engelska inom ämnet. Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är en styrka att inte 

begränsa urvalet av sökord på en gång när ämnet innehåller så många olika produkt- och 

materialnamn. 

 

Resultatet av sökningen visade att det fanns ett begränsat antal av vetenskapliga artiklar i ämnet, 

då det har forskats mera om vissa centrala venösa infarter än andra. Detta gjorde att det tog längre 

tid än planerat med litteratursökningen, det var även svårt att hitta lämpliga original artiklar. Då 

författarna till denna översikt har en begränsad erfarenhet av att söka vetenskapliga artiklar så 

upplevdes det som en svaghet och en viss osäkerhet om alla de artiklar som motsvarar syftet i 

ämnet hittades. Styrkan var att litteratursökningen gjordes så grundligt som möjligt, med många 

olika sökord och sökordskombinationer för att utifrån författarna till denna litteraturöversikts 

kunskap säkerställa motsatsen (Östlundh, 2017, s. 69–72). 

 

Målet i litteratursökning var att hitta lika många artiklar om alla tre infarter SVP, CVK och PICC-

line för att få en bred bild av ämnet, men det fanns mest information om SVP. Detta kan innebära 

en svaghet för resultatet då det inte kan garanteras att det blir en jämn fördelning av resultaten 

mellan de olika infarterna. Alla tolv artiklar var skrivna på engelska och översattes till svenska, till 

viss del med hjälp av google översättning och engelska lexikon. Då engelska inte är någon av 

författarna till denna litteraturöversikts modersmål så kan det ses som en begränsning eftersom 

någon information i texten kan feltolkas. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes först var för sig och sedan under en gemensam diskussion där 

författarna till denna litteraturöversikt kom fram till ett gemensamt resultat, vilket stärker 

reliabiliteten för kvalitetsgranskningens del (Henricson, 2012, s. 473). Artiklarna lästes i sin helhet 

av båda författarna till denna litteraturöversikt, sedan har jämförelser gjorts för att hitta skillnader 

och likheter, både var för sig och gemensamt. Resultatet av artiklarna sammanfattades under valda 

kategorier, texten granskades sedan tillsammans för att kontrollera att vi uppfattat resultaten 

likadant. Vilket kan ses som en styrka att först bilda sig en uppfattning om texten och sedan 

diskutera den tillsammans (Henricson, 2012, s. 474).  
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Artiklarna är skrivna i Australien, Kanada, Frankrike, Korea, Tyskland, USA och representerar 

flera olika världsdelar vilket kan tolkas som en styrka till resultatet då det är ett stort geografiskt 

område. Svensk sjukvård använder sig också av den här sortens infarter, författarna till denna 

litteraturöversikt är dock inte säkra på om det är av samma märken som de använt sig av i 

artiklarna. Detta gör det svårt att säga att det är överförbart till en svensk kontext (Henricson, 

2012, s. 475). 

 

Det här var första gången för författarna till denna litteraturöversikt att utföra ett sådant här 

omfattande arbete med att söka, granska, analysera och diskutera artiklar enligt vald metod. Vilket 

kan påverka litteraturöversiktens validitet negativt då erfarenheten var begränsad (Henricson, 

2012, s. 472–473). Under hela tiden har författarna till denna litteraturöversikt haft en dialog vid 

flertalet tillfällen med handledaren för att få vägledning och diskutera innehållet, handledaren har 

även granskat och gett feedback på arbetet. Även under seminarier har arbetet opponerats av 

kurskamrater i mindre grupper. Utifrån denna kritik och förslag till förbättring har det hjälpt 

litteraturöversikten framåt, vilket kan ses som en styrka (Wallengren & Henricson, 2012, s. 494). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om centrala venösa infarters 

användbarhet vid administrering av kontrastmedel i samband med DT undersökningar. Resultatet 

visade på fyra kategorier av betydelse för syftet och sammanställdes i följande kategorier: tryck 

och flödeshastigheter, kateterspetsläge, efterspolning samt diagnostisk bildkvalitet. De flesta 

centrala venösa infarter visade i resultatet att de klarade av de flödeshastigheter och maxtryck som 

krävs för att administrera kontrastmedel i samband med DT undersökningar. 

 

Det framkom i resultatet att kateterspetsen kan förskjuta sig, när kontrastmedel i en DT 

undersökning administreras via en tryckspruta genom centrala venösa infarter. Det förekommer att 

kateterspetsen förskjuter sig med tiden vilket även DeChicco, Seidner, Brun, Steigner, & Stafford, 

(2007) uppmärksammade i sin studie. Där de utvärderade SVP och PICC-line och där 22% av 

patienterna fått en kateterspetsförskjutning, 1,6 månader efter inläggning. I en studie från 2005 

visade Caers et al. att för personer med SVP är en fel position av kateterspetsen den mest 

betydande riskfaktorn för att tromboser bildas. Resultatet i denna litteraturstudie visade att 

kateterspetsens förskjutning skiljde sig mellan de olika centrala venösa infarterna. Detta tyder på 

att det är av vikt att kateterspetsens läge kontrolleras både före och efter DT undersökningen.  
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Efterföljande spolningens riktning och att NaCl 9 mg/ml hade temperaturen på 37℃ hade 

betydelse enligt resultatet, det påverkade hur väl hela SVP spolas rent efter administrering av 

kontrastmedel. Riktningens betydelse visar även resultatet i en studie av Guiffant, Durussel, Flaud, 

Vigier, och Merckx (2012) där de kom fram till att en 180° riktning var mer effektivt än 0° 

riktning för att spola rent en SVP. De visade även att vid en 0° efterspolning kom inte vätskan åt 

hela porten, utan delar av den blev inte renspolad. Detta resultat visar att det är en viktig del att 

känna till inför användandet av portarna, vilken betydelse efterföljande spolningen har och hur 

SVP kan renspolas på bästa sätt.  

 

I resultatet framgår att diagnostisk bildkvalitet var lika bra när kontrastmedel administrerades via 

SVP som vid administrering via PVK då det använde sig av liknande förutsättningar, det finns 

också resultat som visar att när kontrastmedel administrerades via SVP med lägre flödeshastighet 

och lägre maximalt tryck blev bilderna med SVP av sämre kvalitet. Zhu et al. (2016) visade i sin 

studie att för att kunna få en konsekvent aortaförstärkning och en förbättrad diagnostisk 

noggrannhet vid en coronar angiografi på DT har det betydelse hur flödeshastigheten utfördes. 

Bildkvalitet är ett viktigt kriterium för att utvärdera om centrala venösa infarter är användbara vid 

kontrastmedels administrering, så att diagnostisering är möjlig där det krävs att små detaljer kan 

urskiljas i bilden. En bra bildkvalitet är viktigt för att kunna upptäcka sjukdom tidigt så att 

behandlingen kan starta tidigare. Detta kan minska sjukdomstiden och ge en bättre livskvalitet 

vilket Malmgren, Parikh, Atwood och Kaplan (2012) visade i sin studie där de med hjälp av 

mammografin upptäckte bröstcancer i ett tidigt skede, som minskade behandlingstiden och 

återfallsfrekvensen blev lägre. Bildkvaliteten skall uppfylla den diagnostiska informationen som 

krävs, med så lite strålning som möjligt. Det framkommer i Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar (SSMFS 2018:5) där det i 5 §, kap. 2, 

förklaras innebörden att en bra bildkvalitet skall uppnås under undersökningen och patienten skall 

inte strålas i onödan. Enligt resultatet kan en bra bildkvalitet uppnås när kontrastmedel 

administreras via SVP. Det är viktigt att känna till vad som påverkar att den diagnostiska 

bildkvaliteten blir tillfredsställande. För att undvika att undersökningen inte behöver göras om, bör 

korrekta flödeshastigheter och tryck användas.  

 

Enligt resultatet finns det flera delar att utvärdera innan det går att vara säker på om en central 

venös infart kan användas under en DT undersökning när kontrastmedel administreras via en 

tryckspruta. Detta gör att författarna till denna litteraturöversikt upplever att det för en 

röntgensjuksköterska kan vara svårt att veta om och hur en viss central venös infart är användbar. I 
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en sådan situation kan det kännas mer säkert att använda sig av en PVK. Witting (2012) har 

kommit fram i sin studie där det i 22% av fallen krävdes tre eller flera försök för att sätta in en 

PVK och i 23% av fallen krävdes det två olika sjuksköterskor eller annan behörig personal innan 

PVK insättningen lyckades. Hälften av patienterna upplevde insättningen väldigt smärtsamt. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det vore bättre för patienten som redan har en 

central venös infart att kontrollera användbarheten av den vid undersökningen. Patienter har erfarit 

att deras centrala venös infart inte används på grund av okunskap av vårdpersonalen (Kelly, 

Snowden, Paterson, & Campbell, 2019). I en annan studie upplevde personal att osäkerhet och 

erfarenhet fattades, speciellt om SVP, samtidigt framkom det att personalen ville lära sig att 

använda dem (Ritchie, Kelly, Moss, Paul, & Shaw, 2015). För att undvika detta behövs det rutiner 

och riktlinjer. I Sverige finns inga nationella riktlinjer om hur och när centrala venösa infarter kan 

användas i samband med kontrastmedelsadministration med tryckspruta. Svensk Förening för 

Anestesi och Intensivvård (2018) har publicerat riktlinjer gällande centrala venösa infarter i 

Sverige, i dem framgår inte instruktioner för användandet av dem på röntgenavdelning vid 

kontrastmedelsadministration. Socialstyrelsen (2018) skriver att patientsäkerhet och kvalitet går 

hand i hand och för att kunna ge vård i hög nivå, behövs det redan från ledningsnivå att det arbetas 

systematiskt för att höja kvaliteten.  

 

Slutsats  

Denna litteraturöversikt visar att det krävs specifik kunskap av en röntgensjuksköterska för att 

kunna genomföra dessa undersökningar patientsäkert och med bra diagnostisk bildkvalitet. För 

röntgensjuksköterskan är det av stor vikt, att ha kunskap om hur bra bildkvalitet uppnås då det 

behövs en diagnostiskt bra bild för att patienten ska kunna få en så korrekt bedömning som möjligt 

av bilderna. Författarna till denna litteraturöversikt upplevde att det är kunskap som kommer att 

behövas i det framtida yrkesvalet och även att det finns kunskapsluckor om dessa infarter både i 

röntgensjuksköterskeutbildningen och under Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) vid olika 

röntgenavdelningar. Resultatet i litteraturöversikten visar att centrala venösa infarter är användbara 

vid en DT undersökning som kräver kontrastmedelsadministration via en tryckspruta, fast under 

vissa förutsättningar. Det är alltid viktigt att först kontrollera om infarten är godkänd av 

tillverkaren för att använda, då det finns flera olika varianter av dem på marknaden. Därför måste 

röntgensjuksköterskan ta reda på vilka rekommendationer och begränsningar en specifik infart kan 

ha. Med tydliga rutiner kan centrala venösa infarter användas i större utsträckning vid 

administrering av kontrastmedel på DT undersökningar vilket gynnar patienter, personal och hela 
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samhället. Nationella riktlinjer som ger adekvat information om hur infarterna ska hanteras före, 

under och efter en undersökning skulle finnas lättillgängligt och hållas uppdaterat.  

 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det behövs vidare forskning, där det utvärderas när 

förskjutningen av kateterspetsen uppstår i var och en av infarterna i samband med en DT-

undersökning där kontrastmedel och NaCl 9 mg/ml administreras via en tryckspruta. Detta för att 

kunna förebygga och undvika de risker det medför för patienten. När det gäller diagnostisk 

bildkvalitet så baseras resultatet i denna litteraturöversikt enbart på SVP:s användbarhet, här anser 

vi att det behövs fler studier för att bekräfta hur bildkvaliteten blir med olika centrala venösa 

infarter. Det skulle vara värdefullt att utvärdera vilka tryck och flödeshastigheter som krävs för att 

få en bra diagnostisk bildkvalitet. 

  



25 
 

 

Referenser 

Asterisken * visar att studien tillhör resultatet i denna litteraturöversikt. 

 

ACR Committee on Drugs and Contrast Media, (2018). ACR Manual On Contrast Media Version 

10.3. Hämtad 10 oktober, 2019, https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Clinical-

Resources/Contrast_Media.pdf 

 

*Alexander, M. D., & Morrison, H. L. (2012). Power-Injectable Ports: Safety during Placement, 

Therapeutic use, and Contrast Administration during Computed Tomography Procedures. Journal 

of Vascular Access 13(4). 432-437. doi:10.5301/jva.5000074 

 

Alexandrou, E., Ray-Barruel, G., Carr, P. J., Frost, S., Inwood, S., Higgins, N., … Rickard, C. M. 

(2018). Use of short peripheral intravenous catheters: Characteristics, management, and outcomes 

worldwide. Journal of hospital medicine 13(5) doi:10.12788/jhm.3039 

 

Aspelin, P. (2008). Kontrastmedel. I P. Aspelin & H. Pettersson (Red.), Radiologi (s. 135-144). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

*Beckingham, T., Roberts, A., St. John, A., & O Callaghan, G. (2017). Bursting pressure of triple-

lumen central venous catheters under static and dynamic loads. Journal of Vascular Access 18(5), 

430-435. doi:10.5301/jva.5000776 

 

Behrendt, F. F., Bruners, P., Keil, S., Plumhans, C., Mahnken, A. H., Stanzel, S., … Mühlenbruch, 

G., (2008). Impact of different vein catheter sizes for mechanical power injection in ct: In Vitro 

evaluation with use of a circulation phantom. CardioVascular and Interventional Radiology, 

32(1), 25–31. doi:10.1007/s00270-008-9359-8 

 

Björkman, E., & Karlsson, K. (2014). Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, 

ansvar. (4. rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Burbridge, B., Matte, G., & Roy, H. (2013). Intravascular Contrast in Computed Tomography: 

Chemistry, Administration Strategies, and Venous Access Issues. Vascular Access 7(3), 9-14. 

  



26 
 

 

Caers, J., Fontaine, C., Vinh-Hung, V., De Mey, J., Ponnet, G., Oost, C., … Lacor, P. 

(2005).  Catheter tip position as a risk factor for thrombosis associated with the use of 

subcutaneous infusion ports. Supportive Care in Cancer, 13(5), 325–331. doi:10.1007/s00520-004-

0723-1 

 

DeChicco, R., Seidner, D. L., Brun, C., Steigner., & Stafford, J. (2007) Tip Position of Long‐Term 

Central Venous Access Devices Used for Parenteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral 

Nutrition, 31(5), 382–387. doi:10.1177/0148607107031005382 

 

De Lemos, C., Abi-Nader, J., & Akins, P. (2011). Use of Peripherally Inserted Central Catheters 

As an Alternative to Central Catheters in Neurocritical Care Unit. Critical Care Nurse 31(2), 70–

75. doi:10.4037/ccn2011911  

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg, (Red.), Dags för uppsats. (3. rev. 

uppl. s.141–152). Lund: Studentlitteratur.  

 

Frykholm, P., Pikwer, A., Hammarskjöld, F., Larsson, A. T., Lindgren, S., Lindwall, R., … 

Åkeson, J. (2014). Clinical guidelines on central venous catheterisation. Swedish Society of 

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58(5), 508–

524. doi:10.1111/aas.12295 

 

Gnannt, R., Waespe, N., Temple, M., Amirabadi, A., Liu, K., Brandão, L. & Connolly, B. (2018). 

Increased risk of symptomatic upper-extremity venous thrombosis with multiple peripherally 

inserted central catheter insertions in pediatric patients. Pediatric Radiology, 48(7), 1013–1020. 

doi:10.1007/s00247-018-4096-x  

 

*Goltz, J. P., Machann, W., Noack, C., Hahn, D., & Kickuth, R. (2011). Feasibility of power 

contrast injections and bolus triggering during CT scans in oncologic patients with totally 

implantable venous access ports of the forearm. Acta Radiologica, 52(1), 41–47. 

doi:10.1258/ar.2010.100238 

  

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1007/s00520-004-0723-1
https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1007/s00520-004-0723-1
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.4037/ccn2011911
http://dx.doi.org.proxy.lib.ltu.se/10.1007/s00247-018-4096-x


27 
 

 

*Goltz, J. P., Noack, C., Petritsch, B., Kirchner, J., Hahn, D., & Kickuth, R. (2012). Totally 

implantable venous power ports of the forearm and the chest: initial clinical experience with port 

devices approved for high-pressure injections. The British Journal of Radiology, 85 (1019), 966–

972. doi:10.1259/bjr/33224341 

 

Guiffant, G., Durussel, J. J., Flaud, P., Vigier, J. P., & Merckx, J. (2012). Flushing ports of totally 

implantable venous access devices, and impact of the Huber point needle bevel orientation: 

Experimental tests and numerical computation. Medical Devices: Evidence and Research, 5(1), 

31–37 doi:10.2147/MDER.S30029 

 

*Guiffant, G., Durussel, J. J., Flaud, P., Royon, L., Marcy, P. Y., & Merckx, J. (2013). Power port 

contrast medium flushing and trapping: impact of temperature, an in vitro experimental study. 

Medical Devices: Evidence and Research. 6, 133-40. doi:10.2147/MDER.S47206  

 

*Haggag, H., Roh, C., Chan, I. Y., Burbridge, B., & Leswick, D. (2016). Quality of Computed 

Tomography Images Acquired With Power Injection of an Arm Port. Canadian Association of 

Radiologists Journal, 67(2), 112–114. doi:10.1016/j.carj.2015.07.001 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé 

till examination inom omvårdnad (s. 471–479). Lund; Polen: Studentlitteratur. 

 

Huda, W., & Abrahams, R. B. (2015). Radiographic Techniques, Contrast, and Noise in X-Ray 

Imaging. American Journal of Roentgenology. 204(2). 126-31. doi:10.2214/AJR.14.13116 

 

Indrajit, I. K., Sivasankar, R., D’souza, J., Pant, R., Negi, R. S., Sahu, S., & Hashim, P. I. (2015). 

Pressure injectors for radiologists: A review and what is new. Indian Journal Radiology Imaging. 

25(1), 2–10. doi:10.4103/0971-3026.150105 

 

Kelly, L. J., Snowden, A., Paterson, R., & Campbell, K. (2019). Health professionals’ lack of 

knowledge of central venous access devices:  the impact on patients. British Journal of Nursing. 

28 (14), 4–14. doi:10.12968/bjon.2019.28.14.S4 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s. 69–92). Lund: Studentlitteratur.  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Guiffant%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24043959
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Durussel%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24043959
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Flaud%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24043959
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Merckx%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24043959


28 
 

 

*Lozano, L. A. S., Marn, C., & Goodman, L. R. (2012). Power injectable peripherally inserted 

central venous catheter lines frequently flip after power injection of contrast. Journal of Computer 

Assisted Tomography, 36(4), 427–430. doi:10.1097/RCT.0b013e3182575b88 

 

*Macht, S., Beseoglu, K., Eicker, S., Rybacki, K., Braun, S., Mathys, C., ... Turowski, B. (2012). 

Safety and feasibility in highly concentrated contrast material power injections for CT-perfusion 

studies of the brain using central venous catheters. European Journal of Radiology. 81(8), 1883-5. 

doi:10.1016/j.ejrad.2011.04.043. 

 

Malmgren, J. A., Parikh, J., Atwood, M. K., & Kaplan H. G. (2012) Impact of Mammography 

Detection on the Course of Breast Cancer in Women Aged 40–49 Years. Radiology. 262(3), 797-

806. doi:10.1148/radiol.11111734. 

 

*Morden, P., Sokhandon, F., Savin, M., Kirsch, M., Farah, M., Silbergleit, R., & Miller, L. (2013). 

The role of saline flush injection rate in displacement of CT-injectable peripherally inserted central 

catheter tip during power injection of contrast material. American Journal of Roentgenology, 

202(1), W13–W18. doi:10.2214/AJR.13.10625 

 

Plumb, A. A. O., & Murphy, G. (2011). The use of central venous catheters for intravenous 

contrast injection for CT examinations. British Journal of Radiology, 84(999), 197–203. 

doi:10.1259/bjr/26062221 

 

Ritchie, M., Kelly, L. J., Moss, J., Paul, J., & Shaw, J. (2015). Exploring attitudes towards a 

randomised controlled trial of venous access devices – a nested pre-trial qualitative study. Journal 

of Vascular Access,16 (5), 407-412. doi:10.5301/jva.5000447 

 

Sainathan, S., Hempstead, M., & Andaz, S. (2014). A single institution experience of seven 

hundred consecutively placed peripherally inserted central venous catheters. Journal of vascular 

access, 15(6), 498–502. doi:10.5301/jva.5000248 

 

Sandborg, M. (2008). Bildkvalitet vid projektionsradiografi. I P. Aspelin & H. Pettersson (Red.), 

Radiologi (s. 35–49). Lund: Studentlitteratur. 

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/?term=Safety+and+feasibility+in+highly+concentrated+contrast+material+power+injections+for+CT-perfusion+studies+of+the+brain+using+central+venous+catheters


29 
 

 

SFS 2003:460, 2008:192. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen. (2018). Kvalitet och patientsäkerhet – hur hänger det ihop? Hämtad 22 oktober, 

2019, från Socialstyrelsen, https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/systematiskt-

patientsakerhetsarbete/kvalitet-och-patientsakerhet 

 

*Son, R. S., Song, Y. G., Jo, J., Park, B. H., Jung, G. S., & Yun, J. H. (2019). Power contrast 

injections through a totally implantable venous power port: A retrospective multicenter study. 

Phlebology.  0(0), 1–5. doi:10.1177/0268355519863207.  

 

SSMFS 2018:5. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om medicinska 

exponeringar. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. (2018). Riktlinjer för central venkateterisering. 

Hämtad 3 november, 2019, från Svensk Förening för Anestesi och intensivvård,   

https://sfai.se/wp-content/uploads/2015/02/CVK_riktlinjer-inkl-Appendix.pdf 

 

Tan, Y. H. G., Tai, W. L. S., Sim, C., & Ng, H. L. I. (2017). Optimising peripheral venous catheter 

usage in the general inpatient ward: a prospective observational study. Journal of Clinical 

Nursing, 26 (1–2), 133–139. doi:10.1111/jocn.13451 

 

*Teichgräber, U. K. M., Nagel, S. N., Kausche, S., & Enzweiler, C. (2012). Clinical benefit of 

power-injectable port systems: A prospective observational study. European Journal of Radiology. 

81(3), 528-33. doi:10.1016/j.ejrad.2011.01.038.  

 

Thilander-Klang, A. (2008). Datortomografifysik. I P. Aspelin & H. Pettersson (Red.), Radiologi 

(s. 71–78). Lund: Studentlitteratur. 

  

https://www-sciencedirect-com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S0720048X11000672#!
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lib.ltu.se/pubmed/21392913


30 
 

 

*Verity, R., Leswick, D., Burbridge, B., Bryce, R., & Lim, H. (2017). Quality of Computed 

Tomography Pulmonary Embolism and Aortic Phase Images Acquired with Power Injection via 

an Arm Port. Journal of the Association for Vascular Access, 22(2), 88–92. 

doi:10.1016/j.java.2017.01.001 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination 

inom omvårdnad (s. 481–496). Lund; Polen: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3. rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Witting, M. D. (2012). IV access difficulty: incidence and delays in an urban emergency 

department. The Journal of Emergency Medicine. 42(4), 483–487. 

doi:10.1016/j.jemermed.2011.07.030 

 

Zhu, X., Zhu, Y., Liu, W., Tang, L., Xu, Y., Yang, G., & Su, Z. (2016). Improved image-quality 

consistency in coronary CT angiography using a test-bolus-based individually tailored contrast 

medium injection protocol. Clinical Radiology, 71(11), 1113–1119. 

doi:10.1016/j.crad.2016.04.001 

 

Örnberg, G., & Andersson, B. (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska. Stockholm: Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Hämtad 17 

september, 2019, från http://www.swedrad.se/da_foreningsdoc/ 

 

Östlund, L. (2017). Informationssökning. Grundläggande sökteknik.  I F. Friberg, (Red.), Dags för 

uppsats. (3. rev. uppl. s. 59–82). Lund: Studentlitteratur.  

http://www.swedrad.se/

