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Sammanfattning Riktlinjer för insättning och skötsel av 

urinvägskatetrar finns, men forskning visar att 
följsamheten till dessa riktlinjer brister hos 
vårdpersonal. Syftet var att belysa 
sjuksköterskans omvårdnad vid 
kateterbehandling av urinvägarna. Metoden var 
en litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar 
granskades. Resultatet visade att alla som 
behandlades med kateter hade behov av 
information och stöd. De som fick information 
hade mer kunskap och mådde psykiskt bättre. 
Det var stor risk för urinvägsinfektion vid 
behandling med kateter och sjuksköterskan 
kunde arbeta preventivt för att minska 
riskfaktorer, till exempel genom utvidgat sam-
arbete med läkaren för att förkorta behand-
lingstiden, och med ökat nutritionsstöd till 
riskpatienter. Patienterna upplevde starka 
känslor som vrede, frustration och hat i sam-
band med kateterbehandling. Sjuksköterskan 
kunde stötta och handleda patienten genom att 
skapa en tillitsfull relation. Det kunde hjälpa 
patienten att hantera sina känslor. Ytterligare 
forskning kan omfatta patientutbildning i 
samband med kateterbehandling av urin-
vägarna. 

 



 
 
 
 
Abstract Guidelines for catheterization are available for 

nursing personnel, but research show how 
compliance often fails. The aim of the study 
was to illustrate nursing care when using 
urinary catheters. The method was a literature 
study based on 18 scientific articles. Results 
showed how all patients treated with urinary 
catheters needed information and support. 
When receiving information they gained more 
knowledge and had an improved mental health. 
Risk factors linked to urinary tract infections 
could be minimized when nurses worked 
preventive, for example in improved 
cooperation with physicians in order to shorten 
time of treatment, and with nutritional support 
to risk patients. Patients experienced intensive 
feelings of anger, frustration and hatred in con-
nection with catheter treatment. Nurses could 
support and instruct by creating a trustful 
relation. By means of this the patient could 
manage difficult feelings. Further research may 
focus on patient education in connection with 
urinary catheterization.      
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Inledning  
 
Kateterisering av urinvägarna är en behandling som utförs på sjukhus, sjukhem och i 
hemsjukvård. Andelen patienter med kateter á demeure (kvarliggande kateter, KAD) 
varierar mycket mellan olika kliniker och verksamhetsområden, men jämförelser mellan 
1994 och 2002 visar att andelen patienter med KAD har ökat. Enligt en svensk under-
sökning behandlas 16,5 % av alla patienter inom akutsjukvården och geriatriken med 
KAD eller suprapubisk kateter (1).  
 
Läkare ordinerar kateterbehandling av urinvägarna och har det medicinska ansvaret (2). 
Sjuksköterskan ansvarar för insättning av urinvägskateter och omvårdnadsarbetet.  
Nationella riktlinjer för insättning och skötsel av urinvägskatetrar finns (3), men en stu-
die visar att följsamheten till dessa riktlinjer brister hos vårdpersonal (1). Att sätta en 
kateter i urinvägarna innebär ofta obehag för patienterna. Livskvaliteten kan påverkas 
av komplikationer, oro och svårigheter när det gäller till exempel sexuallivet. Katetern 
kan också irritera slemhinnor i urinröret, och på sikt medföra förträngningar till följd av 
ärrbildning (3). KAD-behandling under en längre tid leder till bakterier i urinen, som i 
sin tur kan leda till urinvägsinfektion (1). En sådan infektion kräver i de flesta fall anti-
biotikabehandling och fortsatt vård, vilket innebär stora kostnader för hälso- och sjuk-
vården; varje gång en patient drabbas av urinvägsinfektion förlängs vårdtiden med 1-5 
dygn (4). Det är därför viktigt att sjuksköterska genomför kateterbehandling på ett 
sådant sätt att patienten slipper lida och att hälso- och sjukvårdens kostnader inte 
belastas på grund av felaktigt handlande.  
 
 

Bakgrund 
 

Urinvägarnas anatomi och fysiologi  
Urinvägarna består av njurarna (renes), urinledarna (ureter), urinblåsan (vesica urin-
aria) och urinröret (uretra). Urinblåsan töms genom ett samspel mellan hjärnan, rygg-
märgen och musklerna i urinblåsan. Normal dygnsdiures är 1,5 – 2 liter beroende på 
personens vikt, vätskeintag och vätskeförlust, men minst 400 ml måste produceras per 
dygn för att avlägsna nödvändiga avfallsämnen. Urin är en vätska som normalt är klar 
och svagt gul, och innehåller kvävehaltiga ämnen och salter (5). 
 

Nedre urinvägssymtom – LUTS 
Blåstömningsproblem med symtom från urinvägarna kallas ”lower urinary tract symp-
toms” (LUTS). Det kan ha många olika orsaker och drabbar både män och kvinnor. 
Vanligt är lagringssymtom, med till exempel täta miktioner och inkontinens, eller ob-
struktiva symtom, med minskat flöde eller urinretention (6). 
 
Urininkontinens innebär att helt eller delvis förlora kontrollen över blåstömningen, och 
indelas i olika former. Stress- eller ansträngningsinkontinens innebär urininkontinens 
vid kroppsliga ansträngningar. Detta drabbar främst kvinnor och kan bero på svag bäck-
enbottenmuskulatur eller låg östrogenproduktionen. Trängningsinkontinens drabbar 
både män och kvinnor, då töms hela urinblåsan utan att man kan kontrollera det vilje-
mässigt. Orsaken kan vara sjukdomar som skadat nervsystemet t ex Parkinson, MS eller 
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diabetes. Överfyllnadsinkontinens (overflow) är vanligast bland män, och innebär att 
urinblåsan är överfylld eftersom ett tömningshinder finns, till exempel förstorad prostata 
eller förträngningar till följd av skador eller ärr. Vid minsta påfrestning läcker små 
mängder urin ut (5). 
 
Oförmåga att tömma urinblåsan kallas urinretention. Problemet kan uppträda plötsligt 
och ge akuta symtom, eller utvecklas långsamt och vara mer kroniskt. Vid akut urin-
retention får patienten smärtor och om urinblåsan inte töms kan det leda till njurskada, 
och att avfallsämnen samlas och sprider sig ut i kroppen. Utan behandling kan patienten 
dö. Vid kronisk urinretention kan urinblåsan vara stor och överfylld utan att patienten 
har några tydliga symtom. Orsaker till urinretention kan vara förträngningar i urinröret 
eller neurologiska skador. Då kan man behöva tömma blåsan med en kateter via urin-
röret (3, 7). 
 

Kateterisering av urinvägarna 
Inför kateterisering skall patienten alltid informeras om anledningen till kateterbehand-
lingen och hur länge den kommer att pågå. Det är viktigt att upprepa informationen flera 
gånger, och komplettera med skriftlig information, samt ge patienten god tid att ställa 
frågor. Informera också anhöriga om patienten önskar det. Om det är en KAD, måste 
information ges om hur katetern och uppsamlingspåsen fungerar och hur den skall 
skötas, liksom vikten av rikligt vätskeintag. Sjuksköterskan skall dokumentera 
indikation för kateterbehandlingen, typ och storlek på katetern. Vid insättning av KAD 
skall också beräknad behandlingstid dokumenteras, hur mycket man fyllt kuffen med, 
och vid byte av KAD även patientens egna iakttagelser (3). När katetern tas bort skall 
tidpunkten för detta dokumenteras och tidpunkten för första blåstömningen (5). Vid 
KAD skall kateterns läge inspekteras och hygienen skötas dagligen. Det är viktigt att 
observera urinflödet för att upptäcka stopp i kateterslangen och kontrollera även urinens 
utseende om den är grumlig, missfärgad, illaluktande eller visar tecken på blödning. Om 
patienten får feber, känner sveda eller smärta eller har läckage bredvid kateterslangen är 
det viktiga iakttagelser som bör uppmärksammas. Lyssna också till patientens känslor 
och upplevelser. Känslor av otrygghet, att integriteten kränks eller störning av 
sexualiteten är områden som inte ska förbises (3). 
 
Urinvägarna kan kateteriseras med flera olika metoder. Intermittent kateterisering inne-
bär att vårdpersonal tömmer urinblåsan med tappningskateter, vid något eller några en-
staka tillfällen till exempel efter en operation. Om patienten lär sig att själv utföra 
kateterisering kan det ske med ren eller steril metod. En KAD kan användas vid 
urinretention, eller som avlastning i samband med större operationer och vid 
sjukdomstillstånd där noggrann kontroll av patientens diures krävs. Både insättning och 
avslutande av KAD-behandling ordineras av läkare och utförs av person med reell och 
formell kompetens. Suprapubisk kateter är en kateter som sätts in i urinblåsan genom 
bukväggen, och används som alternativ till KAD. Det minskar risken för irritation i 
urinröret, möjliggör sexuell aktivitet, och används då det inte går att sätta kateter via 
uretra. En suprapubisk kateter ordineras och läggs in av läkare (3). 
 
Katetrar finns i olika modeller och material. Vid intermittent kateterisering används en 
rak kateter utan fästanordning. En KAD har en uppblåsbar ballong, så kallad kuff som 
fästanordning (7). Katetrar kan vara gjorda av latex och/eller silikon, och en del har 
beläggning av silver för att hindra bakterier att fästa. Vid insättning av KAD skall 
basala hygienrutiner tillämpas och riktlinjer i Handbok för hälso- och sjukvård följas. På 
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en kvinna är urinröret kort, endast 5 cm. Katetern skall föras in med god marginal. På en 
man skall katetern föras in till delningsstället på kateterslangen. Behandlingen skall 
avslutas så snart som möjligt på grund av infektionsrisken (3). 
 
En vanlig komplikation vid KAD-behandling är urinvägsinfektion. Det innebär att bak-
terier tillväxer i urinen, och en infektion drabbar urinvägarna (6). Den vanligaste formen 
av urinvägsinfektion är cystit. Det drabbar urinblåsa och urinrör, och ger symtom som 
trängningar, sveda och smärta vid miktion. Vid pyelonefrit eller övre urinvägsinfektion 
är också njurarna involverade och symtomen blir allvarligare. Urinvägsinfektioner kan 
vara asymtomatiska eller symtomatiska (8). För att fastställa diagnosen vårdrelaterad 
urinvägsinfektion i strikt mening krävs en negativ urinodling vid inläggning på 
vårdinrättning och att bakteriuri påvisas senare under vårdtiden. Eftersom en urinodling 
inte tas rutinmässigt på patienter vid inläggning, används definitionen vårdrelaterad 
urinvägsinfektion då bakterier i urinen fastställs på tredje vårddygnet eller senare utan 
att negativ odling finns sen tidigare (4).  
 
Under 2002 togs cirka 1,3 miljoner patienter in på sjukhus för medicinsk korttidsvård i 
Sverige. Undersökningar har visat att 6–12 procent av de patienter som vårdas på 
svenska sjukhus har en vårdrelaterad infektion. En tredjedel av alla vårdrelaterade infek-
tioner är urinvägsinfektioner, och de orsakas till största delen av KAD och benämns 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner (4). Hur lång tid katetern ligger inne är den största 
riskfaktorn, risken ökar med 5 – 10 % för varje dag KAD-behandling pågår. Således har 
alla patienter med KAD bakterier i urinen efter 10-14 dagar. Andra riskfaktorer är hög 
ålder, malnutrition, nedsatt immunförsvar, allvarlig sjukdom, diabetes, njursvikt, mins-
kat urinflöde och bristande hygienrutiner (8). Korrekt hanterade katetrar förebygger 
urinvägsinfektioner. Det är angeläget att arbeta preventivt och vara medveten om de 
förebyggande omvårdnadsåtgärder som kan utföras (5).  
 

Omvårdnadsteori 
En humanistisk och holistisk människosyn är centralt i omvårdnaden. Varje människa är 
unik, värdefull och skall bemötas med respekt. Människan betraktas som en helhet med 
fysiska, psykiska, sociala och andliga delar. Den andliga dimensionen innebär att hon är 
medveten om sina tankar, känslor och handlingar, kan reflektera över sitt beteende och 
bedöma konsekvenserna av det. Sjuksköterskan måste bemöta patienter utifrån ett hel-
hetsperspektiv i samspel med miljön runtomkring (9). 
 
Jean Watsons beskriver i sin omvårdnadsteori att kärnan i all omvårdnad är omsorg 
(care). I sina teorier kombinerar hon humanistiska värderingar med vetenskapliga meto-
der. Watsons människosyn är holistisk och humanistisk. Hon har utvecklat en behovs-
trappa för att visa hur de mänskliga behoven är grundläggande i omvårdnaden. De 
grundläggande behoven kallas överlevnadsbehov och funktionella behov. Här ingår 
behov av syre, föda, vätska, elimination, sexualitet och aktivitet. Människan har också 
högre behov av att känna tillhörighet och självrespekt. Vid sjukdom är den egna pati-
entens upplevelse av sin situation och sina behov viktiga. Hälsa som begrepp är indivi-
duellt och subjektivt, det har en speciell innebörd för varje individ. Hälsa är mer än 
frånvaro av sjukdom, och handlar enligt Watson om harmoni mellan kropp, själ och 
sinne. Självinsikt och förmåga att kunna hantera förändringar och förluster i liver är 
tecken på god hälsa. Watsons anser att samhällets värderingar och normer men även 
förändringar i den egna miljön är faktorer som påverkar omvårdnaden. När patienten 
står inför förändringar i livet är det sjuksköterskans roll att stärka och handleda patien-
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ten. Omvårdnad syftar till att förstå och påverka sambanden mellan mänskligt beteende, 
sjukdom och hälsa (10). 
 
Det finns enligt Watson tio faktorer som kännetecknar all omvårdnad. Faktorerna om-
fattar grundläggande värderingar och att sjuksköterskan skall förmedla tro och hopp till 
patienten. En av faktorerna handlar om ett mellanmänskligt samspel främjar inlärning 
och undervisning. Inlärningen måste anpassas efter den enskilda individen som sedan 
kan använda denna kunskap utifrån sina behov för att uppnå hälsa. En god relation 
mellan sjuksköterska och patient bygger på förtroende och då kan sjuksköterskan hjälpa 
patienten att hantera och acceptera sina känslor. Det finns även faktorer som tar upp att 
den vetenskapliga problemlösningsmetoden ska tillämpas vid beslutsfattande och att en 
stödjande miljö bör skapas för patienten (10).  
 
I denna litteraturstudie fokuserar vi på intermittent kateterisering som vårdpersonal ut-
för, och kvarliggande kateter, KAD. Vi har valt att använda termerna miktion och mik-
tionsproblem synonymt med blåstömning och blåstömningsproblem.  
 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid kateter-
behandling av urinvägarna. 
 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
 

Datainsamling 
Databaserna Cinahl och Pubmed valdes för sökning av vetenskapliga artiklar, eftersom 
dessa bedömdes vara mest relevanta för syftet. Sökstrategier utvecklades på respektive 
databas. Pubmed söktes med MeSH-termer, och i Cinahl söktes med MeSH-termer och 
fritextord. Sökorden var urinary catheterization, urinary catheters, urinary tract infec-
tions, care, nursing, urination disorders och patient education. Alla sökord vad MeSH 
termer, utom care och nursing, som användes för sökning i fritext. För att kontrollera att 
sökorden var korrekta slogs ordens definition upp i databasernas uppslagsverk.  
Sökningarna gjordes mellan 4 – 19 oktober 2006, och visas i tabell 1. 
 
I sökresultaten lästes titlarna för att göra ett första urval. I de flesta fall var detta 
tillräckligt för att exkludera artiklar som inte motsvarade studiens syfte. I de fall då 
titlarna inte visade artikelns innehåll lästes även sammanfattningarna igenom. Fyrtiåtta 
sammanfattningar genomlästes av båda författarna. Efter det valdes 34 artiklar ut och 
lästes, och av dessa valdes 18 artiklar till resultatet. De andra exkluderades på grund av 
att de inte stämde med syftet eller för att resultatet inte ansågs applicerbart på 
sjukvården i Sverige. En kort sammanfattning skrevs av varje artikel för att göra 
resultatet mer överskådligt, och sammanfattades i en artikelmatris (bilaga 1). Tre 
artiklar var kvalitativa och 15 var kvantitativa. Artiklarna var från USA, Canada, 
Australien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Taiwan och Argentina. 
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Tabell 1. Sökhistoria  
 

 
Databas  

 
Sökord  

 
Sökord 

 
Träffar  

 
Lästa 
abstract 
  

 
Urval 1  

 
Urval 2  

 
Referens 

Cinahl 
 

Urinary 
Catheters1 

AND care mp 
 

28 15 11 6 12, 13, 14, 
18, 24, 29 

Cinahl 
 

Urinary 
Catheters1 

AND nursing mp 
 

24 3 2 2 19, 28 

Cinahl 
 

Urinary 
Catheterization1 

AND Urination Disorders 
 

2 2 2 1 23 

Cinahl 
 

Urinary 
Catheterization1 

AND Urinary Tract 
Infections 

 

34 12 10 5 17, 21, 22, 
26, 27 

Pubmed Urinary 
Catheterization2 

AND Patient Education  
 

26 4 2 2 15, 16 

Pubmed 
 

Urinary 
Catheterization3 
 

AND Urinary Tract 
Infections 
 

74 12 7 2 2 
20, 25 

 
1 = Limits: english, abstracts, research, published 2000-2006, NOT Child, children mp, NOT Spinal Cord Injuries, 
NOT systematic review mp 
2 = Limits: english, abstracts, NOT Spinal Cord Injuries, NOT Review 
3 = Limits: english, abstracts, published in the last 5 years, adults 19+years, NOT Spinal Cord Injuries, NOT Review 

 
 

Databearbetning 
De artiklar som valdes till resultatet granskades enligt Willman och Stoltz metod (11). 
Alla artiklar lästes och granskades av båda författarna. I varje artikel markerades de 
centrala begreppen som stämde överens med litteraturstudiens syfte. Sammanfattningar 
skrevs och diskuterades. En innehållsanalys gjordes av resultaten och de sammanfördes 
i kategorier. Dessa kategorier var: information och stöd, kateteriseringsmetodik 
och förståelse för patientens upplevelser. 
 
 

Resultat 
 
Information och stöd  
Patienter som behandlas med kateter reagerar olika och hanterar situationen utefter sina 
individuella förutsättningar (12-16). En del har KAD som en tillfällig lösning under en 
kortare tid (12, 14, 17-24). Andra patienter har KAD under lång tid, kanske för resten av 
livet (13, 15, 16). Gemensamt är att alla som behandlas med KAD har behov av infor-
mation och stöd (12-16).  
 
I en studie beskrevs hur patienter inför operation av prostatacancer fick information om 
diagnos och behandling. De fick en broschyr och muntlig information och de var också 
med i en stödgrupp. Vissa sökte själva information från Internet. Trots detta utförliga 
program hade flera patienter svårt att ta till sig informationen. De sa att de inte läste den 
förrän efter operationen. Nästan alla hade fortfarande många frågor och funderingar 
efter utskrivningen. En del patienter blev förvånade och upprörda över hur obekvämt 
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och störande det var att ha kateter trots att de hade blivit informerade om att det kunde 
vara så. Deltagarna i studien hade svårt att ta in informationen på grund av stress, ängs-
lan och oro. En önskan att återvända hem så fort som möjligt var också en faktor som 
påverkade deras förmåga att ta till sig information. De upplevde att det var positivt att 
ha kontakt med vårdpersonal efter utskrivningen (12). 
 
För att utvärdera effekten av ett utbildningsprogram och en informationsbroschyr gjor-
des en studie på 45 långtidsanvändare av KAD. Patienterna delades in i en kontroll-
grupp som inte fick information och en testgrupp som fick information fem gånger un-
der fem månader. Patienternas kunskaper testades vid tre tillfällen. Ett psykologtest 
mätte också patienternas känslor. Resultatet visade att informationen påverkade patien-
ternas kunskaper angående var katetern var placerad i kroppen, hur den fungerade och 
vilka riskfaktorer som fanns i samband med kateterbehandling. Betydligt fler patienter i 
kontrollgruppen, som inte fått information, var vaga eller okunniga om var katetern var 
placerad eller hur katetern fungerade, och de hade inte kunskap om riskfaktorer. Dessa 
patienter hade också depression i högre grad (16). 
 
En undersökning om den information distriktssköterskor och sjuksköterskor på sjukhus 
gav till KAD-användare visade på olikheter och stora brister. Deltagarna i undersök-
ningen fick en checklista med 19 punkter, där varje punkt innehöll information som 
skulle ges till patienterna när kateterbehandlingen inleddes. Varje punkt på listan mot-
svarade 1 poäng. I medeltal fick sjuksköterskorna mellan 4,3 – 5,6 poäng. Svaren varie-
rade beroende på var de arbetade. Distriktssköterskorna gav mer information än sjuk-
sköterskor på sjukhus. Tre sjuksköterskor gav ingen information alls till KAD-använ-
dare, och dessa fanns inom båda grupperna av sjuksköterskor (15). 
 

Kateteriseringsmetodik 
Studier visade att personalen behövde tydliga riktlinjer och fortlöpande utbildning när 
det gällde kateterbehandling (15, 17-21, 23-26). Sjuksköterskor i flera studier påbörjade 
kateterbehandling på felaktig indikation, utan ordination och med bristfällig dokumen-
tation (18, 22, 26). I en svensk studie undersöktes indikation för kateterbehandlingen 
och dokumentation. Hos endast 2 patienter av 26 fanns indikation för kateterbehand-
lingen dokumenterad. Samma studie visade att ordination saknades hos 65% av patien-
terna med KAD (18). Indikationer för behandling med KAD sammanställdes, till 
exempel obstruktivitet i urinröret, operation eller urinretention. Resultatet visade att 
endast 46% av patienterna hade katetriserats på korrekt indikation (22).  
 
När manliga patienter behandlades med KAD uppstod vid några tillfällen skador på 
grund av att kuffen fylls med vatten för tidigt. För att säkerställa placeringen av KAD 
rekommenderades att vänta tills urin rann ut, som ett tecken på att kateterspetsen var rätt 
placerad inne i urinblåsan. Studien visade att detta kan vara missvisande, eftersom urin 
lätt kan rinna även om katetern inte är inne i urinblåsan. KAD-behandling på 10 man-
liga patienter genomfördes för att fastställa tillförlitliga riktlinjer för korrekt anatomisk 
placering av KAD. Av riktlinjer som fanns vid studiens början föreslogs att katetern 
skulle föras in mellan 15 och 20 cm. Resultatet visade att när katetern fördes in 15 cm 
var inte någon av kateterspetsarna inne i urinblåsan, alla var fortfarande i urinröret. När 
katetern fördes in 20 cm var en kateter rätt placerad. När katetern fördes in ända tills 
delningsstället på kateterslangen, var alla 10 inne i blåsan. Nya evidensbaserade 
riktlinjer utformades (24). 
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Behandling med kateter är en riskfaktor när det gäller att drabbas av urinvägsinfektion. 
Påverkande faktorer är hygien, val av katetriseringsmetod, stopp i KAD, hur länge 
behandlingen och sjukhusvistelsen pågår, hög ålder och lågt näringsintag (17, 18, 20, 
21, 25-29). I en studie av äldre patienter på sjukhus undersökte forskarna riskfaktorer 
för att drabbas av vårdrelaterade infektioner under sjukhusvistelsen. De jämförde 
patienter utan vårdrelaterad infektion med dem som drabbats av en eller flera infektio-
ner. Patienternas näringstillstånd bedömdes vid intagningen på sjukhuset, och längd, 
vikt och BMI mättes. Genom att mäta underhudsfettet i ett hudveck vid triceps och bi-
ceps fick man ett mått på fettmassan i kroppen. Låga värden indikerade undernäring. 
Överarmens omkrets mättes också för att bedöma förluster av fett och muskelmassa. 
Under sjukhusvistelsen registrerades tecken på infektion och patienternas näringsintag, 
sjukhusvistelsens längd och behandling med KAD. Resultatet visade att de patienter 
som drabbades av infektioner hade lägre kroppsvikt, mindre underhudsfett och lägre 
näringsintag. De hade också oftare kateter än grupperna som inte fick någon infektion. 
Ett tydligt samband mellan försämrad nutritionsstatus och vårdrelaterade infektioner 
kunde påvisas (27). Andra studier redovisade vikten av att förhindra stopp i KAD (13, 
16, 25, 29).  I en patientgrupp med 24 patienter var det bara de som hade haft att stopp i 
KAD som fick urinvägsinfektion (29). I en svensk studie jämfördes skillnaden mellan 
intermittent katetrisering och behandling med KAD. Det bestämdes att patienter skulle 
behandlas med intermittent katetrisering för att minska infektionsrisken. Urvalet bestod 
av 89 patienter som genomgått höftledsoperation. Trots rekommendationerna fick 29% 
av patienterna KAD. Av dessa fick 69% urinvägsinfektion jämfört med 32% av de som 
behandlades med intermittent katetrisering (18). På ett sjukhus i Argentina fick perso-
nalen utbildning i hygienrutiner i samband med KAD-behandling. Följsamhet till hygi-
enrutinerna blev bättre, och det resulterade i att kateterrelaterade urinvägsinfektioner 
minskade från 21,3 till 12,39/1000 kateterdagar. När personalen fick statistik över 
minskningen till följd av att de följde riktlinjerna ökade följsamheten ännu mer, och 
urinvägsinfektionerna minskade ytterligare (25). En studie om hur val av KAD påverkar 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner genomfördes i Storbritannien. Under 10 veckor 
användes standardkatetrar och under 10 veckor katetrar belagda med silverlegering. 
Resultatet visade att kateterrelaterade urinvägsinfektioner sjönk från 11,3% till 3,2% 
(28).  
 
Hur behandling med KAD kan avslutas på ett bra sätt undersöktes i flera studier (19-21, 
23, 26). Två studier från Australien undersökte hur patientens situation påverkades av 
att katetern drogs ut sent på kvällen eller natten jämfört med klockan 6 på morgonen. 
Om vistelsen på sjukhuset blir längre eller kortare, tid till och urinmängd vid första 
miktionen och andel patienter som behövde kateter igen (19, 23). I den ena studien un-
dersöktes urologpatienter. När behandlingen med KAD avslutades vid midnatt tog det 
längre tid till första miktionen och det var större urinmängd i blåsan. Det upplevdes som 
en fördel för personalen att dra ut katetern vid midnatt, eftersom det inte var lika stres-
sigt som klockan 6 på morgonen. Patienternas oro under natten minskade också, de sov 
bättre och upplevde inte problem med inkontinens och många kunde lämna sjukhuset 
samma dag som katetern drogs. Patienter i morgongruppen upplevde oron över att 
blåstömningen behövde komma igång som ett stort problem (19). Den andra studien 
undersökte om resultatet kunde överföras till andra patientkategorier. Resultatet visade 
att patienterna stannade på sjukhuset i medeltal 7,5 dagar efter att katetern dragits. Slut-
satsen var att sjukhusvistelsen inte förkortades generellt sett för alla patienter om kate-
terbehandlingen avslutades på morgonen jämfört med på kvällen. För testgruppen var 
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tiden till första miktionen längre jämfört med kontrollgruppen, men det var ingen skill-
nad på urinmängden eller på hur många som behövde kateter igen (23). 
 
Kateterbehandling innebär ett samarbete mellan flera yrkesgrupper (12, 15, 17, 20-22, 
24, 26). Olika system av påminnelser mellan sjuksköterskan och läkaren utvärderades. 
Skriftliga, datoriserade och muntliga system tillämpades för att uppmärksamma läkaren 
på att patienter behandlades med KAD. Syftet var att minska användningen, och avsluta 
behandlingen tidigare (20, 21, 26). I ett system användes påminnelser via datorn. Om en 
patient fått kateter på akuten skickade sjuksköterskan på avdelningen en påminnelse till 
läkaren i samband med att patienten skrevs in på avdelningen. Läkaren ombads ta ställ-
ning till om katetern skulle tas bort, om den skulle sitta kvar i 48 timmar eller längre. Ett 
nytt system infördes också där sjuksköterskan kunde fatta beslut om att avsluta KAD-
behandlingen, utan ordination av läkare. Sjuksköterskan följde ett indikationsschema för 
att kontrollera om behandlingen skulle pågå eller avslutas. Användningen av KAD 
sjönk med 51%, och kateterdagarna minskade med 42%. Kateterrelaterade urinvägs-
infektioner minskade med 47% (26). I en studie från Taiwan påminde sjuksköterskan 
läkaren muntligt varje dag om vilka patienter som hade KAD. Där kunde kateterdagarna 
reduceras från 7 till 4,6 dagar. Kateterrelaterade urinvägsinfektioner gick ner från 11,5% 
till 8,3%/1000 kateterdagar (20). Ett annat system byggde på att läkaren fyllde i ett for-
mulär med anvisningar om huruvida KAD-behandlingen skulle fortgå, i så fall på vilka 
grunder, eller om sjuksköterskan kunde avsluta behandlingen. Trots vissa problem i 
följsamheten, visade resultatet att KAD-användningen minskade (21).  
 
Förståelse för patientens upplevelser  
Patienter som behandlades med KAD upplevde starka känslor, alltifrån lättnad över att 
få hjälp med sina miktionsproblem till vrede och frustration över de olägenheter det 
medförde. De behövde tid för att acceptera och anpassa sig till att ha kateter (12-16). 
I en studie hade deltagarna haft KAD en längre tid, mer än fyra månader. De uttryckte 
känslor av sårbarhet eftersom det dagliga livet var beroende av att katetersystemet 
fungerade. Att mista kontrollen över sin kropp och råka ut för missöden som läckage 
kändes pinsamt. Uppmärksamheten på flödet yttrade sig i en oro och täta kontroller av 
uppsamlingspåsen. En kvinna uttryckte hur ljudet av skvalpande urin i påsen var en 
påminnelse om att det började bli fullt. När påsen började fyllas, eller om det fanns veck 
på slangen kändes det i urinblåsan. En äldre kvinna klagade över att hon måste gå upp 
på natten för att tömma påsen, trots att den bara var halvfull, eftersom hon kände ett 
”fruktansvärt tryck” i urinblåsan (13). 
 
Patienter med prostatacancer fick KAD som en del av den postoperativa behandlingen.  
I två studier beskrev de känslor av att det var onaturligt att ha kateter, att det kändes löj-
ligt och att de kände skam (12, 14). De anpassade det dagliga livet efter sina miktions-
problem och sin kateter, istället för tvärtom. Att ha kateter medförde sociala problem, en 
del undvek att gå ut och var rädda för att någon skulle se katetern. Patienterna kunde 
uppleva förlust av sin autonomi när det kändes som att de inte kunde bestämma helt 
över sitt liv (14). Katetern var en begränsning som påverkade deras dagliga liv (12-14). 
I en studie av 17 patienter som genomgått prostatektomi hade alla KAD i 2-3 veckor 
efter utskrivningen från sjukhuset. Det fanns de som hatade katetern och sa att den var 
det värsta med hela prostatektomin. Det var vanligt med vrede och frustration när de 
kämpade med läckage, smärta, irritation, brännande känsla, blåskramp, känslor av för-
lägenhet och en förödmjukande känsla av att vara barn igen. Patienterna upplevde att de 
inte var förberedda på denna känslomässiga reaktion. Katetern påverkade deras liv 



9 

negativt, mer än operationen, cancern eller hela återhämtningsperioden gjorde. Den 
olägenhet som blev följd av katetern gjorde att de rörde sig mindre efter operationen. 
Bara att vända sig i sängen kunde vara mycket svårt. Att det var så besvärligt att ha 
kateter var något som förvånade och upprörde patienterna (12). 
 
Patienter med KAD hanterade praktiska problem tillsammans med anhöriga eller vård-
givare, men kämpade på egen hand med social isolering och känslor av förödmjukelse. 
Det fanns en ambivalent attityd till sex. Samtidigt som de saknade det fanns inte lusten 
kvar. Medicineringen och operationen satte stopp för förmågan. Sjukdomen och be-
handlingen hade gjort att sexlivet upphört, männen ansåg det vara meningslöst att 
kämpa emot detta faktum. Kunskap om att ha sexuellt umgänge utan att genomföra 
samlag saknades (14). 
 
 

Diskussion  
 

Metoddiskussion  
Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed eftersom de bedömdes vara 
mest relevanta. Sökningen ringade in området genom olika kombinationer sökorden. I 
flera sökningar återkom artiklar som redan hittats, vilket bekräftar validiteten i sök-
orden. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare någon relevant artikel funnits om fler 
databaser genomsökts. 
 
Aktuell forskning söktes genom att avgränsa resultatet till artiklar publicerade mellan år 
2000-2006. Relativt få studier finns gjorda inom området urinvägskatetrar och patient-
utbildning. Därför valdes att inte göra någon avgränsning i publiceringsår i denna sök-
ning. Resultatet i de två artiklar om patientutbildning som valdes ut motsvarade syftet. 
Dessa var publicerade1989 respektive 1990.  
 
Att både kvantitativa och kvalitativa artiklar fanns med i resultatet gör att fler aspekter 
av omvårdnaden täcks in. Majoriteten av artiklarna publicerades under 2000-2006. Lit-
teraturstudien kan därför anses spegla aktuell forskning. Resultatets trovärdighet stärks 
av att båda författarna systematiskt granskat och bearbetat resultatartiklarna. 
 
Artiklarna var från USA, Canada, Australien, Storbritannien, Frankrike, Sverige, 
Taiwan och Argentina. Sjuksköterskans omvårdnad vid kateterbehandling är angeläget 
för vårdpersonal oavsett var de arbetar, därför ser vi det som en styrka att ha studier från 
många olika länder.  
 
 

Resultatdiskussion 
Av artiklarna i resultatet var 15 kvantitativa och 3 kvalitativa. Artiklarna bedömdes 
enligt Willman och Stoltz kvalitetskriterier. Sju av de kvantitativa artiklarna ansågs vara 
av hög vetenskaplig kvalitet, de uppfyllde krav på beskrivning av urval, bortfall, metod 
och etiskt resonemang. Analysen beskrevs tydligt och resultaten bedöms vara 
generaliserbara, eftersom studierna använde sig av slumpmässigt urval och 
kontrollgrupper. Resterande kvantitativa artiklar var av medelnivå, eftersom de inte 
uppfyllde alla dessa krav. Artiklarna beskrev både små och stora studier. En artikel om 
korrekt placering av KAD redogjorde för studier av 10 patienter. En annan artikel om 
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urinflödets betydelse för att förhindra urinvägsinfektioner baserades på en studie av 24 
patienter, vilket kan göra det svårt att generalisera resultatet. Andra artiklar beskrev 
både studier med relativt få deltagare, och stora studier med över 15000 deltagare. I en 
studie bestod urvalet av 106 distrikts- och sjuksköterskor. De kvalitativa artiklarna 
ansågs alla vara av hög kvalitet. Urvalet var relevant och dataanalysen var tydligt 
beskriven. Resultatet redovisas i förhållande till teoretisk referensram och problemet är 
väl avgränsat.  
 
Alla patienter som behandlades med kateter hade behov av information och stöd. Brist 
på kunskap hos patienten skapade osäkerhet, och gjorde det svårare att acceptera och 
anpassa sig till katetern (12, 13, 16). Litteraturstudiens resultat visade att patienter hade 
svårt att ta in information på grund av stress, ängslan och oro (12). Resultatet visade 
också att information till patienten om riskfaktorer behövde vara mer utförlig. Eftersom 
patientens nutritionsstatus påverkade mottagligheten för infektion var detta ett område 
som sjuksköterskan kunde arbeta med. Information om adekvat näringsintag, och hjälp 
med näringstillskott vid behov stärkte patientens motståndskraft (27). Sjuksköterskans 
omvårdnad vid kateterbehandling av urinvägarna omfattar inte bara det praktiska 
genomförandet, utan också information innan behandlingen börjar och stöd efteråt. Med 
sin holistiska människosyn ser sjuksköterskan varje människa som en helhet och således 
påverkas omvårdnaden av detta. Den humanistiska människosynen bygger på att varje 
individ är unik, och varje patient får individuell behandling. Varje patient har en egen 
upplevelse av situationen och egna tankar, känslor och åsikter. Sjuksköterskan möter 
inte ett fall eller en arbetsuppgift utan unika individer. Omsorg om de behov de har bör 
synas i den omvårdnad hon ger (9). Sjuksköterskan har ansvaret för att patienten får 
information om behandling och riskfaktorer (3), men större fokus kan läggas även på ett 
bättre stöd efter utskrivning.  
 
Watson menar i sin teori att sjuksköterskans roll är att handleda patienten så att denne 
ska kunna hantera förändringar och förluster i livet. Informationen bör anpassas efter 
den enskilda individen (10). Denna bild bekräftas av en studie där effekten av patient-
utbildning utvärderades. När patienterna fick utbildning och information påverkades 
inte bara deras kunskaper om katetern, utan också deras känslor. De som fått informa-
tion mådde bättre känslomässigt sett. De var bättre rustade att möta den förändring be-
handling med KAD innebar (16). Brister i informationen framkom i en studie av 
distriktssköterskor och sjuksköterskor på sjukhus. Distriktsköterskorna gav generellt sett 
mer information (15). Detta kan bero på att de träffar patienterna i deras hemmiljö och 
är mer insatta i de behov de har. Watson skriver att förändringar i patientens omgivning 
kan ge upphov till stress. Att kunna hantera förändringar i livet är tecken på god hälsa 
och sjuksköterskan fungerar som ett stöd för patienten i att göra det (10). En sjuk-
sköterska som inte inser hur förändringar påverkar patientens liv även efter utskriv-
ningen från sjukhuset har svårt att inta denna handledande roll. Detta kan vara en del av 
förklaringen till att informationen brister.  
  
Flera studier visade ett behov av tydliga riktlinjer och kontinuerlig utbildning av perso-
nalen. Det fanns brister i följsamheten till anvisningarna när det gällde indikation, 
dokumentation och ordination. Det medförde att behandlingen pågick onödigt länge, 
och det ledde ofta till urinvägsinfektioner. När en patient drabbades av 
urinvägsinfektion förlängdes vårdtiden. Siffror från 2002 visade att fem dagar extra på 
sjukhus kostade i genomsnitt 18000 SEK (18). I de fall där tydliga indikationsscheman 
utformades för sjuksköterskan vid KAD-behandling minskade både KAD-användningen 



11 

och urinvägsinfektionerna (22). Samarbete mellan olika yrkesgrupper och kliniker leder 
till bättre vård och högre patientsäkerhet. Sjuksköterskan kan påverka KAD-
behandlingen genom att påminna läkaren om att patienten har KAD. På så sätt kan 
behandlingen avslutas så tidigt som möjligt. Studien från Taiwan är intressant eftersom 
den visade att även små förändringar gav resultat. Vid studiens början var 
kateterdagarna i medeltal 7 per patient. När sjuksköterskan började påminna läkaren 
muntligt varje dag om att patienten hade KAD minskade kateterdagarna till 4,6 och 
även urinvägsinfektioner minskade (20). Det finns forskning som visar att när 
personalen får statistik över hur infektioner minskar, känner de större delaktighet i det 
förebyggande arbetet. Att få återkoppling på sitt arbete med att följa riktlinjer är positivt 
(25). Detta bekräftas av ett försök att minska urinvägsinfektionerna i samband med 
KAD-behandling som redovisas från tre geriatriska avdelningar på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Försöket ingick i VRISS-projektet (Vårdrelaterade infektioner 
ska stoppas) som pågår på sjukhus i hela Sverige. På Sahlgrenska ledde försöket till 
ökad medvetenhet om hygienrutiner hos personalen och minskningar av 
urinvägsinfektioner (30). Sjuksköterskan kan arbeta preventivt på många sätt för att 
minska riskfaktorerna vid KAD-behandling. På en del kliniker har försök gjorts med att 
använda silverbelagda katetrar med goda resultat (28). När sjuksköterskan påvisar nya 
forskningsrön kan rutiner ändras, och infektioner förhindras. Eftersom sjuksköterskan 
har ansvar för att anpassade tillbehör används är val av KAD något som sjuksköterskan 
bör vara insatt i. När riktlinjer uppdateras är det också sjuksköterskans ansvar att hålla 
sig ajour med dessa. I en studie undersöktes hur många sjuksköterskor som kände till de 
senaste riktlinjerna för korrekt placering av KAD på manliga patienter. Studiens resultat 
visade att endast 20% visste att den skulle föras in till delningsstället på slangen (24). 
Detta visar att det finns behov av kontinuerlig utbildning som baseras på de senaste 
riktlinjerna. 
 
Watson betonar att omvårdnad måste utövas med vetenskapliga metoder och humanis-
tiska värderingar. I en av sina tio faktorer framhåller Watson att när den vetenskapliga 
problemlösningsmetoden tillämpas i kombination med den konstnärliga dimensionen 
blir det kvalitet på vården. Kombinationen av vetenskap och humanism är grunden för 
god omvårdnad (10).  
 
Patienters upplevelser av att ha KAD varierade mycket. En del upplevde starka känslor 
av vrede och frustration (14). Många uttryckte att det påverkade deras dagliga liv i stor 
utsträckning, och att de ständigt var medvetna om katetern och urinflödet. Patienter som 
behandlades med KAD under längre tid upplevde känslor av sårbarhet, missöden som 
inträffade blev en stor del av deras liv. De blev överdrivet noga med att tömma och 
kontrollera påsen. Det fanns ett behov av att prata om sina upplevelser med någon som 
förstod (13). De som hade KAD under kortare tid hade mer intensiva känslor. Deras 
känslomässiga reaktion var stark, och de var inte förberedda på de konsekvenser som 
KAD-behandlingen medförde. Trots att denna grupp hade fått mycket information, 
gjorde stressen inför operationen att de hade svårt att tillgodogöra sig den (12). 
Sjuksköterskan måste upprepa informationen vid en tidpunkten då patienten är mer 
mottaglig. Patienterna kunde hantera praktiska frågor med hjälp av anhöriga och 
vårdgivare. Svårare var de känslor av förödmjukelse, social isolering och problem med 
sexuellt samliv de upplevde (14). Det stämmer med det Watson skriver om att 
intellektuell och emotionell förståelse är två skilda saker. Watson menar också att en 
mellanmänsklig relation är förutsättningen för att omvårdnaden skall kunna ges på ett 
bra sätt. För att patienten skall kunna prata med sjuksköterskan om svåra känslor måste 
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de ha en god, förtroendefull relation. Sjuksköterskan måste förmedla sin önskan att 
hjälpa. Enligt Watson innebär hälsa harmoni mellan kropp, själ och sinne (10).  KAD-
behandling upplevs av många som störande, något som skapar disharmoni mellan dessa 
tre.  
 
 

Konklusion 
 
Resultatet visade att kateterbehandling påverkar patienter på olika sätt, men alla har 
behov av information och stöd. Trots att en del fick mycket information upplevde de 
problem med postoperativ kateterbehandling. Den känslomässiga reaktionen var stark. 
Långtidsanvändare av kateter som fick information hade större kunskap om den prak-
tiska skötseln, men hade också lättare att acceptera KAD och mådde psykiskt bättre. 
Förutom information behövde de även få dela sina upplevelser och känslor med någon. 
Svårare frågor om t ex sexuellt samliv och förlorad autonomi var svårt att dela med när-
stående. 
 
Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer var bristfällig. I flera studier påbörjades kate-
terbehandling på felaktig indikation, utan ordination och med otillräcklig dokumenta-
tion. Sjuksköterskan kunde minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. 
Intermittent kateterisering användes i större utsträckning, bedömning av nutritionsstatus 
och nutritionsstöd vid behov samt förbättrad tillämpning av hygienrutinerna minskade 
KAD-användningen och därmed urinvägsinfektionerna. För att förkorta KAD-
behandlingen utökade sjuksköterskan samarbetet med läkaren. Via datasystem, eller 
påminnelser under ronden kunde en ordination för att avsluta KAD-behandlingen snab-
bare administreras. Detta resulterade i minskning av KAD-användning och urinvägs-
infektioner. 
 
Sjuksköterskan har genom sin omvårdnad i samband med KAD-behandling möjligheter 
att minska patienters lidande genom att upprätthålla goda kunskaper och färdigheter. 
 
 

Implikation 
 
Under grundutbildningen till sjuksköterska fokuseras bemötande och människosyn. 
Samtidigt lärs praktiska färdigheter ut både i skolan och under praktikperioder. Det 
finns utrymme för att i än högre grad integrera dessa områden. När sjuksköterskan 
arbetar med patientutbildning vid kateterbehandling bör större tonvikt läggas på 
information och stöd efter behandling och utskrivning. Sjuksköterskan får inte undvika 
svåra ämnen som patienten kan behöva prata om. I vården bör det också finnas utrymme 
för sjuksköterskor att tillägna sig nya vetenskapliga rön för att förbättra sin kompetens. 
Ytterligare forskning kan omfatta patientutbildning i samband med kateterbehandling av 
urinvägarna. 
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Bilaga 1 Artikelöversikt  
 
 
 
Ref./Titel 
Föfattare 
Publ. år/Land  
 

 
Syfte  

 
Metod  
Urval  

 
Slutsats  

 
12. Radical prostatectomy: 
men´s experience and 
postoperative needs 
 
Burt J, Caelli K, Moore K, 
Anderson M 
 
2005, Canada 
 

 
Att undersöka de 
erfarenheter och behov 
män upplever efter radikal 
prostatektomi. 
 
 

 
Metod: Kvalitativ. 
Intervjuer. 
 
Urval : 17 män som 
genomgått radikal 
prostatektomi. Alla hade 
KAD i 2-3 veckor efter 
operationen. Deltagarna var 
mellan 55 och 70 år. 
 

 
Trots mycket information var 
patienterna inte förberedda på den 
känslomässiga reaktionen. 
Stödinsatser behövs efter 
operationen. Vid pre- och 
postoperativ undervisning kan 
patienter ha svårt att ta in 
information.  
 

 
13. Urine flowing: a 
phenomenological study of 
living with a urinary catheter 
 
Wilde, MH 
 
2002, USA 
 

 
Att förstå upplevelsen av 
att leva med långtids KAD 
för att förbättra 
omvårdnaden. 

 
Metod: Kvalitativ.  
Intervjuer. 
 
Urval : 14 personer (5 män 
och 9 kvinnor), som hade 
haft KAD i 4 månader eller 
mer. Deltagarna var mellan 
35 och 95 år. 
 

 
Deltagare i studien upplevde 
känslor av sårbarhet och en del var 
rädda för att tappa kontrollen. De 
upplevde att de inte kunde lita på 
sin kropp. De som får KAD kan 
behöva vägledning och praktisk 
information för att anpassa sig till 
sin nya livssituation. Att 
vårdpersonal lyssnar och ger stöd 
hjälper patienterna att hantera 
missöden som uppstår.  
 

 
14. Experiences of micturition 
problems, indwelling catheter 
treatment and sexual life 
consequences in man with 
prostate cancer 
 
Jacobsson L, Rahm I, Lovén L 
 
2000, Sverige 
 

 
Att undersöka upplevelser 
av miktionsproblem, 
KAD-behandling och 
sexlivet hos män med 
prostatacancer.  

 
Metod: Kvalitativ, 
intervjuer 
 
Urval:  25 män med 
prostatacancer. 
 
 
 

 
Männen tyckte det var väldigt 
besvärande att använda KAD.  

 
15. Study of the information 
given by nurses for catheter 
care to patients and their carers 
 
Roe BH 
 
1989, Storbritannien 
 

 
Att undersöka den 
information 
distriktssköterskor 
respektive sjuksköterskor 
på sjukhus ger om 
katetervård till patienter 
med KAD. 

 
Metod: Kvantitativ. 
Observationsstudie. 
Intervjuer och enkät. 
 
Urval : 106 
distriktssköterskor och 
sjuksköterskor. 
 

 
Det fanns stora brister i den 
information patienter med KAD 
fick. Distriktssköterskor gav mer 
information. Vårdpersonal 
behöver mer utbildning i 
katetervård och undervisningen av 
patienter med KAD bör förbättras. 
 

 
16. Study of the effect of 
education on patient´s 
knowledge and acceptance of 
their indwelling urethral 
catheters. 
 
Roe BH 
 
1990, Storbritannien 
 

 
Att pröva om utbildning 
påverkar patienternas 
kunskaper och 
accepterande av ha kateter. 
 

 
Metod: Kvantitativ. RCT-
studie. 
Kontrollgruppen fick inte 
undervisning, testgruppen 
fick undervisning 5 gånger 
under 5 månader.  
 
Urval : 45 patienter (27 män 
och 18 kvinnor) med KAD. 
Deltagarna var 18 år eller 
äldre. 
 

 
Patienter som fick undervisning 
hade mer kunskap, accepterade 
lättare och anpassade sig snabbare 
till KAD-behandlingen. 
Sjuksköterskan har en stödjande 
roll och en viktig uppgift när det 
gäller att ge råd och undervisning 
om KAD.  
 



 

 

 
 
17. Catheter-associated urinary 
tract infections in patients after 
major gynaecological surgery 
 
Kambal C, Chance J, Cope S, 
Beck J,  
 
2004, Storbritannien 
 

 
Att undersöka om riktlinjer 
följs för katetersättning och 
hur urinvägsinfektioner 
kan minskas genom nya 
metoder. 

 
Metod: Kvantitativ 
 
Urval: 100 patienter som 
skulle genomgå 
gynekologiska operationer 
på två sjukhus under tre 
månader. 
 

 
Personalen följde inte riktlinjerna 
för KAD-behandling. 
Sjuksköterskan använde ett 
indikationsschema för att snabbare 
avsluta KAD-användning. 
  
 
 

 
18. Intermittent versus 
indwelling catheters for older 
patients with hip fractures 
 
Johansson I, Athlin E, Frykholm 
L,  
Bolinder H, Larsson G 
 
2002, Sverige 
 

 
Att kartlägga 
urinvägsinfektioner hos 
patienter vid 
höftledsoperation. Att 
undersöka om beslutet att 
använda IK istället för 
KAD följdes. Att 
undersöka om vårdtiden 
var längre för patienter 
med urinvägsinfektion.  
 

 
Metod: Kvantitativ. 
Observationsstudie. 
 
Urval: 144 patienter (39 
män och 105 kvinnor) som 
skulle genomgå 
höftledsoperation.  
 

 
Av de patienter som behandlades 
med KAD fick 61% 
urinvägsinfektioner och av de med 
IK 32%. Rutinmässig användning 
av KAD bör undvikas. 
Vårdtiden för patienter med 
urinvägsinfektion förlängdes med 
fem dagar i genomsnitt. 
 

 
19. Removal of urinary 
catheters: midnight vs 0600 
hours 
 
Kelleher M 
 
2001, Australien 
 

 
Att undersöka om tiden på 
dygnet man avslutar KAD-
behandling har någon 
inverkan på när patienten 
återfår normala 
miktionsmönster.  

 
Metod: Kvantitativ. RCT-
studie. 
 
Urval: 160 urologpatienter. 
I testgruppen drogs KAD 
vid midnatt, och i 
kontrollgruppen kl 06:00. 
 

 
Patienterna i testgruppen hade 
längre tid till första miktionen, och 
även större urinmängd.  

 
20. Catheter-associated urinary 
tract infections in intensive care 
units can be reduced by 
prompting physicians to remote 
unnecessary catheters 
 
Huang W-C, Wann S-R, Lin S-L, 
Kunin C, Kung M-H, Lin C-H, et 
al.  
 
2004, Taiwan 
 

 
Att undersöka effekten av 
en daglig påminnelse från 
sjuksköterskan till läkaren 
om att avsluta 
kateterbehandling fem 
dagar efter insättning.  

 
Metod: Kvantitativ 
 
Urval: Alla patienter på en 
intensivvårdsavdelning. 
Under 12 månaders 
observationperiod 
undersöktes 15 960 
patienter, och under 12 
månaders 
interventionsperiod 15 525 
patienter.  
 

 
Antal kateterdagar, antal 
urinvägsinfektioner och 
kostnaderna för antibiotika 
minskade radikalt när detta system 
infördes. 

 
21. A reminder reduces urinary 
catheterization in hospitalized 
patients 
 
Saint S, Kaufman S, Thomson M, 
Rogers M, Chenoweth C 
 
2005, USA 
 

 
Är kateterpåminnelse 
effektivt för att minska 
användning av katetrar hos 
patienter på sjukhus.   

 
Metod: Kvantitativ 
 
Urval: Totalt 5678 patienter 
på fyra medicin och kirurg 
avdelningar på ett sjukhus i 
Michigan.  

 
En skriftlig påminnelse till läkaren 
anses vara effektiv för att öka 
patientsäkerheten.  

 
22. Inappropriate use of urinary 
catheters in elderly patients at a 
Midwestern community 
teaching hospital  
 
Gokula RRM, Hickner JA, Smith 
MA 
 
2004, USA 
 

 
Att undersöka förekomsten 
av KAD hos patienter över 
65 år. Att undersöka på 
vilka indikationer KAD 
sätts in. 

 
Metod: Kvantitativ. 
Observationsstudie.  
 
Urval : 285 patienter (89 
män och 196 kvinnor) som 
fått KAD inom 24 timmars 
efter ankomst tillsjukhuset. 
Deltagarna var 65 år eller 
äldre.  
 

 
Majoriteten (64%) fick KAD på 
akuten. 46% av de som fick KAD, 
fick det på korrekt indikation, den 
vanligaste av dessa var 
urinretention. Dokumentationen 
var bristfällig. Indikationer för 
KAD behöver tydligare riktlinjer. 



 

 

 
 
23. Does evening removal of 
urinary catheters shorten 
hospital stay among general 
hospital patients? 
 
Webster J, Osborne S, Woolett K, 
Shearer J, Courtney M, Anderson 
D 
 
2006, Australien 
 

 
Att undersöka om 
tidpunkten för dragning av 
KAD påverkade 
sjukhusvistelsens längd. 
 
Att undersöka tidsperioden 
till och urinmängd vid 
första miktionen, hur 
många som behövde 
återinsättning av KAD. 

 
Metod: Kvantitaiv. RCT-
studie. 
I kontrollgruppen drogs 
KAD kl 06:00, och i 
testgruppen kl 22:00. 
 
Urval : 206 patienter (69 
män och 137 kvinnor), som 
ordinerats KAD. Deltagarna 
var 18 år eller äldre.  
 

 
Att dra KAD på kvällen 
förkortade inte sjukhusvistelsens 
längd. För testgruppen var 
tidsperioden till första miktionen 
längre jämfört med 
kontrollgruppen, men det var 
ingen skillnad på urinängden eller 
på hur många som behövde 
återinsättning av KAD. Det är 
viktigt att dra KAD så tidigt som 
möjligt, och den bör dras vid den 
tidpunkt som är mest lämplig för 
patienten.  
 

 
24. Evidence-based 
multidisciplinary practice: 
improving the safety and 
standards of male bladder 
catheterization 
 
Daneshgari F, Krugman M, Bahn 
A, Lee RS 
 
2002, USA 
 

 
Att fastställa den korrekta 
placeringen av KAD hos 
manliga patienter. 
 

 
Metod: Kvantitiv. 
Placeringen av KAD 
kontrollerades genom 
röntgen. 
 
Urval : 10 manliga patienter 
som hade ordinerats en 
KAD. Deltagarna var 
mellan 33 och 80 år. 
 

 
Den korrekta placeringen av KAD 
på manliga patienter uppnås när 
katetern förs in till delningsstället 
på kateterslangen.  
Det är viktigt att flera 
yrkesgrupper samarbetar för att 
undersöka den evidens-baserade 
grunden till vårdrutiner.  

 
25. Effect of education and 
performance feedback on rates 
of catheter-associated urinary 
tract infection in intensive care 
units in Argentina 
 
Rosenthal V, Guzman S, Safdar N 
 
2004, Argentina 
 

 
Att undersöka om 
utbildning i hygienrutiner 
påverkade antalet 
kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner. 

 
Metod: Kvantitativ 
 
Urval: 1301 patienter som 
haft KAD i minst 24 h och 
var inskriva på de 
avdelningar som ingick i 
studien.  
 

 
Efter utbildning av personalen och 
sedan återkoppling på resultatet 
minskade urinvägsinfektioner 
radikalt.  

 
26. Prevention of nosocomial 
catheter-associated urinary 
tract infections through 
computerized feedback to 
physicians and a nurse-directed 
protocol 
 
Topal J, Conklin S, Camp K, 
Morris V, Balcezak T, Herbert P 
 
2005, USA 
 

 
Att undersöka om 
kateterdagar och 
kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner kan 
minskas genom att 
använda ett 
påminnelsesystem till 
läkaren och införa att 
sjuksköterskan kan avsluta 
kateterbehandling utan 
läkarordination.  
 

 
Metod: Kvantitativ 
 
Urval: 303 patienter på en 
medicinavdelning och fick 
en KAD under tre perioder 
på vardera 53 dagar under 
tre år.  

 
Kateterdagarna och 
kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner minskade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
27. Relations between 
undernutrition and nosocomial 
infections in elderly patients 
 
Paillaud E, Herbaud S, Caillet P, 
Lejonc JL, Campillo B, Bories PN 
 
2005, Frankrike  
 

 
Att fastställa förekomsten 
av vårdrelaterade 
infektioner och deras 
eventuellt samband med 
malnutrition hos äldre 
patienter. 

 
Metod: Kvantitativ. 
Observationsstudie. 
 
Urval : 185 patienter (45 
män och140 kvinnor), 
inlagda på geriatrisk rehab 
avdelning. Deltagarna var 
70 år eller äldre.  
 

 
Vårdrelaterade infektioner 
drabbade 59% av patienterna, 
vanligast var urinvägsinfektion. 
Den största riskfaktorn var att ha 
KAD, andra riskfaktorer var låg 
nutritionsstatus, hög ålder och 
sjukhusvistelsens längd. Att 
bedöma nutritionsstatus och ge 
extra nutritionsstöd kan ingå i det 
förebyggande arbetet. 
 



 

 

 
 
28. Audit of catheter-associated 
urinary tract infection using 
silver alloy-coated Foley 
catheters 
 
Seymour C 
 
2006, Storbrittannien 
 

 
Att jämföra antalet 
urinvägsinfektioner vid 
användning av silverbelagd 
KAD, jämfört med 
standardkateter. 
 

 
Metod: Kvantitaiv. RCT-
studie. 
 
Urval: 117 patienter 
undersöktes under 20 
veckor. 54 behandlades med 
standardkateter. 63 med 
silverbelagd KAD. 
 

 
KAD med silverbeläggning 
minskade urinvägsinfektionerna 
med 20 %. 

 
29. A chart audit of factors 
related to urine flow and 
urinary tract  infection 
 
Wilde, MH 
 
2003, USA 
 

 
Att upptäcka vilka faktorer 
som påverkar urinflödet 
och som kan medföra 
urinvägsinfektioner hos 
patienter med långtids 
KAD. 
 

 
Metod: Kvantitativ. 
Observationsstudie. 
 
Urval:  24 patienter (12 män 
och 12 kvinnor) som hade 
haft kvarliggande kateter i 
minst 3 månader. 
Deltagarna var mellan 31 
och102 år.  
 

 
Stopp i katetern och låg 
urinproduktion var faktorer som 
ökade risken för att drabbas 
urinvägsinfektion. Det är viktigt 
att undervisa patienterna om hur 
de kan bibehålla urinflödet, te x 
genom tillräckligt intag av vätska 
och kontroll av kateterslangens 
läge. 
 

 

 


