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Abstrakt 

Bakgrund: Urinvägskateter ses vara en vanlig åtgärd inom slutenvård och syftar till att 

tömma urinblåsan hos personer där det inte sker naturligt. Indikationer för en 

urinvägskateter kan vara obstruktion i urinvägarna eller oförmåga att tömma urinblåsan. 

Med urinvägskateter är risken för urinvägsinfektion stor. Sjuksköterskan har ansvar i 

omvårdnaden av patienten, och har en aktiv roll för att förebygga att kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner uppstår. Syftet: Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskan 

kan göra för att förebygga att kateterrelaterade urinvägsinfektioner uppstår inom 

slutenvården. Metod: Denna litteraturstudie har insamlad data från en kvalitativ och tolv 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Relevans- och kvalitetsbedömning för artiklar har utförts 

med hjälp av granskningsmall. Analys av resultat har utförts systematiskt med en induktiv 

ansats. Resultat: I resultatet redovisades vad sjuksköterskan kan göra i det förebyggande 

arbetet utifrån två teman som framkom under analysarbetet. De två temana var 

evidensbaserat kliniskt arbete samt teamarbetet och kommunikation. Sjuksköterskan kan 

förebygga kateterrelaterade urinvägsinfektioner genom att välja rätt material, samarbeta 

med läkare, avlägsna onödig kateterisering samt genom att använda checklistor. 

Diskussion: Sjuksköterskans tid måste planeras för att kunna arbeta förebyggande. Tiden 

bör fyllas med metoder som gör att sjuksköterskan kan avlägsna onödiga urinvägskatetrar. 

De förebyggande arbetet bör grunda sig på kommunikation med patienten för att kunna 

lindra lidande. Slutsats: För att sjuksköterskan ska kunna identifiera onödiga katetrar kan 

en checklista appliceras. Kommunikation och teamarbete med läkare är viktigt. För de 

patienter som behöver en kateter är sjuksköterskans hantering av material betydelsefull.  
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Introduktion  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) kostar samhället 2,2 - 3,3 miljarder kronor per år. Om alla 

VRI skulle kunna undvikas kan ca 300 000 vårddagar frigöras. En punktprevalensmätning 

som gjordes 2017 inom den somatiska slutenvården visar att av 15 142 inneliggande 

patienter drabbas 9 % av en VRI (SKL, 2017). En av de vanligaste VRI är urinvägsinfektion 

(UVI) (Lindahl & Skyman 2014, s. 138; Lindh & Sahlqvist, 2012, s. 134). Enligt ett 

kunskapsunderlag från Socialstyrelsen (2006) uppstår 90 % av alla vårdrelaterade UVI: er på 

grund av urinvägskateter och den ses därför som en riskfaktor. 

Bakgrund 

Urinkateter 

Urinvägskatetrar är mycket vanligt inom slutenvård och den primära uppgiften är att 

hantera urinvägsproblem som urininkontinens och urinretention. Det finns olika typer av 

urinvägskatetrar, bland annat intermittent kateter och kvarliggande urinvägskateter. Val av 

kateter beror på indikation (Herter & Kazer, 2010). Indikationer för kateter kan vara 

urinretention, oförmåga att tömma urinblåsan, behov av snabb blåstömning, obstruktion på 

grund av till exempel förstorad prostata, kirurgiska ingrepp och olika typer av medicinska 

förhållanden (Newman, 2007). 

 

En kvarliggande urinvägskateter administreras genom urinröret in till urinblåsan. Katetern 

ligger kvar i urinblåsan med hjälp av en ballong som kuffas när kateterslangen är i 

urinblåsan. På katetern fästs en kateterpåse för att samla upp urinen (Herter & Kazer, 2010). 

En urinvägskateter kan vara smärtsam, både vid administrering, när den är på plats och när 

den ska tas bort. Det är därför viktigt att anpassa material utifrån indikation och patient 

(Wilson, 2008). Risken för UVI vid administrering av en kvarliggande urinvägskateter är 

hög, vilket indikerar vikten av att det endast är utbildade personer som utför proceduren 

(Herter & Kazer, 2010). Wilde skriver att risken beror på att katetern skapar en infartsväg för 

bakterier att ta sig in i kroppen (2003). 
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Det råder delade meningar kring patientupplevelsen av att ha en urinvägskateter. En del 

patienter som får en kateter i samband med en sjukhusinläggning kan uppleva att det är 

skönt för att det hjälper ett faktiskt problem (Hälleberg - Nyman, Gustafsson, Langius- Eklöf 

& Isaksson, 2013). En inläggning på sjukhus beror på en sjukdom eller skada vilket gör att 

det kan kännas skönt att inte behöva gå på toaletten (Quast et al., 2016; Safdar, Codispoti, 

Purivs & Knobloch, 2016). En urinvägskateter kan också ge obehag och smärta och ses som 

onödig. En del kan känna att ett toalettbesök är att föredra framför urinvägskatetern 

(Hälleberg - Nyman et al., 2013). 

Vårdrelaterad urinvägsinfektion 

En vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen (PSL) vara vård som bidragit till 

onödigt lidande, psykiskt, fysiskt, skada eller sjukdom med dödlig utgång som hade kunnat 

förhindras (SFS, 2010: 659, kap. 1, 1 §). Sveriges kommun och landsting (SKL) redovisar att 

34% av alla vårdskador som rapporterades år 2013 - 2016 var VRI (Markörbaserad 

Journalgranskning, 2017). En av de vanligaste VRI är UVI och en vanlig orsak till det är 

urinvägskateter (Lindh & Sahlqvist, 2012, s. 134). 

  

Infektioner på grund av urinvägskateter är ett vanligt problem inom all vård. Symtom på 

UVI kan variera beroende på andra sjukdomstillstånd. En UVI kan ge konfusion, feber ≥38 

grader Celsius, smärta vid miktion, smärta i buk, förändringar i färg och lukt på urin (Wilde, 

2003). En UVI kan påverka hela kroppen och inte bara vara lokaliserad från urinvägarna. 

Huvudvärk, illamående, trötthet, frossa samt en svidande och brännande smärta i hela 

kroppen kan förekomma. Hos en del personer kan behovet av att tömma blåsan komma var 

10- 30:e minut vid en UVI (Malterud & Bærheim, 1999). 

Teoretisk referensram: Katie Eriksson 

Katie Eriksson är professor i vårdvetenskap och har en betydande roll för begreppet lidande 

som teori. Begreppet lidande kan definieras ur flera dimensioner. Att lida kan handla om 

något smärtsamt som människan behöver uppleva. Det kan vara en kamp eller en 

konstruktiv process. Lidandet bör inte bara förknippas med fysisk smärta, vikten av att 

belysa det psykiska lidandet spelar roll för att kunna lindra lidande i olika situationer. 
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Begreppet kan definieras från flera dimensioner och behöver inte bara ha en negativ klang. 

Det kan innefatta negativa och positiva aspekter och ses som en del i alla människors liv 

(Eriksson, 1994, s. 21). 

 

Eriksson (1994, s.83-94) myntade tre dimensioner av lidande inom vården, sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande belyser det lidande som uppstår vid sjukdom 

och vad dess behandling medför. Sjukdom kan medföra lidande i form av fysisk smärta, 

men även skam och skuld över att en sjukdom har uppstått. Den behandling som krävs för 

en sjukdom ses också som en central del för lidande. Att utsättas för skam och skuld på 

grund av behandling är inte ovanligt, ofta handlar det om att känna misslyckande över sin 

situation. Den andra dimensionen, vårdlidande kan innefatta lidande på grund av 

kränkning av en patients värdighet. I fall där maktutövning sker, ses också vårdlidande som 

en direkt konsekvens. Utövning av makt genom att tvinga patienten till handlingar som 

patienten inte vill skapar lidande. En annan viktig aspekt att beakta är den uteblivna vården 

som kan bero på brister i vårdprocesser. Den tredje dimensionen av lidande inom vården är 

livslidande. Sjukdom och situation skapar ett lidande som påverkar livet, i regel behöver det 

inte bara vara inom sjukvården. Ett livslidande kan fånga upp allt det lidande som en 

människa känner, d v s existensen. 

Sjuksköterskans ansvar 

I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning belyses sex begrepp. 

Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker 

vård och informatik där respektive begrepp representerar sjuksköterskans kunskapsområde. 

Begreppen belyser ett förhållningssätt som sjuksköterskan ska ha i sitt arbete, med syfte att 

bedriva en patientsäker vård. 

  

Personcentrerad vård betyder att sjuksköterskan ska anpassa sin egen och patientens 

värderingar. Begreppet syftar till att identifiera varje patients individuella behov och 

förutsättningar. Alla människor är unika och att se hela personen samt bygga en relation är 

av vikt för att kunna ge bästa möjliga vård. Samverkan i team bygger på sjuksköterskans 

förmåga att involvera flera kompetenser till vårdteamet. Ett gott teamarbete ska bygga på 



 

 

 

 
 

6 

kommunikation mellan alla parter, med en anpassad information utifrån situation.   

Evidensbaserad vård handlar om att sjuksköterskans arbete ska bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan har ansvar i sin profession att kontinuerligt hålla sig 

uppdaterad om kunskapsutvecklingen, samt ha ett kritiskt förhållningssätt. 

Förbättringskunskap beskriver sjuksköterskan ansvar i att hålla sig uppdaterad kring den 

kunskap som finns. Syftet grundar sig på att sjuksköterskan måste kunna vara delaktig i 

förbättringsarbetet i sjukvården. Den säkra vården belyser kompetensen kring att jobba 

förebyggande för att patienter inte ska drabbas av skador eller infektioner som beror på 

vårdsituationen. Det innefattar att identifiera risker, rapportera risker, använda 

standardiserade metoder samt att handha läkemedel och använda material på ett säkert sätt. 

Informatik belyser att sjuksköterskan ska anpassa information och kommunikation utifrån 

situation. Här ingår journalhantering, dokumentation och en säker kommunikation- och 

informationsöverföring (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskan har ansvar för det omvårdnadsarbete som råder kring urinvägskatetrar. I 

omvårdnadsarbetet ingår ansvar i att sätta katetern, ge information till patient om 

behandling, dokumentera, samt att följa upp behandling och eventuella åtgärder 

(Vårdhandboken, 2017).  

Problemformulering 

Den vanligaste VRI är UVI. Följderna av en UVI kan leda till lidande i form av smärta. I 

regel blir vårdtiden längre för patienter som drabbas av en vårdrelaterad UVI. Längre 

vårdtider påverkar patienten och leder till onödiga kostnader som skulle kunna undvikas 

om det preventiva arbetet fick större fokus. Idag drivs diverse kampanjer, 

infektionsregistreringar och punktprevalensmätningar för att förebygga VRI på sjukhus 

(Lindahl & Skyman, 2014, s. 138).  

Frågan som följer är mer specifikt vad sjuksköterskan kan göra i sitt förebyggande arbete.  

Urinvägskateter är en riskfaktor för att utveckla UVI inom slutenvården. Genom att 

identifiera den vanligaste riskfaktorn och den vanligaste VRI vill författarna till denna studie 

ta reda på vad sjuksköterskan kan bidra med för att arbeta förebyggande. Genom att få svar 
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på vad sjuksköterskan kan göra, så kan resultatet ge kunskap i hur tillämpning kan ske i det 

kliniska arbetet. Om UVI:er kan förhindras kan onödigt lidande för patienter undvikas.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att 

förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion inom slutenvården.  

Metod 

Design 

Denna litteraturstudie är utformad enligt Olsson och Sörensens (2011) beskrivna 

tillvägagångssätt. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en litteraturstudie ska grunda sig 

på litteratur som informationskälla. Studien ska innehålla en bakgrund, ett syfte, 

problemformulering och beskriven metod. Resultatets delar ska endast grunda sig på 

primärkällor, och resultatets delar tillsammans med bakgrund ska knytas samman i en 

resultatdiskussion (s. 145).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för valda artiklar är att artiklarna finns i databaserna Pubmed eller 

Cinahl, samt att artiklarna är genomgångna peer review. Relevans för litteraturstudiens 

syfte ska finnas och innefatta information om urinvägskateter. Artiklar som berör operation 

och pediatrik har exkluderats. De artiklar som enbart omfattar läkaruppgifter exkluderas, på 

grund av att läkare och sjuksköterskor har olika ansvarsområden och studiens syfte berör 

sjuksköterskan.  

Litteratursökning 

Litteraturstudiens syfte leder till valda sökord som ses i tabell I. Sjuksköterska, förebygga, 

slutenvård och kateterrelaterad urinvägsinfektion översattes till engelska. Varje översatt ord 

skrevs in i Pubmed MeSH och i Cinahl Headings. Utifrån sökning i respektive databas 

framkom termer, varje term söktes enskilt i respektive databas. Den term som gav flest 

träffar kombinerades med övriga termer, vilket gav den slutgiltiga sökningen till vårt 
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resultat. I sökningen i Cinahl framkom 122 träffar och i Pubmed framkom 167 träffar. Val av 

artiklar gjordes genom fyra urval. I det första urvalet lästes alla artiklarnas rubriker, i urval 2 

lästes artiklarnas abstrakt, många artiklar föll bort för att det upptäcktes att många artiklar 

var litteraturstudier och inte originalstudier, samt att många artiklar saknade fulltext. I urval 

3 valdes artiklar efter hela artiklar läst. Här valdes artiklar som besvarade studiens syfte och 

som innehöll studiens inklusions- och exklusionskriterier. I urval 4 valdes artiklar ut efter 

granskning, se mer om kvalitetsbedömning nedan.  

 

Utöver artikelsökningar på Pubmed och Cinahl innehåller studien en manuell sökning. Vid 

läsning av litteraturstudier med syfte att fördjupa kunskapen i ämnet, hittades en artikel 

som inkluderades i resultatet med anledning av att artikeln var relevant för syftet. 

Tabell I. Översikt av litteratursökning 

Databas, 

Datum 

Sökord Antal 

sökträffar 

Urval 1 1 Urval 2 2 Urval 33 Urval 44 

Cinahl, 

180920 

Nurs* AND 

Prevention 

AND 

Inpatient 

AND 

Urinary Tract Infection, 

Catheter- related 

122 62 21 16 1 

 

PubMed, 

180920 

Nurs* AND “Cross 

Infection” AND 

“Urinary Tract Infection, 

Urinary Catheterization” 

AND Prevention 

167 79 17 16 

 

11 

                                                
1 Antal valda artiklar efter läst rubrik 
2 Antal valda artiklar efter läst abstrakt  
3 Antal Valda artiklar efter läsning av hel artikel 
4 Antal valda artiklar efter granskning  
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Relevansbedömning och kvalitetsbedömning  

De artiklar som valdes ut i urval 4 har granskats kritiskt med granskningsmallar.  Forsberg 

och Wengströms (2013) granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning har 

använts (s. 197 - 210). Sammanställd information om respektive artikel och 

kvalitetsbedömning ses i bilaga 1.  

                                                                                                                                                                     

Vid granskning låg fokus på att se artikelns helhet. Friberg (2012) belyser vikten av att inte 

bara bedöma resultat, utan även att kritiskt granska vad resultatet baserats på (s. 44). Det 

togs hänsyn till vid granskning. Artiklar bedömdes med hög kvalitet när det gick att finna 

de delar som ingick i granskningsmallarna. Artiklar bedömdes ha medelkvalitet om det 

ansågs finnas brist i beskrivningar på delar som granskningsmallarna belyste. Artiklar med 

medelkvalitet inkluderades om de besvarade litteraturstudiens syfte, och om metod och 

urval var väl beskrivna. Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet saknade flera delar som 

granskningsmallarna belyste och uteslöts från att användas i litteraturstudiens resultat.  

Analys  

Litteraturstudien har ett systematiskt tillvägagångssätt med en induktiv ansats. Polit och 

Beck (2012) beskriver en induktiv ansats som en process där ämnen till resultatets delar 

framkommer i samband med när resultatet bearbetas (s. 143 - 144). Vid granskning av 

artiklarna i relevans- och kvalitetsbedömning skapades en helhetsförståelse kring artiklarna. 

En bearbetning kring artiklarnas resultat ledde till att två teman identifierades, vilket 

skapade grunden till litteraturstudiens resultat. De teman som identifierades var 

evidensbaserat kliniskt arbete samt teamarbete och kommunikation. 

Etiska överväganden  

Arbetsprocessen för litteraturstudien har präglats av ett kritiskt förhållningssätt, där det 

reflekteras och diskuteras kring etik i studierna som inkluderats. Polit och Beck (2012) 

skriver om etiken som en viktig del kring mänskliga rättigheter och är av vikt för att skydda 

deltagare i studier. Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt och att reflektera över hur studien 

har påverkat deltagarna (s. 154 - 156). Studier som har saknat etisk granskning, informerat 
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samtycke och som är bedömt att behöva etiskt resonemang har valts bort av respekt för 

deltagarna. 

 

Resultat 

Resultatet bygger på tolv kvantitativa artiklar och en kvalitativ artikel. Samtliga studier 

redovisar data för metoder som kan förebygga kateterrelaterad UVI. Resultatet grundar sig 

på två stycken teman som framkom under analysarbetet. Teman handlar om hur 

sjuksköterskan kan förebygga i det evidensbaserade kliniska arbetet och förebygga genom 

teamarbete och kommunikation. Studierna utgår från slutenvård och innefattar inneliggande 

patienter och vårdpersonal. 

Evidensbaserat kliniskt arbetet  

För att minska kateterrelaterad UVI genom förebyggande arbete i det kliniska arbetet har 

metoder om katetermaterial (Chung et al., 2017; Gentry & Cope, 2005; Leone, Garnier, 

Dubac, Bimar & Martin, 2000), följsamhet av handhygien (Rosenthal, Guzman & Safdar, 

2004) checklistor (Rothfeld & Stickley, 2010; Seyhan & Özbas, 2017; Fuchs, Sexton, Thornlow 

& Champagne., 2010) och användning av bladderscan betydelse (Lee, Tsay, Lou & Dai, 

2007).  

Administrerad kateter är den största riskfaktorn för att utveckla kateterrelaterad UVI, vilket 

gör att reduceringen av katetrar leder till färre UVI: er (Lee et al, 2007; Seyhan& Özbas, 2017; 

Fuchs et al., 2010; Rothfeldt & Stickley, 2009). 

Val av material vid kateterisering är av betydelse för att minska uppkomsten av UVI (Leone 

et al., 2000; Chung et al., 2017; Gentry & Cope, 2005). Effekten av att använda en kateter med 

silver- och hydrogel jämfört med en vanlig Foleykateter i förhållande till kateterrelaterad 

UVI har studerats. Resultat har visat att reduktion av kateterrelaterad UVI ses efter 

intervention av att silver- och hydrogelkateter införts (Chung et al., 2017; Gentry & Cope, 

2005). Chung et al. (2017) visar att användandet av silver- och hydrogel i stället för en 

Foleykateter reducerar antal UVI per 1000:e kateterdagar med 31 %, från 9,4 per 1000 till 6,4 

per 1000 kateter dag. Gentry och Cope (2005) visar att kateterrelaterad UVI reduceras med 

48,5 % vid användandet av silver- och hydrogelkateter i stället för en Foleykateter. Från 9,9 
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per 1000 kateter dag till 5,1 per kateterdag. Leone et al. (2000) redovisar resultat kring 

kateterpåsar. I studien deltog 224 patienter där 111 patienter hade öppen kateterpåse och 113 

hade en sluten. Av patienterna med öppen kateterpåse fick 11,5 % UVI, respektive 13,5 % 

hos patienterna med slutet system. En öppen kateterpåse ses ha mindre risk för att utveckla 

UVI i förhållande till en kateterpåse med ett slutet system.  

Följsamhet av handhygien och hur kateterslangen är applicerad har betydelse för 

uppkomsten av UVI. Kateterslangen ska vara applicerad längs benet genom fastklistring på 

benet. Följsamhet med handhygien innan och efter kateterhantering har betydelse för 

spridning av bakterier (Rosenthal et al., 2004). Carter, Pallin, Mandel, Sinnette och Schuur 

(2016) stärker genom att belysa att sjuksköterskor måste ge återkoppling till varandra för att 

gynna följsamhet och använda sig av de bästa teknikerna. 

 

Ett förebyggande arbete är att använda sig av checklistor för att identifiera om behovet av 

katetern finns. Om inte behovet finns kan katetern avlägsnas och på det sättet kan en 

eventuell kateterrelaterad UVI förebyggas (Rothfeld & Stickley, 2009; Seyhan & Özbas, 2017; 

Fuchs et al., 2010). I en checklista kan den första frågan vara om en kateter finns (Fuchs et al., 

2010) samt hur länge den i så fall har varit administrerad (Fuchs et al., 2010; Sehan & Özbas, 

2017). Det är viktigt att kontrollera datum för administrering då risken för att få en 

kateterrelaterad UVI är störst efter fem dagar (Huang et al., 2004). 

 

En checklista kan innehålla frågor om varför katetern har administrerats från första början, 

det kan till exempel vara för att läkaren ordinerat katetern av en speciell medicinsk 

anledning, eller att katetern har administrerats för att patienten har obstruktion i urinvägen 

(Rothfeld & Stickley, 2009; Seyhan & Özbas, 2017). Patienten kan ha en kateter på grund av 

ett kritiskt sjukdomstillstånd, till exempel kirurgisk åkomma eller sedering. Det kan också 

vara för att patienten är i behov av preoperativvård (Fuchs et al., 2010; Seyan& Özbas, 2017). 

I det förebyggande arbetet är det viktigt att ta hänsyn till om en patient är kronisk 

kateterbärare (Fuchs et al., 2010).  

 

En checklista kan också utgå från en helhetsbild över patienten, där kontroll över mental 

status, hudstatus, mobiliseringsförmåga och hur medveten patienten är över sin situation 
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kan göras. En viktig fråga är hur patienten upplever katetern, således om katetern gynnar 

patientens komfort (Seyhan & Özbas, 2017). Studier visar att om sjuksköterskan följer 

checklistor leder det till färre kateterdagar (Seyhan & Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010), färre 

kateteriseringar (Rothfeldt & Stickley, 2009) och således leder det till färre kateterrelaterade 

UVI:er (Seyhan& Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010; Rothfeldt & Stickley, 2009). 

Sjuksköterskan kan använda en bladderscan för att kontrollera urinmängd i urinblåsa hos 

patienter som inte har en kateter (Fuchs et al., 2010; Lee et al., 2007). En kvantitativ studie 

visar att sjuksköterskor kan använda sig av ett program där urinblåsan regelbundet scannas. 

Ett program som kan användas är att scanna blåsan när patienten inte har en kateter, hos en 

patient med >500 ml ska urinvägskateter diskuteras, vid <300 ml i blåsan efter att patienten 

har kissat ska nya kontroller göras efter två timmar. Programmet leder till att färre onödiga 

urinvägskatetrar administreras, vilket reducerar antal kateterrelaterade UVI:er (Lee et al., 

2007).  

Teamarbete och kommunikation  

Ett förebyggande arbete kring kateterrelaterad UVI kräver kommunikation och teamarbete 

med läkare, (Carter et al., 2016; Lee et al., 2006; Huang et al., 2004; Crouzet et al., 2006; 

Rothfeld & Stickley, 2009) samt tid hos patienten (Sujijamatararat, Booth & Davis, 2005). 

Samt planering av vårdmiljö (Fryklund, Haeggman & Burman, 1996).  

Daglig påminnelse om att avveckla onödiga katetrar leder till färre kateterrelaterade UVI:er. 

Interventionsstudier genomfördes, där sjuksköterskan påminde läkare om att avveckla 

onödiga kateteriseringar. Studien inleddes med en observationsperiod och efter observation 

inleddes en interventionsperiod där interventionen var att sjuksköterskor skulle påminna 

läkare dagligen om att avlägsna katetrar. Interventionen medförde färre urinvägskatetrar 

och färre kateterrelaterade UVI:er. (Huang et al., 2004; Crouzet et al., 2006). I Huang et als. 

(2004) studie påminde sjuksköterskan läkaren fem dagar efter administrering av kateter. 

Resultatet visade att när sjuksköterskan dagligen påminde läkare sjönk antal katetrar. 

Reduktionen av kateterdagar resulterade i en minskning från 11,5 till 8,3 UVI:er per 1000 

kateterdagar. Crouzet et al. (2006) redovisar ett resultat där sjuksköterskan påminner läkare 
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fyra dagar efter insättandet. Påminnelsen resulterade i att katetern satt färre dagar, vilket 

resulterade i att antal kateterrelaterade UVI:er reducerades från 10,6 per 100 urinkatetrar till 

att vara 1,1 per 100 urinkatetrar. Fuchs et al. (2010) och Carter et al. (2016) förstärker att 

diskussion med läkare om att avlägsna kateter är en förebyggande åtgärd. 

I en kvalitativ studie berättar sjuksköterskor att ett viktigt förebyggande arbete är att 

reflektera och att ställa frågor kring varför det är viktigt att förebygga kateterrelaterad UVI. 

Sjuksköterskor menar att om personal kan reflektera kring hur farligt det kan bli om någon 

som är sjuk får en infektion, så kan personal finna mening i varför ett förebyggande arbete 

är viktigt (Carter et al., 2016). En deskriptiv studie visar att det är viktigt att personalen 

lägger tid på varje patient och arbetar förebyggande kring kateterrelaterad UVI, när antal 

omvårdnadstimmar per patient minskar så ökar antal UVI:er (Sujijantararat et al., 2005).  

Diskussion är viktigt (Carter et al., 2016; Lee et al., 2006; Huang et al., 2004; Crouzet et al., 

2006; Rothfeld & Stickley, 2009) och vad som ska diskuteras är var patienten ska vårdas. 

Betydelse av att vårdas i enkelrum respektive flerbäddsrum med någon annan med 

urinvägskateter har betydelse enligt en studie. Frekvensen av överföring av bakteriekulturer 

mellan patienter som hade urinvägskateter och vårdades i samma rum eller i enskilt rum 

har studerats. Förekomsten av samma bakteriekultur var högre för dem som vårdades i 

samma rum som någon annan med urinkateter. Överföringsfrekvensen av bakteriuri var 

högre inne i ett gemensamt rum (5 av 9 överföringar) jämfört mellan olika rum (9 av 53 

överföringar) (p=0,02). Ökad risk för UVI ses när patienter vårdas i flerbäddssal (Fryklund et 

al., 1996).  

Förebyggande arbete handlar även om att utbilda och uppdatera sig om de förebyggande 

metoderna. Studier visar att utbildning och uppdatering om vikten av handhygien medför 

bättre följsamhet. Uppdatering av riktlinjer på arbetsplatsen bidrar till att hygienrutiner och 

katetervård efterföljs (Rosentahl et al., 2004). Vid checklistor kan utbildning ha en betydelse 

för följsamheten (Fuchs et al., 2010). Det i sig leder till att kateterrelaterade UVI:er kan 

förebyggas (Rosenthal et al., 2004). 
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Kommunikation och diskussion mellan sjuksköterska och läkare leder till bättre teamarbete. 

Bättre teamarbete leder till bättre förebyggande arbete kring kateterrelaterade UVI. När ett 

gott teamarbete finns kan diskussioner om andra alternativ än urinvägskateter uppstå, 

diskussioner om att fullfölja förebyggande arbete (Carter et al., 2016) och diskussioner om 

varför patienten inte ska ha urinvägskateter enligt checklistor (Rothfeld & Stickley, 2009; 

Seyhan & Özbas, 2017).  

Metoddiskussion 

Val av litteraturstudiens syfte grundar sig på intresse för hygien och patientsäkerhet. 

Arbetet inleddes med att utforska det aktuella forskningsläget i ämnet. Vid läsning kring 

ämnet hittades en litteraturstudie, varvid en originalartikel i referenslistan med intressant 

rubrik identifierades. Artikeln hittades i Pubmed och besvarade syftet. Granskning av 

artikeln utfördes och efter granskning bedömdes den till hög kvalitet. Följaktligen 

inkluderades artikeln i den manuella sökningen i resultatdelen.  

Den första sökningen ses i tabell II. Olsson och Sörensen (2011) skriver att en 

litteraturstudies resultat vanligen grundar sig i 5 - 6 vetenskapliga artiklar (s. 154). Vid 

sammanställning av artiklarnas resultat och vid konsultation av handledning ansågs de åtta 

funna artiklarna vara för få för att besvara litteraturstudiens syfte. Således behövdes en ny 

sökning göras och nya sökord identifieras. Nurse byttes ut till Nurs* för att inkludera alla 

artiklar med sökord som involverar sjuksköterskan. På Cinahl byttes MeSH- termen Urinary 

Catheter ut till Urinary Tract Infection, Catheter- related, för att skapa bättre relevans på 

sökträffarna. Således Urinary Catheter med “Urinary Tract infection, Urinary 

Catheterization” på Pubmed byttes ut.  

Studiens kontext var slutenvård. Enligt Karolinska Institutet Svensk MeSH betyder Cross 

Infection en smitta som sprids inom sjukvårdsinrättning, och ordet Inpatient en patient som 

är inneliggande på sjukhus (https://mesh.kib.ki.se/). Valda MeSH- termer var med för att 

inkludera artiklar med studier inom slutenvård.  

https://mesh.kib.ki.se/
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Vid arbetet med nya sökord kunde två nya sökningar för resultatet identifieras på respektive 

databas. Det ledde fram till totalt fyra valda artiklar på Cinahl efter granskning, tre av de 

valda artiklarna återfanns i sökningen på Pubmed och redovisas därför under Pubmed i 

tabell I. Vid läsning av artiklar återfanns flera litteraturstudier, översiktsartiklar och studier 

där endast abstrakt var tillgängligt för läsning. Olsson och Sörensen (2011) styrker att 

litteraturstudiens resultatdel endast ska grunda sig på originalartiklar (s. 145). Således 

exkluderades många artiklar från sökresultatet och totalt 13 artiklar efter granskning 

inkluderades i litteraturstudiens resultat. Det användes inga avgränsningar i sökningen med 

anledning att få artiklar identifierats redan vid första sökningen i databaserna.  

Valet av att endast inkludera artiklar från Pubmed och Cinahl beror på att det är 

databaserna som författarna är vana att arbeta i. Exkludering av artiklar där studier 

genomförts på operationsavdelning beror på att vårdmiljön inte är av samma karaktär som 

på en vårdavdelning, samt att det inte är allmänsjuksköterskor som arbetar på 

operationsavdelningar. Pediatrik exkluderades på grund av att omvårdnaden skiljer sig 

mellan barn och vuxna, samt att författarna drar slutsatsen att resultatet gynnas av att 

endast fokusera på vuxna.  

I studien togs tolv kvantitativa och en kvalitativ artikel med. Vid urval av artiklarna utifrån 

kvalitets- och relevansbedömning var det de artiklar som framkom efter artikelsökning. En 

diskussion hur en ojämn fördelning mellan kvalitativ- och kvantitativ forskningsdesign 

skulle kunna påverka litteraturstudiens resultat utfördes. Olsson och Sörensen (2011, s 18) 

skriver att det är vad forskarna vill veta som har betydelse för val av metod. Frågan som 

följer är om forskarna är ute efter ett subjektivt eller objektivt resultat.  

Litteraturstudiens syfte är att beskriva vad sjuksköterskan kan göra för att förebygga 

kateterrelaterad UVI. Kvantitativ forskning ses relevant i förhållande till studiens syfte för 

att författarna vill hitta studier som visar på objektiva skillnader vid olika metoder som 

används i vården. Majoriteten av de kvantitativa artiklarna var interventionsstudier, där det 

har jämförts två tillvägagångssätt för att se vilken metod som skapar minst UVI:er. På så sätt 

har det resulterat i ett resultat med kvantitativ data som visat på bästa metod för att minska 

risken för UVI. Två studier var av deskriptiv ansats, vilket författarna såg vara bra för att 



 

 

 

 
 

16 

inte enbart inkludera interventionsstudier. Olsson och Sörensen (2011) belyser att den 

deskriptiva ansatsen redan har en viss mängd kunskap (s. 45). Författarna argumenterar för 

de deskriptiva studierna för att de prövar hur väl en redan funnen metod fungerar för att 

arbeta förebyggande mot kateterrelaterad UVI.  

En kvalitativ artikel togs med i resultatet för att artikeln belyser hur personal upplever att 

diskussion och utbildning påverkar det förebyggande arbetet. Det möjliggör en bild över 

hur personal uppfattar arbetet. För att få ett mer trovärdigt resultat kring diskussion hade 

fler kvalitativa artiklar behövt inkluderas för att stärka och argumentera för artikelns 

resultat. Samtidigt bedömdes att de kvalitativa artiklar som kom fram under sökprocessen 

inte besvarade syftet eller var av låg kvalitet. Det är anledningen till att endast en kvalitativ 

artikel togs med, trots att fler artiklar hade kunnat ge ett mer varierat resultat.  

Gemensamt för samtliga studier i resultatet var att deltagarna i studien var sjuksköterskor 

eller patienter. I Carter et al. var det inte bara allmänsjuksköterskor som deltog i studien. I 

resultatet beskrivs även läkare, specialistsjuksköterska och övrig personal på avdelning. 

Studiens syfte utgår från en ledningssjuksköterska (2016), studien togs med ändå för att det 

var tydligt i resultatet när det var en läkare och när det var en sjuksköterska som hade 

svarat, det var sjuksköterskans svar som skrevs in i litteraturstudiens resultat. I 

allmänsjuksköterskans roll ingår ledarskap, således togs en artikeln där syftet utgår från en 

ledningssjuksköterska med.  

De artiklar som är med i studiens resultat är från olika länder och har olika metoder. Att 

beakta är att studierna inte är genomförda på samma typer av avdelningar. Som exempelvis, 

Gentry och Cope (2005) har gjort sin studie på kirurgisk avdelning, Sujijantararat et al. har 

utfört sin studie på kirurg- och medicinavdelning (2004). Vården på en medicinavdelning 

respektive en kirurgavdelning kan skilja sig åt. Det ses inte som ett problem med anledning 

av att studiens kontext är inom slutenvården. Litteraturstudiens resultat ska gå att applicera 

på alla typer av avdelningar inom slutenvården.  

Studier som finns med i litteraturstudiens resultat är genomförda på 

intensivvårdsavdelningar (Crouzet et al., 2006; Fuchs et al., 2010; Huang et al., 2004; Leone et 
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al., 2000, och Rothfeld & Stickley, 2010). En medvetenhet om att det inte är 

allmänsjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelningar har tagits hänsyn till. 

Studierna är med i resultatet för att intensivvårdsavdelning ingår i kontexten slutenvård. 

Miljön på en intensivvårdsavdelning jämfört med en medicinavdelning har inte någon 

betydelse för att besvara litteraturstudiens syfte. Fryklund et al. (1996) hade “nursing home” 

som kontext. Enligt svensk MeSH beskrivs begreppet betyda vårdhem 

(https://mesh.kib.ki.se/). Fryklund et al beskriver miljön i studien likt en slutenvårdsmiljö, 

för att patienterna vårdades i gemensamma salar och att det inte beskrivs att salarna 

innehåller privata ägodelar (1996). Miljön tolkas likt slutenvård och artikeln är därför 

inkluderad. 

Etisk granskning har diskuterats i samtliga artiklar innan de godkänts för användning. 

Etiskt godkännande eller etiskt resonemang finns i samtliga studier utom en. Sujijantararat 

et al. (2005) artikel saknade en etisk granskning och information om deltagarnas samtycke. 

Kontroll av Journal of nursing care qualitys hemsida 

(https://journals.lww.com/jncqjournal/pages/default.aspx) genomfördes för att hitta möjliga 

etiska krav för publikation, vilket inte hittades. Artikelns syfte och metod var relevant för 

litteraturstudiens syfte så artikeln inkluderades och en diskussion kring artikelns saknad av 

etiska resonemang har utförts. Studien är en prospektiv deskriptiv studie vilket innebär att 

deltagarna inte utsattes för någon typ av experiment utan deltagarna följdes under en tid för 

att sedan kartlägga bland annat frekvens av kateterrelaterade UVI kopplat till 

omvårdnadstid. Polit och Beck (2012) skriver att deskriptiv forskning är en form av icke 

experimentell studie som handlar om att observera, beskriva och dokumentera situationer i 

dess naturliga form (s. 226 - 227). I studien samlades det dock in urinprover från patienterna 

både i början och under studietiden, vilket också var avgörande ifall patienten exkluderades 

eller inkluderades i studien. Polit och Beck (2012) beskriver att patienter som ska följas 

under en studietid borde få veta hur de blev valda och om hur många som ska vara med i 

studien, men också vilken potentiell risk deltagaren kan utsättas för både fysiskt, socialt och 

ekonomiskt. Vidare beskrivs även att deltagaren ska ges möjlighet att kunna avlägsna sig 

från studien (s.158). Utifrån diskussion ser författarna att studien inte påverkat deltagarna 

på ett kränkande sätt och därför inkluderades artikeln.  
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Tabell II. Översikt av den första sökningen 

Databas/ 

Datum 

Sökord Antal 

sökträffar 

Urval 15 Urval 26 Urval 37 Urval 48 

Cinahl/ 

180904 

Nurse AND 

Prevention AND 

Cross Infection 

AND Urinary 

Catheter 

60 25 10 3 

 

3 

PubMed/ 

180905 

Nurse AND 

Prevention AND 

Cross Infection 

AND Ureteral 

Catheterization 

76 39 7 5 5 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie belyser flera åtgärder som sjuksköterskan kan vidta för att 

förebygga kateterrelaterade UVI:er. Studier visar att ett sätt att förebygga kateterrelaterad 

UVI på är att avlägsna onödiga katetrar och minska antal kateterdagar (Carter et al., 2016; 

Crouzet et al., 2006; Huang et al., 2004; Lee et al., 2007; Rothfeld & Stickley, 2010; Seyhan & 

Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010).   

 

Antal omvårdnadstimmar har betydelse för att minska kateterrelaterade UVI:er 

(Sujijantararat et al., 2005). För sjuksköterskan innebär ett förebyggande arbete därför att 

skapa omvårdnadstid hos varje patient. Socialstyrelsen och Svensk sjuksköterskeförening 

belyser att sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat för att identifiera individuella behov 

och förutsättningar. Personcentrerat förhållningssätt innebär att diskutera och låta patienten 

                                                
5 Antal valda artiklar efter last rubrik 
6 Antal valda artiklar efter läst abstrakt 
7 Antal valda artiklar efter läsning av hel artikel 
8 Antal valda artiklar efter granskning 
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få vara delaktig i sin vård (2006; 2017). Om sjuksköterskan skapar mer tid hos varje patient 

kan relationer skapas, vilket gör att patienten vågar ställa frågor och kan göra sig delaktig i 

vården. Eriksson (1994) belyser det faktum att sjuksköterskan kan kränka patientens 

värdighet och integritet om inte hela människan ses och det ges utrymmen för patientens 

tankar (s. 87). Således belyses utökad omvårdnadstid öka möjlighet för sjuksköterskan att 

arbeta personcentrerat, och att minska risken för att utsätta patienten för vårdlidande.  

Om tid är en avgörande del i det förebyggande arbetet måste den tid som finns planeras. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser sjuksköterskans arbete med en säker vård, 

vilket förstärks av PSL och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där det beskrivs att 

sjuksköterskan har en skyldighet att bedriva en patientsäker vård, och bedriva vård som 

förebygger att skador uppstår (SFS: 2010: 659, 1§ kap. 1; SFS 1982: 763, 1§, kap. 1). Om ett 

förebyggande arbete handlar om att ge tid, så måste sjuksköterskan planera sin tid för att 

följa HSL och PSL:s bestämmelser om att bedriva en förebyggande vård.  

Vad sjuksköterskan ska fylla omvårdnadstiden med beskrivs i litteraturstudiens resultat. 

Checklistor ses som en central del i det förebyggande arbetet. Med fokus på det kliniska 

arbetet, menar Fuchs et al. att en checklista leder till en signifikant reduktion av antal 

kateterdagar och antal UVI:er. Resultatet sågs dock inte vara statistiskt signifikant i studien 

(2010), men möjligen relevant för det kliniska arbetet eftersom, Huang et al. (2004); Crouzet 

et al. (2006); Rothfeld och Stickley (2009); Seyhan och Özbas (2017) samt Rosenthal et al. 

(2004) styrker kopplingen mellan minskad UVI och minskat antal kateterdagar.  

En checklista hjälper personal att komma ihåg tillvägagångssätt i ett arbetsmoment. Den 

finns för att säkra upp för den mänskliga faktorn när personal är trött eller ofokuserad. Det 

är viktigt vad som ingår i en checklista, och att de som ska använda checklistan anser att 

informationen är värdefull och till hjälp (Lindh & Sahlqvist, 2012, s. 80). Tycker 

sjuksköterskan att checklistan är värdefull finns chans till god följsamhet. Fuchs et al. visar 

en följsamhet på 75 % till checklistorna (2010). En 100 % följsamhet hade möjligen resulterat i 

en större reduktion av både kateterdagar och kateterrelaterade UVI: er. För en följsamhet till 

100 % kan reflektion till användning av checklistor vara en del i det förebyggande arbetet. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser att följsamhet är en del i den personcentrerade 

vården.  

För att kunna upprätthålla en säker följsamhet är det viktigt med dokumentation så att 

sjuksköterskan kan gå tillbaka och läsa varför en patient får en urinvägskateter eller varför 

den avlägsnas. Samt för att säkerställa att de åtgärder som checklistan resulterar blir 

verkställda. Svensk sjuksköterskeförening (2017) belyser sjuksköterskans ansvar att 

dokumentera i begreppet informatik.  

Samtliga studier visar på att checklistor kan minska kateterrelaterade UVI. Checklistorna i 

studierna är dock inte utformade på samma sätt. Rothfeld och Stickley (2009) utgår från om 

patienten har fått urinvägskatetern enligt en viss indikation. Har patienten det så får 

urinvägskatetern sitta kvar. Fuchs et al. tillsammans med Seyhan och Özbas har checklistor 

som syftar till att göra en helhetsbedömning av patienten för att se om urinvägskatetern 

behövs (2010; 2017). Det gör det svårt att dra en slutsats om vilken checklista som är bäst. 

Fuchs et al. (2010) studie var av deskriptiv karaktär. Här studerades hur en checklista 

fungerade på en avdelning. Bortfallet var högt, och det var sjuksköterskor som avbröt 

deltagandet. Resultatet visade dock på en reduktion av kateterdagar. I Seyhan och Özbas 

samt Rothfeldt och Stickleys studie studerades en checklista som implementerats som en 

intervention. I studierna sågs inget bortfall (2017; 2009). En slutsats om att en checklista kan 

fungera bra, men att följsamheten tenderar till att avta dras.  

Utifrån personcentrering, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, 

säker vård och informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) stärks det att checklistan är 

ett bra verktyg för sjuksköterskans arbete. Checklistorna leder i slutänden till reflektion och 

diskussion om avlägsnande med läkaren. Det är viktigt att checklistan blir ordentligt 

implementerad.  

Att minska antal kateterdagar kommer innebära att sjuksköterskan måste avlägsna katetrar. 

Enligt Socialstyrelsen är det läkaren som har huvudansvaret och som ordinerar om 

patienten behöver en urinvägskateter (SOSFS 2008:1, kap. 4, 2§). Således behöver 

sjuksköterskan samarbeta med läkare för att kunna minska antal kateterdagar och på så sätt 
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reducera frekvensen av UVI:er. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan ska kunna samverka i team. Det innefattar bland annat att komplettera 

varandras kompetenser och att samarbeta mellan olika professioner för att säkerställa 

patientens säkerhet. 

 

Två studier i resultatet redovisar att påminnelse till läkare förebygger infektioner. Praktiskt 

innebar det att hitta faktorer som gör att urinvägskatetern kan tas bort, faktorerna belystes 

genom en form av checklista. I studierna sågs en signifikant skillnad mellan antal 

kateterdagar och antal UVI:er (Hung et al., 2004; Crouzet et al., 2006). Det innebär att 

trovärdigheten till att antal kateterdagar ses som en hög riskfaktor för att utveckla en UVI. 

Ett teamarbete med läkare kring avlägsnandet anses därför vara av stor vikt i det 

förebyggande arbetet. Svensk sjuksköterskeförening (2017) styrker åter teamarbete som en 

del av sjuksköterskans profession.  

Från ett patientperspektiv kan sjukdomslidande förebyggas vid avlägsnande. Eriksson 

(1994) menar att sjukdomslidande kan uppstå till följd av en behandling (s. 83). En 

urinvägskateter är en behandling som kan vara både smärtsam och obekväm (Safdar et al., 

2016). Ett avlägsnande skulle kunna innebära lindring av lidande och reducering av UVI:er.  

 

Om sjuksköterskan planerar sin tid med patienten och använder checklistor så kan arbetet 

vara förebyggande. Ur ett patientperspektiv betyder det mer tid med personal omkring sig. 

Kraska, Weigand och Geraedts (2016) bekräftar i en studie att tillgång till personal är en 

avgörande faktor för att känna sig tillfreds enligt en patientundersökning.  

Även om studier menar att tid är en byggsten i det förebyggande arbetet så måste hänsyn 

till patientens integritet lyftas fram. Den fråga som följer är hur mycket tid sjuksköterskan 

kan lägga på en patient innan integriteten kränks. Erikssons (1994) begrepp om vårdlidande 

menar på att kränkning kan ske på flera sätt. Det kan handla om att ge tid, men att inte se 

patienten när tid ges. Samtidigt som nonchalans vid omhändertagande av intima delar kan 

kränka patienten (s. 86 - 87). Riskfaktorer för att kränka en patient relaterat till det 

förebyggande arbetet finns. Enligt litteraturstudiens resultat bygger en viss del av det 

förebyggande arbetet på verktyg och metoder. För att inte kränka en patient är det av vikt 
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att sjuksköterskan inte endast ser till exempel bladderscan som ett verktyg, utan även 

reflekterar hur verktyget kan användas för att inte överskrida patientens integritet. Carter et 

al. skriver att ett förebyggande arbete vid administrering är att vara två personer, då risken 

för kontaminering av material är mindre (2016). Även om risken för infektion är lägre, kan 

det innebära ett högre lidande för patienten. Administrering av urinvägskateter innebär ett 

blottande av en intim zon, som hos en del kan ses som ett större lidande än själva 

infektionen. Hälleberg - Nyman et al. (2013) beskriver att upplevelsen av genans inför 

exponering av intima delar inför främmande människor kan förekomma.  

PSL kräver att all hälso-och sjukvårdspersonal ska bedriva arbetet enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet (SFS: 2010:659, kap 6, 1§). Sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad 

kring kunskapsutveckling inom omvårdnad och medicin (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Det innebär att om sjuksköterskan ska jobba evidensbaserat så måste kontinuerlig 

utbildning och uppdatering kring nya riktlinjer ske. Carter et al. (2016); Fuchs et al. (2010); 

Seyhan och Özbas (2017); Lee et al. (2007); Rothfeld och Sickley (2010) har genom 

evidensbaserade utbildningar, preventionsprogram och checklistor ledda av sjuksköterskor 

visat på en effektiv åtgärd för att minska kateterrelaterade UVI:er. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) stärker att ett evidensbaserat förhållningssätt är en del av 

professionen.  

Den röda tråden i resultatet är att genom samarbete och verktyg hitta faktorer som gör att 

urinvägskatetern kan avlägsnas. Att beakta är att en urinvägskateter fyller en funktion och 

att vissa patienter faktiskt behöver den. Carter et al. (2016) visar att diskussion om andra 

möjliga alternativ till urinvägskateter ingår i preventionsarbetet. Newman beskriver att det 

finns flera indikationer för en urinvägskateter, bland annat urinretention och 

urininkontinens (2007). Hos denna patientgrupp skulle sjuksköterskan kunna diskutera 

andra alternativ. Rothfeld och Stickley belyser till exempel användning av absorberade 

dynor som ett alternativ (2009). Vid diskussion om andra alternativ bör återigen 

personcentrering ges fokus. Eriksson (1994, s. 86) belyser delaktigheten som en viktig faktor 

för att minska risken för vårdlidande.  
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Frågan som följer är hur sjuksköterskan ska förebygga för de patienter där urinvägskatetern 

behövs och inte kan avlägsnas. Här följer att behovet av kunskap om material är viktigt, 

Chung et al.; Gentry och Cope belyser att val av material har betydelse för uppkomsten av 

UVI (2017; 2005). För sjuksköterskan innebär det att tillämpa rätt material till rätt patient. 

Enligt Socialstyrelsen erhåller sjuksköterskan en formell kompetens (SOSFS 1997: 14), och 

Socialstyrelsen understryker att den personal som ska hantera material måste ha kunskap 

om produkten när det gäller funktion, risker och förebyggande arbete kring att vårdskada 

uppstår vid användning av materialet (SOSFS 2008:1, 8 §, kap. 3). En koppling mellan val av 

material och det förebyggande arbetet kan dras. Carter et al. förstärker hur det fungerar i det 

kliniska arbetet, där en läkare belyser att sjuksköterskan har bättre koll på material (2016). 

Väljer sjuksköterskan det material som ger minst risk till UVI enligt det material som 

framkommit i litteraturstudiens resultat förebygger sjuksköterskan lidande för patient.  

I material vid kateterisering ingår också kateterpåse. I Leone et al. (2000) studeras skillnaden 

mellan sluten och öppen kateterpåse vid urinkateter, vilket inte visade på en stor skillnad. 

Samtidigt har Conway och Larson (2012) gjort en litteraturgenomgång där evidensbaserade 

riktlinjer för att förebygga kateterrelaterad UVI mellan 1980 - 2010 jämförts. I alla riktlinjer 

som framkom i studien rekommenderas användning av slutet kateterpåsesystem vid 

kvarliggande urinvägskateter. I Leone et al. (2000) kan deltagarantalet diskuteras då det var 

relativt små grupper som jämfördes med varandra. Studiens metod var väl beskriven kring 

administrering och skötsel av urinvägskatetern men inte omvårdnadsbehovet hos patienten 

som skulle kunna påverka. Till exempel skriver Socialstyrelsen i ett kunskapsunderlag att en 

sängbunden patient med urinvägskateter har 10 % ökad risk för att utveckla en 

kateterrelaterad UVI (Socialstyrelsen, 2006). En slutsats av vilken kateterpåse som 

sjuksköterskan ska använda, är ett slutet system, eftersom flera riktlinjer belyser detta 

(Conway & Larsson, 2012) och studien av Leone et al. (2000) är för liten för att kunna 

tillämpa kliniskt. 

 

Vad gäller vårdrummet skriver Fryklund et al. (1996) att risken är högre för 

bakterieröverföring mellan patienter med urinvägskateter i tvåbäddsrum än i ett enkelrum. 

Samtidigt skriver Socialstyrelsen (2006) i ett kunskapsunderlag kring att förebygga VRI att 

basala hygienrutiner ska räcka för att förebygga att indirekt och direkt kontaktsmitta 
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uppstår, men de basala hygienrutinerna är lättare att utföra i ett enkelrum. För att 

följsamheten ska vara bra krävs både kontroller och förebilder. Något som även Rosenthal et 

al. (2004) stärker då övervakning och återkoppling ledde till bättre följsamhet av 

handhygien. Värt att nämna är att utrymmet i salen kan vara av betydelse, något som inte 

beskrivs i Fryklund et al. (1996). Socialstyrelsen (2006) skriver att om en extrasäng ställs in i 

ett fyrbäddsrum, alltså fem patienter, så tredubblas risken för smitta då rummet blir för 

trångt. Ska resultatet ses ur ett patientperspektiv kan vård i enskilt rum minska lidande. 

Eriksson (1994) skriver att risk för sjukdomslidande i form av skam och förnedring över att 

vistas i flerbäddsrum (s.85). För sjuksköterskan innebär det att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt för att se hela patienten och kunna bemöta de individuella behoven. 

Kateterpatienter kan vara inneliggande på grund av olika problem, men även patienter som 

inte har urinvägskateter måste beaktas. Förslag på vidare studier skulle kunna vara vilken 

patientgrupp patienter med urinvägskateter skall undvika att dela sal med för att förebygga 

risk för bakterieöverföring och risk för kateterrelaterad UVI. 

Sjukdom och situationen att vara en patient kan påverka en människas livssituation och 

skapa livslidande. Det kan utgöra känslor som rädsla och osäkerhet. För patienten betyder 

det ett lidande som påverkar livet. Vilken sjukdom eller skada patienten har behöver inte ha 

någon betydelse för att känna livslidande. För att säkerställa att all risk för lidande reduceras 

så kan sjuksköterskan se till att patienten är välinformerad, och att patienten erhåller den 

behandling och den vård som varje enskild patient är i behov av (Eriksson, 1994, s. 93 - 95). 

Om sjuksköterskan förhåller sig till kärnkompetenserna, skapas all möjlighet att bedriva en 

patientsäker vård som minimerar riskerna för att utsätta patienter för lidande. Ett 

förhållningssätt med teamarbete och kommunikation samt att fortsätta utbilda sig och 

bredda sin kompetens om klinisk praxis skapar möjlighet för att det förebyggande arbetet 

kring kateterrelaterade UVI:er kan ge resultat.  

Slutsats 

Litteraturstudien belyser att det bästa sättet att förebygga kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner är att hitta faktorer som gör att urinvägskatetern kan avlägsnas. Förslag 

på vidare forskning hos de patienter där urinvägskatetern inte kan avlägsnas. En 
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sammanställning av en checklista har sammanställts (se bilaga 2) utifrån litteraturstudiens 

resultat. Checklistan är ett förslag som kan användas för att identifiera onödig kateterisering 

och på så sätt förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion. 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar  

Databas

Bedömd 

kvalitet 

Författare, 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Studiedesign Antal 

deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

Pubmed 

Medel 

Carter et 

al.(2016), USA  

Undersöka effekten av att 

ha en 

ledningssjuksköterska som 

underlättar för 

sjuksköterskor i de kliniska 

arbetet kring 

akutmottagningens 

preventionsprogram om 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

52,  

(ej angivet) 
Semistrukturerade, 

fokusgruppsintervjuer, 

innehållsanalys 

 

En 

ledningssjuksköterska 

skapar möjlighet att 

engagera till ett 

preventivt arbete kring 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion 

 

Pubmed 

Hög  

Chung et al. 

(2017), Kina  

Analysera effekten av att 

använda en 

urinvägskateter med 

silver- och hydrogel, i 

förhållandet till 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion 

Kvantitativ 

prospektiv 

interventionsst

udie 

306, (ej 

angivet) 

Urininsamling för att 

mäta bakteriuri 

Beskrivande statistik 

Vid användning av 

silver- och hydrogel 

kateter sågs lägre 

frekvens av 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion än 

vid användning av 

vanlig foleykateter  

Pubmed 

Medel 

Crouzet et al. 

(2006), 

Frankrike 

Fastställa vikten av att 

sjuksköterskor dagligen 

påminner läkare om att ta 

bort onödig 

urinvägskateterisering fyra 

dagar efter insättandet  

Kvantitativ 

prospektiv 

interventionsst

udie  

234, (ej 

angivet) 

Klinisk information i 

form av 

infektionskontroll 

Statistisk analys  

En sjuksköterska som 

dagligen påminner 

läkare om att avlägsna 

onödig 

urinvägskateterisering 

reducerar antal 

urinvägskatetrar vilket 

reducerar antal 

urinvägsinfektioner  

Pubmed 

Medel 

Fryklund et 

al. (1997), 

Sverige  

Jämföra 

överföringsfrekvensen av 

bakteriekulturer i urin 

mellan patienter med 

urinvägskateter som blir 

vårdade parvis i samma 

rum eller i enskilt rum 

Kvantitativ 

prospektiv 

interventionsst

udie  

40 (ej 

angivet) 

Urininsamling för att 

mäta bakteriuri  

Statistisk analys  

Högre 

bakterieöverföring 

mellan patienter med 

urinvägskateter sågs 

vid vård parvis än i 

enskilt rum  

Pubmed 

Medel 

Fuchs et al. 

(2010), USA  

Utvärdera effekten av att 

implementera en 

sjuksköterskeledd 

evidensbaserad checklista 

kring kateterrelaterad 

urinvägsinfektion 

Kvantitativ 

retrospektiv 

deskriptivstud

ie  

408 (244) Enkätundersökning  

Beskrivande statistik 

Utvärdering av 

checklistan visade en 

minskning av 

kateterdagar, samt en 

reduktion av 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion. En 

följsamhet på 75 % sågs 

hos de som använde 

checklistan 

Pubmed 

Hög  

Gentry & 

Cope, (2005), 

Storbritannien 

Ta reda på om en silver- 

och hydrogel ateter 

minskar risken för 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion, 

jämförelsevis med en 

kateter utan hydrogel 

beläggning  

Kvantitativ 

interventionsst

udie  

133 (ej 

angivet) 

Urininsamling för at 

mäta bakteriuri  

Statistisk analys  

Silver- och hydrogel 

kateter minskar antal 

urinvägsinfektioner, 

vilket resulterade i 

färre vårddagar och 

minskade 

vårdkostnader 
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Cinahl 

Hög  

Huang et al. 

(2004), Kina  

Utvärdera effekten av att 

sjuksköterskan dagligen 

påminner läkare att 

avlägsna onödig 

urinvägskateterisering fem 

dagar efter insättandet  

Kvantitativ 

interventionsst

udie 

6297 (ej 

angivet) 

Dokumentation i 

datorn 

Statistisk analys  

Daglig påminnelse till 

läkare om avlägsnande 

av 

urinvägskateterisering 

minskar antal 

kateterdagar och antal 

urinvägsinfektioner  

Manuell 

sökning  

Hög  

Lee et al. 

(2007), 

Taiwan 

Utvärdera antal onödiga 

katetrar, antal 

urinretentioner och antal 

urinvägsinfektioner före- 

och efter insättandet av ett 

bladderscan program för 

att bedöma urinvolym 

Kvantitativ 

kvasiexperime

ntell 

interventionsst

udie 

244 (ej 

angivet) 

Bladderscan resultat  

Statistisk analys 

Programmet med 

bladderscan 

resulterade i att antal 

onödiga 

kateteriseringar och 

antal 

urinvägsinfektioner 

sjönk  

Pubmed 

Medel 

Leone et al. 

(2000), 

Frankrike 

Avgöra hur snabbt det tar 

att utveckla bakteriuri vid 

jämförelse av två olika 

kateterpåsesystem 

Kvantitativ 

prospektiv 

interventionsst

udie 

224 (ej 

angivet)  

Urinsamling för att 

mäta bakteriuri  

Statistisk analys  

Ingen signifikant 

skillnad kunde ses av 

bakteriuri mellan de 

två kateter system  

Pubmed 

Hög  

Rothfeld & 

Stickley 

(2010), USA 

Minska antal 

kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner med 

ett program, för att minska 

användandet av 

urinvägskateter  

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

interventionsst

udie 

60 (ej 

angivet)  

Urininsamling för att 

mäta bakteriuri 

Frågeformulär för 

sjuksköterskor 

Statistisk analys  

Reduktion av katetrar, 

reducerar antal 

urinvägsinfektioner  

Pubmed 

Medel 

Rosenthal et 

al. (2004), 

Argentina  

Utvärdera effekten av 

utbildning och 

återkoppling angående 

följsamhet av handhygien 

och katetervård kopplat till 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion inom 

intensivvården  

Kvantitativ 

prospektiv 

interventionsst

udie  

1301 (ej 

angivet) 

Observationer och 

återkoppling  

Statistisk analys 

Interventionen visade 

på bättre följsamhet i 

katetervård, bättre 

följsamhet i 

handhygien och 

reducering av 

kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner  

Pubmed 

Hög 

Seyhan & 

Özbas (2017), 

Turkiet  

Undersöka effekten av att 

utbilda sjuksköterskor till 

att förebygga 

kateterrelaterad 

urinvägsinfektion hos 

patienter som genomgår en 

höftoperation 

Kvantitativ 

semiexperime

ntell 

interventionsst

udie  

60 (ej 

angivet) 

Bedömningsverktyg 

för urinvägsinfektion 

och 

utbildningsprogram 

Statistisk analys 

Utbildning av 

sjuksköterskor i de 

förebyggande arbetet 

kring kateterrelaterad 

urinvägsinfektion leder 

till färre 

urinvägsinfektioner 

och att 

urinvägskatetrar sitter 

kortare tid 

Pubmed 

Medel 

Sujijantararar

at et al (2004), 

Thailand 

Undersöka tre av tio 

stycken 

omvårdnadsriktningar 

som American Nurses 

Association har tagit fram, 

med syfte att identifiera 

det bästa verktyget för 

vårdrelaterad 

urinvägsinfektions  

Kvantitativ 

prospektiv 

deskriptiv 

studie  

902 (ej 

angivet) 

Urininsamling för att 

mäta bakteriuri 

Statistisk analys 

Fler 

omvårdnadstimmar 

per patient leder till 

färre antal 

vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner  
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Bilaga 2. Förslag på checklista för att förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finns en urinvägskateter (Fuchs et al., 2010)? 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

JA 

JA 

JA 

JA 

Har urinvägskatetern suttit i mer än 

fem dagar (Huang et al., 2004)?  

Bladderscan program (Lee et al., 

2006).  

Diskutera med läkare (Fuchs et 

al., 2010). Finns det behov av 

urinvägskatetern (Seyhan & 

Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010)? 

 

Avlägsna 

Har patienten något av följande: 

 Oförmåga att kissa (Rothfeld & Stickley, 

2009; Fuchs et al., 2010).  

 Sår i sakrum (Rothfeld& Stickley, 2009; 

Seyhan & Özbas, 2017; Fuchs et al., 

2009). 

 Immobilisering på grund av kritisk 

sjukdom/kirurgiskt ingrepp (Seyhan & 

Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010). 

 Pre-/postoperativ anledning (Seyhan & 

Özbas, 2017; Fuchs et al., 2010). 

 Kronisk behandling av urinvägskateter 

(Fuchs et al., 2010)  

 Urologisk anledning (Seyhan & Özbas, 

2017; Fuchs et al., 2010).  

 

Urinvägsateter kvar, använd silver- och hydrogel kateter (Gentry & Cope, 2005; Chung et 

al., 2017). Ny bedömning dagligen.   

 


