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Abstrakt 

Bakgrund: Användningen av kvarliggande urinkateter har länge varit en viktig del 
av patientvården, men inte helt utan komplikationer. I samband med 
urinkateterisering ökar risken kraftigt att drabbas av urinvägsinfektion. Den 
vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen på svenska sjukhus är idag 
kateterassocierad urinvägsinfektion. 
 

Syfte: Att beskriva faktorer associerade med prevention av urinvägsinfektioner hos 
patienter i samband med kvarliggande urinkateter.  
 

Metod: Denna studie är utformad som en litteraturöversikt där 10 kvantitativa 
vetenskapliga artiklar ingår. Artiklarna analyserades och sammanställdes till ett 
resultat. 
 

Resultat: Resultatet delades in i fyra huvudkategorier, utbildning för att förebygga 
urinvägsinfektion, sjuksköterskans användande av protokoll och påminnelser,  
indikationer och följsamheter till rutiner samt tids aspektens betydelse. Varje del 
utgör olika perspektiv i arbetet med att förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion. 
Resultatet visade på att ett aktivt arbete mot dessa fyra huvudkategorier minskade 
förekomsten av kateterrelaterad urinvägsinfektion. 
 

Slutsats: Det är av stor betydelse att jobba evidensbaserat och det gör skillnad i 
arbetet med att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Kvarliggande 
urinkateter är idag den dominerande orsaken till vårdrelaterade infektioner, och där 
har sjuksköterskan en mycket viktig roll med att jobba förebyggande. 
  

Nyckelord: förebygga, kvarliggande kateter, sjuksköterska, urinvägsinfektion, 
vårdrelaterad infektion 

 

  
              
 
        
  



 

ABSTRACT 

Background: The use of indwelling urinary catheter has long been an important 
part of patient care, but not without complications. Urinary catheterisation 

increases the risk of suffering from urinary tract infection. The most common 
nosocomial infections in Swedish hospitals today are catheter-associated urinary 
tract infection. 
  

Aim: The purpose of this study is to describe factors associated with the prevention 
of urinary tract infection in patients with inwdelling urinary catheter.  
 

Method: This study is designed as a literature review where 10 quantitative research 
articles were included. The articles were analyzed and compiled into a result. 
  

Result: The results were divided into four main categories, education to prevent 
urinarytract infections, the nurses use of protocols and reminders, indications and 
adherence to rutines and the importance of the timeaspect. Each piece represents 
different perspectives of nurses' work to prevent catheter-related urinary tract 
infection. The results showed that actively work against these four major categories 
decreased the incidence of catheter-related urinary tract infection. 
Conclusion: Working with evidence-based nursing is of great importance and 
makes a difference in efforts to reduce the prevalence of healthcare-associated 
infections. The most common cause of healthcare-associated infections is long-term 
catheterization, and here the registered nurse has a very important role to play in the 
prevention of such infections. 
  
  

Keywords: hospital acquired infection, indwelling catheter, nurse, prevention, 
urinary tract infection 
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Bakgrund 

Vårdrelaterade infektioner 

Vårdrelaterade infektioner uppstår under eller efter vård på sjukhus och kan, 
förutom patienter, även smitta personal. En av de främsta anledningarna till att 
spridningen av dessa infektioner är svår att stoppa beror på brister i handhygien hos 
sjukhuspersonal. Andra orsaker till smittspridning är kunskapsbrist, bristande 
undervisning och information samt hög omsättning av personal. De vanligast 
sjukhusförvärvade infektionerna är urinvägsinfektion, nedre luftvägsinfektion, 
postoperativ sårinfektion samt septikemi där urinvägsinfektion ligger i topp (Almås 
et al. 2011, 60-61). 
 

Användandet av kvarliggande urinkateter har länge varit en viktig del av 
patientvården, men inte helt utan komplikationer. Idag är den vanligaste 
förekommande vårdrelaterade infektionen kateterassocierad urinvägsinfektion, 
dessa infektioner står för hela 40% av alla sjukhusförvärvade infektioner (Mori 
2014). Den kliniska bilden påvisar att kateterns varaktighet och infektionsrisk är 
proportionellt relaterade till varandra. Risken för patienter att förvärva en 
kateterrelaterad infektion stiger med cirka 5% för varje dag som går efter insättning 
av katetern. Infektioner relaterade till kateterisering kan dock minskas kraftigt med 
aktiva insatser (Socialstyrelsen 2015). 
 

Urinvägsinfektion 

En vårdrelaterad urinvägsinfektion innebär bakterier i urinen hos en patient 48 
timmar eller mer efter inskrivning på sjukhus och detta ska i största möjliga mån 
förebyggas. Identifierade riskfaktorer är kvarliggande kateter, förekomst av resurin 
samt användning av inkontinensskydd (Edberg och Wijk  2014). Den kvarvarande 
katetern i blåsan stör de normala mekanismerna som skyddar mot infektioner. På 
grund av kateterslangen och dess kvarliggande ballong som gör att katetern håller sig 
på plats, skapas en ansamling av en liten mängd urin kvar i blåsan. Denna 
urinsamling som blir kvar och inte har förmåga att lämna blåsan, är idealisk för 
bakterier att utveckla sig i (Pratt och Pellowe 2010). Enligt Ericson (2012, 640) 
beräknas alla med kvarliggande urinkateter ha bakterier i urinen 10-14 dagar efter 
insättning. Infektionsrisken ökar kraftigt för varje dag som katetern ligger kvar i 
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urinblåsan. Trots att stora ansträngningar görs inom vården för att förhindra att 
patienter drabbas av infektion i samband med kateterisering, lyckas urinen sällan 
hållas bakteriefri. 
  

Anatomins betydelse 

Den anatomiska skillnaden med längden på män och kvinnors urinrör skapar olika 
komplikationer och rekommendationer för insättning mellan könen. Kvinnans 
urinrör är endast cirka 4 cm, medan mannens urinrör kan mäta upp till 18-20 cm 
(Cochran 2007). Kvinnans kortare urinrör leder till en förhöjd risk att drabbas av 
kateterassocierad infektion, då ytan med skyddande barriär mot stigande bakterier 
är mindre. Även anatomiskt sett att urinrörets mynning hos kvinnor är nära belägen 
ändtarmen, påverkar risken för uppkomst av infektion (Wilson 2016). 
  

Sjuksköterskans roll och omvårdnad 

Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor fyra huvudområden 
gällande sitt ansvar. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa 
samt lindra lidande (icn–International Council of Nur-ses 2012). I samband med att 
förebygga vårdrelaterade infektioner innebär detta främst att tillämpa basala 
hygienrutiner. Här ingår att ej använda smycken på händer eller underarmar på 
arbetstid, använda kortärmad arbetsdräkt samt att bära engångshandskar vid risk för 
kontakt med kroppsvätskor. Engångsplastförkläde skall användas om risk finns att 
arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor  och slutligen skall god 
handhygien tillämpas i form av handtvätt vid synlig smuts och händerna skall spritas 
före- och efter allt omvårdnadsarbete, även när engångshandskar använts 
(Socialstyrelsen 2015). Arbetet som sjuksköterska ska oberoende av 
verksamhetsområde eller vårdform baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet 
samt bygga på ett etiskt förhållningssätt. Allt detta ska utformas efter gällande 
författningar som lagar, förordningar, föreskrifter och övriga riktlinjer 
(Socialstyrelsen 2005). 
I en studie av Curtis (2008) har 11 huvudkategorier samt 48 underkategorier med 
omvårdnadsåtgärder sammanställts för att hjälpa sjuksköterskan att förebygga 
sjukhusrelaterade infektioner. Några av aspekter som tas upp är god handhygien och 
följsamhet av hygienrutiner, vikten av god nutrition, tillräcklig bemanning, rätt 
hantering av urinkateter, antiseptisk teknik, val av kateter samt placering vid 
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insättande av central venkateter. 
Som sjuksköterska finns det fyra stora huvudpunkter att beakta för att förebygga 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Viktigt är att undvika ett överanvändande av 
urinkateter, det ska finnas ett klart och tydligt syfte med insättandet. En annan 
huvudpunkt är att använda sig av aseptisk teknik vid insättandet, och att även utöva 
evidensbaserad teknik vid handhavandet av katetern. Slutligen är det viktigt att 
undvika långvarig behandling. Det ska alltså finnas en klar plan för när katetern bör 
avlägsnas (Dailly 2011). 
För att minimera risken av införande av bakterier i urinblåsan i samband vid 
insättandet av urinkateter, bör katetern endast insättas av utbildad personal. Det 
viktigaste sättet att förebygga infektion är handhygien, som ska utföras före och efter 
insättning eller vid handhavande av kateter anordningen. Kvarliggande katetrar bör 
införas med hjälp av aseptisk teknik och med en steril utrustning. När urinkatetern 
har införts med hjälp av denna aseptiska tekniken, bör alla åtgärder användas för att 
upprätthålla ett slutet system av dränering. Vid frånkoppling av 
urinuppsamlingspåsen eller om ett läckage inträffar, använd aseptisk teknik och 
steril utrustning för att ersätta katetern och det slutna systemet (Herter och Kazer 
2010). I en studie av Fink et al. (2012) visar resultatet att  förebyggande metoder som 
vanligen följs för att förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion är handskar (97%), 
handtvätt (89%), att upprätthålla en steril barriär (81%), och med hjälp av en no-
touch införingsteknik  av katetern (73%). 
Vid val av katetertyp skall sjuksköterskan ta hänsyn tas till eventuell allergi eller 
överkänslighet, mot tex latex, hos patienten, hur länge katetern skall sitta samt av 
vilken anledning katetern sätts. Minsta möjliga storlek skall användas vilket hos en 
vuxen man eller kvinna motsvarar mellan 12-14 Ch (Charriere) (Yates 2016). 
  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva faktorer associerade med prevention av 
urinvägsinfektioner hos patienter i samband med kvarliggande urinkateter.  
 

 
 



 

4 

Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt där 10 kvantitativa vetenskapliga artiklar ingår. 
En av de tio artiklarna innehöll både kvantitativ och kvalitativ data, ur denna artikel 
valde vi att endast ta med det kvantitativa innehållet. För att besvara på det 
utformade syftet kommer resultat från tidigare kvantitativ studier/forskning 
sammanställs. Uppsatser styrs vanligtvis mot litteraturstudier eftersom de håller sig 
fysiskt utanför hälso- och sjukvården och skapar därav inga störningsmoment i 
verksamheten (Olsson 2011, 145). Denna litteraturöversikt gav en övergripande bild 
över det nuvarande kunskapsläget inom det valda omvårdnadsrelaterade området. 
                    

Litteratursökning                                                                                                                                

Artikelsökningar är gjorda i de medicinska respektive omvårdnads baserade 
databaserna Pubmed och Cinahl. För att vetenskapliga artiklar ska finnas tillgängliga 
för andra forskare att ta del av är det viktigt att de kan hittas i existerande söksystem 
som tex CINAHL eller international nursing index (Olsson 2011, 267). Sökord i form 
av  Medical Subject Headings (Mesh-termer) från Karolinska Universitets biblioteket 
användes. Specifika mesh-termer vi använt oss av är “indwelling catheter”, “urinary 
catheterization/ catheters”, “urinary tract infections”. Övriga sökord som användes 
var “nurses prevention”, “indwelling urinary catheter AND associated infections AND 
common”. 
  

Artikelsökningarna avgränsas med att specificera sökningarna på vuxna, 
publiceringsår tidigast 2006 och engelska. Boolesk sökteknik i form av orden NOT 
användes för att avgränsa sökningarna ytterligare. Eftersom vår studie är inriktad på 
vuxna användes det som en avgränsning. En översikt över sökningen och utvalda 
artiklar redovisas i tabell 1. 
 

För att artiklarna skulle inkluderas i denna studie skulle de relatera till 
urinvägsinfektion kopplat till kvarliggande kateter samt arbetet med att förebygga 
detta. Artiklarna skulle vara peer-reviewed. Aktuell forskning söktes genom att 
avgränsa resultatet till artiklar publicerade mellan år 2006-2016. Endast de artiklar 
som håller medel och hög kvalité efter kvalitetsgranskningen inkluderades denna 
studie. Artiklar som var inriktade på patientens eller anhörigas perspektiv 
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exkluderades samt artiklar som var inriktade på medicinska behandlingar med 
läkemedel som exempelvis antibiotika. 
   

  

Urval 

  

Artikelurval 
Artiklarna till studien valdes ut genom ett urval bestående av fyra steg. Ett första 
urval gjordes och artiklarnas titlar i sökningen lästes för att göra en bedömning om 
de motsvarade syftet. I urval två vars artiklarnas titlar som stämde överens med 
frågeställningen, lästes även abstrakten igenom. De artiklar vars abstrakt ansågs vara 
relevanta för litteraturgranskningen, ingick i urval 3 och hela artikeln lästes igenom i 
sin helhet. Urval 4 bestod av artiklar som besvarade studiens syfte och höll en 
hög/medelhög kvalitet efter kvalitetsgranskningen, se bilaga 1. 
 

Kvalitetsgranskning 

De kvantitativa artiklarna som valdes ut till studien genomgick en 
kvalitetsgranskning. Till denna kvalitetsgranskning användes bedömningsmallen för 
studier med kvantitativ metod (Olsson 2011, 284) En kvalitetsgranskning där den 
vetenskapliga kvaliteten på artiklarna graderades med låg, medel eller hög kvalitet 
De artiklar som höll medelhög och hög kvalitet granskades på varsitt håll och 
sammanställdes sedan tillsammans, se bilaga 2. 
  

Analys                                 ‘ 

Till de 10 kvantitativa artiklarna som valdes ut och ingick i studien användes 
metoden av Friberg (2006). Friberg beskriver denna analysprocess med tre steg. 
Först lästes artiklarna igenom, var och en för sig, ett flertal gånger för att få en 
övergripande bild av innehållet. Därefter identifierades liknande innehåll i texterna 
och detta delas in i kategorier eller teman. Kategorierna namnges sedan utifrån dess 
innehåll. Den sista delen i analysprocessen innebär att kategorierna eller teman som 
skapats återigen ses i sin helhet och på så sätt framställs ett så korrekt resultat som 
möjligt (Friberg 2006, 145-146). Fokus låg på att ta ut det som svarade på syftet, och 
detta hittades i studiernas resultat. Artiklarna skrevs ut för att få en tydligare 
överblick och sedan användes överstrykningspennor. Resultatet delades sedan in i 
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grupper med liknande innehåll och utifrån detta skapades fyra huvudkategorier som 
slutligen bildade studiens resultat. 
 

  

  

Forskningsetik     

Några av de artiklar som använts i studien har redovisat att de godkänts av en 
etikprövningsnämnd medan största andelen artiklar endast angett att deltagarna 
själva gett sitt medgivande till att delta i studien. Dock hade vissa tidskrifter på sin 
hemsida presenterat att de uppfyller de etiska kraven. Det hade därför varit av god 
vikt om forskarna i de inkluderade studierna mer utförligt och nyanserat beskrivit 
sina etiska ställningstaganden. 
Helsingforsdeklarationen innehåller riktlinjer för humanforskning. Det finns två 
viktiga krav att beakta i samband med humanforskning, kunskapskravet, alltså ökad 
kunskap samt skyddskravet som innebär att forskarna ska upprätthålla deltagarnas 
handlingsfrihet och integritet (Olsson 2011, 86). Enligt Lagen om etikprövning av 
forskning innebär bland annat att forskning endast får godkännas om de mänskliga 
rättigheterna samt grundläggande friheterna respekteras samt att hänsyn tas till 
människovärdet. Lagen innebär även att om en deltagare i studien när som helst vill 
avbryta sin medverkan måste detta respekteras (Codex 2016). 
                                                                                     

Resultat                  

Denna litteraturstudie sammanställdes av 10 vetenskapliga artiklar med kvantitativ 
design. Fyra huvudkategorier togs fram. Dessa var utbildning för att förebygga 
urinvägsinfektion, sjuksköterskans användande av protokoll och påminnelser,  
indikationer och följsamheter till rutiner samt tidsaspektens betydelse. 
  

Utbildning för att förebygga urinvägsinfektion 

Med hjälp av utbildning för sjuksköterskor kan tiden med kateter förkortas och 
därmed även förekomsten av urinvägsinfektion kopplad till kvarliggande kateter 
minskas (Janzen et al., 2016, Oman et al., 2012, Conner et al., 2013). I en studie med 
före- och efter kontroll av Janzen et al. (2016) hölls utbildningstillfällen för att 
uppmärksamma vikten av att avveckla urinkatetrar när de inte längre är nödvändiga. 
Sköterskor och läkare uppmanas att diskutera varje patients enskilda behov av 



 

7 

fortsatt kateterbehandling. Sköterskor uppmuntrades även till att påminna läkarna 
om att avveckla onödiga katetrar. Innan interventionen, som bland annat bestod av 
utbildning, drabbades fyra patienter (5,4%) (p=0,04) av kateterrelaterad 
urinvägsinfektion medan noll patienter drabbades efter interventionen vilket visade 
på en signifikant minskning. 
På en av de två avdelningarna som studerades i en studie med tre faser, minskade 
antalet dagar med kateter per patient signifikant från medelvärde 3.01 sd: 3.3 till 
medelvärde 2.2 sd: 2 (p= .018). Detta uppnåddes genom utbildning med bland annat 
kompetensbaserad träning gällande bladder-scanning samt rätt teknik vid 
urinprovstagning från kateter. Data samlades in angående duration av kvarliggande 
kateter samt förekomst av kateterassocierade urinvägsinfektioner, sedan utfördes en 
intervention bestående av revidering av sjukhusets policy angående katetersättning 
och kateterhantering. Ny data om katetrarnas duration samt förekomst av 
urinvägsinfektioner samlades in på nytt. Slutligen genomfördes en intervention som 
fokuserade på åtgärder och utbildning på två specifika avdelningar och efter detta 
samlades slutgiltig data in som sedan sammanställdes till studiens resultat. Siffrorna 
för kateterrelaterad urinvägsinfektion var för låga för att uppnå signifikant 
minskning (Oman et al. 2012). 
I en studie med en interventions grupp och en kontrollgrupp användes ett 
evidensbaserat, sjuksköterskans användande av protokoll för tidigt avvecklande av 
katetrar vilket krävde att sjuksköterskorna bedömde en patients behov av kateter 
längre än 48 timmar. Läkarnas godkännande för att ta bort katetrarna behövdes inte. 
Utbildningen som hölls i samband med introduktionen av protokollet bestod av 
vikten av att använda evidensbaserade protokoll, informera sköterskorna om den 
aktuella forskningen och resultaten som lett fram till protokollet samt mail och 
diskussionsmöten som påminnelser. I kontrollgruppen ökade antalet dagar med 
kateter från 14, 144 till 25, 944 medan antalet dagar i interventionsgruppen 
minskade från 23, 598 till 13, 780 mellan period 1 och period 2. Detta resulterade i 
att antalet dagar med kateter minskade signifikant mellan interventions- och 
kontrollgruppen (p=.016) (Conner et al. 2013). 
I en studie med två perioder, där period ett bestod av observationer av patienter med 
urinkateter för att få uppfattning om användningen av dessa samt riskerna med 
kvarliggande urinkateter. Personalen på avdelningen var ej medvetna om syftet med 
observationerna. Period två bestod av utbildningstillfällen för läkarna, 
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sjuksköterskorna och undersköterskorna innehållande resultat från period ett samt 
lämpliga och olämpliga indikationer för kateter, underhållning av katetern, 
observationer av patienterna  samt inläggning av påminnelser av kateterns närvaro i 
patienternas journaler. Personalen var här medvetna om syftet med interventionen. 
Totalt 333 patienter med kvarliggande urinkateter observerades, 169 patienter under 
period 1 och 164 patienter under period 2. Interventionen resulterade i en signifikant 
minskning av kateterassocierad urinvägsinfektioner från 31 stycken under period ett 
till 16 stycken under period två (p=0.025) (Ternavasio-de la Vega et al., 2016).  
 

 

Sjuksköterskans användande av protokoll och påminnelser 

Genom tydlig dokumentation i form av protokoll och kriteriebaserade blanketter hos 
patienter med urinkateter reducerades användandet av kateter och vårdrelaterad 
urinvägsinfektion (Chen et al., 2013, Crouzet et al., 2007, Parry, Grant & Sestovic, 
2013). Med hjälp av specifika protokoll för kateterisering samt påminnelser från 
sjuksköterskor till läkare kan förekomsten av kateterassocierad urinvägsinfektioner 
minskas hos patienter med kvarliggande urinkateter (Crouzet et al., 2007, Parry, 
Grant och Sestovic, 2013). Crouzet et al. (2007) visade även genom sin intervention 
att antalet dagar med kateter minskade signifikant (p=0.002) på två av fem 
avdelningar samt var konstant på de resterande tre avdelningarna som ingick i 
studien. Under observations fasen observerades vilken dag efter kateterisering som 
förekomsten av urinvägsinfektion var högst. Interventionsfasen innebar att 
sjuksköterskorna påminde läkarna om att ta bort onödiga urinkatetrar fyra dagar 
efter deras insättande samt dagligen efter det. Både frekvensen (p= 0.003) och 
incidensen (p= 0.03) av urinvägsinfektion minskade signifikant mellan observations- 
och interventionsfasen. 
  

Chen et al. (2013) visar i sin randomiserad kontrollstudie att, med hjälp av protokoll 
för påminnelse av indikationer för kateterisering minskade förekomsten av 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner med 48 % (P=. 009) i interventionsgruppen. 
På Stamford Hospital i Connecticut genomfördes en 36 månader lång studie. 
Projektet började med sjuksköterskornas användning av protokoll för borttagning av 
urinkatetrar. Detta utvecklades sedan till ett standardiserat protokoll för hela 
sjukhuset. En speciell modul infördes även i journalsystemet för att påminna läkarna 
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om kateterns närvaro, dess indikation samt behovet av en plan för dess avveckling. 
Från varje avdelning rapporterades varje vecka användandet av katetrar samt 
förekomsten av kateterasssocierade urinvägsinfektioner på ett internt forum. 
Användandet av urinkatetrar minskade med 22 % (p<0.01) under interventionen och 
det totala användandet av katetrar minskade med 50 % samt minskade förekomsten 
av kateterrelaterade urinvägsinfektioner med 70 % under den treåriga interventionen 
vilket var signifikant (Parry, Grant & Sestovic 2013). 
                                                                                    
  

Indikationer och följsamheter till rutiner 

Antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner i samband med kvarliggande urinkateter 
visade på en ökning hos patienter där det förekom en felaktig eller oklar indikation 
för kateterisering (Apisarnthanarak et al., 2007, Elpern et al., 2009).  
En 6 månaders intervention gjordes på en avdelning med 21 platser där dagliga 
utvärderingar av gällande rekommendationer för kateter indikationer gjordes. Enligt 
rekommendationerna skulle urinkatetrar hos alla patienter som ej uppfyllde 
kriterierna, tas bort. Data som samlades in under interventionen bestod av duration 
samt passande- och opassande indikationer för kateterisering. Även förekomst av 
kateterassocierad urinvägsinfektioner samlades in. Den främsta orsaken till att 
sjuksköterskor satte kateter mot rekommendation var inkontinens. Även övervikt, 
bekvämlighet för patienter som kände obehag samt enligt patientens önskemål 
visade sig vara orsaker som påvisades felaktiga för indikation. Resultatet visade en 
signifikant minskning i antalet kateter dagar per månad (före m=311.7 sd= 56.4 
under m= 238.6 sd= 30.2) (p=.01) samt att förekomsten av kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner minskade före (m= 4,7 sd= 2,5 under= 0 sd= 0) (p=<.001) 
(Elpern at al. 2009).  
  

Apisarnthanarak et al. (2007) visade i sitt resultat att av de 895 patienter som deltog 
i studien framkom det att 131 patienter (15%) hade en felaktig indikation för 
kateterisering. Av dessa 131 patienter utvecklade 108 stycken urinvägsinfektion 
medan endast 21 patienter av de 764 stycken med rätt indikation för kateterisering 
utvecklade urinvägsinfektion. Rätt indikation för kateterisering var av största vikt. 
Korrekta indikationer för kateterisering var, urin obstruktion,  urinretention, ständig 
urinmätning av kritiskt sjuka patienter, akut njurinsufficiens, pre operation 
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insättning, patienter i livets slutskede samt urininkontinens med en risk för 
omfattande hudskada.  Även Janzen et al. (2013) listar i  sin studie korrekta 
indikationer för insättande av kvarliggande urinkateter. Följande indikationer var 
övervakning av urinutsöndring hos kritiskt sjuka patienter, urinretention , blödning 
vid urinvägsinfektion, bekvämlighet för döende patienter samt immobilitet hos 
patienter. Övervakning av urinutsöndring visade sig stå för majoriteten av dessa 
lämpliga indikationer för urinkateter.  Studien konstruerades som en före och efter 
jämförelse, alltså en pre/post intervention. Under de båda perioderna samlades data 
från samtliga patienter med urinkateter in. Denna data bestod av ålder, kön, diagnos, 
varaktighet av kateter, antal inneliggande dagar på sjukhuset och den initiala 
indikationen för insättning av urinkatetern. 
Totalt ingick 149 patienter i studien. Innan interventionsperioden fick 74 patienter 

(18,6%) en urinkateter insatt och efter interventionsperioden fick 75 patienter 
(17,9%) en kateter insatt. I detta resultat framkommer det att endast ett fåtal 
urinkatetrar sattes in med en initialt olämpligt indikation (10,8 % innan 
interventionen och 5,3% efter interventionen (p=0,22). Innan interventionen  
utvecklade fyra patienter kateterrelaterad urinvägsinfektion, medan ingen patient 
drabbades av kateterrelaterad urinvägsinfektion efter interventionen (p=0,04).  
 

I en studie av Marra et al. (2011) undersöktes följsamheten till rutiner, reducering av 
kateter och därav reducering av vårdrelaterade infektioner. Åtgärderna undersöktes 
inom två faser. I fas ett använde man sig av aseptisk teknik och 2% klorhexidinsprit 
vid rengöring av huden. Urinkatetrarna var inte rutinmässigt kontrollerade. Katetern 
låg kvar i blåsan tills man ansåg att den inte längre var nödvändig eller att en 
biverkning krävde dess avlägsnande. I fas två använde  sjuksköterskor vid 
kateterisering sig av sprit för händer och hud, antiseptisk tvätt, sterila katetrar och 
sterila handskar. En sjuksköterska kontrollerade varje dag alla patienter med 
kvarliggande urinkateter och rådfrågade ansvarig läkare om katetern var nödvändig 
eller om den kunde avlägsnas. Resultatet visade på en signifikant minskning av 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner från 15,3 till 12,9 på  vårdavdelningen (p= 
.014) och 7,6 till 5,0 på intensivvårdsavdelningen per 1000 kateter dagar  (p= .001). 
  

 

 



 

11 

Tidsaspektens betydelse 

Apisarnthanarak et al. (2007) visar i sin studie att kateterassocierade 
urinvägsinfektioner utvecklades hos 129 av 895 patienter, 14 %. Antalet dagar från 
att katetern placerades i urinblåsan till att patienterna utvecklade urinvägsinfektion 
var fem dagar. I en studie av Oman et al. (2012) ingick tre faser vid undersökning av 
275 patienter med kvarliggande urinkateter. Vid fas ett samlades data in gällande 
duration av kvarliggande urinkateter samt förekomst av kateterrelaterad 
urinvägsinfektion. Vid fas två reviderades sjukhusets riktlinjer för katetersättning 
med hjälp av den i dåläget bästa evidensbaserade forskningen. I slutet på fasen 
samlades data återigen in gällande kateterns duration samt förekomst av 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Slutligen bestod fas tre av utbildning av olika 
slag.  Antalet dagar med kateter minskade totalt från 4o0 dagar till 305 dagar med 
hjälp av interventionerna. Det gav en signifikant minskning mellan de tre faserna 
(p=.018) .  
Genom en studie med en kontroll- och en interventionsgrupp, där legitimerade 
sjuksköterskor använde sig av ett protokoll för att bedöma patienters behov av 
urinkateter längre än 48 timmar, minskade genomsnittslängden för kateterisering 
signifikant mellan de två grupperna. Interventionsgruppen innan (m=4,96 sd= 2,53) 
och efter (m= 3,26 sd= 1,77) I kontrollgruppen ökade medellängden från (m= 5,23 
sd= 3,92) innan till (m=5,45 sd= 3,94) (p= .016) efter interventionen. 
Kontrollgruppen använde sig av de standardiserade riktlinjerna för kateterisering 
som sjukhuset hade medan interventionsgruppen använde det utformade protokollet 
(Conner et al. 2013). 
  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer associerade med 
prevention av urinvägsinfektioner hos patienter i samband med kvarliggande 
urinkateter. Ämnet valdes med tanke på den höga förekomsten av urinkateterisering 
av patienter. Då urinvägsinfektion på grund av kateterisering, är den vanligast 
förekommande vårdrelaterade infektionen, var detta något vi ville studera djupare i 
syfte att senare i rollen som sjuksköterska aktivt kunna förebygga detta. 
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Metoddiskussion 

Studien genomfördes i form av en kvantitativ litteraturstudie eftersom syftet med 
studien starkt kopplas till sjuksköterskans praktiska arbete samt åtgärder. Artiklar 
med kvantitativ design anses vara en styrka då denna design möjliggör att analysera 
generella vårdåtgärder till skillnad från en kvalitativ design där man fokuserar på 
upplevelser och att skapa förståelse för detta inom valt ämnesområde. Vid studier 
med kvantitativ ansats grundar sig resultaten på ett stort antal individer och ett 
begränsat antal variabler. Dessa resultat är generella och har entydiga, valida och 
reliabla variabler (Olsson 2011, 18) Om studien genomförts med kvalitativ ansats 
hade syftet passat till att beskriva sjuksköterskans enskilda erfarenheter i det 
preventiva arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektion, i samband med 
kvarliggande kateter. Samtliga 10 artiklar lästes och analyserades först enskilt för att 
sedan läsas och analyserad tillsammans. På så sätt har risken för eventuella 
feltolkningar minimerats och ger styrka till metodens utförande. 
 

Flertalet av de studier som uppnått kriterierna för att användas i denna 
litteraturöversikt var gjorda under de senaste fem åren. Detta var ett medvetet val för 
att få fram den mest aktuella och senaste forskningen inom ämnet. 
 

Samtliga av våra valda artiklar är engelskspråkiga, vid de tillfällen där texten var svår 
att tolka  användes lexikon till vår hjälp. För att undvika dessa felaktiga tolkningar 
och förvrängningar som kan uppstå lästes även artiklarna på skilda håll för att senare 
kunna jämföra resultaten med varandra. 
 

Att granska de valda artiklarna utifrån gransknings protokollet (Olsson 2011, 285)  
ansågs lämpligt då både kvantitativa, såväl experimentella som icke-experimentella, 
och kvalitativa studier kunde granskas med hjälp av denna metod. Detta stärker 
granskningen och därav trovärdigheten på en säker tolkning av artiklarna. De 
artiklar med låg kvalitet på grund av för låga poäng i kvalitetsgranskningen samt de 
som inte svarade upp mot det valda syftet sorterades bort. 
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Resultatdiskussion 

De fyra kategorierna som tas upp i resultatet är alla kopplade till sjuksköterskans 
ansvarsområde. Resultatet i litteraturöversikten visar en rad åtgärder som är av stor 
betydelse i sjuksköterskans arbete för förebyggandet av kateterassocierad 
urinvägsinfektion. I denna diskussion lyfts de viktigaste delarna från resultatet och 
kopplas till Erikssons caritativa teori samt annan empirisk forskning.  
 

I litteraturstudien framkom det att med hjälp av utbildning och öppenhet mellan 
olika yrkesgrupper inom området urinkateterisering kan urinvägsinfektioner i 
samband med kateterisering minskas. ICN´s etiska kod  (icn–International Council 
of Nur-ses 2012) för sjuksköterskor beskriver att i sjuksköterskans ansvarsområde 
ligger ett personligt ansvar och att genom ett livslångt lärande bibehålla sin 
yrkeskompetens. Detta indikerar att utbildning och därigenom en personlig 
utveckling är av största vikt för att kunna upprätthålla ett gott kvalitetsarbete. 
Studier visar att utbildningen bland annat innehöll tillvägagångssätt vid bladder 
scanning, påminnelser om vikten av att jobba evidensbaserat samt rätt teknik vid 
urinprovstagning. I en studie av Krein et al. (2013) framkom det att brist på 
engagemang hos sjuksköterskorna samt brist på kunskap om den risk en urinkateter 
faktiskt utgör för patientens hälsa och välmående ledde till att katetrarna inte 
avvecklades som de borde. En lösning på detta problem var att fokusera på 
fördelarna av att tidigt avveckla katetern samt att utse en sjuksköterska som var 
engagerad i kateterfrågan och kunde inspirera och informera sina arbetskamrater. 
 

I en studie av Salamon (2009) visade sig utbildning för vårdpersonalen vara en av de 
viktigaste faktorerna för att minska förekomsten av kateterassocierad 
urinvägsinfektioner. Personalen fick internetbaserad utbildning som bestod av 
evidensbaserad fakta. En del av utbildningen var inriktad mot personal utan 
legitimation och den andra delen riktade sig till personalen som satte in 
urinkatetrarna.   
 

Vad som tydligt framkommer i litteraturstudiens resultat är tids aspektens betydelse 
vid kvarliggande urinkateter. En kortare behandlingstid med kvarliggande kateter 
minskar kraftigt risken att drabbas av urinvägsinfektion. En studie om tidigt 
avvecklande av urinkatetern efter operation visade att patienter som blev av med sin 
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kateter direkt efter operationen i mindre utsträckning drabbas av urinvägsinfektion 
och obehag i urinvägarna än de patienter som hade kvar sin kateter mer än 24 
timmar (Sekhavat et al., 2008). Vi anser utifrån studiens resultat att vi i vår 
kommande roll som sjuksköterska, alltid bör ifrågasätta behovet av kateter och andra 
metoder än kateterisering bör övervägas. 
Vår upplevelse är att det under sjuksköterskeutbildningen läggs stor vikt vid att 
jobba evidensbaserat samt att följa rutiner. Högt arbetstempo i samband med 
personalbrist och hög beläggning på avdelningarna leder dock till att detta inte följs 
fullt ut på vårdavdelningarna. Vilket i sin tur leder till att risken för kateterrelaterad 
urinvägsinfektion ökar. 
Eriksson pratar om evidens i form av två olika begrepp. Den yttre evidensen innebär 
att sjuksköterskans handlingar och aktiviteter som utförs inom vården görs på ett 
etiskt och kunskapsbaserat sätt. Den inre evidensen kopplas till patientens 
erfarenhet av vården som den enskilde får, att denna uppfyller patientens vårdbehov 
samt att individens värdighet behålls (Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 86). 
Författarna av denna litteraturstudie anser att den yttre evidensen behöver stärkas, 
att vi som sjuksköterskor måste tänka på att jobba utifrån aktuella 
rekommendationer när det kommer till kateterhantering, även att kritiskt granska de 
riktlinjer som finns för att säkerställa den kvalité på vård som vi ger.  
 

Användandet av ett sjuksköterskedrivet protokoll visade att behandlingstiden med 
kateter förkortades samt att förekomsten av urinvägsinfektion minskade. Protokollet 
studerade bland annat insättningsdatum av katetern samt duration och indikation i 
samband med kateterbehandling. Även Johnson et al. (2016) studerar vikten av 
sjuksköterskedrivet protokoll. Huvudfokus i protokollet var sjuksköterskors fokus på 
ett tidigt kateterutsättande, samt vård och utbildning av personal kring rutiner, 
skötsel och underhåll av kateterhantering i syfte att minska förekomsten av 
kateterassocierade urinvägsinfektioner. Protokollet resulterade i en tydlig minskning 
av dessa kateterassocierade urinvägsinfektioner.  Ett införande av protokoll eller 
förslagsvis checklistor anser vi vara ett tryggt, enkelt och även relativt billigt redskap 
som bör implementeras på svenska sjukhus för sjuksköterskor, då de i så pass stor 
utsträckning visar på förebyggande och minskning av  kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner.  
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Litteratustudien visar att införandet av en speciell modul i patientjournalen för att 
påminna läkaren om kateterns närvaro hade god effekt. Detta var något som även 
belystes i en studie av Bruminhent et al. (2010) Genom att placera en lapp i varje 
patients journal för att  påminna läkare att ta bort alla onödiga urinkatetrar 
minskade förekomsten av kateterassocierad urinvägsinfektioner signifikant. I en 
studie av Baillie et al. (2014) genomfördes en intervention där man utvärderade 
effekten av en modul införd i patientjournalerna för att påminna om kateterns 
närvaro, dess indikation och vikten av att regelbundet bedöma dess nödvändighet. 
Interventionen resulterade i minskad förekomst av urinkatetrar samt en signifikant 
minskning av kateterassocierad urinvägsinfektioner.  
Reflektioner kring detta är att det idag på svenska sjukhus inte är särskilt tydligt i 
patientjournalerna att de behandlas med en kvarliggande urinkateter. Vi anser att 
detta borde dokumenteras mer noggrant i journalen så att det tydligt framgår datum 
för insättandet av urinkateter likaväl som andra infarter. Det är inte heller vanligt 
förekommande att det upprättas en tydlig behandlingsplan gällande urinkateter hos 
varje patient, så att patienten får information och därav delaktighet i sin 
kateterbehandling. Eriksson menar att i en vårdande gemenskap kommer 
delaktigheten inte bara till uttryck genom att patienten är delaktig i sin 
vårdplanering. Delaktighet blir här kopplat till upplevelsen av att vara delaktig i sin 
vård, och även upplevelsen av att andra är det. Detta lindrar lidandet (Wiklund 
Gustin och Lindwall 2014, 85). 
 
Urinvägsinfektion leder till ökat lidande för patienten och därför kan dessa 
interventioner i sin tur leda till att detta lidande minskas, vilket Katie Eriksson 
beskriver är motivet för all vård (Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 79). En tydlig 
slutsats som vi kan dra är att användandet av ett påminnelsesystem, oavsett 
utformning,  är ett bra verktyg för att minska antalet kateter dagar samt att minska 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner inom hälso- och sjukvården. 
 

Eriksson tar upp i sin teori om begreppen vårdhandling och vårdaktiviteter. 
Vårdhandlingar kopplas till att sjuksköterskan har en intention med sina åtgärder, 
att dessa handlingar ska leda till att patientens hälsa förbättras och lidandet minskas. 
Vårdaktiviteter är de åtgärderna som utförs för att uppfylla vårdhanlingarna 
(Wiklund Gustin och Lindwall 2014, 80). I vår studie kan förebyggandet av 
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urinvägsinfektioner i samband med kvarliggande kateter vara en vårdhandling. 
Denna vårdhandling uppnås med hjälp av vårdaktiviteter som beskrivits i de fyra 
kategorierna som ingår i vårt resultat  
 

Problemet med att många patienter vanligtvis får kateter med en egentlig oklar eller 
felaktig indikation har i litteraturstudien visat sig vara stort. En korrekt och tydlig 
indikation för insättning av kateter är en förutsättning för en lyckad behandling och 
har en stor roll i det förebyggande arbetet mot dessa vårdrelaterade infektioner. I en 
studie av Alexaitis and Broome (2014) utvecklades ett protokoll för sjuksköterskorna 
innehållande kriterier för urinkateterisering för att hjälpa sjuksköterskorna att 
avveckla onödiga urinkatetrar. Indikationer för kateterisering var bland annat 
obstruktioner i urinröret, akut urinretention i mer än 48 timmar, gynekologisk 
operation, kraftig hematuri eller en läkarordination på kateterbehandling längre än 
vad protokoller rekommenderade.  
 Att urininkontinens visar sig vara den vanligaste felaktiga indikationen, då patienter 
har kateter på grund av inkontinensbesvär är det ingen av de båda författarna till 
denna litteraturstudie har kommit i kontakt med under utbildningen eller tidigare 
arbete, vilket vi anser positivt! Istället har man använt sig olika typer av 
inkontinenshjälpmedel som trosskydd eller blöja. Att patientens lidande på grund av 
inkontinens minskas tillfälligt med kateter menar vi inte är någon vinst eftersom 
patienten istället har en större risk för ständigt täta trängningar, sveda och obehag i 
underlivet som följd av kateterrelaterad urinvägsinfektion. Författarnas åsikt är 
därför att det behövs mer utbildning för sjuksvårdspersonal angående 
förutsättningar för, samt risker med kateterisering av patienter.  
 

I en studie gjord på 20 svenska kvinnor i åldrarna 67-96 år undersöktes 
upplevelserna av att drabbas av urinvägsinfektion. Att drabbas av urinvägsinfektion 
ledde till både fysiskt lidande för patienterna i form av klassiska symtom som sveda, 
täta trängningar etc. Men urinvägsinfektionen bidrog även till psykiskt lidande hos 
den drabbade. Kvinnorna upplevde bland annat obehagskänslor och oro och att 
deras humör förändrades (Eriksson et al., 2014). Som författarna till denna 
litteraturstudie tidigare nämnt, är kvinnor mer utsatta än män för att drabbas av 
urinvägsinfektion. Detta beror till största del på den anatomiska skillnaden på män 
och kvinnors urinrör. Att kvinnligt kön är en stor riskfaktor för att drabbas av 
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urinvägsinfektion i samband med kateterbehandling skriver Temiz et al. (2012) i sin 
studie.  
 

Vi anser genom denna litteraturstudie att ökad följsamhet till studiens fyra 
huvudkategorier bidrar till minskade vårdrelaterade infektioner. Detta i sin tur leder 
till minskade kostnader och kortare vårdtider. För att uppnå detta behöver 
vårdpersonalen främst ökad kunskap och ökad medvetenhet. Patienter med kateter 
utan rätt indikation har ökade vårdkostnader än de som har rätt indikation för 
kateterisering. Kateterrelaterade urinvägsinfektioner leder ofta till dyra 
antibiotikabehandlingar samt längre vårdtider, detta styrks i en studie av 
Apostolopoulou et al. (2015) där både ökade kostnader samt förlängda vårdtider 
beskrevs som konsekvenser till följd av kateterrelaterad urinvägsinfektion.  
  Vi anser att resultatet i denna litteraturstudie är av vikt att ta med sig i kommande 
yrkesroll.  
  

Forskningsetisk diskussion                                                                                                                                                               

Mänskliga rättigheter, människans värde och dess grundläggande frihet måste 
respekteras för att forskningen skall bli godkänd (Olsson 2011, 86). Författarnas 
egna åsikter och värderingar har exkluderats ur denna litteraturstudies resultat del 
och istället fått utrymme i diskussionsdelen. Egna åsikter, erfarenheter och attityder 
har även bortsetts i samband med urvalet av artiklarna till denna litteraturstudie. 
Detta för att ge ett mer trovärdigt resultat. Oenigheter som uppstod författarna 
emellan diskuterades öppet och med respekt tills det att ett gemensamt resultat 
kunde fattas. Principen att inte skada, vilket innebär att inte utsätta någon för skada, 
kan tolkas olika beroende på om patienter, friska försökspersoner eller  forskare har 
gjort bedömningen. Godhetsprincipen innebär att alla ska jobba efter att göra gott 
och förebygga skada (Olsson 2011, 83) Kraven för dessa två etiska principer anser vi, 
inte uppfylls i alla studier ingående i denna litteratursammanställning. Genom att 
sjuksköterskorna inte följer gällande rutiner och evidensbaserade forskning utsätter 
de patienterna för risk att skadas och att drabbas av onödigt lidande.  
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Konklusion                                               

Denna uppsats visar på vikten av att jobba evidensbaserat och vilken skillnad det gör 
i arbetet med att minska förekomsten  av vårdrelaterade infektioner. Kvarliggande 
urinkateter är idag den dominerande orsaken till vårdrelaterade infektioner, och där 
har sjuksköterskan en mycket viktig roll i att förebygga detta. Risken för att drabbas 
av urinvägsinfektion ökar kraftigt med antalet kateteriserings dagar. Därför bör tiden 
för kateterisering noggrant kontrolleras för att avlägsnas så fort det är möjligt.  
Viktigt är att följa de riktlinjer och indikationer som ligger till grund för 
katetersättning. Att sjuksköterskor får utbildning inom området och hanteringen av 
kvarliggande urinkateter, leder till bättre följsamhet av rutiner, skärpt kontroll av 
onödig kateterisering. Även insikt till vilket lidande urinkateterisering kan innebära 
för patienter om arbetet kring detta inte sköts korrekt. Denna studie kan vara 
värdefull när man talar om sjuksköterskans förebyggande arbete, då den visar att 
man genom utbildning och med det arbetssätt som bygger på evidens och beprövad 
erfarenhet kan minimera de risker som finns för att utveckla dessa kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner. 
Slutligen visar denna litteraturstudie att mer forskning, framför allt inom Sverige 
behövs för att utveckla arbetet med att förebygga kateterrelaterad urinvägsinfektion. 
Denna studie visar på vikten av rätt indikation för kateterisering, samt rätt hantering 
av katetern och tids aspektens betydelse för att förebygga urinvägsinfektion relaterat 
till urinkateter. Detta är något som behöver uppmärksammas mer och 
implementeras i det dagliga arbetet av vårdpersonal. Personalen måste 
uppmärksammas på de brister som finns inom området och informeras om de 
praktiska åtgärderna som kan vidtas.  För att detta ska vara möjligt krävs öppenhet, 
nyfikenhet och ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier.    
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895 patienter 
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utfallen av observationerna.  

Kateterrelaterade urinvägsinfektioner 
förekom hos 14 % av patienterna. 108 
av de 131 patienterna med felaktig 
indikation för kateterisering 
darabbades av urinvägsinfektion. 
Endast 21 patienter av de 764 
patienterna med rätt indikation 
drabbades av urinvägsinfektion. Detta 
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identifiera faktorer 
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sjuksköterskors 
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evidensbaserat 
arbete för att 
minska 
varaktigheten av 
kvarliggande 
urinkateter samt 
potentialen för 
kateterassocierad 
urinvägsinfektioner 
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inneliggande 
patienter. 
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sjukskötersk
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arbetade 
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deltid på två 
telemetri 
avdelningar 
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akutsjukhus.
Totalt 36 
sköterskor 
ingick.  
 
 

Prospektiv pilotstudie 
genomfördes med  en 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen fick 
utbildning samt använde sig av 
ett protokoll lämpat för 
sjuksköterskor för att tidigt 
avlägsna urinkatetrar. 
Kontrollgruppen använde sig av 
sjukhusets sedvanliga rutiner för 
kateterhantering samt 
avlägsnande.  

I kontrollgruppen ökade antal dagar 
med kateter från 14,144 till 25,944 
medan antalet dagar minskade i 
interventionsgruppen från 23,598 till 
13,780. Totalt minskade antalet 
dagar med kateter signifikant.  
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of the 
duration 
of 
urinary 
catheter
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effekten av dagliga 
påminnelser från 
sjuksköterskor till 
läkare för att 
avlägsna onödiga 

234 
deltagare. 
Fem 
avdelningar 
med hög 
frekvens av 

Studien bestod av en tre månader 
lång observations fas följt av en 
tre månader lång 
interventionsfas.Under 
interventionsfasen påminde 
sjusköterskorna läkarna om att ta 

Interventionen minskade signifikant 
varaktigheten av kateterisering på två 
av fem avdelningar, p=0,002. 
Frekvensen av sena 
urinvägsinfektioner minskade 
signifikant p=0,003. 
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Elpern, E. 
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Killeen, 
K. 
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A. 
Wiley, A. 
Patel, G. 
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USA 
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g use of 
indwelli
ng 
urinary 
catheter
s and 
associat
ed 
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tract 
infection
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Syftet är att 
genomföra och 
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effektiviteten av 
en intervention för 
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kateterassocierade 
urinvägsinfektioner 
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användandet av 
urinkatetrar. 
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savdelning 
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2007 till den 
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urinkateter 

Innan interventionen 
sammanställde några utvalda ur 
personalen den aktuella 
kateterhanteringen, analyserade 
relevant forskning och utformade 
kriterier för användning av 
kvarliggande urinkateter. Efter 
detta hölls utbildning för övrig 
personal. Sedan observerades 
alla patineter med en 
kvarliggande urinkateter enligt de 
nyutformade kriterierna.  

Medelvärdet för antalet dagar med 
kateter innan interventione mean: 
311.7 sd: 56.4. 
Under interventionen mean: 238.6 
sd: 30.2. 
Medelvärdet för antalet 
urinvägsinfektioner per 1000 kateter 
dagar före: 4.7 sd: 2.5.  
 

Under interventionen mean: 0 sd:0.  
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Jolien 

Reductio
n of 

Att genomföra och 
utvärdera effekten 
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patienter. Alla 
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bestående av en 2-månaders pre-

Det fanns en signifikant minskning av 
varaktigheten av 
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s, Astrid 
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Suzanne 
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Holland 
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of 
indwellin
g urinary 
catheters 

av insatser för att 
minska 
varaktigheten av 
kvarliggande 
urinvägskateter. 

patienter som 
hade en 
kvarliggande 
urin kateter 
någon gång 
under sin 
sjukhusvistels
e ingick i 
studien. 

interventionsperioden, och en 2-
månaders post-
interventionsperioden Det primära 
effektmåttet var tiden med kateter. 
Sekundära effektmått var kateter 
nyttjandegrad, längd på 
sjukhusvistelsen, antalet 
sjukhusförvärvda 
urinvänsinfektioner och antalet 
lämpliga indikationer för 
kateterisering. 
 

kateterbehandling(median 7 vs 5 
dagar, p <0,01), vårdtid (median 13 vs 
9 dagar, p <0,01), och antalet 
sjukhusförvärvad kateterreladerade 
urinvägsinfektion (4 vs 0, p = 0,04) i 
pre-ingripandet gentemot efter 
interventionsperioden. 
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Marra, et 
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ng 
catheter-
associat
ed 
urinary 
tract 
infection 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av ett antal åtgärder 
för att minska 
förekomsten av 
kateterassocierade 
urinvägsinfektioner  

En 
intensivvårds
avdelning 
samt 2 andra 
avdelningar 
på samma 
sjukhus.  

Prospektiv studie i två faser. Fas 
ett bestod av att katetrarna 
infördes enligt aspektisk teknik 
och efter CDC (centers for 
disease control) 
rekomendationer.Fas två bestod 
av skärpta rutiner kring 
katetersättning samt daglig 

Resultat visar att det fanns en 
signifikant minskning av 
kateterrelaterade urinvägsinfektioner 
på intenssivvårds (P<.001). Även 
urinvägsinfektion på vårdavdelningar 
minskade (P =.014) 

medel 



 

 

in the 
zero-
tolerance 
era 

utvärdering av behovet av kateter.   

Författare
, land, år 

Titel Syfte Urval Metod/ Intervention Resultat Kvalitet 

Oman, 
Kathleen 
S. 
Makic, 
Mary 
Beth 
Flynn 
Fink, 
Regina 
Schraede
r, Nicolle 
Hulett, 
Teresa 
Keech, 
Tarah 
Wald, 
Heidi 
  
USA 
2012 

Nurse-
directed 
interven
tions to 
reduce 
catheter
-
associat
ed 
urinary 
tract 
infection
s 

Syftet med denna 
kvalitet 
förbättringsprocess 
var att undersöka 
om 
sjuksköterskedrivna 
interventioner 
baserade på 
evidensbaserad 
kunskap kan 
reducera 
urinvägsinfektion. 

N=695. 
två 
medicinkirur
giska 
avdelningar 
med 18 
sängar 
vardera. 

En före/ efter 
interventionanvändes i denna 
kvalitetsförbättring projekt för att 
testa effekten av sjuksköterske 
drivna åtgärder baserade på 
aktuella bevis för att minska 
kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner 

Antalet kateter dagar minskade från 
3,01 till 2,2 (P = 0,018) på 
operationen enheten och 3,53-2,7 (P 
= 0,076) på den medicinska enheten. 
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Författare
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Parry, 
Michael 
F. 
Grant, 
Brenda 
Sestovic, 
Merima 
  
England 
  
2013 

Successf
ul 
reduction 
in 
catheter-
associat
ed 
urinary 
tract 
infection
s: Focus 
on 
nurse-
directed 
catheter 
removal 

Att reducera antalet 
kvarliggande 
urinkatetrar samt 
antalet 
urinvägsinfektioner 
relaterade till detta.  

Ett sjukhus 
med 300 
vårdplatser. 
Alla patienter 
med 
kvarliggande 
urinkateter 
som blev 
inskrivna på 
sjukhuset 
studerades.  

En interventions studie av ett 
sjukhusövergripande, 
tvärvetenskapligt program för att 
minska  användningen av 
urinkatetrar och infektioner. 
Primära fokus var att genomföra 
ett sjuksköterske styrt urinkateter 
borttagnings protokoll.  
 

Användningen av kateter reducerades  
med 50 %, och en minskning av 
kateterassocierad urinvägsinfektion 
visade sig med 70% under denna 36-
månaders period.   
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Syfte att minska 
användningen av 
urinkatetrar  och 
minimera 
förekomsten av 
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urinvägsinfektioner. 

Totalt 333 
deltagare. 
Patienter på 
en 
medicinavdel
ning som fått 
en urinkateter 
48 timmar 
före 
inläggning, 

Prospektiv interventionsstudie. 
Studie med två delar där del ett 
bestod av observationer av  
kateteriserade patienter för att få 
bättre förståelse för kateterns 
funktion och dess komplikationer. 
Under period två 
implementerades interventionen 
innehållande: utbildning för 
personalen, dagliga observationer 

Interventionen resulterade i en 
minskning av kateterassocierade 
urinvägsinfektioner från 31 stycken 
innan interventionen till 18 stycken 
efter vilket gav =p 0.025. 
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Syftet med studien 
var att se om 
varaktigheten av 
urinvägskateter 
samt om 
urinvägsinektion 
orsakad av 

Totalt 278 
patienter 
ingick i  
studien. 

  

Randomiserad studie. Patienter 
som hade urinkatetrar på plats 
mer än två dagar från april till 
November 2008 randomiserades 
till antingen interventionsgruppen 
(användning av ett kriterium 
baserad påminnelse om att ta bort 

Kvarliggande urinkatetrar minskades 
med 22% i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen (relativ 
risk, 0,78; 95% CI, 0,76 till 0,80; P 
<0,001). Mediandurationen för 
kateterdagar förkortades avsevärt (7 
dagar vs 11 dagar för kontrollgruppen, 
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urinvägskateter 
minskade genom ett 
påminneslesystem 
där man såg över 
om patienterna är i 
fortsatt behov av 
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katetern) eller kontrollgruppen 
(ingen påminnelse). 
 

p <0,001). 
 

 



 

 

 


