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Sammanfattning 

Inledning: Kvarliggande kateter i urinblåsan (KAD) är en stor riskfaktor för 
utvecklandet av urinvägsinfektioner (UVI) p.g.a. att KAD-ytor lätt koloniseras av 
bakterier, t.ex. E. coli, vilka bildar en biofilm som gör bakterierna mer svåråtkomliga 
för kroppens försvar och för antibiotika. Indikationerna för KAD är mycket strikta och 
residualurin är normalt inte en godkänd indikation. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner 
(VUVI) har under lång tid varit, och är fortfarande, den mest frekvent förekommande 
vårdrelaterade infektionen (VI). En VI definieras enligt Socialstyrelsen som en 
infektion som uppkommer i samband med eller efter vårdtiden och räknas enligt 
patientsäkerhetslagen som en vårdskada. Riktlinjer för förhindrandet av KAD-
associerade VUVI har funnits sedan 1980-talet och kan idag ses som internationellt 
jämförbara. I Sverige utger Socialstyrelsen föreskrifter om basal hygien inom hälso- och 
sjukvården, vilket innefattar handhygien, när skyddsmaterial för engångsbruk ska 
användas samt klädregler. Förutom infektionsrisken är ytterligare skäl för en restriktiv 
användning av KAD uppkomsten av andra komplikationer samt antibiotikaresistens. 
Syfte och metod: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad kliniska 
studier säger om hur vårdrelaterade infektioner bäst förhindras, vilket gjordes via 
frågeställningar angående vilka hinder som finns för en restriktiv användning av KAD 
med syfte att minska infektionsrisken, hur riktlinjer för vårdhygien samt 
vårdpersonalens följsamhet till hygienrutiner påverkar uppkomsten av UVI samt vad 
det finns för evidens för användningen av KAD med antibakteriella ytor. 
Artikelsökningen gjordes via PubMed, vilket resulterade 14 originalartiklar.   
Resultat/diskussion: Hinder för en restriktiv KAD-användning var kunskapsbrist 
hos vårdpersonalen samt en oförståelse hos patienter om de problem som hörrör till 
KAD, det förekom dessutom en uppfattning om riskbegreppet hos vårdpersonalen som 
inte alltid var evidensbaserat, vilket ledde till felprioriteringar. Aktuella riktlinjerna kan 
i sig inte anses utgöra ett hinder för en minskad KAD-användning, istället finns det 
utrymme för förbättringsåtgärder, men det kräver riktade insatser för att främja 
följsamheten till riktlinjerna. Störst effekt av åtgärderna kan ses på vårdavdelningar 
med en hög KAD-användning. Riktlinjer för att reducera KAD-associerade VUVI, 
specifikt för handhygien, anses vara en viktig åtgärd för att bekämpa VI. Flera av 
studierna undersökte följsamheten till dessa riktlinjer, liksom sambandet med KAD-
associerade VUVI. Huruvida riktlinjer samt vårdpersonalens följsamhet till dessa 
påverkade uppkomsten av VUVI var inte entydig, dock visade flera av studierna ett 
möjligt positivt samband. I samtliga in vitro-studier visade sig nitrofuralimpregnerade 
KAD (NF-KAD) vara signifikant bättre än både kontroll och silverlegerade KAD (silver-
KAD) avseende förhindrandet av inhibition, vidhäftningsförmåga, biofilmsformation 
samt effektduration av antimikrobiella egenskaper gentemot E. coli. I in vivo-studien, 
som var randomiserad och kontrollerad, undersöktes korttidskateterisering (≤14 dagar) 
av NF-KAD och silver-KAD samt kontrollgrupp. Incidensen för KAD-associerad VUVI 
visade sig vara signifikant lägre för gruppen som behandlades med NF-KAD i 
jämförelse med övriga, denna skillnad var dock inte tillräcklig för att vara kliniskt 
relevant. 
Slutsats: Inga generella slutsatser kan dras utifrån litteraturstudien p.g.a. de ingående 
studiernas skilda utfallsmått. Det kan dock vara möjligt att med aktuella riklinjer 
minska andelen KAD som är den viktigaste faktorn för att undvika KAD-associerade 
VUVI. Ett sätt att öka implementeringen och följsamheten till riktlinjer är att prioritera 
t.ex. kontinuerlig utbildning av vårdpersonal. När indikation för KAD-behandling finns 
kan NF-KAD vara lämplig eftersom den generellt uppvisar goda antimikrobiella 
egenskaper, durationen bör däremot alltid vara så kort som möjligt. 
Nyckelord: Kvarliggande kateter i urinblåsan, vårdrelaterade infektioner, 
antibakteriella kateterytor, hygienriktlinjer, följsamhet 
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CDC Center for Disease Control and Prevention 
CFU Koloniformande enheter 
IZ Inhibitionszon 
KAD Kvarliggande kateter i urinblåsan 
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UVI Urinvägsinfektion 
VI Vårdrelaterad infektion 
VRE Vankomycinresistenta enterokocker 
VUVI Vårdrelaterad urinvägsinfektion 
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1. Introduktion 

Vårdrelaterade infektioner (VI) ger upphov till höga vårdkostnader, stort lidande samt 
leder till överanvändning av antibiotika. Även om ingrepp och läkemedel kan vara 
medicinskt motiverade kan de samtidigt utgöra en risk för VI och ett sådant exempel är 
användning av urinvägskateter, som i första hand leder till vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner (VUVI). Det är oroväckande att förekomsten av VI inte minskar i 
önskvärd takt, trots stort nationellt fokus. [1]  

1.1 Vårdskada 
Skydd mot vårdskada utgör grunden i patientsäkerheten, enligt patientsäkerhetslagen. 
En vårdskada definieras som en skada som orsakats av hälso- och sjukvården och som 
hade kunnat undvikas. [2] VI är ett exempel på vårdskada och utgör ca 35 %, d.v.s. en 
majoritet av vårdskadorna [1].  

1.2 Vårdrelaterade infektioner 
VI är en samlingsbenämning definierad av Socialstyrelsen och innebär infektioner som 
uppkommer till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppenvård. Det patogena 
ämnet kan härröra från patienten själv eller ha tillförts i samband med vården och 
infektionen kan uppkomma under eller efter vårdtiden. Även vårdpersonal kan i sitt 
arbete drabbas av VI. [3] 
 
Vid kateterisering är det vanligt med det som kallas endogen smitta, alltså att en 
mikroorganism, som tillhör patientens normalflora, sprids och infekterar urinvägarna. 
Sker smittspridningen från en annan individ, direkt eller via föremål alternativt ytor, 
benämner man det istället som exogen smitta. [1]  
 
VUVI utgör den största kategorin av VI (tabell 1).  Inom akutsjukvården är andelen 25-
30 % och den siffran är ända upp till 55 % inom t.ex. urolologin, den geriatriska och 
neurologiska rehabiliteringen och på äldreboenden.  Kvarliggande kateter i urinblåsan 
(KAD) svarar för merparten, 90 % av alla VUVI, vilket beror på att KAD-ytan utgör en 
god grogrund för bakterier som bildar en biofilm. En anledning till den stora andelen 
VUVI är överanvändningen av KAD, både insättning med oklar indikation och för lång 
liggtid, särskilt inom akutsjukvården, men också inom äldrevården i Sverige. [3]  
 
Tabell 1. Urinvägsinfektioner har under lång tid varit, och är fortfarande, de mest frekventa 
vårdrelaterade infektionerna. Motsvarande studie från Sverige finns inte tillgänglig. 
Omarbetad från [3]  

Typ av infektion USA 
1993-1995 (%) 

Danmark 
1999 (%) 

Norge 
1996-1998 (%) 

Urinvägsinfektioner 27,2 26,6 30,0 
Pneumonier 17,3 17,4 17,7 
Postoperativa sårinfektioner 18,7 25,0 19,2 
Primära bakteriemier 15,8 5,1 6,2 
Övriga infektioner 21,0 23,9 26,3 

  
Det finns ingen nationell definition av VUVI i Sverige som är möjlig att använda i 
praktiken. För att diagnosen ska kunna ställas krävs nämligen, om den ska vara strikt, 
att förekomst av bakterier i urinen (bakteriuri) påvisas efter en negativ urinodling, men 
det förfarandet är inte ekonomiskt försvarbart. En metod som däremot har visat sig 
överensstämma någorlunda väl med den strikta definitionen är bakteriuri som påvisas 
tidigast på tredje vårddygnet. VUVI definieras därför ofta som bakteriuri, ett tillstånd 
som dock kan ha andra orsaker än KAD-behandling. [3]  
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1.3 Kateterisering av urinvägarna 
KAD-behandling ska ordineras av läkare och indikationerna för KAD är strikta [4,5].  
KAD ska i första hand endast användas vid tidskrävande operationer under narkos eller 
ryggbedövning, vid intensivvård samt operationer i området kring urinblåsan [5]. Stor 
mängd residualurin, d.v.s. resturin efter blåstömning, är alltså inte en indikation för 
KAD, p.g.a. de problem det kan medföra på sikt. Om patienten är oförmögen att initiera 
blåstömning kan dock KAD vara den enda möjligheten i de fall då övriga 
kateteriseringsmetoder, ren intermittent kateterisering (självkateterisering) samt 
suprapubisk dränage inte är möjligt. [5,6] 
 
Ren intermittent kateterisering innebär att urinblåsan töms på urin flera gånger per 
dygn via en kateter, men att den tas ut efter användandet och är lämplig istället för 
KAD vid korttidsbruk t.ex. tillfällig urinretention eller efter operation. Suprapubiskt 
dränage är en kvarliggande kateter som placeras i urinblåsan via bukväggen och 
metoden är ett alternativ till KAD vid livstidsbruk och ger större komfort för patienten 
samt mindre risk för KAD-associerad förträngning i urinröret (urinrörsstriktur). Båda 
dessa alternativa metoder anses innebära att risken för VUVI minskas avsevärt. [3] 

1.4 Riktlinjer 
Riktlinjer för förebyggandet av KAD-associerade VUVI har funnits i över 30 år. 1981 
publicerade USA:s nationella folkhälsomyndighet Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), ut Guideline for Prevention of Catheter-Associated  Urinary Tract 
Infections, 2001 gav Department of Health in England (DH) ut riktlinjer för att 
förebygga VI och 2008 utgavs European and Asian Guidelines on Management and 
Prevention of Catheter-Associated  Urinary Tract Infections av European Association of 
Urology (EAU) och the Urological Association of Asia (UAA). Riktlinjerna har över tid 
varit anmärkningsvärt likartade och några av de starkaste rekommendationerna 
beskrevs redan 1981, även internationellt är riktlinjerna relativt överensstämmande. [7] 

1.5 Vårdhygien och rutiner 
Syftet med Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården 
m.m. är att begränsa risken för VI. I föreskrifterna ingår hygienrutiner såsom när och 
hur handhygien (tvätt och desinfektion) ska utföras och när skyddsmaterial för 
engångsbruk (handskar och förkläden) ska användas. Även klädregler ingår, vilket 
innebär att arbetskläderna ska ha korta ärmar, att händerna och armarna ska vara fria 
från klockor och smycken samt att arbetskläderna ska bytas minst dagligen. [8]  
 
Sedan 2010 har följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) följts två 
gånger per år i landstingen genom punktprevalensmätningar (PPM). Samtliga 
landsting i studien uppvisar en ökad följsamhet och i landet i stort är ökningen 18 
procentenheter. Det finns dock inget statistiskt sambandet mellan följsamhet av BHK 
och förekomst av VI mellan landstingen respektive sjukhusen. Det skulle kunna 
förklaras genom att det finns andra faktorer än BHK som är relevanta för att minska 
andelen VI. Ofta orsakas VI av endogena smittor och då har BHK begränsad betydelse. 
[1] 

1.6 Bakterier i biofilm 
KAD-ytor utgör en optimal grogrund för bakterier där de bildar aggregat i en 
gelliknande matrix bestående av egenproducerade polysackarider, en s.k. biofilm [9]. 
Biofilmer är samhällen av bakterier fästade vid en yta där de sinsemellan 
kommunicerar och samarbetar [10].  
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Normalt uppstår urinvägsinfektioner (UVI) hos KAD-patienter genom att bakterier 
först befäster kateterlumen och sedan dess utsida, varefter urinrör och blåsa 
koloniseras, denna migration av bakterier beräknas endast ta några få dagar [6,11]. Det 
finns flera bakteriearter som genom skapandet av biofilm kan kolonisera KAD-ytor och 
ge komplikationer och när väl en biofilm är etablerad drar den till sig fler potentiellt 
patogena bakterier [9,11]. Vanligtvis är en av de första bakterierna att kolonisera 
Escherichia coli, därefter den mycket patogena Proteus mirabilis som är 
ureasproducerande, vilket bildar kristallina biofilmer som kan blockera kateterlumen 
och ge upphov till pyelonefrit och sepsis [6,9]. Kristallisationen sker genom att 
ammoniak bildas vid ureanedbrytning, något som höjer urinens pH-värde och vid en 
stegring över 6,7 faller salter ut [6].  

1.7 Antibiotikaresistens 
Skapandet av biofilmer är alltså mycket fördelaktigt för mikroorganismer då de i högre 
utsträckning undviker omgivande stressorer [9]. Ett exempel på detta är att bakterier i 
biofilm uppvisar ända upp till 1000 gånger mer motståndskraft mot antibiotika än fritt 
flytande bakterier och blir även mindre känsliga för kroppens immunförsvar [10]. 
Ytterligare ett exempel är att mikroorganismer som är helt känsliga för antibiotika och 
antiseptiska medel vid laboratorietestning uppvisar full resistens i biofilm in vivo samt 
att det hos patienter med KAD för livstidsbruk oftare än hos andra påvisas 
antibiotikaresistenta bakterier [9,11]. Ett stort problem är att bakterier i biofilm i hög 
utsträckning utvecklar multiresistens. [10] 
 
Ofta är dock bakteriurin hos KAD-patienter asymtomatisk, något som sällan föranleder 
antibiotikabehandling p.g.a. risken för främjandet av antibiotikaresistens [9]. Av 
samma anledning är det också olämpligt att ge antibiotika profylaktiskt [11]. 

1.8 Komplikationer av urinvägskatetrar 
Till de vanligaste komplikationerna av KAD hör bakteriuri, smärta, läckage och 
avflödesstopp, vilka kan vara svåra att förhindra [6].  
 
Urinen är vanligtvis steril hos människan. Behandling med KAD innebär emellertid 
nästan alltid förekomst av bakteriuri. Bakteriuri kan vara asymtomatisk, alternativt 
symtomatisk, d.v.s. UVI med cystit (urinrör och urinblåsa) eller akut pyelonifrit 
(prostata, bitestiklar och njurar) samt feber. Akut pyleonefrit kan i de svåraste fallen bli 
invasiva och orsaka urosepsis, vilket i sin tur är en riskfaktor för förtida död. Risken för 
sepsis hos patienter med VUVI beräknas vara 1-5%. Insatser som minskar andelen 
VUVI har visat sig minska även bakteriella infektioner utanför urinvägarna. [4]  
 
Även varaktigheten av KAD har betydelse för uppkomsten av urinvägsinfektion (UVI). 
Om kateteriseringen är tillfällig, mindre än en vecka, är risken för UVI relativt låg och 
även om det leder till bakteriuri är risken för komplikationer liten. [9] Risken för KAD-
associerad VUVI ökar med 5 % för varje vårddygn [11]. Sannolikheten att detektera 
Proteus mirabilis i urinen ökar med kateteriseringens längd och hos patienter med 
varaktig kateterisering har bakterien isolerats från ca. 40 % av urinproven [9].  

1.9 Vårdrelaterade urinvägsinfektioner i relation till urinvägskatetrar 
Användningen av KAD skiljer sig mellan landstingen i Sverige enligt en PPM som är 
genomförd 2012-2013, där Uppsala använder KAD i störst utsträckning (24,5 %), 
medan Jönköping använder KAD i minst utsträckning (14,6 %) (figur 1). Vad som ligger 
till grund för dessa skillnader är dock inte klarlagt, men skulle kunna bero på skillnader 
i patientunderlag, vårdinnehåll och rutiner.  
 
Även andelen med KAD och som har redovisad UVI skiljer sig mellan landstingen, där 
Jönköping (4,9 %) har fler fall av redovisade UVI än Uppsala (3,9 %) (figur 2). Det 
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finns alltså inget samband mellan en hög andel patienter som behandlas med KAD 
samt redovisade urinvägsinfektioner hos dessa patienter. En osäkerhetsfaktor är att det 
kan skilja i bedömning av vad som klassas som UVI vid KAD-behandling mellan 
landstingen. I de här mätningarna framgår inte heller om UVI är ett resultat av KAD 
eller om det är tvärtom, alltså att KAD har satts in p.g.a. UVI. [1] 

 
 
 

 

 

 
 
 

2. Syfte 

Syftet med detta arbete, som är utformat som en litteraturstudie, var att undersöka vad 
kliniska studier säger om hur vårdrelaterade infektioner från urinvägskatetrar bäst 
förhindras. 

Figur 1. Punktprevalensmätning (2012-2013) av användningen av KAD 
(kvarliggande kateter i urinblåsan) per landsting Omarbetad från [1] 

 

Figur 2. Punktprevalensmätning (2012-2013) av andel patienter med 
KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan) och redovisad UVI 
(urinvägsinfektion) i respektive landsting. Omarbetad från [1]. 
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För att besvara huvudfrågeställningen har nedanstående delfrågeställningar använts: 
1) Vilka hinder finns för en restriktiv användning av kvarliggande urinvägskatetrar 

med syfte att minska infektionsrisken? 

2) Hur påverkar riktlinjer för vårdhygien samt vårdpersonalens följsamhet till 
hygienrutiner uppkomsten av urinvägsinfektioner?  

3) Finns det evidens för användningen av kvarliggande urinvägskatetrar med 
antibakteriella kateterytor?  

3. Metod 

I denna litteraturstudie ingår 14 vetenskapliga originalartiklar, varav samtliga har 
funnits via databasen PubMed under perioden 2015-02-10–2015-02-14. Mesh-termer 
har använts i möjligaste mån för att understödja sökningen av relevanta artiklar. 
Förfarandet vid sökning och urval var följande: 1) En sökstrategi utformades med 
lämpliga sökord, 2) Sökvägar dokumenterades, 3) Ett första urval – titel och abstract 
granskades, 4) Ett andra urval – syfte, metod och resultat granskades, 5) Ett tredje 
urval – vetenskaplighet och relevans bedömdes.   
 
Begränsningarna för sökningarna är ”10 years” och/eller ”humans” och antal träffar för 
respektive sökning samt referenser ur dessa sökningar redovisas nedan (tabell 2). 
Ytterligare exklusionskriterier var studier på andra språk än svenska, norska, danska 
och engelska. Ett särskilt intresse fanns för att finna studier genomförda på sjukhus 
eller vårdavdelningar som generellt har en hög frekvens av KAD -användning, t.ex. 
inom akutsjukvården.   
 
Tabell 2.  Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Referenser 
20150210 ("urinary catheters" 

[Mesh]) AND barriers 
10 years, 
humans 

 

2 13* 

20150210 (((urinary tract infection) 
AND indwelling) AND 

decreas*) 

10 years, 
humans 

72 11,12,16 

20150213 ((("Guideline Adherence" 
[Mesh]) AND "Infection 
Control"[Mesh])) AND 

hygiene products 

10 years, 
humans 

15 17,19 

20150213 ("Guideline Adherence" 
[Mesh]) AND urinary tract 

infection 

10 years, 
humans 

146 (11),15,18,20 

20150214 (nitrofura*) AND silver-
alloy 

10 years 10 21, 23 

20150214 ((("Escherichia coli" 
[Mesh]) AND nitrofura*) 

AND silver*) 

10 years 3 22, 24 

 Två av artiklarna, [13] och [14] bygger på samma undersökning. 

4. Resultat 

Avsnittet är uppdelat i tre olika delavsnitt utifrån respektive frågeställning. 
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4.1.  Hinder för en restriktiv användning av urinvägskatetrar  
De ingående studierna har olika infallsvinklar och är därför indelade i tre olika avsnitt, 
samtliga behandlar dock de hinder som finns för en restriktiv användning av KAD. En 
sammanfattande tabell över de ingående studierna finns i bilaga 1. 

4.1.1. Är aktuella riktlinjer tillräckliga för att minska användningen av 

urinvägskatetrar?  

Huvudmålet med de riktlinjer som syftar till att minska KAD-associerade VUVI är att 
undvika olämplig användning av KAD, vilka generellt har funnits under lång tid. I en 
nederländsk studie utförd av van den Broek et al (2011), har effektiviteten av 
implementeringsstrategier för att minska användningen av KAD undersökts utifrån 
frågeställningen: Är det möjligt, att med aktuella riktlinjer, publicerade av the Dutch 
Working Party on Infection Prevention (WIP), minska andelen KAD i antal och 
behandlingslängd vid sjukhus som under många år har följt dessa riktlinjer?  
 
En jämförelse gjordes av KAD-användningen före och efter implementering av 
riktlinjer som syftade till att minska andelen KAD.  Sjukhus som ingick i Dutch 
surveillance programme of nosocomial infections (PREZIES) fick informations om 
projektet, varav tio stycken sjukhus senare ingick i studien. Två av sjukhusen var 
universitetssjukhus, Leiden och Amsterdam, medan övriga åtta var akutsjukhus. 
Projektet pågick på avdelningarna för intensivvård inklusive hjärtintensiv, 
internmedicin, neurologi och kirurgi på samtliga sjukhus. Av totalt 16495 patienter 
KAD-behandlades 3335 patienter, varav 2943 patienter deltog i studien. Varje sjukhus 
fick själva välja implementeringsstrategi för att reducera användningen av KAD, vilka i 
efterhand kategoriserades som revision av protokoll och övrigt material, utbildning och 
information alternativt förändrad praxis för det dagliga arbetet. Samtliga sjukhus 
besöktes 20 gånger för datainsamling under en 17-månadersperiod.  
 
Resultaten varierar med medicinsk disciplin (tabell 3). Endast inom kirurgin 
uppnåddes en signifikant minskning av både prevalensen och durationen av KAD. 
Inom intensivvården skedde däremot en ökning av prevalensen av KAD. Generellt kan 
störst effekt av implementeringen av riktlinjer ses vid de sjukhus och avdelningar som 
hade en hög KAD-användning.    
 
Tabell 3. En översikt över oddskvot för kateterprevalens samt kvot för kateterduration vid de 
olika medicinska disciplinerna som ingår i studien. Omarbetad från [12]. 

 
Medicinsk disciplin  

Kateterprevalens 
Oddskvot 

(95% konfidensintervall) 

Kateterduration 
Kvot efter/före 

(95% konfidensintervall) 
Intensivvård (inkl. hjärt-
intensiv) 

1,48 (1,01 – 2,17) 0,95 (0,78 – 1,16) 

Internmedicin 0,93 (0,77 – 1,13) 0,97 (0,80 – 1,18) 
Neurologi 0,97 (0,83 – 1,13) 0,81 (0,69 – 0,96) 
Kirurgi 0,84 (0,75 – 0,96) 0,80 (0,71 – 0,90) 
  
Artikelförfattarnas slutsats är att riktade åtgärder för att implementera redan befintliga 
riktlinjer kan leda till bättre följsamhet, särskilt vid sjukhus där KAD-användningen är 
hög. [12]  
 
I en liknande studie, även denna från Nederländerna, utförd av Janzen et al (2013) 
beskrivs ett försök att minska durationen av KAD-användningen vid ett sjukhus i 
Amsterdam med totalt 50 vårdplatser genom att implementera aktuella riktlinjer. 
Studien är genomförd i två perioder (period 1: april-maj 2012, period 2: juli-augusti 
2012), där ett antal parametrar, t.ex. kateterduration mättes före och efter 
implementering av riktlinjer.  Under period 1 samlades baseline data in, vilket 
presenterades för projektgruppen som utifrån inkomna data utvärderade på vilket sätt 
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avdelningens arbete skulle kunna förbättras. Resultatet var att KAD sattes in på korrekt 
indikation i 89,2 % av fallen. Utifrån det bestämdes att arbetets fokus istället var att 
minska durationen av KAD.  
 
Implementeringen av riktlinjer skedde genom flera olika tillvägagångssätt. Läkare och 
sjuksköterskor uppmärksammades genom utbildning om vikten av att avlägsna KAD 
när indikation inte längre kvarstod och det gjordes dagliga ronder där nödvändigheten 
av KAD diskuterades för var och en av patienterna. Sjuksköterskorna uppmanades att 
påminna läkarna om att KAD skulle avlägsnas, även posters på läkarnas rum och i 
fikarummet fungerade som en påminnelse.  
 
Totalt var 816 patienter inlagda på sjukhuset under båda perioderna, varav 149 av 
dessa (18,3 %) blev KAD-behandlade under vistelsen, samtliga ingick också i studien 
(period 1: 74 patienter, period 2: 75 patienter). Det fanns inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan grupperna vad det gäller demografiska data. Resultatet visar att det 
inom alla utfallsmåtten skedde en förbättring (tabell 4), mediandurationen för KAD 
minskade signifikant under period 2. Dessutom minskade frekvensen av KAD-
associerad VUVI från fyra fall under period 1 till noll fall under period 2 (p=0,04). 
 
Tabell 4. En översikt över utfallsmåtten för studien. Omarbetad från [13]. 

Utfallsmått Period 1 
N=74 

Period 2 
N=75 

Δ1 p-värde 

Totalt antal dagar 
med kateter 

1009 672 -337 - 

Kateteranvändnings- 
ratio2 

0,63 0,60 -0,03 - 

Medianduration av 
kateterisering (dagar) 

7 5 -2 <0,01 

Långtidskateterisering 
> 14 dagar, n (%) 

25 (33,8) 16 (21,3) -9 0,09 

1 Skillnaden mellan period 1 och period 2. Ett negativt värde innebär en förbättring.  
2 Totalt antal dagar med kateter dividerat med totalt antal patientdagar. 
 
Studien visar att genom att uppmärksamma de problem som olämplig KAD-behandling 
kan medföra är det möjligt att minska durationen av KAD-behandling. Något som var 
anmärkningsvärt var dock att kateteranvändningsration endast minskade obetydligt, 
vilket kan förklaras av att patienterna generellt vårdades kortare tid på avdelningen 
under period 2, något som inte anses bero på skillnad i allvarlighetsgraden av 
sjukdomstillstånden. Det skulle dock kunna vara en verkan av studien i sig, d.v.s. att 
vårdtiden förkortas i samband med borttagandet av KAD.  [13] 

4.1.2. Hinder för implementering av riktlinjer 

Det kan finnas hinder för hur väl implementeringen av riklinjer fungerar i praktiken. I 
en amerikansk studie av Krein et al (2013) har potentiella förbättringsåtgärder 
studerats för att minska KAD-associerade VUVI utifrån sjukhusens deltagande i the 
Michigan Health and Hospital Association (MHA) Keystone Center for Patient Safety, 
vilket är ett statsomfattande program i delstaten Michigan, där The Keystone Bladder 
Bundle initiativ ingick. Bladder Bundle är en modell som utgår från ett program som 
använts framgångsrikt vid ett sjukhus i Michigan för att implementera preventiva 
åtgärder mot VUVI, d.v.s. att endast sätta in KAD när det verkligen är indicerat samt att 
ta bort dessa när indikation inte längre kvarstår. 
 
Studien baserades på telefonintervjuer vid tolv sjukhus, med upp till tre stycken 
intervjuer av nyckelpersoner vid varje sjukhus, i det infektionsförebyggande arbetet 
med Bladder Bundle (1 september- 31 december 2009). Intervjuerna var 
semistrukturerade och frågorna behandlade t.ex. sjukhusens delaktighet i Bladder 
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Bundle, hur implementeringsprocessen fortskred, vilka hinder som fanns samt hur 
dessa hinder kunde överbryggas. Dessutom gjordes det platsbesök på tre av dessa tolv 
sjukhus, med fem till tolv intervjuer på respektive sjukhus (1 may 2010 – 28 feb 2011). 
 
Tre faktorer nämns som hinder för implementeringen av Bundle Bladder: 1) Bristande 
engagemang hos sjuksköterskor och läkare: Hos sjuksköterskorna yttrade sig 
avsaknaden av engagemang som brist på förståelse för de problemen som hörrör från 
KAD samt oro för att det skulle innebära ökad arbetsbörda, t.ex. när patienter utan 
KAD behöver assisteras på toaletten, något som kan vara tidskrävande. Läkare däremot 
visade ett ointresse för ämnet som sådant samt att ingå i arbetsgruppen för Bladder 
Bundle. En vanlig generell uppfattning bland vårdpersonalen var att både insättning av 
KAD samt uppkomsten av UVI är relativt ofarliga. En minskad andel KAD ansågs även 
kunna kopplas till ökade fallolyckor, vilket missgynnar patientsäkerheten. 2) 
Efterfrågan på KAD av patienten själv eller anhöriga: Begränsad rörelseförmåga och 
inkontinens var orsaker till att KAD efterönskades. 3) Praxis vid insättande av KAD på 
intensivvårdsavdelningar: Katetrar sattes in av intensivvårdssköterskor utan skriftligt 
direktiv, utifrån missuppfattningen att de trodde att det förväntades av dem och att 
patienterna hade ett behov av det. [14]  
 
Krein et al (2013) har i ytterligare en rapport, som dock bygger på samma 
undersökning som föregående studie, gjort en analys av hur vårdgivarna definierar 
riskbegreppet i det infektionsförebyggande arbetet som ingår som en del i 
patientsäkerheten och hur detta påverkar riskerna med KAD i jämförelse med andra 
risker. Resultatet visar att det finns flera uppfattningar om vad en risk innebär och att 
vissa av dem saknar evidens, vilket i sin tur påverkade inställningen till användningen 
av KAD. Ett exempel är att flera olika projekt som främjar patientsäkerheten pågår 
samtidigt och som därför delvis konkurrerar, såsom fallolyckor där det fanns en 
nollvision och alltså var högt prioriterat. [15]  

4.1.3. Hinder för följsamhet till riktlinjer 

Ett hinder, som kan te sig uppenbart, för följsamheten till riktlinjer och som syftar till 
att minska KAD-associerade VUVI är avsaknaden av skriftliga dokument angående 
detta på vårdinrättningarna. Som en del av en stor nationell amerikansk studie utförd 
av Conway et al (2012) beskrivs förekomsten av preventiva riktlinjer på 415 
intensivvårdsenheter fördelat på 250 sjukhus i USA. Samtliga sjukhus ingick i National 
Healthcare Saftey Network (NHSN) som är ett internetbaserat kontrollsystem som 
bedrivs av CDC. Undersökningen genomfördes under våren 2008 genom 
datainsamling och enkäter. 
 
Resultaten av studien visar att endast en liten del av intensivvårdsenheterna hade 
skriftliga riktlinjer för användningen av bladderscan (scanning av urinblåsan för att 
upptäcka residualurin) (26%, n=106), kondomkateter för män (20%, n=82), 
påminnelsesystem för borttagandet av onödiga KAD (12%, n=51) och 
sjuksköterskeinitierad borttagning av KAD (10%, n=39). Som en del i studien mättes 
också följsamheten till riktlinjerna, vilket beskrivs under avsnitt 4.2.2. 
 
Sjukhusens storlek visade sig ha betydelse för huruvida skriftliga riktlinjer var 
tillgängliga, där större sjukhus (≥500 sängplatser) uppvisade en lägre andel av 
åtminstone en åtgärd för att förhindra KAD-associerade VUVI (oddskvot 0,52, 95 % 
konfidensintervall 0,33-0,86). Även organisatoriska förutsättningar påverkade andelen 
skriftliga riktlinjer, vid de intensivvårdsenheter där infektionscheferna i sin planering 
hade ett nära samarbete med beslutsfattande nyckelpersoner var skriftliga riktlinjer 
dubbelt så vanliga än vid de enheter som saknade detta samarbete (oddskvot 2,41, 95% 
konfidensintervall 1,56-3,72). [16] 
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Att upptäcka hinder för följsamhet kan vara en krävande och arbetsam process och i en 
amerikansk studie av Ribby (2006) tas just den problematiken upp. I studien har 
följsamheten hos sjuksköterskor till riktlinjer och praxis för behandling av KAD hos 
män studerats före och efter ett projekt som syftade till ökad följsamhet under 2001-
2003. Projektet pågick på sex amerikanska sjukhus med totalt 14 enheter och 856 
akutvårdsplatser. Innan projektet påbörjades hade sjuksköterskorna inget eget ansvar 
för KAD-behandlingen, utan arbetsgången var att sjuksköterskorna inväntade order 
från läkare om när och hur KAD skulle sättas in.  
 
Målet med projektet var att förändra den traditionella praxisen för sjuksköterskor och 
läkare, vilket skulle kunna leda till en minskad KAD-användning och färre antal VUVI. 
Riktlinjer för sjuksköterskorna utarbetades under 2001, för att få dem mer delaktiga i 
arbetet med KAD. Sjuksköterskornas ansvar utökades, vilket krävde kunskap om 
indikationen för KAD, om hur bladderscan utförs och resultatet tolkas samt veta när 
det fanns undantag och policyn kunde frångås. Sjuksköterskorna skulle utan läkarorder 
kunna använda bladderscan för att utvärdera indikationen av KAD och kunna 
informera läkarna om resultatet. Dessutom skedde det en daglig uppföljning om KAD-
behandlingen skulle kvarstå alternativt avslutas. 
 
En utmaning var kunskapsöverföringen från projektgruppen till varje sjuksköterska. 
Som informationsspridare användes posters och videofilmer, med fokus på t.ex. 
information om alternativ till KAD och borttagandet av KAD när indikation inte längre 
kvarstod.  
 
2002 mättes följsamheten på de 14 enheterna, vilken i snitt var 54 %, där vissa enheter 
uppvisade mycket låg följsamhet, i ett fall endast 4 %. Orsaken var att vårdpersonalen 
inte förstod vikten av att ta till sig informationen. Det gjordes då ytterligare en satsning 
vid de enheter med låg följsamhet, där informationen var obligatorisk för all 
vårdpersonal. 2003 mättes följsamheten igen, denna gång hade snittet ökat till 98 %. 
Dessutom uppmättes 548 färre UVI under 2003 i jämförelse med 2002, ett resultat 
som sannolikt har sin grund i den förbättrade följsamheten till riktlinjerna. 
 
Projektet ansågs i början som relativt okomplicerat, men under arbetets gång med att 
utarbeta nya riktlinjer upptäcktes flera problemområden såsom förändring av riktlinjer 
och tillvägagångssätt, dokumentation och inriktning i arbetet. Slutsatsen var att det 
med hjälp av utbildning och personalutveckling går att öka patientsäkerheten hos 
patienter med KAD och förhindra VUVI. Projektet demonstrerar även att långsiktiga 
mål är viktiga i klinisk praxis. [17]  

4.2. Riktlinjer för vårdhygien samt vårdpersonalens följsamhet till 
hygienrutiner 
De ingående studierna har olika utgångspunkter, varför de är indelade i tre olika 
avsnitt. Envar av studierna behandlar dock de riktlinjer som finns för vårdhygien samt 
vårdpersonalens följsamhet till hygienriktlinjer som ett led i att minska uppkomsten av 
UVI. En sammanfattande tabell över de ingående studierna finns i bilaga 2. 

4.2.1. Mängden handhygienprodukter som utfallsmått för följsamhet till 

handhygienrutiner 

Handhygien anses vara den enskilt viktligaste åtgärden för att bekämpa VI, oavsett 
medicinsk disciplin. I en norsk retrospektiv studie har Herud et al (2008) studerat 
sambandet mellan användningen av handhygienprodukter, d.v.s. handtvål och 
handdesinfektionsmedel, samt uppkomsten av VI vid ett stort universitetssjukhus i 
Norge. Totalt hade 27248 (7,1 %) av patienterna en VI och av dessa behandlades 3299 
(12,1%), med KAD.  Studien utfördes som en ekologisk studie (korrelationsstudie) där 
tre olika parametrar jämfördes, mängden handhygienprodukter, antal patientdagar 
samt patienternas infektionsstatus.  
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Under åren 2000 och 2005 pågick kampanjer angående handhygien vid sjukhuset som 
syftade till att öka följsamheten till handhygienriktlinjer, vilket skulle kunna ligga till 
grund för en total genomsnittlig ökning av handhygienprodukter under studieperioden.  
 
Från 1998 till 2005 ökade andelen handhygienprodukter från 28,5 till 43,3 L per 1000 
patientdygn (p<0,001), det observerades dessutom en minskning av VI, från 8 till 6% 
(p<0,001) (figur 3). 

 
 
 

 
Slutsatsen av studien är att det kan finnas en korrelation mellan infektionsrisken för VI 
och mängden handhygienprodukter som används och att denna mängd även kan 
fungera som en indikator för följsamheten till handhygienriktlinjer. [18] 

4.2.2 Följsamhet till riktlinjer i förhållande till vårdrelaterade infektioner 

Ett annat sätt att mäta följsamhet till riktlinjer visas i en studie från Saudarabien utförd 
av Al-Tawfiq et al (2013). I studien beskrivs relationen mellan följsamhet till 
handhygienriktlinjer och prevalensen av VI, där en av parametrarna är KAD-
associerade VUVI.  Studien är genomförd på ett sjukhus med 350 vårdplatser i östra 
Saudarabien från oktober 2006 till december 2011. För att nå en ökad följsamhet till 
handhygienrutiner skedde ett antal åtgärder, såsom mål för ökad följsamhet, 
övervakning av handhygien, återkoppling av resultat, ökad tillgänglighet till 
handhygienprodukter, kampanj med t.ex. utbildning samt att det lyftes upp som en 
fråga på ledarskapsnivå. Åtgärderna implementerades kontinuerligt under hela 
studieperioden. 
 
Handhygien skulle enligt riktlinjerna ske före och efter användning av handskar, före 
och efter patientkontakt, efter att ha lämnat patientens rum, före och efter utförandet 
av invasiva procedurer samt efter kontakt med kroppsvätskor. Mätningarna av 
handhygienprevalens skedde till en början av en infektionskontrollgrupp, men senare 
av anonyma observatörer som noterade antal korrekta handhygienåtgärder samt 
antalen möjliga handhygienåtgärder. Målet var att observera minst 50 observationer 
per enhet. Mätningarna genomfördes för hela organisationen till en början, för att 
sedan inriktas på de avdelningar som uppvisade en låg följsamhet.  
 
Det övergripande resultatet var att följsamheten ökade med 45 % från 2006 till 2011 
(figur 4), ökningen gällde alla enheter och yrkesgrupper. Det skedde även en minskning 

Figur 3. Prevalens av vårdrelaterade infektioner i förhållande till 
mängden handhygienprodukter. Omarbetad från [18]. 
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av prevalensen KAD-associerade VUVI under perioden från 7,08 till 3,5 per 1000 KAD-
dagar (p=0,01). 

 
 
 

  
 
Författarnas slutsats var att det går att öka följsamheten till handhygienrutiner och att 
detta i sin tur kan ge en minskad frekvens av VI, t.ex. KAD-associerade VUVI. [19] 
 
I ytterligare en studie, denna amerikansk, har Larson et al (2006) studerat 
implementering och följsamhet till nya handhygienriktlinjer utgivna av CDC 2002. 
Även dess korrelation till VI vid 40 sjukhus i USA har undersökts, bl.a. KAD-
associerade VUVI. Samtliga sjukhus i studien ingick i The National Nosocomial 
infections Surveillance (NNIS), som är världens största och mest omfattande 
rapportsystem för VI och deltagandet var frivilligt.  
 
Sjukhusen besöktes efter att de nya riktlinjerna hade publicerats för att få information 
angående riktlinjer och vilka ändringar som gjorts för att underlätta implementering av 
riktlinjerna. Mätningarna av handhygienprevalens skedde på ett liknande sätt som i 
ovanstående beskrivna studie, d.v.s. att antal korrekta handhygienåtgärder samt 
antalen möjliga handhygienåtgärder noterades. Utifrån resultaten av sjukhusens grad 
av implementering och följsamhet till handhygienriktlinjer gjordes en klassning med 
kategorierna hög respektive låg implementeringssgrad.  Prevalensen av VI mättes ett år 
före (juni 2001-juni 2002) och efter (juni 2003-juni 2004) att CDC hade publicerat 
riktlinjerna.  
 
Resultatet visar att 89,7% av vårdpersonalen kände till riktlinjerna, däremot hade 
44,2% av sjukhusen inget multidisciplinärt program för att förbättra följsamheten och 
följsamheten till handhygienrutiner fortsatt var låg, endast 56%. Noterbart är att 
prevalensen av KAD-associerade VUVI inte minskade trots förbättrad implementering 
och följsamhet till handhygienriktlinjer (tabell 6), inte heller sågs någon skillnad 
redovisat efter sjukhusens implementeringsgrad (tabell 7) [20]. 
  
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Följsamhetsgraden (antalet korrekta handhygienåtgärder dividerat 
med antalet möjliga handhygienåtgärder) till handhygienrutiner för varje 
år, i jämförelse med föregående år. Omarbetad från [19]. 
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Tabell 6. Andelen KAD-associerade VUVI (kateterassocierade vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner) före och efter implementering av riktlinjer (p=0,33). Omarbetad från 
[20]. 

 Antal KAD-
associerade 

VUVI 

Antal KAD-dagar Antal VUVI/1000 
KAD-dagar 

Före implementering av 
riktlinjer 

498 171625 2,90 

Efter implementering 
av riktlinjer 

524 173154 3,02 

 
Tabell 7. Andelen KAD-associerade VUVI (kateterassocierade vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner) före och efter sjukhusens implementering av följsamhet till 
handhygienriktlinjer (p=0,14 för sjukhus med hög implementeringsgrad, p=0,52 för sjukhus 
med låg implementeringsgrad). Omarbetad från [20]. 

 Antal KAD-
associerade 

VUVI 

Antal 
KAD-dagar 

Antal 
VUVI/1000 
KAD-dagar 

Före implementering av handhygien 
(hög implementeringsgrad) 

192 63902 3 

Efter implementering av handhygien 
(hög implementeringsgrad) 

221 66139 3,3 

Före implementering av handhygien 
(låg implementeringsgrad) 

306 107723 2,8 

Efter implementering av handhygien 
(låg implementeringsgrad) 

303 107015 2,8 

 
En förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna följa de riktlinjer som syftar till att 
undvika onödiga KAD, är att de finns skriftligt dokumenterade. I en amerikansk studie 
av Conway et al (2012), som även beskrivs i avsnitt 4.1.3., har förekomsten av skriftliga 
riktlinjer undersökts samt dess koppling till KAD-associerade VUVI (tabell 8). 
 
Tabell 8. Riktlinjer som syftar till att minska KAD-associerade VUVI (kateterassocierade 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner). Omarbetad från [16]. 

 
 
Tillgång till skriftliga riktlinjer för… 

Enheter 
med 
skriftliga 
riktlinjer 
(%) 

Uppföljning av 
följsamhet till 
riktlinjer (%) 

≥95% 
följsamhet 
till 
riktlinjer 
(%) 

Bladderscan 25,9 18,9 10,0 
Kondomkateter för män 20,0 8,6 14,3 
Påminnelsesystem för borttagandet KAD 12,4 31,4 31,3 
Sjuksköterskeinitierad borttagning av KAD 9,5 12,8 12,8 
Minst 1 riktlinje 42,2 22,4 22,4 

 
41 % av intensivvårdsenheterna följde utvecklingen av incidensraten, där medelvärdet 
var 3,7 UVI per 1000 KAD-dagar (standardavvikelse 3,39). Ingen signifikant skillnad i 
medelvärde uppmättes mellan de enheter som hade tillgång till minst en skriftlig 
riktlinje i jämförelse med de enheter som inte hade någon skriftlig riktlinje alls 
(p=0,84). Eftersom det fanns en koppling mellan sjukhusstorlek och organisatoriska 
förutsättningar samt förekomsten av skriftliga riktlinjer, undersöktes dessa parametrar 
med incidensraten för KAD-associerade VIVU.  Större sjukhus (>500 sängplatser) hade 
signifikant högre medelvärde än mindre sjukhus (≤500 sängplatser), 4,9 respektive 3,2 
UVI per 1ooo KAD-dagar (p=0,009).  Vid de intensivvårdsenheter där 
infektionscheferna i sin planering hade ett nära samarbete med beslutsfattande 
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nyckelpersoner fanns däremot ingen signifikant skillnad mot de enheter som saknade 
detta samarbete (p=0,804). 
 
Eftersom få av intensivvårdsenheterna mätte följsamheten till riktlinjerna som syftade 
till att minska KAD-associerade VUVI, var det inte möjligt att mäta incidensraten för 
låg respektive hög rapporterad följsamhet. [16] 

4.2.3. Följsamhet till riktlinjer med syfte att minska spridningen av 

multiresistenta bakterier 

CDC har utformat särskilda riktlinjer för hur patienter som bär på multiresistenta 
bakterier (MRB) ska omhändertas när de behandlas på sjukhus. För att undvika 
smittspridning ska, enligt riktlinjerna, patienten isoleras och vårdpersonalen använda 
skyddsbarriärer såsom handskar och rockar i kontakt med smittade patienter. 
Huruvida detta är det mest effektiva sättet att minska spridningen av MRB är dock inte 
klarlagt. I en studie genomförd i Brasilien av Bearman et al (2007) undersöktes 
effektiviteten av dessa försiktighetsåtgärder vid ett sjukhus akutvårdsenhet, även 
andelen UVI mättes under båda faserna. De MRB som omfattas av studien är 
meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) samt vankomycinresistenta 
enterokocker (VRE).  
 
Studien genomfördes som en kontrollerad studie i två faser under totalt sex månader. 
Fas 1 pågick under en tremånadersperiod och innefattade standardförfaranden av 
försiktighetsåtgärder, enligt CDC, när en patient uppvisat positivt prov för MRB. Under 
nästa tremånadersperiod, fas 2, användes istället handskar vid all patientkontakt på 
avdelningen och ingen patientkontakt försågs med några särskilda 
försiktighetsåtgärder. Följsamheten till riktlinjerna för handhygien och 
infektionskontroll (tabell 9) följdes av observatörer, liksom förfarandet i tidigare 
nämnda studier.  
 
Tabell 9. Följsamheten till de olika direktiven under fas 1 och 2. Omarbetad från [21]. 

Utfallsmått Fas 1 
Följsamhet till 
riktlinjer (%) 

Fas 2 
Följsamhet till 
riktlinjer (%) 

p-värde 

Handhygien före patientkontakt 18,7 11,4 <0,001 
Handhygien efter 
patientkontakt  

57,7 52,5 0,011 

Handskar 31,7 87,0 <0,001 
Rock 27,4 1,7 <0,001 
Total följsamhet* 75,7 87,0 <0,001 

*Total följsamhet för fas 1=handskar och rock, fas 2=endast handskar 
 
Följsamheten till handhygienriktlinjer före patientkontakt var signifikant högre i fas 1 
än i fas 2. Även den totala följsamheten till riktlinjerna var signifikant högre under fas 
2, då vårdpersonalen använde handskar vid all patientkontakt. De genomförda 
mätningarna av antal UVI uppmättes under fas 1 till 4,4 och under fas 2 till 7,4 per 
1000 KAD-dagar (p<0,001), d.v.s. det skedde en signifikant ökning av antalet UVI 
under fas 2. Ingen skillnad sågs i andelen infektioner av MRSA och VRE, men noterbart 
var dock att det i fyra av fallen fanns en koppling mellan MRB och de VI som upptagits 
i studien, där UVI ingår. Författarna menar att orsaken till denna ökning i fas 2 är 
oklar, men skulle kunna kopplas till en minskad följsamhet till handhygienriktlinjer. 
 
Utöver dessa mätningar genomfördes en enkätundersökning av vårdpersonalens 
inställning till hygienriktlinjer och infektionsförebyggande arbete där 34 personer ur 
staben ingick. 97 % av de tillfrågade tyckte att följsamheten till de undersökta 
infektionskontrollparametrarna, inklusive följsamheten till handhygienen, var god. [21] 
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4.3. Urinvägskatetrar med antibakteriella kateterytor 
De ingående studierna behandlar samtliga två av de vanligaste KAD-typerna med 
antimikrobiella KAD-ytor, dels med silverlegering (silver-KAD) och dels med 
nitrofuralimpregnering (NF-KAD) som båda anses inhibera patogena organismer i 
urinen. Studierna skiljer sig däremot åt i utförande, där en av studierna är en in vivo-
studie, d.v.s. en klinisk studie och övriga in vitro-studier, vilket betyder att det är 
undersökningar som pågår i en artificiell miljö, i detta fall i ett laboratorium. Samtliga 
in vitro-studier behandlar begränsningen av en av de vanligaste patogena 
mikroorganismer i urinen, E. coli. En sammanfattande tabell över de ingående 
studierna finns i bilaga 3.  

4.3.1 Inhiberingsförmåga hos urinvägskatetrar med antibakteriella ytor  

Inhiberingsförmågan hos KAD med antimikrobiella egenskaper är en avgörande faktor 
för att den ska fungera tillfredställande. I en amerikansk studie genomförd av Johnson 
et al (2010) undersöktes två olika silver-KAD (silver-1-KAD och silver-2-KAD) och en 
NF-KAD samt deras kontrollers inhiberande egenskaper mot E.coli-isolat. Alla nio E. 
coli-stammar var endera β-laktamas- eller cefalosporinasproducerande och uppvisade 
resistens mot cefalosporiner, en typ av β-laktamantibiotika. Bakteriestammarna hade 
isolerats kliniskt från patienter mellan åren 2000 och 2002.  
 
I försöket uppmättes inhibitionszonen (IZ) för E.coli på Mueller-Hinton agarplattor 
genom att inkubera plattorna över natten och därefter mäta IZ (figur 5), visades en 
synlig IZ fördes segmenten över till en ny platta varefter den inkuberades över natten. 
Detta förfarande pågick tills inte någon IZ längre var iakttagbar (figur 6).  
 
Dag ett visades ingen IZ för kontrollerna samt silver-2-KAD, däremot uppvisade silver-
1-KAD en liten IZ för alla nio E. coli-stammar (median 0,6 mm, p=0,004 i jämförelse 
med kontroll), dag två syntes däremot ingen IZ för silver-1-KAD.   
 
NF gav mycket tydliga IZ för samtliga E.coli-stammar och ända upp till dag tre var 
skillnaden i jämförelse med kontrollen signifikant (median 0,5 mm, p=0,03).  Dag fem 
hade endast 44 % av plattorna fortfarande en visibel IZ (median 1,1 mm, p= >0,10) och 
dag sex visade ingen av plattorna någon IZ. [22] 

 
 
 
 
 
 

Figur 5. IZ (inhibitionszon) för E.coli på agarplattor med segment av 
respektive katetertyp (Silver-1=silverlegerad kvarliggande kateter typ 1, 
Silver-2=silverlegerad kvarliggande kateter typ 2, NF=nitrofural-
impregnerad kvarliggande kateter) dag 1. Omarbetad från [22]. 
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I ännu en amerikansk studie, denna utförd av Regev-Shoshani et al (2011), har den 
inhiberande effekten av silver och NF undersökts i jämförelse med en kontroll på 
bakteriuri orsakad av E. coli. Experimentet genomfördes i E. coli-infekterad urin i 
petriskålar innehållande Luria broth medium (LB-medium) innehållande E. coli. 
 
En jämförelse gjordes av E.coli-tillväxt i urin efter 72 timmars exponerande för 
samtliga KAD-typer inklusive kontroll. Varje petriskål delades in i tre delar, där 1, 10 
och 20 µL av varje prov placerades och inkuberades vid 37 ºC över natten. Resultatet 
visade att silver-KAD hade ungefär samma bakteriekoncentration som kontrollen, 2,0 x 
108 respektive 5,0 x 107 cfu/mL (koloniformande enheter/ml). NF däremot eradikerade 
helt bakterierna i urinen. [23] 

4.3.2. Urinvägskatetrar med antibakteriella ytor och dess påverkan på 

vidhäftningsförmåga och biofilmsformation 

I ett tidigt skede i biofilmsformationen fäster E.coli till KAD-ytan, något som Regev-
Shoshani et al också behandlar i sin studie, se även avsnitt 4.3.1. I studien undersöktes 
kolonisering av E.coli på silver-KAD och NF-KAD, där dessa sänktes ned i en 
suspension innehållande 103 cfu/mL i 24 timmar, varefter de roterades över ytan i en 
petriskål innehållande LB-medium, vilka sedan inkuberades vid 37 ºC över natten. 
Utvärderingen gjordes genom att observera synliga bakterier på KAD-ytorna, varvid 
kontrollerna och silver-KAD uppvisade stor kolonisation, medan det på NF-KAD inte 
visades några synliga bakterier alls. 
 
Det gjordes även studier där bakterierna färgades in i kristallviolett, vilket ger 
indikationer om utbredningen av biofilmformation på respektive KAD-yta. I varje 
omgång upprepades proceduren tre gånger med tre replikat vid varje genomförande. 
Silver visade högst absorbans, åtta till tio gånger högre än övriga, vilket indikerade en 
stor biofilmsformation. NF uppvisade lägst absorbans av samtliga, vilket betyder låg 
produktion av biofilm. [23] 

4.3.3 Effektdurationen av antibakteriella egenskaper hos urinvägskatetrar 

Effektdurationen av den antimikrobiella effekten, skulle kunna ge en indikation om hur 
länge det är lämpligt att behandlas med KAD ur infektionssynpunkt. Detta har 
studerats i en amerikansk studie av Desai et al (2010) för silver-KAD respektive NF-
KAD i olika kombinationer av KAD-material (NF-silikon, silikon (kontroll), silver-

Figur 6. IZ (inhibitionszon) för E. coli på agarplattor med segment av NF-
KAD (nitrofuralimpregnerad kvarliggande kateter) dag 1-6, dag 5* 
uppvisade endast 4/9 plattor en inhibitionszon. Omarbetad från [22]. 
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silikon-hydrogel, silikon-hydrogel (kontroll), silver-latex-hydrogel och latex-hydrogel 
(kontroll). 
 
De olika KAD-typerna testades parallellt med sin kontroll och varje experiment 
upprepades fyra gånger. Till att börja med förinkuberades de i ett sterilt vätskemedium 
för noll, tre, fem, sju och tio dagar, för att undersöka katetrarnas livslängd, avseende 
antimikrobiella egenskaper, för att sedan inkuberas över natten tillsammans med 
E.coli. 
 
NF-KAD med silikon var signifikant bättre i jämförelse med kontrollen, dag noll fanns 
ingen tillväxt på KAD-ytan eller i omgivande medium och skillnaden var signifikant till 
och med dag fem, tillväxten av E. coli var dock fortsatt lägre även dag tio (figur 7). 
 

 
 

 
 
 
 
För samtliga silver-KAD uppvisades ingen signifikant skillnad i E. colis 
vidhäftningsförmåga dag noll, varför det inte skedde någon förinkubation av dem. Även 
vid övriga mättillfällen visades ingen signifikant skillnad mellan silver-KAD och dess 
kontroller. [24] 
 
Johnson et al (2010), vars studie även beskrivs i 4.3.1. undersökte via en ny metod, 
E.colis vidhäftningsförmåga till silver-1-KAD och silver-2-KAD respektive NF-KAD 
samt dess kontroller.  Experimentet påbörjades genom att segmenten förinkuberades i 
en saltlösning vid 37 ºC i en, två eller tre dagar, varefter  u-formade KAD-segment som 
placerades på en anordning i en behållare i en Mueller-Hinton medium/saltlösning 
med suspension densitet 1 x 108 cfu/ml, vilken inkuberades över natten (18 timmar). 
Segmenten fördes sedan över till en annan behållare innehållandes steril saltlösning, 
denna sköljningsprocess upprepades tre gånger. I experimentet användes en sonikator 
(ultraljud), vilken kan reducera mer än 99 % av en biofilm från sin yta för att kunna 
bestämma mängden bakterier.  
 
Resultatet visar att utan förinkubation av segmenten var NF-KAD signifikant bättre än 
sin kontroll (p=0,04) samt silver-KAD (p<0,05) i att motverka vidhäftning av E. coli 
(figur 8). Förinkubation gav generellt en högre vidhäftningsförmåga hos E. coli. 

Figur 7. Procentuell minskning av E. colis vidhäftningsförmåga, efter 
olika längd på förinkubationen av NF-KAD (nitrofuralimpregnerad 
kvarliggande kateter) med silikon i jämförelse med dess kontroll. 
Omarbetad från [24]. 
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Resultatet visar att E. colis vidhäftningsförmåga endast var signifikant lägre för NF-
KAD upp till dag två med förinkubation, dag tre visade den endast en lägre 
vidhäftningsförmåga än silver-2-kateter (figur 8). [22]  

 
 
 
 

 

4.3.4. Antibakteriella kateterytors betydelse i klinisk praxis 

In vitro-studier kan, som vi har sett i ovanstående studier, ge någorlunda tydliga 
orsakssamband, där man kan minimera antalet yttre påverkande faktorer. In vivo-
studier däremot, kan istället ge värdefull information om huruvida dessa samband har 
någon betydelse i praktiken. I en engelsk in vivo-studie har Pickard et al (2012) 
undersökt om korttidsanvändning av KAD med antibakteriella KAD-ytor minskar 
risken för symtomatisk VUVI i jämförelse med standardutförandet av KAD. Studien 
pågick vid 24 sjukhus som alla deltog i UK National Health Service (NHS) i England 
och som erbjöd kirurgi. Mellan juli 2007 och oktober 2010 ingick 6394 deltagare i 
studien som är genomförd som en randomiserad kontrollerad studie och datainsamling 
skedde under sex veckor efter randomiseringen.  
 
Deltagarna i studien var vuxna (≥16 år) som var i behov av korttids-KAD (≤14 dagar), 
även patienter som genomgick oplanerad kateterisering ingick i undersökningen.  
Exklusionskriterier var symtomatisk UVI vid baseline, urologisk behandling de senaste 
sju dagarna samt allergier mot KAD-material.  
 
Deltagarna blev slumpmässigt fördelade i tre grupper utifrån behandling med silver-
KAD, NF-KAD alternativt KAD med polytetrafluoreten (PTFE-KAD) (kontrollgrupp). 
Studien var inte möjlig att blinda, p.g.a. katetrarnas karakteristiska utseende och 
deltagarna, läkarna och undersökningsteamet var därför medvetna om vem som blivit 
tilldelad vilken katetertyp.  
 
En av utfallsparametrarna var incidensen av symtomatisk KAD-associerad VUVI, vilket 
definierades som symtom på UVI samt förskrivning av antibiotika för den indikationen 
vid någon tidpunkt upp till sex veckor efter randomiseringen samt mikrobiellt 
bekräftad KAD-associerad VUVI, vilket definierades som ett positivt urinprov. 

Figur 8. E. colis vidhäftningsförmåga till de olika katetertyperna (Silver-1= 
silverlegerad kvarliggande kateter typ 1, Silver-2=silverlegerad kvarliggande 
kateter typ 2, NF=nitrofuralimpregnerad kvarliggande kateter) utan 
förinkubering, bakteriekoncentrationen bestämdes efter ultraljudsbehandling 
i en sonikator. Omarbetad från [22]. 
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Studien visar att incidensen för symtomatisk KAD-associerad VUVI diagnostiserad upp 
till sex veckor efter randomiseringen endast skiljde sig signifikant mellan NF-KAD och 
PTFE-KAD (kontroll), men författarna anser inte denna skillnad vara kliniskt relevant 
då ända upp till 48 patienter skulle kunna behöva kateteriseras med NF-KAD för att 
förhindra en KAD-associerad VUVI. Ingen signifikant skillnad visades mellan silver-
KAD och PTFE-KAD (kontroll) (tabell 10). För samtliga katetertyper visades att längre 
tid med KAD generellt ökade risken för VUVI (figur 9). [25] 
 
Tabell 10. Incidens och oddskvot för de olika katetertyperna  (Silver=silverlegerad 
kvarliggande kateter, NF=nitrofuralimpregnerad kvarliggande kateter, PTFE= 
polytetrafluoretenimpregnerad kvarliggande kateter). Omarbetad från [25]. 

Symtomatisk antibiotikabehandlad UVI 
samt ett positivt urinprov (≥10 000 cfu 
per ml) upp till 6 veckor efter 
randomisering  

Silver NF PTFE 
(kontroll) 

Incidens n (%) 105/2097 
(5,0 %) 

69/2153 
(3,2 %) 

99/2144 
(4,6 %) 

Justerad oddskvot (95 % 
konfidensintervall) 

1,09 
(0,78-1,51; 

p=0,58) 

0,68 
(0,47-0,98; 

p=0,019) 

 
- 

 

 
 
 
 

 

 

5. Diskussion 

I denna litteraturstudie har det, utifrån delfrågeställningar, undersökts vad kliniska 
studier säger om hur VI från KAD bäst förhindras. Avsnittet är indelat i två delar, 
metod och resultat. 

5.1. Metoddiskussion  
Avsnittet redogör för förfarandet vid utformandet av frågeställningar, artikelsökning 
och urval samt begränsningar och felkällor.  

Figur 9. Incidensen av KAD-associerad VUVI (kateterassocierade 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner) upp till sex veckor efter 
randomiseringen i jämförelse med kateterdurationen utifrån respektive 
katetertyp (Silver=silverlegerad kvarliggande kateter, NF=nitrofural-
impregnerad kvarliggande kateter, PTFE= polytetrafluor-etenimpregnerad 
kvarliggande kateter). Omarbetad från [25]. 
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5.1.1. Utformandet av frågeställningar 

VUVI är den mest frekvent förekommande VI, något som gör att det finns mycket 
forskning att tillgå via PubMed. Det finns därför troligtvis flera olika sätt att besvara 
huvudfrågeställningen, d.v.s. vad kliniska studier säger om hur VI från KAD bäst 
förhindras, på än de delfrågeställningar som ingår i denna studie. Utgångspunkten var 
dock att beskriva delar inom området som inte redan förekommer frekvent i 
översiktsartiklar. Utöver det, var målet med studien att få en helhetsbild av 
problematiken kring KAD-associerade VUVI, varför tre olika delfrågeställningar 
användes, som alla ansågs kunna besvara huvudfrågeställningen.  
 
Det effektivaste sättet att minska KAD-associerade VUVI är att undvika onödig KAD-
användning och en stor del av forskningen kring KAD behandlar just 
förbättringsåtgärder för att minska dess prevalens och duration. Därför valdes en 
annan vinkling för frågeställningen 1, att beskriva vilka hinder som finns för en 
restriktiv KAD-användning med syfte att minska infektionsrisken. I strävan efter att 
minska KAD-associerade VUVI anses även vårdhygien, specifikt handhygien, vara en 
avgörande faktor. Hur riktlinjer för vårdhygien samt vårdpersonalens följsamhet till 
hygienrutiner påverkar uppkomsten av UVI beskrivs därför utifrån frågeställning 2. 
KAD har ofta antibakteriella ytor för att minska risken för VUVI, i frågeställning 3 
beskrivs effektiviteten av två av dessa typer i syfte att förhindra kolonisation av 
urinvägarna med en av de valigaste patogena mikroorganismerna, E. coli.  

5.1.2. Artikelsökning och urval  

Detta arbete är utformat som en litteraturstudie och artikelsökningarna efter relevant 
litteratur gjordes i databasen PubMed, vilket är en stor internationell medicinsk 
databas. De begränsningar som gjordes i PubMed-sökningen var ”10 years” och/eller 
”humans”. ”10 years” användes i samtliga sökningar, dels för att finna artiklar som 
skulle kunna vara aktuella för frågeställningen, eftersom det inte kunde uteslutas att 
den faktorn skulle kunna inverka på resultatet och dels för att begränsa antalet 
sökträffar. ”Humans” användes i alla sökningar förutom i de där det förväntade 
resultatet var in vitro-studier. Det gjordes även en manuell urskiljning av 
översiktsartiklar samt artiklar utanför språkbegränsningen (svenska, norska, danska 
och engelska). Mesh-termer användes i möjligaste mån för att understödja sökningen 
av relevanta artiklar.  
 
Totalt genomfördes sex artikelsökningar, vilka gav varierande mängd sökträffar, med 
upp till 146 träffar (inklusive översiktsartiklar samt artiklar utanför 
språkbegränsningen). Urvalsprocessen skedde genom att en första sållning gjordes 
utifrån rubrik och abstract och en andra sållning där hela artiklarna (syfte, metod- och 
resultatdel) studerades för att kunna bedöma dess relevans och kvalitet. Sammantaget 
ingår 14 stycken originalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa, i litteraturstudien. 
Två av artiklarna, [13] och[14], bygger på samma undersökning och [14] hittades via e-
tidsskriften för [13].  

5.1.3. Begränsningar och felkällor i litteraturstudien 

Ett av de första momenten i författandet av en vetenskaplig uppsats är att utforma 
frågeställningar. För en litteraturstudie innebär det att hitta nischer som inte 
förekommer alltför frekvent i tidigare översiktsartiklar, men ändå är någorlunda 
väldokumenterade i den vetenskapliga litteraturen. Frågeställningarna kan ses som 
fundamentet i litteraturstudien, från vilka lämpliga sökord utarbetas och som i sin tur 
avgör vilka träffar som visas i artikelsökning och som resultatet slutligen baseras på.  
 
Litteraturstudier innebär alltid att det genomförs en artikelsökning och oftast också ett 
urval av studier. Här kan det inte uteslutas att det finns en möjlighet att andra sökord 
och Mesh-termer samt kombinationer av dessa också skulle kunna generera ett annat 
resultat. Ingen mall har använts, däremot har arbetet med att hitta artiklar genomförts 
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strukturerat och metodiskt, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3. Urvalet av studier är 
dock en subjektiv process, alltså att gallringen av studier påverkas av vem som utför 
den, t.ex. skulle tillförlitligheten i studierna kunna värderas olika.  Mängden sökträffar, 
i detta fall 247 stycken, gör att det inte helt kan uteslutas att någon av de artiklar som 
blev bortsållade skulle kunna ha besvarat någon av de aktuella frågeställningarna. 
  
De ingående artiklarna i litteraturstudien är av både kvalitativ och kvantitativ typ och 
har olika utfallsmått, varför de inte är jämförbara sinsemellan. Dessutom är endast en 
av studierna randomiserad och placebokontrollerad, vilket påverkar studiernas 
tillförlitlighet. I och med att varje frågeställning endast behandlas av upp till fem 
originalartiklar begränsas arbetets djup. Följaktligen är det är svårt att dra generella 
slutledningar utifrån det sammanställda resultatet och litteraturstudien kan istället ses 
som fallexempel för respektive frågeställning och som helhet. 
 
Därutöver är artiklarna publicerade världen över och det har gjorts ett antagande, 
utifrån en översiktsartikel, om att riktlinjerna för att förhindra KAD-associerade VUVI 
är internationellt jämförbara. Ingen av studierna är dock genomförd i Sverige eller 
beskriver svenska förhållanden, en omständighet som gör att det egentligen är svårt att 
dra några slutsatser om hur resultaten kan översättas till de riktlinjer och den standard 
som råder på svenska sjukhus och andra vårdinrättningar. Det kan också antas att 
resultatet kan variera beroende på medicinsk disciplin.  

5.2. Resultatdiskussion 
Resultatet i de ingående studierna diskuteras och indelningen är, för enkelhetsskull, 
densamma som i resultatdelen. 

5.2.1 Hinder för en restriktiv användning av urinvägskatetrar 

Att förhindra onödig KAD-användning är det mest effektiva sättet att undvika VUVI. 
Van den Broek et al [12] samt Janzen et al [13] har i respektive studie, utformade som 
före-efterstudier, studerat huruvida det är möjligt att minska KAD-användningen, 
prevalens och duration, utifrån gällande riktlinjer. Resultatet är att aktuella riktlinjer i 
sig inte kan ses som ett hinder för en minskad KAD-användning, istället anses det 
finnas utrymme i riktlinjerna för förbättringsåtgärder, men det kräver riktade åtgärder 
för att främja följsamheten till riktlinjerna, störst effekt kan ses på de avdelningarna 
med en hög KAD-användning.  
 
Hinder för implementering av riktlinjer beskrivs i två intervjustudier, som bygger på 
samma undersökning, av Krein et al [14, 15]. Studierna visar på att kunskapsbrist hos 
vårdpersonalen, framförallt hos sjuksköterskorna, om de problem som härrör från KAD 
samt oro för en ökad arbetsbörda verkade hämmande för en hög implementeringsgrad 
av riktlinjer. Bristen på förståelse påverkade även vårdpersonalens uppfattning om 
riskbegreppet, som i vissa fall visade sig sakna evidens, där t.ex. fallolyckor hade högre 
prioritet än en minskning av KAD-användningen som en led i patientsäkerheten. 
Ytterligare ett hinder var att vårdpersonalen ansåg att det fanns en oförståelse för 
problematiken kring KAD hos patienter och anhöriga, då KAD ofta var ett önskemål för 
att kunna klara vardagen.  
 
En förutsättning för att vårdpersonalen ska kunna uppvisa följsamhet till riktlinjer är 
att de finns skriftligt dokumenterade. I studien genomförd av Conway et al [16] visas på 
en låg andel skriftliga riktlinjer vid 415 intensivvårdsenheter, där endast 42 % av 
enheterna hade åtminstone en skriftlig riktlinje av de fyra studerade, påverkande 
faktorer var sjukhusstorlek liksom organisatoriska förutsättningar. Ribby [17] beskriver 
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ett försök som syftar till ökad följsamhet och som till att börja med misslyckades 
eftersom vårdpersonalen hade svårt att ta till sig informationen. Sjuksköterskorna har 
en nyckelposition i arbetet med att undvika onödig KAD-användning och i försöket 
förändrades praxis genom att införa sjuksköterskeinitierad insättning och borttagning 
av KAD, för vilka följsamheten mättes.  Genom att bl.a. förändra riktlinjer och 
dokumentation nåddes till slut en genomsnittlig följsamhet på 98 %.  
 
En restriktiv användning av KAD, både i prevalens och också duration, kan anses som 
ansvarsfullt eftersom det leder till att överanvändningen av antibiotika minskas, vilket 
är till stor samhällsnytta. För det krävs ett kontinuerligt arbete med 
informationsspridning för att höja kunskapsnivån hos vårdpersonalen, skriftligt 
dokumenterade riktlinjer och annan stödjande dokumentation. Vårdpersonalen 
behöver också vara tydlig mot patienter och anhöriga om varför KAD ofta är en 
olämplig behandling och att det finns andra alternativ, t.ex. blåsträning och 
inkontinenshjälpmedel. 

5.2.2 Riktlinjer för vårdhygien samt vårdpersonalens följsamhet till 
hygienriktlinjer 

Handhygien anses vara den enskilt viktigaste åtgärden för att bekämpa VI. I 
korrelationsstudien av Herud et al [18] visas att handhygienprodukter kan fungera som 
en indikator för följsamheten till handhygienrutiner, mängden handhygienprodukter 
ökade med 65 % (p<0,001) samtidigt som andelen VI minskade med 2 % (p<0,001) 
under en 17-årsperiod under vilken informationskampanjer med syfte att öka 
följsamheten pågick under två perioder. Detta sätt att mäta följsamheten till 
handhygienriktlinjer är enkelt och praktiskt, men fler studier behövs för att styrka 
metodens validitet. 
 
I två av de ingående studierna har följsamheten till handhygien studerats av 
observatörer ute på sjukhusavdelningarna för att sedan koppla det till andelen VI, bl.a. 
KAD-associerade VUVI. I studien av Al-Tawfiq et al [19] pågick åtgärder kontinuerligt 
för att öka följsamheten under studieperioden samtidigt som följsamheten till 
handhygienen studerades. Resultatet visar att under de fem år som studien pågick 
ökade följsamheten till handhygienriktlinjer med 45 %, signifikansen mättes i 
jämförelse med föregående år och visar en signifikant minskning för alla år förutom 
mellan 2008 och 2009, samtidigt som prevalensen av KAD-associerade VUVI 
minskade med 3,6 per 1000 KAD-dagar (p=0,01). 2002 gav CDC ut nya riktlinjer för 
handhygien och Larson et al [20] studerade följsamheten till riktlinjerna före och efter 
implementeringen av dessa i korrelation till andelen KAD-associerade VUVI. Den 
generella följsamheten till riktlinjerna var låg, en klassning av sjukhusen efter 
implementerings- och följsamhetsgrad visar ingen signifikant skillnad i förekomsten av 
KAD-associerade VUVI före och efter implementering (p=0,14 för sjukhus med hög 
implementeringsgrad, p=0,52 för sjukhus med låg implementeringsgrad). Conway et al 
(2012) vars resultat delvis beskrivits ovan i avsnitt 5.2.1, undersökte även sambandet 
mellan antal skriftliga riktlinjer och följsamheten till dessa. 24 % uppvisade en hög 
följsamhet (≥95%) till minst en riktlinje av de fyra studerade, men ingen signifikant 
skillnad i medelvärde uppmättes mellan de enheter som uppfyllde detta mot de som 
inte hade någon skriftlig riktlinje alls (p=0,84). 
 
MRB är ett stort problem inom sjukvården och även relaterat till UVI, CDC har därför 
utformat särskilda riktlinjer för omhändertagandet av dessa patienter vid 
sjukhusvistelse. I studien av Bearman et al [21] har följsamheten till dessa riktlinjer 
följts med hjälp av observatörer, men även effektiviteten av riktlinjerna, i två faser. I fas 
1 användes standardförfaranden vid positivt prov för MRB och under fas 2 förseddes 
dessa patienter inte med några extra försiktighetsåtgärder. Under fas 2 minskade 
följsamheten till handhygienriktlinjer signifikant (före patientkontakt p<0,001, efter 
patientkontakt p=0,011), det skedde även en signifikant ökning av antalet UVI, 3,0 per 
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1000 KAD-dagar (p<0,001), vilket skulle kunna kopplas till en minskning av 
följsamheten till handhygienrutiner. Någon skillnad i andelen MRB kunde dock inte 
ses. Intressant är att 97 % av vårdpersonalen i den enkätundersökning som 
genomfördes ansåg att följsamheten till handhygienriktlinjer var god. 
 
Sammanfattat varierar resultaten för huruvida hygienriktlinjer och vårdpersonalens 
följsamhet till dessa påverkar uppkomsten av UVI i någon större utsträckning. Trenden 
är svagt positivt för ett sådant samband, något som inte överensstämmer med den 
svenska undersökningen utförd av SKL, där följsamheten till BHK och dess samband 
med VI har studerats, vilken beskrivs i avsnitt 1.5. Avsaknaden av samband förklaras 
där med att VI ofta orsakas av endogena smittor. Även om nyttan med dessa riktlinjer 
är begränsad och en nollvision inte är möjlig kan BHK och specifikt handhygienrutiner 
ses som en viktlig del i arbetet med att minska KAD-associerade VUVI. 

5.2.3 Urinvägskatetrar med antibakteriella kateterytor 

Det finns en stor samstämmighet i de ingående in vitro-studierna utförda av Johnson et 
al [22], Regev-Shoshani et al [23] och Desai et al [24] inom samtliga studerade 
områden, inhiberingsförmåga, vidhäftningsförmåga och biofilmsformation samt 
effektduration av antimikrobiella egenskaper gentemot E.coli.  NF-KAD visas i dessa 
studier vara mer signifikant mer effektiv än silver-KAD och kontroll, alltså standard-
KAD och de skilda utförandesätten stödjer också att denna teori är riktig och 
åtminstone är tillämpbar i laboratoriemiljö. 
 
Att dra några slutsatser om vad resultatet har för klinisk praxis är dock svårt. Vid 
användning av KAD finns det många faktorer som skulle kunna påverka en eventuell 
bakteriekolonisation. E. coli är heller inte den enda patogena mikroorganismen som 
kan kolonisera urinvägarna, men eftersom den är endogen och därför normalt en av de 
första att kolonisera kan det utifrån det antas att NF är en effektiv substans vid 
korttidsanvändning av KAD, maximalt några dagar relaterat till resultaten i in vitro-
studierna. 
 
Pickard et al [25] studerade uppkomsten av symtomatiska KAD-associerade VUVI i en 
randomiserad kontrollerad studie utifrån grupperna NF-KAD, silver-KAD och kontroll i 
upp till 14 dagar. Deras resultat visar att det finns en signifikant skillnad mellan 
katetertyperna, men att denna skillnad inte är kliniskt relevant. Fler in vivo-studier 
behöver göras, med olika studieperioder, för att kunna bedöma om NF är en verksam 
substans även kliniskt samt i sådana fall kunna bestämma dess effektduration. 

5.2.4 Begränsningar och felkällor i ingående originalartiklar 

De ingående studierna har samtliga, åtminstone delvis, olika utförandesätt. Det kan 
bero på att det generellt troligtvis är svårt att hitta lämpliga mätmetoder för respektive 
undersökning och att det inte finns några som är standardiserade. Därför kan varje 
studie anses ha sina brister, men ändå ha ett vetenskapligt värde. 
 
Vissa av begränsningarna/felkällorna är genomgående i flera av studierna. En liten 
studiepopulation, oavsett patienter eller sjukhus och vårdavdelningar ger ett mindre 
tillförlitligt resultat. Före-efterstudier kan anses som problematiska, eftersom det inte 
kan uteslutas att andra faktorer än just den studerade faktorn skulle kunna påverka 
utfallet av studien, t.ex. skillnader i patientunderlag. Prevalensstudierna för 
handhygienrutiner med observatörer skulle kunna påverka resultatet till en ökad 
prevalens då vårdpersonalen känner sig observerade och det i sig fungerar som en 
påminnelse. 
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6. Slutsats 

Utfallsmåtten i studierna skiljer sig åt och därför kan det inte dras några generella 
slutsatser utifrån de ingående studierna. KAD-associerade VUVI är dock ett stort 
problem inom sjukvården och den viktigaste faktorn för att minska 
infektionsprevalensen är att undvika onödig KAD-användning. Dagens riktlinjer kan 
inte ses som hinder för en ytterligare minskning av KAD, däremot krävs större fokus för 
att öka implementeringen och följsamheten till riktlinjer bland vårdpersonalen, t.ex. 
utbildning och mer skriftlig dokumentation.  I de fall indikation för KAD-behandling 
ändå finns kan NF-KAD vara lämplig för att i möjligaste mån förhindra VUVI, eftersom 
den generellt uppvisar goda antimikrobiella egenskaper, åtminstone i in vitro-studier. 
Däremot bör durationen vara så kort som möjligt. 
 

7. Tack 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Madeleine Ramstedt för mycket 
värdefulla synpunkter och tips under arbetets gång. 



 

24 
 

8. Referenser 

[1] SKL. Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger. Sveriges 
kommuner och landsting; 2014  
 
[2] Patientsäkerhetslagen. SFS 2010:659. 
 
[3] Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen; 
2006  
[4] Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 
och sjukvården. SOSFS 2008:1 
 
[5] SKL. Nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner. Att åtgärda och förebygga. Sveriges kommuner och landsting; 2011  
 
[6] Hedelin H. Kvarkateter i blåsan ger ofta problem. Läkartidningen. 2004;101(21-
22):1912-1915. 
 
[7] Conway LJ, Larson EL.Guidelines to prevent catheter-associated urinary tract 
infection: 1980 to 2010. Heart & Lung – The Journal of Acute and Critical Care. 
2012;41(3):271-283. http://dx.doi.org/10.1016/j.hrtlng.2011.08.001 
 
[8] Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 
SOSFS 2007:19  
 
[9] Stickler DJ. Bacterial Biofilms in Patients With Indwelling Urinary Catheters. 
Nature Clinical Practice Urology. 2008;5(11):598-608.  
http://dx.doi.org/10.1038/ncpuro1231. 
 
[10] Lönn-Stensrud J, Benneche T, Aamdal Scheie A. Bakteriers samspel kan vara en 
nyckel till framtidens antibiotika. Läkartidningen. 2012;109(17-18):879-881. 
 
 [11] Jenkinson H. Is infection in the community a real treat? The example of CAUTI. 
British Journal of Community Nursing. 2006;11(2):50-54 
 
[12] van den Broek PJ, Wille JC, van Benthem BHB, Perenboom RJM, van den Akker-
van Marle ME, Niël-Weise BS. Urethral catheters: can we reduce use? BMC Urology; 
2011;11(10) http://dx.doi.org/10.1186/1471-2490-11-10. 
 
[13] Janzen J, Buurman BM, Spanjaard L, de Reijke TM, Goossens A, Geerlings SE. 
Reduction of unnecessary use of indwelling urinary catheters. BMJ Quality & Saftey. 
2013;22:984-988. http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2013-001908. 
 
[14] Krein SL, Kowalski CP, Harrod M, Forman J, Saint S. Barriers to Reducing Urinary 
Catheter Use: A Qualitative Assessment of a Statewide Initiative. American Medical 
Association; 2013;173(10):881-886 
http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2013.105. 
 
[15] Krein SL, Kowalski CP, Harrod M, Forman J, Saint S. Variations in risk 
perceptions: a qualitative study of why unnecessary urinary catheter use continues to 
be problematic. BMC Health Services Research. 2013;151(13) 
http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-13-151. 
[16] Conway LJ, Pogorzelska M, Larson E, Stone PW. Adoption of policies to prevent 
catheter-associated urinary tract infections in United States intensive care units. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21925731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conway%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22317857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pogorzelska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22317857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22317857
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stone%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22317857


 
25 

 

American Journal of Infection Control. 2012;40(8):705-710 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2011.09.020. 

[17] Ribby KJ. Decreasing Urinary Tract Infections Through Staff Development, 
Outcomes, and Nursing Process. Journal of Nursing Care Quality. 2006;21(3):272-276 

[18] Herud T, Nilsen RM, Svendheim K, Harthug S. Association between use of hand 
hygiene products and rates of health care-associated infections in a large university 
hospital in Norway. American Journal of Infection Control. 2009;37(4):311-7 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2008.06.006. 

[19] Al-Tawfiq JA, Abed MS, Al-Yami N, Birrer RB. Promoting and sustaining a 
hospital-wide, multifaceted hand hygiene program resulted in significant reduction in 
health care-associated infections. American Journal of Infection Control. 
2013;41(6):482-6 http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2012.08.009. 

 [20] Larson EL, Quiros D, Lin SX. Dissemination of the CDC's Hand Hygiene 
Guideline and impact on infection rates. American Journal of Infection Control. 
2007;35(10):666-675 

[21] Bearman GM, Marra AR, Sessler CN, Smith WR, Rosato A, Laplante JK et al. A 
controlled trial of universal gloving versus contact precautions for preventing the 
transmission of multidrug-resistant organisms. American Journal of Infection Control. 
2007;35(10):650-655 

[22] Johnson JR, Johnston BD, Kuskowski MA, Pitout J. In vitro activity of available 
antimicrobial coated Foley catheters against Escherichia coli, including strains resistant 
to extended spectrum cephalosporins. The Journal of Urology. 2010;184(6):2572-2577  
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2010.07.032 
 
[23] Regev-Shoshani G, Ko M, Crowe A, Av-Gay Y. Comparative efficacy of 
commercially available and emerging antimicrobial urinary catheters against 
bacteriuria caused by E. coli in vitro. Journal of Urology. 2011; 78(2):334-339  
http://dx.doi.org/10.1016/j.urology.2011.02.063. 
 
 [24] Desai DG, Liao KS, Cevallos ME, Trautner BW. Silver or nitrofurazone 
impregnation of urinary catheters has a minimal effect on uropathogen adherence. The 
Journal of Urology. 2010;184(6): 2565-2571 
http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2010.07.036. 

 [25] Pickard R, Lam T, MacLennan G, Starr K, Kilonzo M, McPherson G et al. 
Antimicrobial catheters for reduction of symptomatic urinary tract infection in adults 
requiring short-term catheterisation in hospital: a multicentre randomised controlled 
trial. Lancet. 2012; 380(9857):1927-1935  
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61380-4. 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herud%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsen%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svendheim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harthug%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18945514
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Tawfiq%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23261346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abed%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23261346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Yami%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23261346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birrer%20RB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23261346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Quiros%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20SX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063132
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bearman%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marra%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sessler%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosato%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laplante%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18063129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21030047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21030047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21030047
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desai%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21030042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liao%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21030042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cevallos%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21030042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trautner%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21030042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23134837


 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kemiska institutionen 

901 87 Umeå, Sweden 

Telefon : 090-786 50 00 

Texttelefon 090-786 59 00 

www.umu.se 


