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Populärvetenskaplig sammanfattning   

Hösten 2015 mättes förekomsten av urinkateter på Akademiska Sjukhuset under en viss dag och det 

framkom att 23,4% av de inneliggande patienterna hade urinkateter. Detta blev startskottet för ett 

sjukhusövergripande arbete med att försöka minska användningen av urinkateter då det uppskattats 

att 80% av alla urinvägsinfektioner drabbar patienter som vårdas på sjukhus beror på urinkateter. 

Under mars 2019 utfördes en ny mätning av förekomsten av urinkateter under en viss dag för att 

undersöka om förekomsten förändrats sedan 2015. 

Mätningen utfördes på Akademiska Sjukhuset som har 784 vårdplatser. Vårdpersonal från samtliga 

avdelningar på sjukhuset ombads att ta reda på vilka av de inskrivna patienterna som hade 

urinkateter. De ombads även att granska patientjournalen hos patienterna med urinkateter för att 

reda på vilken information som rörde användandet av urinkateter som dokumenterats. Svaren från 

mätningen skickades in via två elektroniska enkäter. 

Svarsfrekvensen på enkäterna var 100% respektive 99,4%. Av 727 inskrivna patienter hade 158 

(21,7%) en urinkateter. Det var ingen signifikant skillnad mellan resultaten för 2015 och 2019. För 

patienterna med urinkateter var mediantiden sedan de fått katetern 4,0 dagar. Anledningen till att 

patienterna fått urinkateter var inte dokumenterad i 35,4% av fallen. I 32,9% av fallen var 

anledningen till att patienten fått kateter inte godkänd enligt de riktlinjer Region Uppsala har för 

användning av urinkateter.  

Förekomsten av urinkateter är oförändrad jämfört med 2015 trots försök till att minska 

användandet. Det utbredda användandet av urinkateter utanför regionens riktlinjer och utan 

dokumentation i patientjournalen riskerar patientsäkerheten och tyder på att riktlinjerna inte följs. 

För att ytterligare minska förekomsten av urinkateter och i sin tur urinvägsinfektioner är 

följsamheten till riktlinjerna viktigt att försöka påverka och följa upp. 
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Abstract  

 

Background: According to a point prevalence survey conducted in 2015 at Akademiska Sjukhuset 

23,4% of inpatients had a urinary catheter. Since 2015 hospital wide interventions has been 

implemented aiming to limit urinary catheter use. A new point prevalence study was conducted in 

2019 to investigate current usage and compare results.   

Methods: A point prevalence study including all inpatients at a 784-bed teaching hospital. Health 

care professionals at each ward registered the number of patients with a urinary catheter and 

performed a review of the medical records of patients with a catheter. Results were submitted by 

two electronic surveys and compared to results from 2015. 

Results: The response rate was 100%. Out of the 727 inpatients 158 (21,7%) had a urinary catheter. 

No significant difference in prevalence was found. Median time with catheter was 4,0 days. The 

indication for catheterization was not documented in 35,4% of cases. The indication was not 

approved by regional guidelines in 32,9% of cases.  

Conclusions: The prevalence of urinary catheters remains unchanged since 2015 despite efforts to 

limit usage. Widespread use of urinary catheter outside of evidence-based indications and without 

documentation is a patient safety risk and shows that adherence to guidelines needs to be improved.  
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Ordlista 

 

AS   Akademiska Sjukhuset  

CABSI   Catheter-associated bloodstream infection 

CAUTI   Catheter-associated urinary tract infection, på svenska  

   urinvägsinfektion på grund av urinkateter 

CDC   Center for Disease Control and Prevention 

CFU   Colony forming units 

CLABSI   Central line-associated bloodstream infection 

DALY   Daily adjusted life years 

EAUN   European Association of Urology Nurses 

KAD   Cathéter à demeure (uretrakateter) 

MJG   Markörbaserad journalgranskning 

OECD The Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

PPM   Punktprevalensmätning 

RIK   Ren Intermittent Kateterisering 

SHEA   The Society for Healthcare Epidemiology of America 

SKL   Sveriges Kommuner och Landsting 

SPK   Suprapubiskateter 

SSI   Surgical site infection  

UVI   Urinvägsinfektion 

VAP   Ventilator-associated pneumonia 

VRI   Vårdrelaterad infektion 

WHO   World Health Organization 
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Bakgrund   

 

Vårdskador i Sverige 

Vårdskador är stort problem för sjukvården såväl i Sverige som globalt. En vårdskada definieras i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 2010) som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Lagen säger att vårdgivaren ska vidta de åtgärder 

som krävs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Om inte åtgärder kan vidtas 

omedelbart ska en tidsplan upprättas.  

Sedan 2013 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kartlagt förekomsten av skador genom 

metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) med resultat från alla svenska landsting och 

regioner (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). En skada definieras enligt MJG som ett ur 

patientens perspektiv oönskat resultat som ligger utanför det normala vårdförloppet. Med 77 000 

granskade vårdtillfällen under 2013–2017 är det den största journalgranskningsstudien av 

förekomsten av skador i vården i världen. Metoden begränsas av att den bara upptäcker skador som 

är dokumenterade i patientjournalen. Enligt rapporten Skador i vården – utveckling 2013 - 2017 

uppstod minst en skada i 10,9 till 13,1% av alla vårdtillfällen. Alla skador går dock inte att 

förebygga och undvikas. Av alla registrerade skador för perioden beräknades 7,0 till 8,7% av 

skadorna vara undvikbara och är därför att betrakta som vårdskador. 

Vårdskador har negativa konsekvenser som inte bara innefattar lidande för patienten. Enligt 

beräkningar gjorda av OECD 2017 uppgår kostnader relaterade till vårdskador till 15% av OECD-

ländernas totala sjukvårdsbudget (Slawomirski, Auraaen, & Klazinga, 2017).  

SKL redovisade liknande siffror på 13–14% (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018).  

 

Vårdrelaterade infektioner  

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste typen av vårdskada i Sverige, i Europa och 

globalt. Det saknas en entydig internationell definition av VRI. VRI definieras i Regeringens 

proposition Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade 

sjukdomar (2005/06:50, 2005) som smittsamma sjukdomar som uppkommer i samband med vård, 

undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården och drabbar patienter 

eller vårdpersonal.  

Socialstyrelsen använder en liknande definition i sin termbank (Socialstyrelsen, 2011). 

Den definition för VRI som används i studier internationellt är en infektion som uppstår efter 48 

timmar eller på tredje kalenderdagen efter inskrivning på sjukhus (CDC/NHSN, 2019; Dayanand & 
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Rao, 2004; Kouchak & Askarian, 2012). Inga tecken till infektion eller inkubation ska ha funnits 

vid inskrivning. 

Enligt SKL-rapporten Vårdrelaterade infektioner – kunskap, konsekvenser och kostnader utgjorde 

VRI 33,9% av det totala antalet skador funna via MJG (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Av det totala antalet granskade vårdtillfällen fanns en VRI i 4,7% av fallen och av dessa beräknades 

67% kunna undvikas. VRI orsakar i Sverige årligen 1500 dödsfall relaterade till sjukhusvård, i snitt 

4 dödsfall per dag. VRI belastar även sjukhusens vårdplatser, 7 av 100 vårdplatser används för vård 

av patienter vars vårdtid förlängts på grund av att de drabbats av en VRI. En patient med VRI som 

komplikation vårdas i snitt 10 extra vårddygn vilket kostar i snitt 107 000 kr. Totalt drabbas 65 000 

patienter årligen av VRI till en kostnad av 6,5 miljarder kronor. Den vanligaste typen av infektion 

var en urinvägsinfektion (UVI) som utgjorde 27,9% av totala antalet VRI.  

Den globala prevalensen av VRI är till stor del okänd då många länder saknar system för 

övervakning och rapportering. Enligt WHO är den kända prevalensen mellan 4,4% till 19,1% 

(Allegranzi m.fl., 2011; WHO, 2011).  

En unionsövergripande studie utförd av European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) visade att VRI står för en betydande sjukdomsbörda som motsvarar 501 disability-adjusted 

life years (DALYs) per 100,000 invånare (Cassini m.fl., 2016).  

 

Att förebygga vårdrelaterade infektioner  

Andelen VRI som kan förebyggas har studerats i flera stora meta-analyser.  I en systematisk 

litteraturöversikt och meta-analys av artiklar publicerade mellan januari 1990 och oktober 2002 

beräknade Harbarth, Sax, och Gastmeier (2003) att mellan 10% till 70% av VRI kunde förebyggas. 

Det stora spannet mellan olika studier berodde på studiedesign, typ av infektion som studerades 

samt hur vanlig infektionen som studerades var vid början av studien. Sammantaget bedömdes att 

minst 20% av VRI kan förebyggas med existerande metoder. De infektionstyper som visade störst 

potential att kunna förebyggas var blodförgiftning associerat till centrala infarter samt kateter-

associerad UVI, på engelska catheter-associated urinary tract infection (CAUTI). Denna och andra 

internationellt använda engelska förkortningar för VRI används i denna rapport. 

Enligt en systematisk litteraturöversikt och meta-analys publicerad 2018 kan mellan 35% till 55% 

av VRI undvikas (Schreiber m.fl., 2018). Andelen VRI som kan förebyggas påverkas inte av 

landets medelinkomst. Då höginkomstländer i större utsträckning redan infört åtgärder för att 

förhindra VRI tyder detta på att åtgärderna både måste tillämpas bättre och att fler åtgärder 

förmodligen behövs. Studien visade att det fanns risk för bias i 143 av de 144 studier som 

granskades och att det sannolikt fanns publikationsbias i studier om CAUTI och SSI. 

Ett problem som är gemensamt för alla stora studier om VRI internationellt är inte bara bias utan 



     8 (49)  

   

även att de begränsas till vissa typer av VRI. I princip är det de 4 vanligaste typerna av VRI som 

studeras: 1) urinvägsinfektioner, 2) postoperativa infektioner, 3) infektioner associerade till 

kärlkateter och 4) pneumoni associerad till ventilator (Harbarth m.fl., 2003; Schreiber m.fl., 2018; 

Umscheid m.fl., 2011).  I meta-analysen av Schreiber et al. ingår även pneumoni utan ventilator, 

men dock bara med 2 inkluderade studier (Schreiber m.fl., 2018). Gemensamt för de mest studerade 

VRI är att de är kopplade till ingrepp där främmande kroppar förs in i patienten. Då dessa ingrepp 

som innebär invasiv användning av medicintekniska produkter har välkända risker har det 

utvecklats särskilda åtgärdsprogram eller bundles för vanliga VRI.  

Även om dessa fyra VRI är vanligast utgör de i Sverige 54% till 63% av alla VRI enligt SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Resterande VRI utgörs tarminfektioner orsakade av 

clostridium difficile, pneumoni och övriga infektioner. Dessa går dock även i stor utsträckning att 

förebygga genom t.ex. basala hygienrutiner, isolering av smittade patienter och god omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Urinkateter 

Användandet av instrument för att motverka urinretention har en lång historia. Den äldsta 

dokumenterade behandlingen mot urinretention finns i Papyrus Eberus som tros vara från 1500 f.kr 

(Feneley, Hopley, & Wells, 2015). De flesta metoder var intermittent kateterisering med rör av 

brons, bly, trä, silver och andra material. Den typ kvarliggande urinkateter som används idag 

uppfanns av Dr Frederic Foley 1929 och kallas därför ofta för ”foley-kateter”. Förkortningen KAD 

används ofta kommer ifrån det franska uttrycket ”cathéter à demeure” som kan översättas till 

”kvarliggande kateter”. KAD används som begrepp för kvarliggande kateter i uretra i denna 

rapport.  

Enligt den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definieras 

urinkateter som en dränerande slang som förs in i urinblåsan genom urinröret, lämnas kvar och 

kopplas till ett stängt uppsamlingssystem (Gould m.fl., 2010). Alternativ till KAD är intermittent 

kateterisering där katetern ej lämnas kvar, extern kateter som fästs utanpå genitalia samt 

suprapubisk kateter där en slang förs in i urinblåsan genom ett kirurgiskt snitt ovanför pubisbenet in 

till urinblåsan.  De vanligaste materialen som används till KAD idag är silikon och latex (Geng 

m.fl., 2012). Beläggningar används för att t.ex. göra KAD lättare att applicera, för att minska 

irritationen som KAD orsakar i urinröret och för att minska risken för att biofilmsbildning orsakar 

stopp i KAD.  Andra exempel på beläggningar i infektionsreducerande syfte är silver- och 

antibiotikaimpregnerade KAD. 

 

Kateter-associerad urinvägsinfektion (CAUTI) 
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KAD innebär en väldokumenterad ökad risk för urinvägsinfektion. Incidensen av bakteriuri vid 

inneliggande behandling med KAD ökar med 3–8% per behandlingsdygn. Efter en månad med 

KAD har i princip alla patienter bakterier i urinen (Hooton m.fl., 2010).  

I Sverige finns ingen nationell definition för CAUTI utan diagnosen är baserad på varje enskild 

läkares kliniska bedömning (intention to treat). IT-stödet Infektionsverktyget skapades för att 

övervaka VRI i Sverige och är en applikation med frågor som måste besvaras när antibiotika 

ordineras. I Infektionsverktyget finns en definition för VRI som utöver att innefatta infektioner som 

inträffar 48 timmer efter inskrivning samt 48 timmar efter utskrivning från sjukhus även innefattar 

infektioner associerade till ingrepp och behandlingar (Tumregler för definition av vårdrelaterad 

infektion, 2019).  

Infektionsverktyget ger förutsättningar att följa incidensen av CAUTI men hittar bara de fall där 

vissa diagnoser ställts och i fall där antibiotika förskrivits (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2009). 

I internationell övervakning och forskning används de definitioner för CAUTI som fastställts av 

CDC (CDC, 2019). För att klassificeras som CAUTI måste kriterium 1, 2 och 3 uppfyllas:   

1. Patienten ska vid tillfället ha haft KAD i minst 2 dagar. Debut av symtom ska ske när 

patienten antingen haft KAD någon gång under kalenderdagen för debut av symtom eller 

haft KAD som dragits på kalenderdagen innan. 

2. Patienten ska ha minst 1 av följande symtom: Feber >38°C, suprapubisk ömhet, dunkömhet 

över njurloger, täta trägningar, urgency, ökad miktionsfrekvens eller dysuri. Symtomen ska 

inte ha någon annan tydlig förklaring.  

3. Vid urinodling av patientens urin ska växt av 1 till 2 organismer påvisas. En av 

organismerna måste vara en bakterie och ha en koncentration på >105 CFU/ml.  

CDC gjorde om definitionerna 2015 och valde att exkludera jästsvamp som orsak till CAUTI då   

jästsvamp ofta koloniserar KAD men sällan har en klinisk relevans (Sobel, Fisher, Kauffman, & 

Newman, 2011). Det beslutades även att bakteriekoncentrationen skulle vara >105  CFU/ml istället 

för den gamla definitionen >103 (Allen-Bridson, Pollock, & Gould, 2015).  

 

CAUTI – Etiologi och riskfaktorer 

The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) bedömer att 70-80% av alla 

vårdrelaterade UVI orsakas av KAD (Lo m.fl., 2014). Den enskilt viktigaste riskfaktorn för att 

utveckla CAUTI är behandlingstiden med KAD. Detta styrks av andra  systematiska 

litteraturöversikter och riktlinjer inom fältet och är grundbulten i de många av de åtgärder som 

utvecklats för att minska förekomsten av CAUTI (Gould m.fl., 2010; Tenke m.fl., 2008). 
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Den vanligaste bakterierna som orsakar CAUTI är liksom för samhällsförvärvade 

urinvägsinfektioner tarmbakterier såsom E.coli, För CAUTI är dock biofilmsbildare så som 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa och Enterobakterarter vanligare än vid andra 

former av UVI (Sabir m.fl., 2017). 

De mikroorganismer som orsakar CAUTI tar sig in till urinblåsan på tre olika sätt: i samband med 

insättning av KAD, genom att klättra på utsidan av kateterslangen eller genom att klättra på insidan 

av kateterslangen och påsen (Donlan & Costerton, 2002). Då en KAD är en främmande kropp utgör 

den en yta som underlättar kolonisation av bakterier och biofilmsbildning vilket försvårar 

behandling och på sikt även underlättar kolonisation av ytterligare bakterier.  

En studie på 1070 urinprov från patienter med CAUTI i Pakistan visade att 73,4% av isolaten hade 

förmågan att bilda biofilm (Sabir m.fl., 2017). De bakterier som bildade biofilm var i högre grad 

resistenta mot antibiotika. Riskfaktorer för bildning av biofilm var lång duration med KAD, manligt 

kön och latexkateter.  

Den bakteriuri som i princip alltid uppstår vid behandling med KAD är i de flesta fall asymtomatisk 

och inte definitionsmässigt en CAUTI. I en amerikansk prospektiv studie av 1497 patienter som 

nyligen fått KAD uppstod 235 fall av bakteriuri och i över 90% av fallen var infektionen 

asymtomatisk (Tambyah & Maki, 2000). Även om en stor andel av bakteriuri inte ger symtom utgör 

KAD en potentiell reservoar för antibiotikaresistenta bakterier. Internationella studier har visat att 

patienter med KAD i hög utsträckning är koloniserade av såväl ESBL-producerande gramnegativa 

bakterier (Arnoldo m.fl., 2013) samt karbapenem-resistenta Enterobacteriaceae (Brennan m.fl., 

2014). 

Det är sedan länge känt att det uppstår höggradig (>105 CFU/ml) växt av bakterier eller jästsvamp 

en kort tid efter initial kolonisation av patienter med KAD (Stark & Maki, 1984). Patienter med 

låggradig växt (<105 CFU/ml) hade höggradig växt inom 1-3 dagar i 96% av fallen.  

På grund av högre förekomst av resistens och ökad benägenhet för biofilmsbildning är CAUTI ofta 

ett mer svårbehandlat tillstånd än andra urinvägsinfektioner. Som konsekvens av detta är det praxis 

att behandla CAUTI med bredspektrumantibiotika. 

 

Att förebygga CAUTI 

Potentialen för att minska antalet CAUTI beräknas vara hög (Schreiber m.fl., 2018).   

En viktig åtgärd för att minska CAUTI är att känna till de alternativ till KAD som finns och 

använda dem istället för KAD (Geng m.fl., 2012; Gould m.fl., 2010). En extern kateter 

(kondomkateter) kan användas till män som ej har urinretention men ändå bedöms behöva en åtgärd 

för samling av urinen. Suprapubiskateter (SPK) är ett alternativ till kronisk uretrakateter. Katetern 

läggs in kirurgiskt genom bukväggen. Fördelarna med SPK är minskad risk för komplikationer 
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såsom infektion och skada på uretra, bibehållen förmåga till sexuellt samliv samt att patienten själv 

kan lägga om katetern. Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett alternativ som både kan utföras 

tillfälligt under en vårdtid men även användas under en längre tid av patient själv (Beauchemin, 

Newman, Le Danseur, Jackson, & Ritmiller, 2018). 

En systematisk review och meta-analys utför av Cochrane visade att patienter med KAD i högre 

grad utvecklade bakteriuri jämfört med patienter med SPK (RR 2.60; 95%CI 2.12 to 3.18). Även 

andelen som upplevde obehag var högre hos patienter med KAD (RR 2.98; 95%CI 2.31 to 3.85).  

Patienter med KAD utvecklade i högre grad bakteriuri jämfört med patienter med RIK (RR 2.90; 

95%CI 1.44 to 5.84) (Niël-Weise & van den Broek, 2005). 

För att minska antalet CAUTI bör KAD bara användas vid specifika indikationer (Gould m.fl., 

2010). I CDCs riktlinjer från 2009 finns en lista på de indikationer som är godkända enligt evidens 

och eller konsensus bland experter, här översatt till svenska:  

1. Patienter med akut urinretention eller obstruktion av urinblåsans mynning.  

2. Behov av mätning av exakta urinmängder hos kritiskt sjuka patienter.  

3. Perioperativ användning vid utvalda kirurgiska ingrepp: 

• Patienter som genomgår urologisk kirurgi eller andra ingrepp som involverar 

urogenitala strukturer.  

• Ingrepp med förväntat lång operationstid (KAD som sätts på denna indikation bör 

dras på postoperativ avdelning).   

• Patienter som förväntas få stora mängder intravenös vätska eller diuretika 

perioperativt.  

• Behov av exakt perioperativ mätning av urinproduktion. 

4. För att underlätta läkningen av öppna sakrala och perineala sår hos patienter med 

inkontinens.  

5. Patienter i behov av långvarig immobilisering (t.ex. potentiellt instabil bröstrygg eller 

ländrygg, multipla traumatiska frakturer i t.ex. bäckenet). 

6. För att öka komforten vid palliativ vård om patienten bedöms ha nytta av KAD.  

CDC listar även exempel på olämpliga indikationer (Gould m.fl., 2010): 

1. Som substitut för omvårdnad till patient med inkontinens.  

2. För att samla urin för prover eller andra diagnostiska test på en patient som kan kissa 

frivilligt.  

3. Långvarig postoperativ användning av KAD utan lämplig indikation (t.ex. läkning av uretra 

eller annan urogenital struktur eller förlängd användning av epiduralbedövning). 
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De riktlinjer som sammanställts av European Association of Urology Nurses (EAUN) innehåller en 

liknande lista på indikationer, däremot förekommer svår inkontinens som en godkänd indikation 

och indikationen spolning av urinblåsan (vid t.ex. hematuri) har lagts till (Geng m.fl., 2012). 

Hur KAD appliceras är viktigt för att förebygga komplikationer. För att undvika skada på uretra ska 

minsta möjliga kateterstorlek användas tillsammans med ett smörjande medel, t.ex. xylocaingel 

(Geng m.fl., 2012; Gould m.fl., 2010; Tenke m.fl., 2008). 

Appliceringen ska ske med aseptisk teknik och sterila material. Kateterpåsen ska utgöra ett stängt 

system och vara tömbar, påsen får ej vidröra golvet. All hantering av kateterpåsen ska föregås av 

handdesinfektion. En systematisk review och meta-analys visade att desinficerande tvål eller kräm 

inte är nödvändigt vid tvätt av urinrörsmynningen (Huang, Liang, Mo, Zhou, & Ying, 2018). I 

grupper av patienter som tvättats med olika preparat inför KAD-sättning fanns inga skillnader i 

incidens i CAUTI. De vätskor som studerades var vatten, jodlösning, klorhexidinlösning och 

saltlösning. 

Då behandlingstiden med KAD är den största riskfaktorn för CAUTI är det viktigt att göra tiden 

med KAD så kort som möjligt (Gould m.fl., 2010; Tenke m.fl., 2008). En systematisk review och 

meta-analys visade att metoder för att påminna behandlande vårdpersonal om pågående KAD-

behandling minskade antalet fall av CAUTI per 1000 kateterdagar med 52% (Meddings, Rogers, 

Macy, & Saint, 2010). Tiden med KAD minskade med i snitt 2,61 dagar med intervention jämfört 

med kontrollgrupp. Metoder som testats är antingen en daglig påminnelse om att en patient har 

KAD eller att KAD automatiskt dras efter en viss tidsperiod om inte den behandlande läkaren väljer 

att påbörja en ny behandlingsperiod. Metoder med automatisk dragning av KAD kan även användas 

som ett protokoll där sjuksköterskor kan dra KAD när vissa kriterier uppfylls. 

För att kunna övervaka behandlingen med KAD krävs tillgänglig dokumenterad information (Geng 

m.fl., 2012; Gould m.fl., 2010). Vad som bör ingå i dokumentationen varierar mellan länder, 

regioner av länder och yrkeskategorier. Vanligtvis rekommenderas åtminstone datum, person som 

utfört åtgärden samt indikation (Geng m.fl., 2012).  

En Care Bundle är 3 till 5 evidensbaserade enskilda interventioner som används samtidigt för att 

förebygga en specifik komplikation, tex en vårdrelaterad infektion (Davies m.fl., 2018; Institute for 

Healthcare Improvement, 2012). Genom att samtidigt genomföra alla evidensbaserade komponenter 

i ”bundlen” erhålls en synergistisk effekt. Den svenska översättningen av ”bundle” är 

”åtgärdspaket”.  

Åtgärdspaket för att minska CAUTI innehåller vanligen varianter av dessa fyra typer av 

interventioner i olika kombinationer (Institute for Healthcare Improvement, 2011; Sanjay Saint 

m.fl., 2016, 2009): 
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1. Att undvika att sätta KAD där det ej behövs genom att använda korrekta indikationer, 

alternativ till KAD och övervakning av blåsfyllnad med bladderscan.  

2. Att använda rätt material, KAD-storlek och aseptisk teknik vid KAD-insättning.  

3. Aseptisk hantering och skötsel av KAD.  

4. Daglig utvärdering av fortsatt behov av KAD för att minska behandlingstiden. 

SKL har tagit fram ett eget åtgärdspaket för att minska vårdrelaterad UVI (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2011). Även om åtgärdspaketet innehåller relevanta interventioner tas den viktiga 

behandlingstiden med KAD inte upp och interventionerna är inte särskilt väl specificerade.  

 

Användning av urinkateter på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 

En punktprevalensmätning (PPM) av urinkatetrar på Akademiska Sjukhuset (AS) utfördes den 12 

oktober 2015. Totalt ingick 54 avdelningar och 731 patienter. Vid denna PPM hade 23,7% av 

patienterna urinkateter. 12% av alla katetrar sattes på akutmottagningen och i 9,4% av fallen 

uppgavs indikationen för urinkateter vara okänd. Enligt evidensbaserade riktlinjer finns endast 6 

typer av indikationer för att primärt sätta en urinkateter (Gould m.fl., 2010). I PPM 2015 uppgick 

antalet unika indikationer till över 30. En inventering gjord av vårdhygien visade att sjukhuset hade 

över 50 olika kvalitetsdokument för insättning och hantering av KAD (B. Lytsy, personlig 

kommunikation, 2 maj 2019). 

 

Sjukhusövergripande åtgärder 

Sedan 2015 har KAD varit en fokusfråga för region Uppsala och sjukhusövergripande åtgärder som 

syftat till att minska onödig användning av KAD har genomförts. En styrgrupp som leds av 

chefsläkare och i vilken verksamhetscheferna för tre verksamhetsområden och vårdhygien ingår, 

har sedan 2016 haft återkommande möten med representanter från varje verksamhetsområde. Varje 

verksamhetsområde har tagit fram en strategi och handlingsplan för att minska KAD-användningen 

som redovisats för styrgruppen. Åtgärder för en tydligare dokumentation av varje KAD som sätts 

med tydlig medicinsk indikation för KAD, liksom planerad behandlingstid har genomförts. Ett 

regionövergripande kvalitetsdokument har tagits fram som ersätter lokala riktlinjer på varje 

avdelning och ett utbildningspaket har tagits fram. Materialet finns publicerat på Vårdhygien i 

Region Uppsalas hemsida (”VRI-åtgärdspaket”, 2019). 

Nu behövs en ny PPM för att utvärdera förbättringsarbetet och för att se hur användningen av 

urinkateter på AS ser ut 2019. Det saknas även relevant information om följsamheten för de rutiner 

som används på AS.  
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Syfte 

Syftet med studien är att genom en PPM undersöka och beskriva användningen av urinkateter på 

AS 2019 under en viss dag och ett visst klockslag. Syftet är även att jämföra vissa resultat av PPM 

2019 med den PPM som genomfördes under hösten 2015 för att utvärdera följsamheten till det 

förändringsarbete av användningen av urinkateter som utförts på AS sedan 2015.  

 

Frågeställningar 

Vad är prevalensen av patienter med urinkateter en viss dag på AS 2019?  

Hur långa är behandlingstiderna med urinkateter? Är de dokumenterade? 

Använder avdelningarna på AS de riktlinjer som regionen har för KAD-användning? 

Har avdelningarna egna riktlinjer för KAD-användning? 

Vilka indikationer för urinkateter används? 

Överensstämmer de indikationer som angivits med Region Uppsalas och internationella riktlinjer 

(CDC)? 

I vilken utsträckning dokumenteras indikationen för urinkateter i patientjournalen? 

I vilken utsträckning dokumenteras planerad behandlingstid för urinkateter i patientjournalen? 

Vilken eller vilka yrkeskategorier är det som dokumenterar indikation och behandlingstid för 

urinkateter i patientjournalen?  

Skiljer sig prevalensen av patienter med urinkateter 2019 från PPM 2015? 

 

Primär hypotes 

H0: Prevalensen av urinkateter 2019 är oförändrad jämfört med 2015. 

H1: Prevalensen av urinkateter 2019 har förändrats jämfört med 2015. 

 

Sekundära hypoteser 

Andelen urinkateter med en känd indikation har ökat sedan 2015.   

Andelen urinkateter som sätts på akutmottagningar har minskat jämfört med 2015. 
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Metod  

Studien utgick ifrån observation via en enkätundersökning och utformades enligt kvantitativ metod. 

Då datainsamlingen skedde vid ett och samma tillfälle är detta en tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 

2016). Inom epidemiologi används uttrycket PPM som är en typ av tvärsnittsstudie (Gregg, 2008). 

Prevalens innebär förekomsten av ett tillstånd vid ett visst tillfälle och beror dels av hur många 

individer som drabbas av tillståndet under en viss tidsperiod (incidens), dels på hur länge dessa 

individer har tillståndet i fråga (duration). Detta samband kan sammanfattas: Prevalens = incidens 

* duration. Prevalens kan användas för att ge en uppskattning av incidensen av ett tillstånd vid 

tillfällen där mätning av incidensen inte är möjlig.  

 

Urval 

Studiepopulationen var alla patienter som vårdas inneliggande på AS. Enligt AS årsrapport 

vårdades 48 604 patienter inneliggande under 2018 (Årsrapport Akademiska Sjukhuset, 2019). 

Enligt produktionsavdelningen var antalet fastställda vårdplatser 2018 896 på vardagar och 776 på 

helger (K. Ek, personlig kommunikation, 16 april 2019). Antalet överbeläggningar var i snitt 32 

dagligen. Tidpunkten för PPM specificerades till en viss dag och en viss tid. Dagen valdes till 

måndagen den 11 mars 2019 klockan 08:00. Veckodagen och tiden valdes ut på grund av att PPM 

som utfördes 2015 genomfördes samma veckodag och tidpunkt, dock inte samma årstid. Datumet 

valdes ut med hänsyn till andra sjukhusövergripande PPM för att inte belasta avdelningarna och 

riskera en låg svarsfrekvens. Metoden för urvalet är ett bekvämlighetsurval då både dagen och 

patienterna valts ut enligt principen enklast tillgängliga för att studera populationen (Polit & Beck, 

2016). 

 

Inklusionskriterier 

Alla vårdavdelningar inom somatisk vård, psykiatrisk vård, intensivvård och barnsjukvård på AS 

vid det aktuella mättillfället inkluderades i studien.  

Alla patienter med KAD och SPK inskrivna på de utvalda vårdavdelningarna vid det aktuella 

observationstillfället inkluderades i studien. Patienter som tillfälligt befann sig utanför 

vårdavdelningen (på permission, operation, undersökning) räknades till den vårdavdelning där de 

var inskrivna. 
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Exklusionskriterier  

Patienter som befann sig på AS men som inte var inskrivna på en vårdavdelning uteslöts i PPM. Det 

gällde till exempel patienter som befann sig på mottagningsverksamhet, dagsjukvård, poliklinisk 

operation och poliklinisk radiologi exkluderades då de inte är vårdavdelningar där patienter 

kontinuerligt vårdas inneliggande. Rehabiliteringsmedicinska Avdelningen 85 C2 uteslöts då det är 

en dagvårdsavdelning, även om patienter i vissa fall sover på avdelningen och därför är 

kontinuerligt inskrivna.   

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes av personal på respektive avdelning. Patienter som hade KAD och SPK 

vid observationstillfället identifierades genom en inventering av samtliga patienter på respektive 

avdelning. Vid förekomst av KAD och SPK antecknades patientens kön, personnummer och 

information om typ av kateter och kateterpåse. Anteckningarna skedde på en särskild 

pappersblankett (Bilaga 1). Efter att alla patienter med KAD och SPK identifierats genomförde 

avdelningspersonalen en journalgranskning i Cosmic där övrig information antecknades på 

blanketten.  

Då arbetet ingick i kvalitetsutveckling och inte påverkade patienternas vård bedömde författaren 

och handledaren att etikgodkännande inte behövdes. 

Data registrerades av personalen i två elektroniska enkäter i enkätverktyget Webropol version 2 

(Webropol, 2011). De elektroniska enkäterna utformades av författaren, handledaren och personal 

från sjukhusadministrationen utifrån den enkät som användes vid PPM 2015 (Bilaga 2). Viss 

modifikation fick göras för att ge möjlighet att besvara syftet och frågeställningarna. Enkäterna 

samt tillhörande instruktionsbrev skickades ut i förväg till en av AS kvalitetssamordnare för 

bedömning och återkoppling. 

Den första elektroniska enkäten (Enkät 1, Bilaga 3) innehöll övergripande information om 

avdelningen med antalet vårdplatser, antalet patienter på avdelningen samt hur många av dessa som 

hade KAD och SPK. Enkät 1 skickades in en gång per avdelning och innehöll även 

kontaktuppgifter till personen som utfört datainsamlingen.  

Den andra elektroniska enkäten (Enkät 2, Bilaga 4) innehöll information om patienternas födelseår, 

typ av urinkateter, datum för insättning av urinkatetern, vilken indikation och planerad 

behandlingstid som fanns dokumenterad i patientjournalen samt vilka yrkeskategorier som utfört 

dokumentationen. Enkät 2 besvarades med ett svar per patient med urinkateter.  
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Indikationerna för urinkateter som ingick i enkäten valdes ut genom att studera svaren från PPM 

2015 och internationella evidensbaserade riktlinjer (Geng m.fl., 2012; Gould m.fl., 2010). Många av 

svaren 2015 var inskickade som fritext då enkäten hade få svarsalternativ. Dessa svar 

sammanställdes och lades till i den nya enkäten för att göra svaren mer representativa och för att 

möjliggöra enhetliga svar. Alla indikationer som fanns som svarsalternativ sammanställdes i en 

separat lista (Bilaga 5) som skickades till de som skulle utföra datainsamlingen. Syftet med listan 

var att ge ett stöd vid journalgranskning samt vid registreringen i enkäterna.  

Avdelningarna som ingick i studien identifierades genom AS lista på aktuella vårdavdelningar och 

valdes ut utifrån studiens kriterier för inklusion och exklusion. Ett första epostmeddelande med 

information om att PPM skulle äga rum skickades till sjukhusets samtliga kvalitets- och 

patientsäkerhetssamordnare en månad i förväg och upprepades sedan en vecka i förväg. 

Informationen lades även upp i AS chefsbrev en månad samt en vecka i förväg. Sjukhusets samtliga 

hygienombud kontaktades en månad innan PPM. En vecka innan PPM lades en instruktionstext för 

hur enkäterna skulle besvaras upp på sjukhusets intranät samt på vårdhygiens hemsida. Bifogat till 

instruktionstexten fanns länkar till Enkät 1 och Enkät 2. Det bifogades även en länk till 

pappersblanketten (Bilaga 1) som behövdes för datainsamlingen samt en lista med indikationerna 

för urinkateter (Bilaga 5) som även förekom som svarsalternativ i Enkät 2.  

Under dagen för PPM besökte författaren de avdelningar som ännu inte besvarat enkäterna för att 

påminna om studien. På två avdelningar där personal för att delta i studien inte kunde undvaras 

utförde författaren själv inventeringen av patienterna. Journalgranskningen på dessa två avdelningar 

utfördes senare av författarens handledare.  

 

Sammanställning av data 

Data från enkäterna sammanställdes i Microsoft Excel för Office 365. För att räkna ut summor, 

medelvärden och medianvärden användes de funktioner för dessa uträkningar som finns i Excel. 

Patienternas åldrar uppskattades genom att subtrahera årtalen för patienternas födelse från 2019. Tid 

med urinkateter räknades ut genom att subtrahera datumet för insättning med datumet för 

datainsamlingen.  

I de fall där en indikation angetts i fritext trots att det fanns i listan över indikationer ändrades svaret 

från ”annan indikation” till den aktuella indikationen. Svar som inkommit som fritext som hade 

liknande innebörd döptes om för att kunna sammanställas, till exempel ”kronisk KAD” och 

”kronisk”. Indikationerna sammanställdes efter den överrubrik där de förekom i listan över 

indikationer (Bilaga 5). Överrubriken ”vätskemätning” delades upp i kategorierna ”svikt i vitala 
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funktioner” och ”vätskemätning” då dessa grupper av indikationer i efterhand bedömdes vara olika 

typer av åtgärder. 

För att bedöma om en indikation var godkänd enligt CDCs riktlinjer användes den lista som 

publicerades 2009 (Gould m.fl., 2010). För att bedöma om en indikation var godkänd enligt Region 

Uppsalas riktlinjer användes regionens kvalitetsdokument för urinkateterisering. De fall där 

bedömning inte var möjlig utan mer information bedömdes som ”oklart”. Alla indikationer som var 

oklara bedömdes tillsammans av författaren och handledaren.  

Data sammanställdes till diagram med Excels egna funktioner för att göra den lättare att 

överblickaoch tolka. 

 

Jämförelse med PPM 2015 

Data från PPM 2015 hämtades från de resultat som sammanställts i Microsoft Excel för Office 365. 

En tabell med nyckeltal från PPM 2015 och PPM 2019 skapades för att lättare illustrera likheter och 

skillnader i resultaten. En statistisk jämförelse av andelen patienter med KAD 2015 och 2019 

genomfördes för att testa studiens hypotes. Resterande utvalda resultat presenterades i text.   

 

Statistisk analys 

Statistik analys valdes efter konsultation med statistiker från Uppsala Clinical Research Center 

(UCR, personlig kommunikation, 27 mars 2019). För hypotesprövning användes z-test. Testet kan 

användas för att testa om det finns en signifikant skillnad i en variabel mellan två populationer. För 

att kunna använda z-test krävs en stor population, en variabel som är kategorisk samt att denna 

variabel är normalfördelad. Testet utfördes med en kalkylator från en hemsida med gratisverktyg 

för statistiska analyser (Social Science Statistics, 2019). 

Som ”Proportion 1” angavs antalet patienter med KAD 2015 och som ”Sample Size 1 ”angavs det 

totala antalet inskrivna patienter 2015. Som ”Proportion 2” angavs antalet patienter med KAD 

2019 och som ”Sample Size 2” angavs det totala antalet inskrivna patienter 2019. Signifikansnivån 

sattes till p <0,05 och hypotesen testades som en oriktad hypotes, på engelska ”one-tailed”. 
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Resultat  

Förekomsten av urinkateter 

Av de 57 avdelningar som ingick i urvalet svarade 57 på Enkät 1 vilket ger en svarsfrekvens på 

100%. Av 57 avdelningar vårdade 40 (70,2%) avdelningar patienter med urinkateter och 17 

(29,8%) avdelningar vårdade inga patienter med urinkateter. Det totala antalet vårdplatser var 784 

och antalet inskrivna patienter var 727 vilket ger en beläggningsgrad på 92,7%. Antalet patienter 

som låg på en överbeläggningsplats var 38 (5,2%).   

Antalet patienter med urinkateter var 158 (21,7%) (Figur 1). Av dessa hade 6 (0,8%) SPK. En 

patient hade både KAD och suprapubiskateter.  

 

Figur 1:Antalet inskrivna patienter, förekomsten av urinkateter med könsfördelning på Akademiska Sjukhuset den 11 mars 2019 kl. 

08:00. 

Det totala antalet urinkatetrar var 159. Av dessa rapporterades journalgranskning för 158 in vilket 

ger en svarsfrekvens på 99,4%. De vanligaste platserna patienterna fått sin urinkateter på var 

”annan avdelning” 68 (43,0%). Antal urinkateter som satts på ”denna avdelning” var 47 (29,7%) 

och antal urinkateter som satts på akutmottagningen var 20 (12,7%) (Figur 2). 
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Figur 2: Typ av plats patienterna fått sin urinkateter på.  

Köns- och åldersfördelning 

Av patienterna med urinkateter var 93 (59,2%) män och 64 (40,8%) kvinnor. De två yngsta 

patienterna var 2 år och den äldsta 100 år. Medelåldern för patienter med urinkateter var 72 år och 

medianåldern 68,2 år. Det vanligaste åldersspannet var 70–79 år följt av 80-89 år (se Figur 3).  

 

Figur 3: Åldersfördelning för patienter med urinkateter. 

Behandlingstid med urinkateter 

Det vanligaste tidsintervallet med urinkateter var 0-1 vecka. Mediantiden med urinkateter var 4,0 

dagar och medeltiden 7,2 dagar (Figur 4). Fyra behandlingstider som översteg 100 dagar sorterades 

bort som outliers. Den längsta dokumenterade pågående behandlingstiden var 3292 dagar.  
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Figur 4: Den pågående behandlingstiden i veckor med urinkateter fördelat i intervall. 

Följsamhet till rutin 

Av 57 avdelningar rapporterade 53 (93%) att de följde Region Uppsalas kvalitetsdokument för 

urinkateterisering. Ett lokalt framtaget kvalitetsdokument fanns på 15 (26,3%) av avdelningarna 

men 13 av dessa rapporterades att avdelningen även följde regionens kvalitetsdokument. Antalet 

avdelningar som endast följde lokalt framtagna kvalitetsdokument var 2 (1,3%) och antalet 

avdelningar utan kvalitetsdokument för urinkateter var 2 (1,3%).  

Indikationer för urinkateter 

De vanligaste kända indikationerna var ”vet ej”, ”>400 ml i blåsan efter miktion” och ”annan 

indikation”. Det totala antalet unika indikationer var 47 stycken. 

Efter kategorisering av indikationerna enligt kategorierna i listan med indikationer (bilaga 5) var de 

vanligaste typerna av indikation ”urinretention”, ”vet ej” samt ”operation” (Figur 5). Antalet 

urinkateter utan känd indikation var 32 (20,3%). 

 

Figur 5: Indikationer sorterade efter typ av indikation enligt huvudrubriker i Enkät 2. 

Antalet indikationer som var godkända enligt CDCs riktlinjer var 97 (61,4%). Antalet icke 

godkända var 44 (27,8%) och antalet fall där en bedömning enligt CDC inte gick att göra utan mer 
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information var 17 (10,8%).  

Antalet indikationer som var godkända enligt Region Uppsalas riktlinjer var 91 (57,6%). Antalet 

icke godkända var 52 (32,9%) och antalet där fall där en bedömning enligt regionens riktlinjer inte 

gick att göra utan mer information var 17 (9,5%) (Figur 6).  

 

Figur 6: Bedömning av indikationer enligt riktlinjer publicerade av Akademiska Sjukhuset. 

Dokumentation i patientjournalen 

Dokumenterad indikation för urinkateter saknades för 56 (35,4%). Den vanligaste yrkeskategorin 

som dokumenterat indikationen var sjuksköterska med 59 dokumentationer (37,3%). Läkare hade 

dokumenterat indikationen i 22 fall (13,9%) och i 12 fall (7,6%) var indikationen dokumenterad av 

både läkare och sjuksköterska (Figur 7). 

 

Figur 7: Antalet patienter med dokumenterad indikation i journalen sorterat efter yrkeskategori som utfört dokumentationen. Värdet 

i röd stapel är även inräknat i ”Läkare” respektive ”Sjuksköterska”. 

Planerad behandlingstid för KAD var i 115 (73,0%) av fallen inte dokumenterat i patientjournalen 

(Figur 8). Den vanligaste patientkategorin som dokumenterat planerad behandlingstid var läkare 
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som dokumenterat i 17 fall (10,8%) följt av sjuksköterska som dokumenterat i 14 fall (8,9%). 

Antalet KAD med dokumenterad behandlingstid av både läkare och sjuksköterska var 4 (2,5%).  

Datum för påbörjad behandling saknades för 30 urinkatetrar (19,0%) (Figur 4).  

 

Figur 8: Antalet patienter med dokumenterad planerad behandlingstid i journalen sorterat efter yrkeskategori som utfört 

dokumentationen. Värdet i röd stapel är även inräknat i ”Läkare” respektive ”Sjuksköterska”. 

Jämförelse med PPM 2015 

Vid PPM 2015 inkluderades 59 avdelningar i studien. Av dessa svarade 54 på enkäten vilket gav en 

svarsfrekvens på 91,5%. Antalet avdelningar med patienter med KAD var 41 (75,9%) och antalet 

avdelningar utan patienter med KAD var 13 (24,1%).  

Det totala antalet vårdplatser var 815 och antalet inskrivna patienter var 731 vilket ger en 

beläggningsgrad på 90,0%. Antalet patienter som låg på en överbeläggningsplats var 12 (1,6%).  

Antalet patienter med urinkateter var 173 (23,7%). Antalet män med urinkateter var 113 (66,1%) 

och antalet kvinnor med urinkateter var 58 (33,9%). Det vanligaste åldersspannet för patienter med 

KAD var 60–69 år. 

Det vanligaste tidsintervallet med urinkateter var 0-1 vecka. Mediantiden med urinkateter var 5 

dagar och medeltiden 10,3 dagar. Fyra behandlingstider som översteg 100 dagar sorterades bort 

som outliers.  

De vanligaste platserna patienterna fått sin urinkateter på var ”egna avdelningen” med 84 fall 

(49,7%), ”annan vårdavdelning” med 24 fall (14,2%) samt ”akutmottagningen” med 21 fall (12,4%) 

(Figur 9). 

Vid PPM 2015 saknades känd indikation för 16 urinkatetrar (9,4%) . Antalet unika indikationer var 

38. Antalet med dokumenterad indikation framgick inte. Se (Tabell 1) för jämförelse av PPM 2015 

och PPM 2019.   
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Figur 9: Angiven avdelning där patienten fått sin urinkateter enligt punktprevalenvmätning 2015. 

Mätvärde 2015 2019 

Svarsfrekvens (%) 91,5 100 

Antal patienter 731 727 

Antal patienter med urinkateter 171 158 

Förekomsten av urinkateter (%)  23,4 21,7 

Andel urinkatetrar satt på Akutmottagningen (%) 12,4 12,7 

Antal patienter med okänd indikation för urinkateter (%) 9,4 20,3 

Tid med urinkateter medel(median) 10,3 (5) 7,2 (4) 

Andel urinkatetrar utan dokumenterad indikation (%) - 35,4 

Andel urinkatetrar utan dokumenterad behandlingstid (%) - 72,8 

Tabell 1. Jämförelse av resultaten från PPM 2015 och PPM 2019. 

 

Statistisk analys 

Ett z-test visade att andelen patienter med urinkateter 2019 jämfört med 2015 hade z-värdet 0,881 

(p = 0,18943). Då ingen signifikant skillnad (p <0,05) fanns förkastades hypotesen H1 och 

nollhypotesen H0 behölls.  
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Diskussion 

En sjukhusövergripande PPM av förekomsten av urinkateter på AS den 11 mars 2019 klockan 

08:00 visade att 158 (21,7%) av de inskriva patienterna hade urinkateter. Vid PPM 2015 hade 173 

(23,7%) av de inskrivna patienterna urinkateter. Trots ett sjukhusövergripande arbete med fokus på 

användning av urinkateter sedan 2015 ses ingen signifikant skillnad mellan de olika mättillfällena. 

Möjliga förklaringar diskuteras nedan.   

 

Huvudresultat  

Denna studie visar att drygt var femte patient som vårdas på AS har urinkateter under vårdtiden. Att 

cirka var femte till var fjärde patient på AS har urinkateter är i linje med de resultat SKL publicerat 

för sina PPM om VRI (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019c). Andelen patienter med KAD 

inom den somatiska vården på AS var 28,5% år 2016 och 27,3% år 2018 enligt nationella PPM som 

SKL genomför varje år sedan 2008 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019a). Att prevalensen i 

SKLs mätningar är något högre än resultaten i denna studie kan förklaras med att SKL endast 

inkluderat somatisk vård där KAD är vanligare. Prevalensen av KAD på AS är något högre än 

snittet för KAD i Sverige, som mellan 2008–2018 varit mellan 21,0% och 23,4%. Högst andel 

patienter med KAD 2018 hade Västernorrlands län med 30,9% och lägst andel hade Kronobergs län 

med 15,3%. Skillnaderna kan bero på olika typer av patienter och regionalt förbättringsarbete.  

Internationella studier visar en lägre prevalens av KAD. Vid tidigare mätningar i USA prevalensen 

mellan 15% till 25% (Gould m.fl., 2010). En mindre studie i Korea visade en prevalens på 14,9% 

(Kim m.fl., 2017). 

Andelen patienter på AS med VRI vid PPM 2015 var 13,0% och vid PPM 2018 var andelen 12,5% 

enligt SKLs nationella PPM (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019a). Andelen av VRI som 

utgörs av UVI har dock enligt nationella PPM VRI minskat på AS. Andelen UVI var 15,0% år 2015 

och 9% år 2018. Att andelen UVI minskat trots en oförändrad förekomst av riskfaktorn KAD kan 

innebära att en förbättring av användningen av KAD skett under perioden. Denna skillnad är inte 

signifikant (z = 0,6956, p = 0,24196 [p < 0,5]) och kan därför bero på slumpen (Social Science 

Statistics, 2019). 

 

Jämförelse med PPM 2015 

Trots ett flerårigt sjukhusövergripande arbete för att förändra användningen av urinkateter har 

förekomsten inte förändrats vid jämförelse av årets resultat med PPM 2015. Andelen urinkatetrar 

där vårdpersonalen inte kände till indikationen har ökat sedan 2015. Frånvaron av förändring kan 

tyda på att åtgärderna som utförts misslyckats eller kräver längre tid för att få full effekt. Den 

exakta orsaken till frånvaron av förbättring går inte att hitta med hjälp av metoden PPM och är 
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förmodligen multifaktoriell. En bidragande orsak kan vara den förändring av AS som arbetsplats 

som skett sedan 2015. Vårdplatsläget på AS har försämrats sedan 2015 med en årlig minskning av 

antalet vårdplatser samtidigt som överbeläggning och utlokalisering av patienter ökar (Årsrapport 

Akademiska Sjukhuset, 2018, 2019; Årsrapport Landstinget i Uppsala Län, 2017). Situationen är 

inte unik för AS, både överbeläggning och utlokalisering har mellan år 2013 och 2018 ökat markant 

i Sverige(Sveriges Kommuner och Landsting, 2019b). Denna utveckling är högst relevant ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv då vårdskador är överrepresenterade för utlokaliserade patienter med 

frekvensen 11,3% jämfört med 7,1% i gruppen patienter som inte är utlokaliserade. I rapporten ser 

SKL ökningen av överbeläggning och utlokalisering som en möjlig bidragande faktor till att antalet 

vårdskador ökar i Sverige. Även förekomsten av VRI hos utlokaliserade patienter var signifikant 

högre jämfört med patienter som inte är utlokaliserade (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Denna förändring i vårdplatsläget återspeglades i resultaten av PPM 2019 i form av en ökad andel 

av patienter som är inskrivna på en överbeläggningsplats. En annan markant skillnad jämfört med 

2015 var att andelen patienter som fått urinkateter på vårdavdelningen där de var inskrivna har 

minskat från hälften till en tredjedel. Att patienten redan hade KAD vid ankomst till en avdelning 

ställer ökade krav på rapportering och dokumentation.  

 

Fördelning av kön och ålder 

Fördelningen av kön och ålder var liknande vid PPM 2015 och PPM 2019 vilket ger en bild av 

vilka patienter det är som har urinkateter på AS. En typisk patient med urinkateter var en äldre man. 

Detta kan delvis bero på att vissa sjukdomar där urinkateter är indicerat är vanligare för 

patientgruppen, t.ex. prostatasjukdom. En annan förklaring är att äldre män utgör den grupp i 

samhället som oftast får slutenvård (Socialstyrelsen, 2018). Att en patient tillhör en viss 

patientgrupp är dock inte en indikation för urinkateter. En studie utförd på en amerikansk 

akutmottagning visade att äldre människor oftare fick KAD utan godkänd indikation (Fakih m.fl., 

2010). I gruppen kvinnor >80 år var hälften av alla KAD satt utan indikation.  

 

Behandlingstid 

Även om andelen patienter med urinkateter under en viss dag inte har förändrats så finns det ändå 

tecken på att användningen av urinkateter på AS förändrats sedan 2015. Att mediantiden med 

urinkateter 2019 förkortats från fyra till fem dagar jämfört med 2015 är ett stort framsteg. En 

kortare medianbehandlingstid kan förklara att antalet vårdrelaterade UVI på AS som SKL 

rapporterade 2018 var lägre än 2015 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019a). Behandlingstiden 
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med KAD är den enskilt största riskfaktorn för att utveckla CAUTI (Hooton m.fl., 2010; Lo m.fl., 

2014; Tenke m.fl., 2008). Även en minskning med en dag kan vara kliniskt relevant då risken för 

CAUTI ökar med 3-8% per behandlingsdygn med KAD (Hooton m.fl., 2010; Meddings m.fl., 

2010).  

En faktor som kan påverka resultaten är snittvårdtiden på AS blivit kortare under perioden 

(Årsrapport Akademiska Sjukhuset, 2018; Årsrapport Landstinget i Uppsala Län, 2017). Om 

patienter i större utsträckning skrivits hem med kvarvarande urinkateter kan det ha gett en 

förkortning av behandlingstiden i PPM 2019 som inte återspeglar den verkliga risken för CAUTI. 

Risken för att utveckla CAUTI kvarstår oavsett om patienten är kvar på sjukhus eller hemma.   

 

Dokumentation i patientjournal 

Den betydande andelen urinkatetrar som saknade viktig information i patientjournalen tyder på 

brister gällande dokumentationen av information för urinkateter. Att var tredje patient med 

urinkateter saknar dokumenterad indikation och tre av fyra patienter med urinkateter saknar 

dokumenterad behandlingstid innebär att de regionövergripande rutinerna inte följs. En otillräcklig 

dokumentation utgör en patientsäkerhetsrisk eftersom detta kan leda till att   urinkatetern sitter kvar 

längre när indikationen och planerad behandlingstid är oklar (S. Saint m.fl., 2000). Var femte 

patient med urinkateter hade ingen dokumenterad tidpunkt för påbörjad behandlingstid vilket gör 

behandlingstiden omöjlig att bedöma och riskerar att förlänga behandlingstiden.   

Dokumentation i sjukvården är strikt reglerat. Enligt patientdatalagen ska det föras journal vid all 

vård av patienter (SFS 2008:355, 2008). Syftet med journalföring är att bidra till en god och säker 

vård av patienten. Exempel på uppgifter som ska dokumenteras och som särskilt kan tillämpas vid 

användning av urinkateter är: 

• Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder. 

• Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.  

Denna studietyp besvarar inte varför dokumentation inte fanns tillgänglig. Tänkbara orsaker är 

vårdprogram eller praxis där urinkateter används rutinmässigt och standardiserat, olika 

journalsystem som gör att inte informationen finns tillgänglig och okunskap om de rutiner som 

finns kring användning av urinkateter. Ett annat problem är tidsbrist som gör att dokumentationen 

prioriteras bort. Att journalgranskningen bara innefattade dokumentationen i Cosmic är en 

potentiell felkälla. Inom intensivvården och operationsverksamheter används främst Metavision och 

accesser dokumenteras i detta program istället för Cosmic. Detta kan ha inneburit att vissa av de 

urinkatetrar som registrerades som ej dokumenterade faktiskt var det men i ett annat program. 
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Insättning av en urinkateter är ett medicinskt ingrepp som samma sätt som insättning av en central 

venkateter. Att endast var sjunde patient med urinkateter hade en av läkare dokumenterad 

indikation kan tyda på bristande kunskap om rutiner inom läkarkåren. Enligt det kvalitetsdokument 

om KAD som används inom Region Uppsala ska alltid inläggning av KAD ske på ordination av 

läkare och dokumenteras i Cosmic i en daganteckning. Ansvarig sjuksköterska ska sedan 

dokumentera indikationen i patientens vårdplan samt föra in information om katetertyp, LOT-

nummer och typ av kuffning i journaltabell in- och utfarter LUL. Att urinkateter ofta sätts och sköts 

om av andra yrkeskategorier kan ge falsk bild av att vara andra yrkeskategoriers ansvar. Urinkateter 

är en medicinteknisk produkt men behandling med KAD och SPK berör både medicin och 

omvårdnad och kräver delat ansvar. För att hindra att ansvaret för urinkateter hamnar mellan 

stolarna behöver läkarens ansvar förtydligas.   

En amerikansk studie visade att det var vanligt att läkare och läkarstudenter inte kände till att deras 

patienter hade KAD (S. Saint m.fl., 2000). I 28% av fallen var förekomsten av KAD okänt. 

Indikationer som inte var godkända var överrepresenterade hos patienter vars läkare inte kände till 

förekomsten av KAD. Den låga andelen dokumenterad information i resultatet av PPM KAD 2019 

kan bero på liknande problematik hos läkare på AS. Läkares attityder till urinkateter skulle behövas 

studeras vidare och ett förbättringsarbete riktat mot läkare som yrkeskategori skulle kunna vara 

gynnsamt i strävan mot att minska CAUTI.  

  

Följsamhet till regionövergripande riktlinjer  

Att nästan alla avdelningar uppgav att de officiellt följde Region Uppsalas kvalitetsdokument 

innebär det inte att avdelningarna rent praktiskt följer kvalitetsdokumentet. Att vissa avdelningar 

även hade egna kvalitetsdokument som användes parallellt riskerar att leda till förvirring, särskilt 

om kvalitetsdokumenten motsäger varandra. Resultatet av PPM 2019 visade att avdelningarna 

själva rapporterade att de följde de regionövergripande riktlinjerna men att detta inte stämde i 

praktiken. Lägst följsamhet fanns för dokumentation av planerad behandlingstid. Antalet urinkateter 

där indikationen var dokumenterad av sjuksköterska var nästan tre gånger högre än andelen med 

indikation dokumenterad av läkare. Då både läkare och sjuksköterskor enligt riktlinjerna ska 

dokumentera indikationen för KAD tyder detta på att läkare har lägre följsamhet för riktlinjen än 

sjuksköterskor.  

Studier har visat att i förbättringsarbeten är följsamhet till riktlinjer ett stort problem då även de 

bästa riktlinjer måste följas i praktiken för att ge resultat. Det finns ett gap mellan vad som är 

skrivet och hur arbetet utförs. I en meta-analys av 35 studier om följsamhet till olika riktlinjer sågs 

en stor variation i följsamhet (Ebben m.fl., 2013). Medianen för följsamhet till riktlinjer varierade 

mellan 7,8% till 98% prehospitalt och 0% till 98% på akutmottagningar.  
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Då god handhygien är ett grundläggande krav i allt vårdhygieniskt arbete har följsamhet till 

riktlinjer för handhygien undersökts i många studier och får därför i denna diskussion agera 

exempel för den komplexitet som finns kring glappet mellan skrivna riktlinjer och följsamheten till 

dessa. Följsamheten för handhygien varierar för olika yrkeskategorier där läkare är den 

yrkeskategori som har lägst följsamhet (Duggan, Hensley, Khuder, Papadimos, & Jacobs, 2008; 

Erasmus m.fl., 2010; Kowitt, Jefferson, & Mermel, 2013). För att implementera en förändring av 

riktlinjer krävs ett långvarigt och upprepat arbete (Kowitt m.fl., 2013; Mernelius m.fl., 2013). En 

meta-analys visade att följsamheten för kliniska riktlinjer i hälften av fallen började avta ett år efter 

att de införts (Ament m.fl., 2015).  

 

Indikationer 

Att den vanligaste indikationen för urinkateter var ”vet ej” innebär att ett stort antal patienter på AS 

utsättes för en risk utan att vårdpersonalen visste varför. En femtedel av patienterna hade ingen 

känd indikation och en fjärdedel hade en kateter av en orsak som inte är evidensbaserad.  

Att 46 olika indikationer för urinkateter användes gav ett spretigt intryck. Sammanställning till 

olika kategorier av indikationer gav en mer samlad bild av vad urinkateter egentligen används till på 

AS (Figur 5). De indikationer som förekommer i regionens kvalitetsdokument syftar till att 

ytterligare strama åt användningen av KAD och har färre indikationer än listan från CDC. Denna 

PPM visade att var tredje indikation som användes på AS inte var godkänd enligt regionens 

riktlinjer vilket innebär att riktlinjerna inte följs i praktiken. Den vanligaste orsaken till att en 

urinkateter inte följde riktlinjerna var att indikationen helt enkelt inte var dokumenterad. De 

spretiga indikationerna och frånvaron av dokumentation ger en bild av en godtycklig användning av 

urinkateter.  

Forskare från Universitetet i Michigan publicerade 2015 en studie där de bedömde olika 

indikationer för olika typer av urinkateter enligt den systematiska metoden RAND-UCLA 

appropriatness method (Meddings m.fl., 2015). Metoden går i korthet ut på att med hjälp av en 

sammanställning av den tillgängliga litteraturen på ämnet skapa kliniska scenarion som sedan 

graderas av experter inom området före och efter diskussion i grupp. Av 299 tänkbara scenarion för 

möjlig behandling med KAD bedömdes endast 88 (29,4%) vara lämpliga för att primärt sätta en 

KAD. Antalet scenarion som bedömdes olämpliga var 165 (55,2%) och antalet scenarion med 

osäker lämplighet var 46 (15,4%). Listan på indikationer för KAD som blev resultatet av studien 

liknar CDC:s riktlinjer men är mer utförlig med fler exempel vilket gör tillämpning lättare. Att på 

ett liknande sätt förtydliga regionens riktlinjer skulle kunna öka följsamheten. 
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Användning av urinkateter utanför de evidensbaserade riktlinjerna kan jämföras med att använda 

läkemedel utanför de indikationer som är evidensbaserade. Enligt Socialstyrelsens termbank kallas 

ett sådant användande för ”off-label” (Socialstyrelsen, 2015). Läkemedelsverket publicerade i ett 

PM 2016 sin syn på förskrivning av läkemedel off label (Läkemedelsverket, 2016). Vid icke-

godkänd användning av läkemedel kan en läkare genom fri förskrivningsrätt behandla patienter 

baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Omfattande användning av läkemedel off-label bör 

ske inom ramen för kliniska studier.  

Även om användning av läkemedel är mer strikt reglerat än användning av medicintekniska 

produkter bör behandling med urinkateter inte ske godtyckligt. All behandling utanför 

evidensbaserade riktlinjer bör vara tydligt motiverad i patientjournalen för att undvika att utsätta 

patienter för onödiga risker.  

 

Metod – Styrkor 

Den största styrkan med denna PPM var de breda inklusionskriterierna och den höga 

svarsfrekvensen. En hög svarsfrekvens ökar sannolikheten för att datan som samlats in är 

representativ för studiepopulationen (Olsson & Sörensen, 2011). Med den höga svarsfrekvensen har 

frågeställningar kunnat besvarats och hypotesen kunnat prövas vilket var syftet med studien.  

En hög svarsfrekvens minskar även risken för att resultatet blir felaktigt på grund av det metodfel 

som på engelska kallas non-response bias (Bhopal, 2016). Den andelen av de tillfrågade som svarar 

kan ha egenskaper eller förutsättningar som påverkar resultatet. Till skillnad från de PPM som görs 

av SKL var inklusionskriterierna för denna PPM bredare eftersom de inkluderade psykiatrisk vård. 

Detta minskar risken för metodfelet urvalsskevhet, på engelska selection bias (Bhopal, 2016).  

Även om urinkateterisering inte är lika vanligt förekommande inom psykiatrisk vård så är det något 

som förekommer hos patienter inom psykatrisk vård. De risker som dessa patienter utsätts för vid 

felaktig användning av urinkateter riskerar att missas om endast somatisk vård inkluderas. Arbetet 

med en patientsäker evidensbaserad användning av urinkateter är sjukhusövergripande och ska 

inkludera alla patienter.  

En bidragande faktor till den höga svarsfrekvensen var att författaren besökte och påminde de 

vårdavdelningar som ännu inte svarat på enkäten. Vid besöken framkom det att ett stort antal av de 

vårdavdelningar som saknade patienter med urinkateter trodde att de därför inte ingick i studien. 

Vid besöken kunde författaren även hjälpa vissa avdelningar att fylla i Enkät 1(Bilaga 3) som var 

viktig för att få en giltig siffra på antalet vårdplatser och inskrivna patienter.  

En fördel med PPM 2019 är att enkäten utökats och förbättrats jämfört med PPM 2015 och därför 

gav mer information. Att vårdpersonal från avdelningarna själva fick utföra journalgranskningen 

gav en verklighetstrogen bild av hur tillgänglig information i patientjournalen är. Om ett 
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mätinstrument verkligen mäter det som det är avsett för har mätinstrumentet hög validitet (Olsson 

& Sörensen, 2011). Information om urinkateter ska inte bara finnas utan ska även vara lätt att hitta 

och behöver rapporteras över vid byte av journalsystem eller vårdavdelning. Då det rent praktiskt är 

informationens tillgänglighet som är viktigast ökade journalgranskning av vårdpersonalen 

validiteten för PPM 2019.  

 

Metod – Svagheter 

Punktprevalensmätning som metod har nackdelen att den bara mäter en liten del av populationen 

som studeras under en given tidpunkt och därför är svårt att generalisera på hela populationen över 

tid (Bhopal, 2016). Även om svarsfrekvensen var hög så utfördes bara PPM 2019 under en dag 

vilket kan innebära att resultaten inte är representativa för resten av året på AS. Skillnader kan även 

finnas mellan olika veckodagar och årstider. Jämfört med PPM 2015 hade PPM 2019 högre 

svarsfrekvens vilket kan innebära att det faktiskt fanns en signifikant skillnad i prevalens mellan de 

olika mätningarna och som inte upptäcktes vid mätningen 2015. Som diskuterats ovan var 

avdelningar utan patienter med urinkateter benägna att inte svara på enkäten vilket skulle innebära 

en skillnad i populationerna av avdelningar som svarat och avdelningar som inte svarat vid de två 

olika mättillfällena och innebära att det fanns en non-response bias (Bhopal, 2016). Även om risken 

föreligger för detta metodfel är en svarsfrekvens på 91,5% för en enkätstudie bra och väl över den 

gräns på 70% som British Medical Journal har för publikation (Greenhalgh, 2010). 

Prevalens som mått har välkända nackdelar och studier som mäter incidens har i regel högre 

evidensgrad än studier som mäter prevalens (Bhopal, 2016; Ho, Peterson, & Masoudi, 2008). 

Patienter med långa vårdtider kommer alltid att vara överrepresenterade vid en prevalensmätning 

och kan ge en falsk bild av att vissa tillstånd är vanligare än de faktiskt är. Detta gäller sannolikt 

även för urinkateter då det är en vanlig åtgärd vid svår sjukdom och vanligt förekommande i den 

äldre populationen. Patienter med urinkateter som får en VRI och därav en längre vårdtid påverkar 

även prevalensen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

Mätningen i sig kan ha påverkat användningen av urinkateter då datumet för PPM annonserades en 

månad i förväg. Att utföra en PPM utan att informera om det riskerar att minska svarsfrekvensen 

men skulle vara möjligt om en PPM skulle göras som en ren journalgranskning. För att 

vårdpersonalen och avdelningarna ska ha möjlighet att utföra denna och liknande PPM behövs 

planering i förväg.  

Att enkäten som användes inte var validerad är en begränsning för PPM 2019 då validerade 

frågeformulär har utvärderad reliabilitet och validitet (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns alltid en 

möjlighet att de som svarade på enkäten tolkade frågorna annorlunda än vad som avsett.  
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Att registrera både KAD och SPK var en svaghet i metoden då dessa typer av urinkateter inte har 

samma risk för CAUTI. Inom fältet är studeras främst riskerna med KAD och den evidens som är 

utgångspunkten för PPM 2019 är baserad på kunskap om användning av KAD.  

Den svåraste delen att utforma var frågorna gällande indikationer. Om bara fritext används riskerar 

svaren att bli svåra att bearbeta (Olsson & Sörensen, 2011). Den långa listan på indikationer gjorde 

att fler typer av indikationer var representerade men innebar andra problem. Det förekom fall där en 

indikation som fanns i listan angavs i fritext under ”annan indikation” vilket tyder på att listan var 

svår att överblicka för respondenterna. Ett annat problem med listan var att överrubrikerna för olika 

typer av indikationer gick att ange som svar. I flera fall angavs rubriken ”urinretention” och 

”övrigt” som indikation vilket inte var avsett då det är ospecifikt. Att bedöma om indikationerna var 

godkända var svårt på grund av deras ospecifika formuleringar vilket diskuterats ovan. Kriteriet 

”kritiskt sjuka patienter” var ej definierat och gick inte att bedöma i de fall där t.ex. hjärtsvikt och 

njursvikt var angivna som indikation. 

En annan skillnad i enkäterna för PPM 2019 jämfört med PPM 2015 var i frågan om på vilken 

avdelning urinkatetern satts. Alternativet ”operation” fanns inte med i PPM 2019 till skillnad från 

PPM 2015. Anledningen var att urinkateter satt på operation bedömdes som en urinkateter satt på 

annan avdelning då flytten från operationsavdelning till avdelning i praktiken ställer samma krav på 

överrapportering som vid byte av avdelning. Nackdelen med denna ändring var att det inte längre 

framgick hur stor andel av denna kategori som utgjordes av urinkateter satta på operation.  

 

Ett fortsatt arbete 

Enligt SKLs årliga PPM där VRI och riskfaktorer för VRI mäts har Region Uppsala den högsta 

andelen riskfaktorer för VRI i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2019c). Andelen 

patienter med en riskfaktor 2018 var 62,7% och andelen med multipla riskfaktorer var 27,0%. 

Prevalensen av VRI i Region Uppsala var också bland de högsta i Sverige med 14,2% bland män 

och 10,7% bland kvinnor.  

Som det framkommit i denna PPM finns stora brister i hur urinkateter används när det kommer till 

dokumentation i patientjournalen och att använda urinkateter vid de indikationer som är 

evidensbaserade.  

Den höga förekomsten av riskfaktorer och tecken på bristfälliga rutiner antyder att det finns en stor 

förbättringspotential på AS vad gäller urinkateter och i förlängningen CAUTI.  

Enligt OECD ger satsningar på patientsäkerhet besparingar som vida överskrider kostnaden 

(Slawomirski, Auraaen, & Klazinga, 2017). Den amerikanska myndigheten Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) rapporterade att förekomsten av vårdrelaterade skador (HAC - 
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Healthcare Associated Conditions) i USA mellan år 2010 och 2015 minskat med 21% (AHRQ, 

2016). Förändringen beräknas motsvara 125 000 dödsfall och 1,2% till 1,3% av den totala 

sjukvårdsbudgeten under perioden. Den största minskningen skedde i tillstånden 

läkemedelsbiverkningar, trycksår och CAUTI.  

Utöver att vara lönsamt är förbättring av patientsäkerheten ett krav skrivet i svensk lagstiftning 

(SFS 2010:659, 2010). Baserat på resultaten av denna PPM har det framkommit att arbetet med att 

minska urinkateter och därmed risken för CAUTI måste fortgå på AS. Sjukhusledningen tog under 

våren beslut om att genomföra årliga PPM liknande PPM 2019 för att kartlägga förekomsten av och 

följsamheten till rutinerna kring urinkateter. Följande förändringar skulle kunna förbättra 

kommande PPM: 

• Att endast inkludera patienter med KAD då SPK ej har samma risker och endast står för en 

liten del av användningen av urinkateter på AS.  

• Att lägga till ”Operation” som kategori till platser där patienten fått sin KAD för att 

särskilja operationsverksamhet från utlokalisering och förflyttning.  

• Att inkludera journalgranskning i Metavision då detta journalsystem används parallellt med 

Cosmic på vissa avdelningar.   

• Att förtydliga vikten av att även avdelningar utan patienter med urinkateter svarar på 

enkäten.  

 

Slutsatser 

Baserat på resultaten av PPM 2019 kan följande slutsatser dras: 

• Urinkateter är vanligt på Akademiska Sjukhuset: Drygt var femte patient (21,7%) på 

AS hade urinkateter vid mättillfället under våren 2019 och förekomsten har inte 

förändrats signifikant jämfört med den uppmätta andelen 23,4% vid mättillfället 

under hösten 2015. 

• Mediantiden med urinkateter var relativt kort: Vid PPM 2019 var mediantiden fyra 

dagar och har förkortats med en hel dag jämfört med PPM 2015. Vid en oförändrad 

förekomst av urinkateter är behandlingstiden det viktigaste måttet för att minska 

CAUTI.  

• Nästan alla avdelningar angav att de följde regionens kvalitetsdokument för KAD. I 

praktiken följs däremot inte riktlinjerna vilket framgår av årets PPM. Att öka 

följsamheten är en viktig del i arbetet för att förebygga CAUTI.  
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• Ett stort antal indikationer användes för urinkateter och för var femte (20,3%) 

urinkateter var indikationen inte känd av vårdpersonalen.  Var tredje (32,9%) patient 

med urinkateter hade en indikation som inte följde regionövergripande riktlinjer. 

Denna utbredda användning av urinkateter utanför evidens är att betrakta som ”off 

label”-användning och bör bara ske i undantagsfall och med en tydlig dokumenterad 

motivation.  

• Var tredje (35,4%) urinkateter saknade en dokumenterad indikation i 

patientjournalen och indikationen var oftast dokumenterad av en sjuksköterska. 

Dokumentering av planerad behandlingstid var bara utförd i var fjärde (27,0%) fall. 

Slarvet med dokumentation är en patientsäkerhetsrisk och bör vara en fokusfråga i 

arbetet mot en säkrare användning av urinkateter. Vårdplatsläget och ökad förekomst 

av utlokalisering riskerar att förstärka denna risk.  

• Förslag på förbättringsområden på AS: Fokus på dokumentation och korrekta 

indikationer för KAD. Då läkare har det medicinska arbetet och den lägsta 

följsamheten för de gällande riktlinjerna borde ett förbättringsarbete först och främst 

riktas mot läkare. Riktlinjerna bör förtydligas och förses med fler exempel.   
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Exempel på indikationer för KAD  

Bilaga 2:  

 

 

 

Operation  

Lång operationstid 

Infusion av stora vätskevolymer 

Vätskedrivande läkemedel intraoperativt 

Intraoperativ urinmätning  

Gynekologisk kirurgi 

Urologisk kirurgi  

Epiduralbedövning 
Miktionsträning efter operation 
Ej avvecklad efter operation  
Annan orsak relaterad till operation  

(ange vilken) 

 

Urinmätning  

Hjärtsvikt 

Njursvikt 

Sepsis 

Cirkulatorisk svikt 

Respiratorisk svikt 

Medvetandesäkning 

Leversvikt 

Trauma 

Hjärtstopp   

Intensivvård 

Dygnsurininsamling 

Annan orsak till urinmätning  

(ange vilken) 

 

Urinretention 

Residualurin >400 ml efter miktion 

Hematuri 

Prostatasjukdom 

Malignitet i urinvägarna 

Njursten  

Neurologisk sjukdom 

Svår smärta  

Obstruktion av urinvägarna av oklar orsak 

Epiduralbedövning 

Annan läkemedelsutlöst urinretention 

Annan orsak till urinretention  

(ange vilken)  

 

 

 

Lokal hudskada  

Trycksår 

Brännskada  

Fistel sacralt eller urogenitalt 

Annan hudskada  

(ange vilken) 

 

Immobilisering  

Ryggradsfraktur 

Bäckenfraktur 

Annan fraktur 

Katatoni 

Annan orsak till immobilisering  

(ange vilken) 

 

Vård i livets slutskede 

Avlastning vid palliativ vård  

 

Stort hjälpbehov 

Inkontinens 

Fallrisk 

Stora vätskevolymer 

Hög arbetsbelastning 

Annan orsak till stort hjälpbehov  

(ange vilken) 

 

Övrigt 

Vet ej 

Annan indikation  

(ange vilken) 
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Bilaga 3:  
Enkät 1 
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