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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Urinretention är att inte kunna tömma urinblåsan. Det är en vanlig 
komplikation i den perioperativa vården. Det är viktigt att uppmärksamma eventuell 
urinretention tidigt för att förhindra kvarstående blåsskada. Riktlinjerna som finns är 
väl implementerade, de skiljer sig dock något från de nationella och regionala 
riktlinjerna.  
Syftet med studien är att kartlägga lokal förekomst av postoperativ urinretention, 
urinblåsdistension och dess omvårdnadsåtgärder i förhållande till nationella och. 
regionala riktlinjer 
Metoden som använts är retrospektiv journalgranskning med hjälp av ett 
perioperativt journalsystem.  
Resultat: Incidensensen för urintappning under den perioperativa vården var 7,5 %. 
De flesta patienter urintappades på den postoperativa avdelning, 5,3 %. Endast 2,2 % 
urintappades vid operationens slut på operationsavdelningen. De operationstyper 
som urintappades mest frekvent var knäplastiker, galloperationer och 
femurfrakturer.  
Slutsats: Det är svårt att förutse vilka som drabbas av urinretention, trots att kända 
riskfaktorer finns. Avdelningens arbetssätt ger en låg förekomst av urinretention i 
förhållande till många studier. Fortsatt granskning bör göras på operationstyper som 
urintappas mest frekvent. 
 
Nyckelord: bladderscan, riktlinjer, urintappning, riskfaktorer, operation 



 

Summary 
 

Background: Urinary retention is not being able to void. It`s a common 
postoperative complication. It`s important to notice urinary retention early to avoid 
remaining bladder damage. Guidelines are well implemented, they differ slightly 
from the national and regional guidelines.  
The aim of the study was to describe local incidence of urinary retention and the 
care actions in relations to national and regional guidelines. 
The method that has been used is a retrospective journal review with help of the 
perioperative journal system.  
Result: The incidence of urinary in and out catheterization under the perioperative 
care was 7, 5 %.  Most of the urinary in and out catheterizations was performed at the 
postoperative ward, 5, 2 %. Only 2, 2 % was urinary in and out catheterized at the end 
of the operation.  The types of operations with the most frequent in and out 
catheterized patients were lower limb arthroplasty, cholecystectomy and hip fracture.  
Conclusion: It`s difficult to predict which patients who will need in and out 
catheterizations, in spite of well-known risk factors. The wards work procedures gives 
a low risk of urinary retention compared to other studies. Further review should be 
done on the types of operation that have the most in and out catheterizations. 
 
Keywords: bladderscan, guidelines, urinary in and out catheterization, risk factors, 
operation 
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Inledning 

Regionala riktlinjer om att förebygga och behandla postoperativ urinretention och 
överfylld urinblåsa implementerades 2008. Sjuksköterska och eller undersköterska 
utbildades om problemet och hur det ska förebyggas och behandlas. Personerna 
spred sedan kunskap, inspiration och arbetssätt vidare på sin avdelning. Personerna 
ska också ha en granskande funktion och granska journaler med hjälp av en 
granskningsmall. Granskningen visar hur väl avdelningen följer riktlinjerna. 
Riktlinjerna är utarbetade genom en litteraturstudie (Johansson et al., 2012) och med 
hjälp av en expertgrupp inom urologin. Expertgruppen fastslår att mycket forskning 
saknas och att fler studie behövs för att öka kunskapen i ämnet. Intresse för 
problemet med postoperativ urinretention och riktlinjerna väcktes när granskningen 
visade att riktlinjerna inte följdes till fullo. Alla urintappningar första halvåret 2015 
granskades med hjälp av det perioperativa datajournalsystem, för att kartlägga 
förekomsten av överfylld urinblåsa. 

Bakgrund 

Urinretention 

Urinblåsan har två funktioner, att lagra urin och tömma urin. Urinretention innebär 
att inte kunna tömma urinblåsan trots att den är full (Baldini, Bagry, Aprikian, Carli 
& Phil, 2009). Det är en vanlig postoperativ komplikation som kan leda till 
blåsdistension och att urinblåsan skadas. Blåsdistensionen leder till att urinblåsans 
väggar töjs ut och gör att blåsan förmåga att tömma sig helt försämras och urin finns 
kvar efter blåstömning. Med kvarvarande urin i urinblåsan ökar risken för 
urininfektion (Joelsson-Alm, Ulfvarson, Nyman, Divander & Svendsen, 2012).  Det 
finns fall beskrivet där patienter fått skador på urinblåsan vid volym över 500 ml 
(Baldini et al., 2009). En annan studie kan inte visa att urinmängd 500-1000 ml i ett 
par timmar skadar urinblåsan (Darrah, Griebling & Silverstein, 2009). Om 
urindistensionen uppmärksammas inom ett par timmar minskar risken för skador. 
Om blåsdistensionen är stor och pågår under en längre tid räcker ett enda tillfälle för 
att orsaka kronisk skada på urinblåsans muskel skriver Darrah et al. (2009). En 
blåsmuskelskada kan leda till livslångt behov av kateterbehandling (KAD) eller 
intermittenta kateteriseringar, vilket ökar risken för urinvägsinfektion. Får patienten 
en bestående blåsmuskelskada orsakad av övertänjning finns det ingen medicinsk 
eller kirurgisk behandling som kan återställa urinblåsans funktion (McLeod, 
Southerland & Bond, 2013). Det är svårt att jämföra olika studier med varandra 
eftersom det inte finns en vedertagen definition av urinretention. Prevalensen ligger 
mellan 0,5-70 %. I olika studier varierar gränserna mellan 400-600 ml och att inte 
kunna tömma urinblåsan inom 30 minuter (Feliciano, Montero, Mc Carthy & 
Priester, 2008). Olika operationer, patientgrupper och upplägg gör det ytterligare 
svårare att jämföra olika studier (Lamoniere et al,. 2004). 

Urinblåsans anatomi och fysiologi 

Urinblåsans vägg består av glatt muskulatur.  Vecken i slemhinnan gör att urinblåsan 
är töjbar. Oftast när urinblåsan är fylld innehåller den 400-500ml och kan nå flera 
centimeter ovanför symfysen enligt Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad och Toverud (1998).  
Urinblåsan har dels funktion som reservoar för urin och en som pumpfunktion när 
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den pressar ut urinen vid blåstömningen (Fasting & Hougaard, 2009). Första känslan 
av blåsfyllnad upplevs när volymen nått 30-50% av kapaciteten men stor variation 
förekommer när det gäller trängningskänslan (Jonson & Wollmer, 2005). När 
urinblåsan innehåller mer än 300 ml försämras förmågan att tömma urinblåsan 
(Joelsson-Alm., 2012). Den neurogena styrningen av urinvägarna är komplex och 
innefattar olika typer av nervtrådar, somatiska, autonoma, parasympatiska, 
sympatiska och sensoriska trådar (Fasting & Hougaard, 2009).  En viljemässig styrd 
impuls från hjärnan startar blåstömningen. I hjärnstammen ligger en underordnad 
centralnervös kontroll i ett miktionscentrum, där signaler från blåstrakten och 
signaler från andra delar av hjärnan ex limbiska systemet och lillhjärnan på ett 
komplicerat sätt styr blåstömningen.  I sakralmärgen är ett perifert miktionscentrum 
placerat. För en fullständig blåstömning är upprätthållande av reflexbågen från 
hjärnans miktionscentrum till urinblåsan via sakrala miktionscentrumet samtidigt 
som sfinktrarna i uretra slappnar av en stor betydelse för den fullständiga 
blåstömningen (Jonson & Wollmer, 2005). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid urinretention 

Behandling av övertänjd urinblåsa är att tömma den snarast. En portabel 
ultraljudsapparat s.k. bladderscan har visat sig i studier vara tillförlitligt sätt att mäta 
urinvolymen i urinblåsan. En stor urinblåsa är inte alltid lätt att palpera. Via 
kateterisering kan vårdpersonalen mäta urinvolymen, men samtidigt finns en risk för 
infektion. Så onödiga kateteriseringar ska undvikas (Rosseland, Stubhaug & Breivik, 
2002). Patientsäkerhetslagens mål är att främja hög patientsäkerhet inom hälso och 
sjukvård och jämförlig verksamhet. Patientsäkerhetslagen beskriver att vårdpersonal 
ska ha kompetens att skydda patienten mot vårdskador (SFS, 2010:659).  I hälso och 
sjukvårdslagen står det att vården ska bygga på beprövad vetenskap. Patienten ska få 
en vård som är sakkunnig och omsorgsfull (SFS, 2014:821). Enligt sammanställning 
2013 av SKL (Sveriges Kommuner och landsting) var övertänjd urinblåsa den 5:e 
vanligaste vårdskadan.  Skada orsakad av urinretention var vanligare än fallskador 
och trycksår (SKL, 2013). Definition av vårdskada är enligt patentsäkerhetslagen 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som man skulle 
kunna undvika om rätt åtgärder hade vidtagits i samband med kontakten med hälso 
och sjukvården (SFS, 2010:659). Sjuksköterskans professionella ansvar är till stor del 
att identifiera risker och att förebygga dem. Under operationen är det vårdens ansvar 
att se till att patienten inte drabbas av någon vårdskada. ([SSF]2013b). 

 I den perioperativa vården tas ofta patientens egen förmåga att tömma sin urinblåsa 
tillfälligt bort genom att med bedövning eller generell anestesi och smärtstillande 
läkemedel (Haldin & Lindahl, 2005), vården måste då ha kunskap och rutiner för att 
undvika skada på urinblåsan. Tammo et al.( 2015) visar att de går att minska antalet 
urintappningar och minska de risker som det medför postoperativ genom att i förväg 
mäta individens blåskapacitet. Författarna fastslår att det inte finns evidens för hur 
mycket urin som får finnas i urinblåsan i samband med kirurgi och att det är stor 
variation mellan individer. De vanligaste gränserna för urintappning är mellan 400-
600 ml. Gränsen fastslås vanligast av sjukhusens expertgrupper. I en tidigare studie 
visade att den maximala blåsvolymen skiljde mellan 200 ml till över 1 liter, 
medelvolymen för urinblåsan är ca 600 ml -/+ 200 ml. Blåsvolymen hade inget 
samband med ålder, kön eller längd (Brouwer, Edenhoven, Epema & Henning, 1999).   
Johansson et al. (2012) skriver att kända faktorer som ökar risken för urinretention 
överlag är, hög ålder, kognitiv svikt, diabetes, neurologiska sjukdomar, förstorad 



3 

 

prostata, buksmärta, förstoppning, vissa läkemedel, oro och stress. I den 
perioperativa vården finns dessutom många specifika risker. Operationstiden 
(Baldini et al., 2009) och vissa operationstyper medför större risk för urinretention så 
som ortopedi (Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson & Svensen, 2009), buk 
och bråckkirurgi och gynekologi (Baldini et al., 2009). Både ryggbedövning och 
sövning gör att patienten inte känner av urinblåsan och att blåstömningen försämras 
(Joelsson-Alm et al., 2012). Läkemedel under operation påverkar blåsfunktionen så 
som atropin, morfin och noradrenalin (Baldini et al., 2009). Akut sjukdom, trauma 
och förgiftning ökar i sig risken för urinretention. Stor mängd intravenös infusion gör 
att urinblåsan fylls på snabbt. Svår smärta i sig försvårar blåstömning, även 
smärtlindring som epiduralbedövning kan ge urinretention (Johansson et al., 2012).                  

Ämnet kan relateras till Virginia Hendersons omvårdnadsteori som utgår från 
mänskliga grundbehov (Henderson, 1982). Henderson har identifierat 14 punkter 
som hon beskriver som sjusköterskans uppgifter att hjälpa eller assistera patienten 
med i konkreta förhållanden. En av dessa punkter är att sjuksköterskan ska hjälpa 
patienten med eliminationen, eftersom det är vanligt att förmågan att tömma 
urinblåsan efter en operation är nedsatt (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 
Henderson skriver att behovet av omvårdnad uppstår när personen saknar de 
resurser som krävs, här har sjuksköterskan en viktig uppgift att förhindra skada på 
urinblåsan (Jahren-Kristoffersen, 2005).  Arbetsuppgiften ska utföras på ett sätt som 
hjälper individen att återvinna sitt oberoende så fort som möjligt. Henderson 
beskriver vikten för sjusköterskan att kunna bedöma patientens elimination och 
känna till normalvärden (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Nationella och regionala riktlinjer 

Vårdhandboken har 2016 publicerat nationella riktlinjer för att förhindra 
postoperativ urinretention. Enligt dessa ska patienten tömma urinblåsan på 
avdelningen så nära transport till operationsavdelningen som möjligt. På operation 
ska en bladderscan undersökning göras innan anestesistart och är urinvolymen mer 
än 200 ml ska patienten tömma urinblåsan igen och åter undersökas med 
bladderscan.  Är urinvolymen fortfarande mer än 200 ml ska KAD sättas på 
läkarordination. KAD bör då avlägsnas inom 24 timmar (Joelsson-Alm & Thulin, 
2016). 

Har patienten hög risk för urinretention bör KAD behandling påbörjas efter 
anestesistart. Högriskpatienter definieras som de med residualvolym mer än 200 ml, 
operationstid mer än tre timmar, ingrepp i lilla bäckenet, höftoperationer, 
lårbensoperationer, epiduralbedövning och spinalbedövning med upprepad tillförsel 
av lokalbedövning. Blir operationstiden oväntad lång ska undersökning med 
bladderscan göras senast tre timmar efter senaste bladderscan. Vid ankomst till 
postoperativa avdelningen ska en undersökning med bladderscan göras, som sedan 
ska upprepas en gång per timme tills patienten kunnat tömma urinblåsan. När 
patienten tömt urinblåsan kontrolleras residualvolymen med bladderscan. Är 
urinmängden då mindre än 200 ml avslutas kontrollerna annars fortsätter 
kontrollerna var timme och patienten urintappas om urinmängden är mer än 400 ml. 
(Joelsson-Alm & Thulin, 2016).  

De regionala riktlinjerna för operationsavdelningen härrör från en vetenskapligt 
publicerad artikel (Johansson et al., 2012). Enligt Johansson et al. (2012) ska det 
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göras bladderscan före operation efter att patienten tömt urinblåsan. Vid planerad 
operations tid mindre än två timmar görs en bladderscan vid operationens slut. När 
operationstiden är planerad till mer än två timmar ska patienten få KAD precis innan 
operationen börjar. KAD tas bort inom 10 timmar efter operationen. Postoperativ 
undersökning med bladderscan ska göras en gång per timme tills patienten är helt 
vaken eller att epidural bedövningen släppt. Avslutning av bladderscan sker när två 
efterföljande undersökningar med bladderscan visar residualurin mindre än 200ml. 
Vid urinmängd mer än 200ml ska bladderscan övervakningen fortsätta. Om 
urinmängden vid bladderscan visar på 400ml eller mer ska intermittent 
kateterisering göras och därefter ny undersökning med bladderscan om två timmar. 
Vid operationer som påverkar blåsfunktionen ska KAD alternativt suprapubiskateter 
sättas på läkares ordination. Om möjligt ska KAD behandlingen vara mindre än 24 
timmar (Johansson et al., 2012).  

Operation och postoperativa avdelningens faktiska arbetssätt 

På operationsavdelningen följs de regionala riktlinjerna, förutom att inte rutinmässig 
undresökning med bladderscan utförs på alla patienter innan operation. På den 
postoperativa avdelningen behöver patienterna inte tömma urinblåsan två gånger 
med urinmängd vid bladderscan under 200 ml, vilket är enligt riktlinjerna. Kan 
patienten tömma urinblåsan och urinmängd vid bladderscan är under 200 ml får 
patienten gå hem. För de inneliggande patienterna gäller att de inte behöver kunna 
tömma urinblåsan, sjuksköterskan rapporterar till avdelningen om att patienten inte 
kunde tömma urinblåsan och urinmängd vid bladderscan. Avdelningen fortsätter då 
med kontrollerna. Patienten kommer till operationsreceptionen från avdelning men 
oftast hemifrån. Där byter de om och sitter ner eller ligger i väntsalen. Personalen 
som följer patienten in till förberedelserummet uppmanar patienten att tömma 
urinblåsan.  Om operationen är planerad längre än två timmar sätts KAD på 
läkarordination. Vid operationens slut undersöks patienten med bladderscan och 
urintappas om urinvolymen överstiger 400 ml. Har patienten fått vänta i 
förberedelserummet erbjuds patienten att tömma urinblåsan.  På postoperativa 
avdelningen undersöks patienten med bladderscan en gång per timme tills patienten 
kan tömma urinblåsan och residualvolymen är mindre än 200ml.  Patienten 
urintappas vid 400 ml i residualvolym. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga lokal förekomst av postoperativ urinretention, 
urinblåsdistension och dess omvårdnadsåtgärder i förhållande till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Metod 

Design 

Studien är gjord utifrån en kvantitativ retrospektiv ansats med en deskriptiv statistisk 
design. Retrospektiva studier börjar med en beroende variabel som undersöks 
tillbaks i tiden, i vårt fall patienter som urintappades postoperativt. Andra variabler 
identifieras som antas kan påverka den beroende variabeln, i vårt fall olika 
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tidsintervall och riskfaktorer (Polit & Beck, 2010). Datamaterialet som används i 
retrospektiva studier är redan insamlade. I deskriptiv statistik beskrivs resultatet 
med tabeller, diagram eller siffror (Ejlertsson, 2012). 

Urval och Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes med regionens perioperativa datoriserade journalsystemet 
 
Metavision. Sökord i Metavision var blåstappad patient från 2015-01-01 till 2015-06-
30 som blivit opererade på länsdelssjukhuset. Antal patienter som opererades på 
länsdelssjukhuset under perioden var 2537, totalt under 2015 opererades 5065 
patienter. I arbetet används benämningen urintappad istället för blåstappad. 
Polikliniska och slutenvårds patienter är inkluderade, samt planerade och akuta 
patienter. Exklusionskriterier för urvalet var patienter under 18 år, patienter med 
KAD och patienter som urintappades operationstekniskt. Tand och öron patienter är 
exkluderade för att dessa operationer i övervägande del är gjorda på patienter under 
18 år, där riktlinjer inte är implementerade. Journalgranskningen gjordes utifrån 
datajournalsystemet Metavision som används under den perioperativa vården på 
kliniken. Genom att Metavision kan integrera med andra system och medteknisk 
utrustning kan data samlas in och all dokumentation sker digitalt. Vitala parametrar 
förs in automatiskt och hantering av läkemedelsordinationer samt vätskebalans kan 
föras in på ett enkelt sätt. Även undersökning med bladderscan kan föras in i 
systemet. Statistik data kan tas ut efter att valda parametrar har avgränsats 
(Produktblad Metavision, 2013).  Tillgång för att komma in i journalsystemet kräver 
personliga inloggningar, vilket alla arbetande på kliniken har. Dokumentationen av 
patientens identitet, ASA- klassificering (American Society of Anesthesiologists) som 
är en indelning av patienterna efter deras sjukdomsgrad innan operation (Haldin & 
Lindahl, 2005), finns att se lättöverskådligt i journalsystemet. Sjuksköterskor 
dokumenterar olika bestämda statistiska tider som bl.a. operationsstart och 
operationsslut. Sjuksköterskor dokumenterar också omvårdnadsåtgärder så som 
undersökningar med bladderscan, urinmängd och urintappningar. För att nå 
studiens syfte gjordes en granskningsmatris (bilaga 1) i dataprogrammet Excel med 
hjälp av klinikens vårdutvecklare där fasta parametrar valdes ut. Varje patient i 
urvalet tilldelades ett ID-nummer från 1-337 för att sedan avidentifiera dem.. De 
patienterna med mer urin än 600 ml i bladderscan vid operationens slut gjordes en 
journalgranskning i regionens gemensamma datajournal Cosmic. 

Dataanalys 

 Alla patientjournaler i MetaVision granskades manuellt och de parametrar som finns 
i granskningsmatrisen fylldes i ett exceldokument. Patient data som hämtades ifrån 
Metavision (se bil 1) var ålder, kön, operationstyp, vårdform, opererandeklinik, 
anestesityp, miktionstid till operationens slut, tid ifrån operationsreceptionen till 
första bladder, tid ifrån förberedelserummet till operationslut, operationstid, första 
bladderscans mängd, urinmängd vid första urintappningen, var man urintappades, 
om antikolinergt läkemedel är givet, inkluderas eller exkluderas, ASA bedömning, tid 
ifrån operationslut till första urintappningen, tid ifrån operationslut till andra 
urintappningen, urinmängd vid andra urintappningen, bladderscan innan operation, 
tid ifrån operationslut till tredje bladderscan och urinmängd vid tredje 
urintappningen. Studiens resultat bearbetades fram genom att analysera patientdata 
i granskningsmatrisen.  I exeldokumentet där funktioner för att räkna ut medeltal, 
median, samt summeringar finns bearbetades de olika parametrarna och jämfördes 
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med verksamhetens totala statistik. All data granskades av minst två av författarna 
tillsammans så att problem och funderingar kunde lösas gemensamt och att allt 
granskades på liknande sätt. 

Etiska överväganden 

Personuppgiftslagen reglerar hur forskaren får hantera personuppgifter. En 
personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person i 
livet (Datainspektionen 2013). Forskningsetisk prövning regleras i lagen SFS 
2003:460. Lagen avser inte arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning 
på grund eller avancerad nivå (SFS 2003:460). Hälsohögskolan kräver att 
studenterna reflekterar över etiska frågeställningar och håller samma etiska standard 
som gäller för forskning. En blankett för etisk egengranskning fylldes i se (Bilaga 2). 
Forskningsprojekt som faller utanför lagens beskrivning får genomföras utan 
etikprövning i lagens mening. Men forskaren måste själv etiskt reflektera över sitt 
projekt och beakta de etiska kraven som ställs i vanliga kodexar (Vetenskapsrådet 
2011). Detta arbete görs på högskolans grundnivå. Arbetet bedöms som ett 
förbättringsarbete. Studien är skriftligen godkänd av verksamhetschefen se (Bilaga 
3). I arbetet går inte uppgifterna att koppla till någon speciell individ, patient 
identiteten har avidentifierats.  
 

Resultat 

Demografisk data 

Inklusion och exklusion redovisas i tabell 1. Träffar vid sökning på ordet blåstappad i 
metavision blev 260 patienter.  Urintappade patienter som inkluderades i resultatet 
var 191. 

Tabell 1.  

Patienter Antal 

Totalt antal patienter som opererades 2015-01-01 – 2015-06-30 2537  

Träffar på ordet blåstappad i metavision 260  

Exkluderade totalt 69  

Inkluderade totalt 191 
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 Tabell 2. 

Exkluderade patienter Antal 

Totalt 69 

Barn 4 

Intensivvårdspatineter som inte skulle varit med i databasen 1 

Patient som fick KAD innan operation 1 

Urintappad av medicinsk orsak 1 

Urintappad mindre än 400 ml urin i urinblåsan 2 

Urintappades innan operation 4 

Operationstekniskt urintappade 56 

 

I tabell 2 redovissas de exkluderade patienterna. Fördelningen bland de 
operationstekniskt urintappade var 29 gynekologiska operationer, 23 urologiska 
operationer och fyra var kirurgiska operationer.  
Könsfördelningen av de 191 urintappade patienterna redovisas i tabell 3. 
Tabell 3. 

KÖN Antal Medel 
ålder 

Median 
ålder 

  

Kvinnor 110 60,2 67   

Män 81 59,5 60   

Total 191 59,8 62   

 

 

I figur 1 beskrivs klinikfördelningen på de urintappade patienterna. 102 
kirurgpatienter, 82 ortopedpatienter, fyra urologpatienter och tre 
gynekologiskapatienter. 
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Figur 1. Klinikfördelning, grå staplar totalt antal opererade patienter per klinik. 
Svarta staplar antal urintappade patienter per klinik. 
 

 
 
Figur 2. Fördelningen antalet urintappade patienter (svarta staplar) i planerad 
slutenvård, akut slutenvård, och planerad öppenvård jämfört med totala antalet 
patienter (gråa staplar). 
 
Figur 2 beskriver fördelningen antalet urintappade patienter. Planerad slutenvård 99 
(12,5 %) av totalt 793 patienter. Akutslutenvård 52 (9,4 %) av totalt 551 patienter och 
planerad öppenvård 40 (3,6 %) av totalt 1122 patienter.  
Fördelningen procentuellt antal urintappningar orsakad av urinmängden vid 
bladderscan mer än 400 ml på operation och postoperativa avdelningen var 7,5 % av 
totala antalet operationer. 11 patienter blev undersökta med bladderscan innan 
operation. 
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Tabell 4. Fördelningen på kliniken. 

Avdelning Urintappade 
patienter 

Urintappade 
    (% av totalt 

antal patienter) 

Medelvärde 
vid 

bladderscan 
(ml) 

Medelvärde  
Urintappningar 

             (ml) 

Variation 
     (ml) 

Operation 
 
 
 

57 2,2 454 555 
(vid operationens 

slut) 

396-1000 

Postoperativa 
avdelningen 

134 5,3 228 502 
 

270-1150 

 

I tabell 4 redovisas fördelningen på kliniken. Patienter som är urintappade både på 
operation och på den postoperativavdelningen var fem. Urintappade två gånger var 
13 patienter, urintappad tre gånger var en patient.  Av de som blev urintappade mer 
än två gånger var fördelningen på kirurgisk åtgärd, tre laparaskopiska 
galloperationer, två var knäplastiker och två var laparatomier (öppen bukkirurgi). 
Övriga sex var fördelade på olika operationer.  

Operationstyper 

De vanligaste operationstyperna där patienterna blev urintappade beskrivs i figur 3. 
Laparaskopisk galla 26, bröstkirurgi 9, ljumskbråck 5, varicer 4, artroskopiska knän 
9st, knäplastik 33, femurfrakturer 10 och gastric by pass 10. 
 

 
Figur 3. Svart stapel antalet urintappningar på grund av urinmängd mer än 400ml 
jämfört med grå stapel totala antalet operationer under samma tidsperiod. 

Laparaskopiska galloperationer 

Totalt genomgick 94 patienter laparaskopisk galloperation av dem urintappades 26 
patienter (31 %), 17 kvinnor och 9 män. Operationstiden var i medelvärde 83 minuter 
och medianvärdet 75 minuter.  Bladderscannad urinmängd vid operationsslut var i 
medel 182 ml och varierade mellan 0- 456 ml.  Tre patienter urintappades vid 
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operationens slut med ett medelvärde på 382 ml och bladderscannad urinmängd 
visade 430 ml i medel.  På den postoperativa avdelningen urintappades 23 patienter 
på 491 ml i medelvärde efter i medel 230 minuter på den postoperativa avdelningen. 
Patienter som urintappades två gånger postoperativt var fyra patienter. De 
urintappades på 496 ml i medelvärde efter i medelvärde 441 minuter på den 
postoperativa avdelningen. 
 
Knäplastik 
Totalt 76 patienter genomgick en knäplastikoperation, 33 (43 %) av dessa patienter 
urintappades. Antal sövda patienter var fyra och 29 patienter var spinalbedövade. 
Kvinnor var 18 och 15 män, ålder mellan 51- 86 år, medianålder 68 år. Operationstid 
var i medelvärde 113 minuter, medianvärde 103 minuter.  Patienter som urintappades 
på operation vid operationens slut var 10 och 23 urintappades på den postoperativa 
avdelningen. Urinmängd vid bladderscan efter operation var i medelvärde 395 ml, 
variation mellan 109 -746 ml. På fyra patienter gjordes ingen undersökning med 
bladderscan vid operationens slut, regionens riktlinjer följdes inte på dessa patienter. 
De urintappades på den postoperativa avdelningen på medelvärdet 453 ml. 

Femurfraktur 

Totalt genomgick 42 patienter höftfrakturoperation av dessa urintappades 10 (24 %) 
patienter. Könsfördelningen var fem kvinnoer och fem män. Patienterna var mellan 
59-97 år, median ålder 70,5 år. Operationstiden var i medel 71 minuter.  Patienter 
som urintappades på den postoperativa avdelningen var nio och en patient 
urintappades på operation. Patienterna urintappades i medelvärde 184 minuter efter 
operationens slut. Urinmängd vid bladderscan efter operation var i medelvärde 289 
ml, varierade mellan 169- 485 ml.  Patienter som urintappades innan operation var 
två. 

Gastric by pass 

Totalt genomgick 58 patienter gastric by pass operation och av dem urintappades 10 
(17 %) patienter. Operationstiden var i medelvärde 74 minuter. Medelvärdet när 
patienterna urintappades postoperativt var 530 ml, varierade mellan 100-925 ml. 
Patienterna urintappades i medelvärde 153 minuter efter operationens slut. 
Könsfördelningen var åtta kvinnor och två män. Åldern i medelvärde och 
medianvärdet var båda på 48,5 år. 

Ljumskbråckoperationer 

Totalt opererades 71 patienter för ljumskbråck och fem patienter (7 %) urintappades 
av dem. De flesta fick regionalanestesi, 54 patienter av 71 (76 %) och generella 
anestesi fick 17 av 71 patienter (24 %). Fyra av patienterna som urintappades fick 
regionalanestesi och en patient fick generellanestesi. Två patienter urintappades på 
operation vid operationens slut, medelvärdet på urintappningen var 500 ml. De som 
urintappades på den postoperativa avdelningen hade i medelvärde urinmängd vid 
bladderscan på 117 ml vid operationens slut. De urintappades 225 minuter efter 
operationens slut i medelvärde. 

Operationstid 

Längst operationstid 259 minuter hade en 66 årig man, som opererades för 
underbensfraktur med spinalbedövning. Han hade urinmängd vid bladderscan på 
188 ml vid operationens slut, urintappades på 450 ml 405 minuter efter operationens 
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slut. Kortast operationstid 5 minuter hade en 62 årig kvinna, som opererades för 
höftluxation. Urinmängd vid bladderscan efter operationen var 465 ml och 
urintappades på 600 ml på operation. Notering om senaste tiden för urintömning 
preoperativt i den perioperativa journalen finns i 151 av alla 190 journaler, 80 %. 
Tiden patienten befinner sig på operationsavdelningen till första undersökning med 
bladderscan efter operation är på akuta patienter 138 minuter i medelvärde, variation 
37-290 minuter. Tiden patienten befinner sig på operationsavdelningen till första 
undersökning med bladderscan efter operation på planerade patienter är i 
medelvärde 170 minuter, variation 67-410 minuter. 
 
Blåsdistension 
De 10 högsta undersökningarna med bladderscan var mellan 746-1000 ml vid 
operationsslut var alla planerade operationer, med operationstid mellan 18- 146 
minuter. Journalgranskning i journalsystemet Cosmic gjordes på de 30 patienter som 
hade bladderscan mer än 600 ml urinmängd vid operationens slut. Två män med 
åldern 83 respektive 86 år hade residualurin postoperativt vid utskrivning. En av 
dessa patienter skrevs ut med KAD och följdes upp av urologkliniken. Den andra 
patienten hade residualurin vid hemgång och följdes upp av vårdcentralen. 

Läkemedel och anestesiform 

94 (49 %) patienter av de 191 urintappade patienterna fick antikolinerga läkemedel. 
Spinalbedövade patienter var 73 (38,4 %), intuberade patienter var 97 (50,8 %), 
patienter med larynxmask var 12 (6,3 %), masknarkos var 3 (1,5 %) patienter, 
lokalbedövade och sederade var 6 (3 %) patienter. 

Utskrivning från den postoperativa avdelningen 

Riktlinjen att patienter stannar kvar postoperativt för att tömma urinblåsan två 
gånger med residualvolym mindre än 200 ml vilket de regionala riktlinjerna säger 
(Johansson et al., 2012) är inte implementerade och har inte heller kunnat ses i 
granskningen. Inneliggande patienter går upp till avdelning med fortsatta kontroller 
för att kunna komma igång med blåstömningen där. Dagkirurgiska patienter tömmer 
urinblåsan oftast med residualvolym mindre än 200 ml en gång innan hemgång. Det 
finns en rutin som kan användas när av någon anledning patienten gåt hem utan att 
tömma urinblåsan De får åka hem välinformerade och med ett informationsblad med 
telefonnummer och instruktioner och om blåstömningen inte kommer igång inom 
fyra till sex timmar. ( se bilaga 4) Vi har inte kunna se om denna rutin har används 
under tiden för studien. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

När datamaterial finns dokumenterat i den perioperativa journalen sedan tidigare så 
är retroperspektiv studie lämplig (Ejlertsson, 2012).  Operations antal och ingrepp är 
i stort sett lika fördelat halvårsvis. Resultatet borde inte påverkas av att studien 
gjordes de första sex månaderna på året jämfört med om urvalet gjorts på ett helt år. 
Data infört i Excel ark gjorde datauppgifterna lätta att bearbeta och få ut ett resultat. 
Excel räknar automatiskt ut olika värde så som medelvärde och medianvärde.  
Granskningsmatrisen utformades att mäta fasta värden, det ger inte utrymme för 
författarnas egna gissningar eller tolkningar vilket ökar reliabiliteten (Polit & Beck, 
2012).  De värden som används är redan dokumenterade och har inte påverkats av 
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studien, detta ökar också reliabiliteten.  De kan tänkas att alla undersökningar med 
bladdersscan inte är korrekt utförda, vilket minskar reliabiliteten.  Bladderscan 
resultaten stämmer i studier bra överens med faktiska urinmängden (Rosseland, 
Stubhaug & Breivik, 2002). Granskningsmatrisen utformades för att få med relevanta 
data för vårt syfte, någon validerad granskningsmatris har inte funnits eller använts. 
Relevanta tidsramar när det gäller preoperativa tider som kan kopplas samman till 
resultatet har varit svårt att identifiera. Reliabiliteten och validiteten är hög, studien 
skulle kunna göra om genom att använda samma granskningsmatris och gränsvärde 
(Bell & Waters 2016). Enstaka data har inte varit dokumenterade i den perioperativa 
journalen, dock har inga operationer fallit bort på grund av bristfällig dokumentation. 
Urinretention är ett känt begrepp och vanlig komplikation dock finns inte en 
standardiserad definition. I studierna används gränser mellan 400 till 600 ml för 
postoperativ urinretention.   

Resultatdiskussion 

Tidig upptäckt och behandling av urinretention är av stor vikt enligt tidigare studier 
(Baldini et al., 2009; Joelsson Alm et al., 2009), då de minskar risken för bestående 
skador. Rutinmässig undersökning med bladderscan innan operation är inte 
implementerad på operationsavdelningen, vilket både regionala och nationella 
riktlinjer förespråkar. Anledningen kan eventuellt vara att nyttan av arbetsinsatsen 
inte anses motsvara behovet. Det kan vara bättre att kontrollera om patienten har 
residualvolym innan operation på någon mottagning förslagsvis när operationen 
bestäms eller vårdcentral. De 57 urintappningarna, 2,2 % i samband med 
operationens slut visar att risken för urinretention är låg jämfört med många studier 
där prevalensen ligger mellan 0,5-70 %. Att tömma urinblåsan direkt i anslutning till 
operation minskar risken för urinretention vid operationens slut (Baldini et al,. 
2009). Joelsson Alm et al. (2009) skriver att det inte går att veta att patienten tömt 
urinblåsan helt när de varit och försökt tömma urinblåsan i anslutning till operation, 
men det verkar dock minska risken för blåsöverfyllnad.  Tammo et al. (2015) visar 
minskad risk för urintappning från 11,8% till 8,6 % genom att mäta patientens 
urinvolym i förväg. Joelsson-Alm et al. (2012) visar högre prevalensen och att det är 
större risk att drabbas av urinretention postoperativt efter ortopedisk operation 
jämfört med kirurgisk. Den skillnaden kan inte påvisas i vår studie där båda 
klinikerna har en prevalens på ungefär 10 %. 

Gynekologiska patienter som hade mer än 400ml urinmängd vid operations slut eller 
vid ankomst till postoperativa avdelningen var få beror på att det flesta urintappas 
vid operationsslutet eller under operationen på operationsteknisk indikation. De 10 
största urinmängder vid bladderscan (745-1000 ml) efter operationens slut var på 
planerade patienter. Det är intressant eftersom akuta patienter ska enligt litteraturen 
ha större risk för postoperativ urinretention (Johansson et al., 2012). Medelvärdet för 
de 2,5 % som urintappades vid operationens slut är 555 ml. Det finns fall beskrivna i 
litteraturen där urinretention på mer än 500ml har givit övertänjd urinblåsa (Baldini 
et al., 2009). Darrah et al. (2009) beskriver att urinretention 500-1000ml i två till tre 
timmar inte leder till skada av urinblåsan. Resultatet av journalgranskningen på de 
30 patienter med mer än 600 ml urinmängd vid bladderscan vid operationens slut 
visade att två äldre män åkte hem med problem att tömma urinblåsan. Vad som 
orsakat skadan för dessa patienter kan inte säkert fastslås men det finns risk att de 
fått en skada på urinblåsan under perioperativa vården. Den största delen, 134 av de 
totalt 191 patienter (70 %) som urintappats gjordes på den postoperativa avdelningen 
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visar att urinretention inte är vanligt direkt vid operationens slut utan senare 
postoperativt.  

Granskningen av ”blåstappad” patient visade att flera olika operationstyper som var 
frekvent förekommande. De olika operationstiderna kan ha olika orsaker till 
urinretentionen. Studien ger inte svaret på orsaken, men den kan vara en grund för 
att mer specifikt titta på varje operationstyp. Möjlighet att på liknande sätt granska 
”blåstappad” patient på de andra sjukhusen i regionen finns då samma journalsystem 
används. Det skulle kunna ge svar på om samma operationstyper ger urinretention på 
de andra sjukhusen, detta kan leda till bättre strategier för omhändertagande som 
t.ex. smärtlindring.  

Resultatet visade att 33 av 76 patienter (43 %) som opererades för knäplastik 
behövdes urintappas vid operationens slut eller på den postoperativa avdelningen. 
Det var 10 patienter som behövdes urintappas direkt vid operationens slut. Övriga 23 
patienter urintappades på postoperativa avdelningen. Detta visar att urinmängd på 
400ml i urinblåsan inte är vanligast direkt vid operationen slut utan en stund senare. 
Operationstiden var i medelvärde 113 minuter. Vid två timmars lång operation ska 
KAD sättas enligt regionala riktlinjer (Johansson et al, 2012). Eftersom 
operationstiden är nära två timmar och med tiden när patient förbereds på 
operationssalen så passeras 2 timmar i de flesta fall skulle denna patientgrupp få en 
KAD rutinmässigt. Riktlinjerna i Vårdhandboken har sin gräns för KAD rutinmässigt 
vid 3 timmars operationstid (Joelsson-Alm & Thulin, 2016). Om vårdhandbokens 
riktlinjer följs skulle de inte ha någon KAD rutinmässigt.  Att ortopedisk kirurgi har 
en större risk för urinretention har Joelsson- Alm visat i sin studie (Joelsson-Alm et 
al., 2009, 2012). Steggall et al. (2013) skriver att KAD bör beaktas på manliga 
patienter 70 år eller äldre som skall genomgå knäplastik, eftersom de har störst risk 
att utveckla postoperativ urinretention. 

Resultatet vid femurfrakturer visade att liten del av patienterna behövdes urintappas 
direkt vid operationsslutet. De flesta patienter i denna grupp urintappades lång tid 
efter operationens slut. Riktlinjerna i Vårdhandboken säger att högriskpatienter ska 
sättas KAD på efter anestesistarten. Enligt riktlinjerna i Vårdhandboken har patienter 
som genomgår lårbensoperationer en högre risk för postoperativ urinretention 
(Joelsson-Alm & Thulin, 2016).  Här har inte vårdhandbokens riktlinjer följts där 
emot nämner inte regionala riktlinjer något speciellt om operationer på lårbenet 
(Johansson et al., 2012). 

Laparaskopiska galloperationer är operationstyp som utmärker sig i studien. Den 
övervägande delen, 89 % urintappades på postoperativa avdelningen efter den 
relativt långa tiden efter operationens slut, 230 minuter. Operationstiden var 83 
minuter i medelvärde och urinmängd vid bladderscan vid operationens slut 182 ml. 
Fyra patienter urintappade ytterligare en gång postoperativt efter mer än sju timmar 
från operationens slut. Vilket tyder på att kan finns andra orsaker till urinretentionen 
än den pre och peroperativa tiden och ingreppet i sig. Studien omfattar inte 
parametrar som infusioner under operation eller smärtlindring, dessa parametrar 
påverkar risken för urinretention enligt flera studier och guidelines (Baldini et al., 
2009; Johansson et al., 2012). Denna grupp borde analyseras mer för att förstå 
orsaken till urintappningarna. Baldini et al. (2009) skriver att bukkirurgi ger ökad 
risk för urinretention men inget speciellt om laparaskopiska galloperationer. Här 
finns också en påtaglig risk för att den postoperativa vården blir förlängd. Tanken är 
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att laparaskopiska galloperationer ska bli dagkirurgiska och ur den synvinkeln värd 
att analyseras.   

Ljumskbråcksoperationerna utmärkte sig på ett positivt sätt i resultatet. Av de 71 
patienter som opererades under perioden behövde bara fem patienter urintappas 
alltså 7 %. Detta kan bero på liten dos av anestetika i regionalanestesin och att de 
dagkirurgiska patienterna som regel inte får infusion perioperativt. Steggall et al. 
(2013) beskriver att intravenös infusion samt att regionalanestesi ökar risken för 
postoperativ urinretention.   

En av Hendersons punkter där hon specificerar omvårdnadsuppgifter är att 
sjuksköterskan ska hjälpa patienten med eliminationen (Henderson, 1982), som efter 
en operation kan vara nedsatt. Resultatet visar att sjuksköterskan inte helt följer 
regionala riktlinjer men är ändå medveten om riskerna för urinretention. Hendersson 
beskriver att kunna bedöma patientens elimination och känna till normalvärden är 
viktigt för sjusköterskan (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Granskningen har visat 
att undersökning med bladderscan och urintappningar har gjorts innan 
operationsstart där vi fångat upp eventuella riskpatienter.   

De regionala utskrivningskriterierna (Johansson et al,. 2012) följs inte på den 
postoperativa avdelningen, med två undersökningar med bladderscan innan 
utskrivning. Dock följs de nationella riktlinjerna (Joelsson-Alm & Thulin, 2016), som 
inte har de stränga krav på utskrivning som de regionala. Steggall et al. (2013) har 
skrivit riktlinjer om postoperativ urinretention, de beskriver inte att patienterna ska 
tömma blåsan två gånger och ha en residualvolym under 200 ml. Däremot beskrivs 
vikten av preoperativt bedöma patienternas risk för att utveckla postoperativ 
urinretention. 

Slutsatser 

Förekomsten av perioperativ urinretention enligt studien är låg i förhållandet till 
många studier, men det är svårt att jämföra olika studier och sjukhus. Den regionala 
och nationella riktlinjen att undersöka alla patienter med bladderscan preoperativt 
och som inte implementerats på avdelningen saknar tydliga incitament att införa. De 
postoperativa kriterierna för att avsluta undersökningarna med bladderscan 
förefaller fungera och stämmer med de nationella riktlinjerna. 

Kliniska implikationer 

Litteraturgenomgången visar att den finns en reell risk för urinretention och 
urinblådistension i samband med operation. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ta 
över förmågan och se till att patienten inte skadas perioperativt. Riktlinjer är bra men 
kunskap och insikt om risken är av största värde. Operation och den postoperativa 
avdelningens arbetssätt gör att risken för blåsskada är liten. Denna studie kan 
eventuellt bidra till att vidareutveckla riktlinjerna. 
Det är bra att studier görs för att se när de flesta urintappningarna sker och vid vika 
ingrepp de är vanligast, för att utveckla omvårdnaden. Denna studie ger möjlighet att 
utveckla andra områden i omvårdnaden t ex smärtlindring. Ändrad 
smärtlindringsstratergi kan ge mindre problem med postoperativ urinretention. De 
laparoskopiska galloperationerna urintappas efter lång tid på den postoperativa 
avdelningen. Detta kan kanske minskas vid användning av läkemedelet Catapressan 
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då mindre mängd opiater behövs.  Urinretention i samband med operation kan vara 
en kvalitetssäkringsvariabel för att kvalitetssäkra operationskliniker, men då bör en 
nationell definition och standard bestämmas. 
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