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Målsättning 
Primärt mål: 
Att minska antal dagar med urinkateter hos patienter som vårdas på Västerbottens sjukhus.  
 
Sekundärt mål: 
Att minska andelen vårdrelaterade urinvägsinfektioner (V-UVI) hos patienter som vårdas på 
Västerbottens sjukhus. 
 
 

Åtgärdspaketets sammansättning med delmål 
• Förbättra mobilisering av patienterna vilket förbättrar blåstömningen. 
• Öka följsamhet till rutiner för insättning av kateter med renteknik och dagligt 

hygieniskt underhåll. 
• Förbättra kontrollerna av residualurin för att förhindra onödig KAD-användning.  
• Öka användning av uridom eller intermittent kateterisering (kan ofta ersätta KAD). 
• KAD ska bara användas när det är absolut nödvändigt. 
• Tidig avveckling ska eftersträvas (t ex via dagliga påminnelser vid ronder). 
• Förbättra och förenkla dokumentationen av användningen av urinkateterar i 

journalsystemet SYSteam Cross. 
• Bättre medvetandegöra patienterna om att de själva har en viktig roll i att förebygga 

uppkomst av UVI vid användning av urinkateterar. 
 
 

Några verktyg som är tillgängliga (och i vissa fall behöver 
förbättras/förenklas) för att genomföra förbättringsarbetet 
Den egna kunskapen och kompetensen på avdelningen/mottagningen. Det är nödvändigt med 
samverkan mellan alla personalkategorier på en enhet för att åstadkomma en förbättring vad 
gäller hantering av urinkatetrar. Samverkan mellan olika enheter är också nödvändig. 
Handboken för hälso- och sjukvård. Där finns omfattande och uppdaterad information se 
särskilt avsnittet ”Kateterisering av urinblåsa”. 
Dokumentationen i journalen är ett arbetsverktyg som bla. ska hjälpa oss att använda 
urinkateterar på bästa möjliga sätt. 
Lokala rutinbeskrivningar om användningen av urinkateterar. Detta rör både när och hur 
kateterar ska sättas vid akuta tillstånd men även rutiner vid planerade operationer. T ex 
översyn av vilka ingrepp som kräver rutinmässig insättning av kateterar och hur länge kateter 
behöver sitta postop. (kan man t ex istället införa rutin för kontroll av residualurin?). 
 

Den förbättrade/förenklade dokumentationen av urinkatetrar i SYSteam Cross 
Det är ett delmål att det ska tas fram ett användarvänligt sätt att dokumentera urinkatetrar i 
SYSteam Cross. Nedanstående uppgifter ska vara enkla att föra in och behöver sedan finnas 
lätt tillgängliga i journalen. 

• Ansvarig läkare 

• Indikation för katetern 

• Datum för insättning 

• Typ av kateter samt mängd vätska i kuffen 
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• Kateterstorlek 

• Planerat datum för byte  

• Planerad behandlingstid 

• Beskrivning av urinuppsamlingssystem (slutet, öppet, proppad) 

• Datum och tid för mätning av residualurin 

• Insättning/utsättning av toaschema 

 
 

Införande av klinikövergripande regler för användning av 
kvarliggande urinkateter” 
”Regler inom VLL enligt patientsäkerhetsarbete 2010” för hantering av urinkatetrar, 
läkare ska vid bedömning av patienter ta ställning till de två VLL-godkända reglerna 
enligt nedan: 
 

Urinkateter ska användas vid följande tillstånd 

Avflödeshinder i urinvägarna 
Neurogen blåsa (att tömningen inte fungerar pga fel med nervsignaleringen till 
blåsmuskulaturen) 
Urologisk undersökning / kirurgi 
Trycksår av grad 3 eller 4 (KAD används för att förhindra väta vid hudskadan) 
 

KAD användning ska avbrytas 
Om den bara används för urinmätning eller 24 timmars urinsamling 
Om KAD sitter kvar när patienten kommer till avdelning från IVA 
Om den satts ”för att patienten bett om den” 
Om patienten fått kateter av orsaken ”förvirring” 
Om patienten fått katern pga inkontinens 
 
Dagligt ställningstagande av läkare: 
 
KAD kan tas bort  sign. läkare  datum 
 
KAD kan inte tas bort  sign. läkare  datum 
 
 

Översyn av rutiner för urinkateter i samband med planerade 
och akuta operationer 
Det står klart att patienter med KAD som är kvar >2 d postop har större risk för 
komplikationer inklusive vårdrelaterad UVI. Kan man t ex helt avstå från att rutinmässigt 
sätta KAD preoperativt på patienter där ingreppet beräknas bli kortare än 4-6 timmar? Kan 
man införa striktare rutiner för att avlägsna katetrar postoperativt? 
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Förbättringsarbetet kan även innehålla 
Program för mobilisering. 
Program för att öka användning av toaträning. 
Förbättrad tillgänglighet av utrustning för mätning av residualurin och/eller program för hur 
man ska kontrollera om patienterna har residualurin. 
Program för att underlätta användning av toalett t.ex. genom anpassning av miljö 
(toaförhöjningar etc). 
Systematiskt arbete med översyn av läkemedel (sätta ut sådant som kan öka risk för 
urinretention). 
Program som leder till att endast tömningsbara katetersystem används. 
Systematisering av arbete för korrekt användning av katetersystemen (renrutiner, utvärdering 
dagligen etc.) 
 

Vad ska vi mäta för att veta om vårt arbete gör någon skillnad? 
Att korrekt mäta förändringar av hur många som får en V-UVI är ett svårt och mycket 
resurskrävande. Eftersom det finns ett starkt samband mellan det antal dagar en patient har en 
urinkateter och risken för att denna patient får wn V-UVI föreslås att istället mäta: 
 
Antal kateterdagar per patientvårddag. Exempel: En patient inläggs och vårdas 4 dagar på 
avdelningen. Patienten har KAD 2 av dessa dagar. Det blir 2/4 = 0,5 kateterdagar per 
patientvårddag för just denna patient. Man kan sedan sammanställa hur stor 
kateranvändningen är i medeltal på en viss enhet under en viss tidsperiod. 
 
Om SYSteam Cross förbereds för att kunna mäta detta med hjälp av den ordinarie 
dokumentationen så blir inte detta särskilt resurskrävande. Resultat kan t ex tas fram en gång 
per månad men förutsätter förstås att användningen dokumenteras korrekt i journalen. 
 

Exempel på åtgärdspaket som en enskild enhet kan välja att 
arbeta med (Vi föreslår max sex punkter i ett paket) 

Åtgärdspaket mot vårdrelaterad UVI, X-kliniken 2010 
”Ta bort urinkatetrar så snart det är möjligt, använd hygienrutiner som minskar smittrisk!”  

Paketet: 

1. Sätt KAD endast när det finns en korrekt medicinsk indikation och gör dagligen en 
bedömning av behovet av urinkatetern. 

2. Kolla dagligen att slutna katetersystem används. 
3. Säkerställ att patienten själv är medveten om sin viktiga hygieniska roll för att 

förebygga uppkomst av urinvägsinfektioner. (Alternativt kriterium om patienten är 
oförmögen att samarbeta: Säkerställ daglig hygienisk vård vid kateterutgång). 

4. Säkerställ hygieniska rutiner vid tömning av kateterpåsar. Varje påse ska hanteras 
separat. 

5. Följ basala hygienrutiner vid all hantering. Detta inkluderar handdesinfektion, nya 
engångs plasthandskar och skyddsförkläden före varje kateterprocedur. Ta genast av 
handskar och förkläde efter varje procedur och gör ny handdesinfektion. 


