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1. Sammanfattning 

Bakgrund: Att drabbas av postoperativ urinretention (POUR) kan leda till konsekvenser som 

bestående miktionsproblem, urinvägsinfektion eller behov av urinkateter. Patienter som 

drabbas av POUR behöver ofta stanna fler dagar på sjukhus och komplikationen kan innebära 

ett lidande för patienten. Anestesisjuksköterskan har ett ansvar i att se till att den postoperativa 

urinutsöndringen fungerar på ett bra sätt, till exempel genom att identifiera patienter som tillhör 

riskgrupper och förebygga risker.  

Syfte: Att beskriva patientrelaterade och anestesirelaterade faktorer för uppkomst av POUR.  

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och en systematisk sammanställning av 

studier med kvantitativ ansats.  

Resultat: Två kategorier framkom i resultatet, patientrelaterade och anestesirelaterade 

riskfaktorer. De största patientrelaterade riskfaktorerna som framkom var en ålder över 40 år 

(OR 11.5), BPH (OR 11.0), diabetes (OR 8.3), manligt kön (OR 5.6), njursjukdom (OR 5.2), 

utebliven preoperativ miktion (OR 4.2), BMI (OR 3.8) och depression (OR 2.5). I den 

anestesirelaterade kategorin var de största riskfaktorerna 2 liter vätska intravenöst (OR 3.8), 

spinalanestesi (3.2), 4 timmar på operationsbordet (OR 2.5) och NSAID (OR 2.4).  

Slutsats: Utifrån resultatet kan anestesisjuksköterskan få kunskap om de viktigaste 

riskfaktorerna för POUR för att kunna vidta preventiva åtgärder för att undvika att patienter 

drabbas av komplikationen. De fyra riskfaktorerna med högst OR och därmed av störst vikt 

tillhörde den patienrelaterade kategorin och var en ålder över 40 år, BPH, diabetes och manligt 

kön. Patienter som har risk för POUR kan identifieras genom den patientrelaterade kategorin. 

 

Nyckelord: Kateterrelaterade komplikationer, Postoperativa komplikationer, Postoperativ 

Period, Postoperativ urinretention, Riskfaktor 
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Background: To be affected by postoperative urinary retention (POUR) can lead to 

consequences such as permanent micturition problems, urinary tract infection or need to use 

urinary catheters. Patients suffering from POUR often need to stay for several days in hospitals, 

and the complication may involve a suffering for the patient. Nurse anesthesiologists have a 

responsibility to ensure that postoperative urinary excretion works in a good way, for example, 

by identifying patients belonging to risk groups and preventing risks.  

Aim: To describe patient-related and anesthesia-related factors for the emergence of POUR. 

Method: Literature study with systematic search and a systematic compilation of studies with 

quantitative approach.  

Result: Two categories were found in the results, patient-related and anesthetic-related risk 

factors. The greatest patient-related risk factors were age over 40 (OR 11.5), BPH (OR 11.0), 

diabetes (OR 8.3), male sex (OR 5.6), renal disease (OR 5.2), non-preoperative miction (OR 

4.2) BMI (OR 3.8) and depression (OR 2.5). In the anesthetic category, the major risk factors 

were 2 liters of liquid intravenously (OR 3.8), spinal anesthesia (3.2), 4 hours on the operating 

table (OR 2.5) and NSAID (OR 2.4). 

Conclusion: Based on the outcome, the anesthetist nurse can gain knowledge about the most 

important risk factors for POUR in order to take preventive measures to avoid patients suffering 

from the complication. The four risk factors with the highest OR, and thus most importantly, 

belonged to the patient-related category and were over 40 years of age, BPH, diabetes and male 

sex. Patients at risk of POUR can be identified by the patient-related category. 

 

Key words: Catheter-related complications, Postoperative complications, Postoperative 

period, Postoperative urinary retention, Risk factors 
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2. Inledning 

Problemområdet valdes utifrån författarnas förförståelse att POUR är ett vanligt förekommande 

problem inom den postoperativa enheten. Upplevelsen av den kliniska verksamheten är att de 

riktlinjer som finns kring POUR är för generella samt ger utrymme för olika tolkningar.  

 

POUR har visat sig vara en vanlig komplikation efter olika typer av kirurgi (Oughriss, Yver, & 

Faucheron, 2005; Toyonaga m.fl., 2006; Zaheer, Reilly, Pemberton, & Ilstrup, 1998). Det finns 

en risk att patienter som drabbas av POUR behöver stanna längre på sjukhus än de som inte 

drabbas (Jung, Park, & Kong, 2013; Qi-Ming, Jue-Ying, Ben-Hui, Jing, & Ning, 2015). 

Anestesisjuksköterskan förväntas förebygga komplikationer hos patienten. En förutsättning för 

det är ett preventivt arbete och planering av den postoperativa vården och återhämtningen. Det 

är viktigt att patienten behandlas utifrån sina individuella behov (SSF, 2012).  
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3. Bakgrund  

Urinretention benämns som en oförmåga att tömma blåsan trots att den är full (Abrams m.fl., 

2002; Farag, Dilger, Brooks, & Tetzlaff, 2005; Törn, Tuominen, Tarkkila, & Lindgren, 1994). 

Begreppet postoperativ urinretention (POUR) kan definieras som en postoperativt uppmätt 

blåsvolym på 400–600 ml (Scholten, Kremers, van de Groes, Somford, & Koëter, 2017; Kort, 

Bemelmans, Vos, & Schotanus, 2018). POUR kan även definieras som att ha en blåsvolym på 

400 ml eller mer eller att inte kunna kissa efter en operation (McLeod, Southerland, & Bond, 

2013). Incidensen av POUR kan variera. En förekomst på mellan 14 - 40 % har framkommit i 

olika studier (Bjerregaard m.fl., 2015; Grass m.fl., 2017). Det finns olika metoder för att 

diagnostisera POUR. En metod kan vara användande av en portabel ultraljuds-bladderscan 

(Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson, & Svensen, 2009). POUR kan även 

diagnostiseras genom att undersöka om patienten känner smärta och obehag i nedre delen av 

buken, om patienten har en oförmåga att kissa trots en full blåsa och om det finns ett behov av 

urinkateter postoperativt (Jung m.fl., 2013). Kateterisering av urinblåsan används som redskap 

både för diagnostisering och behandling av POUR (Baldini, Bagry, Aprikian, & Carli, 2009).  

 

Att drabbas av POUR kan leda till flera konsekvenser. POUR har visat sig innebära ökad risk 

för urinvägsinfektion (Wu, Auerbach, & Aaronson, 2012; Baldini, m.fl., 2009). En konsekvens 

till följd av POUR kan vara att patienten får en kvarliggande urinkateter (KAD), vilket riskerar 

att bli en väg in för bakterier (Tambyah, Halvorson, & Maki, 1999; Baldini, m.fl., 2009). POUR 

kan även resultera i bestående miktionsproblem (Baldini, m.fl., 2009). De som drabbas av 

POUR kan komma att behöva stanna fler dagar på sjukhus än de som inte drabbas (Jung m.fl., 

2013). Patienter som efter operationen skrivs ut med KAD kan behöva ha kvar den i ungefär en 

vecka innan den kan tas bort (Steinberg, Finamore, Holzberg, Caraballo, Echols, 2010). POUR 

kan orsaka besvär för patienten även i ett längre perspektiv. Att vara i behov av läkemedel eller 

att vara tvungen att utföra procedurer som att tömma blåsan genom självkateterisering är 

exempel på komplikationer som kan kvarstå en månad efter operationen (Changchien m.fl., 

2007). Patienter som drabbats av olika bestående miktionsproblem beskrev de besvär som var 

kvarstående en tid efter operationen. Några av patienterna hade fått en permanent oförmåga att 

tömma blåsan och de hade blivit tvungna att tappa sig själva med hjälp av engångskateter eller 

använda sig av en KAD. Andra hade återfått lite av urinblåsans funktion och kunde tömma den 

utan hjälp av kateterisering. De upplevde istället andra miktionsproblem såsom återkommande 

urinvägsinfektioner och minskad förmåga att känna sig kissnödig. Många patienter kände 

begränsningar i livet såsom att ständigt vara beroende av att ha närhet till en toalett. Många 

skämdes och ville vara ensamma med sitt problem vilket fick sociala effekter (Joelsson-Alm, 

Nyman, Svensén, & Ulfvarson, 2014).  

 

På operationsavdelningen har anestesisjuksköterskan ett ansvar i att se till att den postoperativa 

urinutsöndringen fungerar på ett bra sätt, till exempel genom att identifiera patienter som tillhör 

riskgrupper och förebygga risker. För att förhindra att urinretention uppstår kan exempelvis 

blåstappning (Scholten m.fl., 2017) eller KAD användas (Kort m.fl., 2018). Genom 

anestesisjuksköterskans åtgärder kan incidensen av POUR minskas och därmed eventuella 

komplikationer förebyggas (Simsek & Karaoz, 2017).  
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4. Problemformulering  

POUR är vanligt förekommande och kan medföra stora konsekvenser både på kort och lång 

sikt för varje enskild patient. Längre sjukhusvistelser till följd av POUR drabbar både patienten 

själv och samhället i stort. Komplikationer av POUR kan påverka det dagliga livet i hög grad. 

Att vara tvungen att använda sig av intermittent eller kvarvarande urinkateter kan kännas som 

en begränsning i livet och de drabbade kan uppleva negativa sociala effekter. I det förebyggande 

arbetet som anestesisjuksköterska är det betydelsefullt att känna till konsekvenser av POUR 

och vilka faktorer som påverkar utvecklingen av det. Anestesisjuksköterskans preventiva 

åtgärder kan leda till minskad förekomst av POUR och därför krävs kunskap om de potentiella 

risker som finns för att drabbas av den här komplikationen. 

 

5. Syfte 

Att beskriva patientrelaterade och anestesirelaterade riskfaktorer för uppkomst av postoperativ 

urinretention.  
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6. Metod 

6.1. Design 

Vald metod var litteraturstudie med systematisk sökning. Litteraturstudien baserades på studier 

med kvantitativ ansats. 

 

6.2. Beskrivning av arbetsprocessen  

1. Formulering och definiering av fråga. 

2. Definiering av sökstrategi. Val av databaser och identifiering av nyckelord. 

3. Sökning och identifiering för framtagning av potentiella studier samt dokumentering av 

beslut och handlingar relaterade till sökningen. 

4. Undersökning av studier relaterat till relevans och lämplighet samt borttagning av icke 

ändamålsenliga studier.  

5. Genomläsning av identifierade studier samt dokumentering av beslut och handlingar 

kopplade till sökningen. 

6. Sammanfattning och kodning av information från studierna. 

7. Kritisering och utvärdering av studierna. 

8. Analys, integrering av information och sökning efter gemensamma nämnare. 

9. Förberedande av sammanställning. 

 

Arbetsbeskrivningen som använts ovan är fritt översatt från modellen “flow of tasks in a 

literature review”, Polit & Beck (2017). 

 

6.3. Datainsamling  

Vid formulering av sökstrategi användes blocksökning. Block av söktermer och sökfraser 

arbetades fram. Syftet var tänkt att motsvaras av två block: ett för POUR och ett för riskfaktorer. 

De två blocken söktes var för sig och kombineras sedan med varandra. Det tänkta syftet delades 

upp i olika beståndsdelar. Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut. Beslut om avgränsning 

i databassökningen gjordes till tidsperiod, språk och att studierna skulle vara kritiskt granskade. 

De meningsbärande enheterna som identifierades i det tänkta syftet var POUR och riskfaktorer.  

 

Förberedande sökningar gjordes i Headings i CINAHL och MeSH i Medline utifrån 

de meningsbärande enheterna för att få fram ämnesord. Ämnesorden som hittades var “Urinary 

Retention” och “Risk Factors”. Provsökningar gjordes med ämnesorden som sökts fram. Block 

av de identifierade söktermerna skapades genom de booleska operatorerna AND och OR. Först 

kombinerades ämnesorden “Urinary Retention” och “Risk Factors” med AND. Ett stort 

sökresultat med studier som inte handlade om den postoperativa perioden gjorde att ämnesordet 

“Postoperative Period” lades till i sökningen. Utifrån studierna i sökresultatet identifierades 

ämnesorden “Postoperative Complications”, “Catheter-Related Complications” och 

fritextordet bladder distension men de tre orden togs senare bort efter ytterligare provsökningar.  

 

Tre sökblock användes istället för de tänkta två i den slutliga huvudsökningen. Huvudsökningen 

är gjord i databaserna Medline och CINAHL. Ämnesorden “Urinary Retention”, “Postoperative 
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Period” och “Risk Factors” kombinerades med fritextorden postoperative och risk. 

“Postoperative Period” och postoperative kombinerades med OR. “Risk Factors” och risk 

kombinerades med OR. “Urinary Retention” blev ett eget sökblock. Sedan kombinerades de tre 

olika sökblocken med AND. Fritextsökord som lades till i sökningen var urin* retention, 

postoperative urin* retention, postoperative urin och risk factor*. Trunkeringen innebär att 

ordet söks på i de olika böjningar som finns. Fritextorden togs bort från sökningen då det inte 

tillförde något extra. En sökning gjordes även i PubMed. Den gjordes på samma sätt som i 

CINAHL och Medline, bortsett från årtalsavgränsningen. Istället för att söka på de senaste tio 

åren valdes studier som var publicerade år 2018. Sökningarna redovisas i tabell 1 som bilaga. 

             

I enlighet med SBU:s metodhandbok (2013) gjordes en kontroll om andra liknande 

systematiska översikter redan fanns bland studentuppsatser. En sökning i DiVA gjordes och en 

studie på magisternivå hittades som rörde ämnet urinretention, men ingen som handlade om 

POUR. 

 

 

6.4. Urval 

Inklusionskriterier 

Studier som hade riskfaktorer för POUR i syfte eller resultat och som kunde svara på 

litteraturstudiens syfte. 

Studiedeltagarna i de inkluderade studierna skulle vara 18 år eller äldre. 

Studiedeltagarna i de inkluderade studierna skulle ha drabbats av POUR till och med 72 timmar 

postoperativt. 

 

Exklusionskriterier 

Studier där en viss åtgärds effekt för att minska risken för POUR har undersökts.  

Litteraturöversikter. 

 

I det första urvalet lästes studiernas titlar igenom för att se om de handlade om POUR. 236 titlar 

lästes igenom. 110 studier som inte hade POUR i titeln exkluderades. Kvar blev 126 studier. I 

det andra urvalet lästes studiernas 126 abstract igenom för att exkludera de studier som inte 

svarade på syftet. Dubbletter och åtta studier som inte kunde hämtas i fulltext exkluderades. 96 

studier exkluderades totalt och kvar blev 30 studier. I urval tre lästes 30 studier igenom i fulltext 

för att se om de kunde inkluderas eller exkluderas genom inklusions- och exklusionskriterierna. 

13 studier exkluderades i detta urval och kvar blev 17 studier. Urvalet redovisas i ett 

flödesschema i tabell 2 i bilagor.  
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Tabell 2 Flödesschema sökning av studier i CINAHL och MEDLINE 

 

Studier som identifierades genom databassökningar: 236  

 

Exkluderade studier: 110 

 

 

Studier som identifierades efter screening av titel: 126 
 

 

Exkluderade studier: 96 
 

 

Studier som identifierades efter screening av abstract: 30 

 

 

Exkluderade studier: 13 

 

 

 

Studier som identifierades efter läsning i fulltext och inkluderade i analys: 17 
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6.5. Kvalitetsgranskning och värdering av studier 

Studierna som valdes ut till litteraturstudien granskades med hjälp av ORU:s 

granskningsmallar (Örebro universitet, 2015). “Granskningsmall för kvantitativa studier utan 

kontrollgrupp” och “Granskningsmall för kvantitativa studier med kontrollgrupp” användes för 

att bedöma kvaliteten på studierna. Studierna granskades med hänsyn till vetenskaplig kvalitet 

och redlighet, urval och procedur, utfallsmått, resultat och kritiskt förhållningssätt. 

Granskningsmallen för kvantitativa studier utan kontrollgrupp innehöll 37 frågor och 

granskningsmallen för kvantitativa studier med kontrollgrupp innehöll 46 frågor. Frågorna hade 

svarsalternativen ja/nej/oklart/ej tillämpligt. Studier som hade mindre än 50 % ja av det totala 

antalet frågor bedömdes ha låg kvalitet, 50–75 % bedömdes ha medel och mer än 75 % 

bedömdes ha hög kvalitet. För en tillräckligt god kvalitet på litteraturstudien valdes medel eller 

hög som krav för inkludering. Alla studier som valts ut höll medel kvalitet. Således 

exkluderades inga studier på grund av låg kvalitet efter granskning. 17 studier inkluderades till 

litteraturstudien efter att studier hade granskats (tabell 3). 

6.6. Dataanalys   

Analys av data skedde genom att de inkluderade studiernas resultatdel och resultattabeller lästes 

igenom flera gånger för att en helhet skulle framträda. Studierna granskades av de två 

författarna tillsammans med hjälp av ORU:s granskningsmall (Örebro universitet, 2015). De 

17 studierna fick varsin sifferkod, 1–17, för att på ett enkelt sätt kunna lokalisera materialet. En 

artikelmatris utformades för en överskådlig sammanfattning av studiernas syfte, metod, urval, 

resultat och slutsats (tabell 4). Det uppmärksammades sedan om studierna skilde sig åt i valet 

av kirurgi, om patienterna hade haft KAD under operationen, hur POUR hade definierats och 

om patienten mikterat eller inte preoperativt. Indelningen gjordes för att se likheter och 

skillnader mellan utförandet av studierna (tabell 5). Riskfaktorer för POUR extraherades ur 

studiernas resultatdel. Utifrån dem kunde tre olika huvudkategorier utformas. I 

huvudkategorierna ingick underkategorier med riskfaktorer (tabell 6). I litteraturstudien 

presenteras data i både tabeller och text för att ge läsaren en så tydlig bild av resultatet som 

möjligt.  

 

6.7. Forskningsetiska överväganden och aspekter 

Det finns tre primära etiska principer att ta hänsyn till i utförandet av en studie. Studien ska 

genomföras på ett rättvist sätt som minimerar skada och maximerar nytta och respekterar 

människovärdet (Polit & Beck, 2017). I svensk författningssamling finns “Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) som har fokus på att värna om deltagarnas 

integritet och respekt för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller även bestämmelser 

kring samtycke. Vid genomförandet av litteraturstudien har endast studier där det finns ett etiskt 

godkännande inkluderats. Etiskt resonemang har i majoriteten av de inkluderade studierna inte 

påträffats vilket tros kan bero på att studierna har utförts med retrospektiv design med 

datainsamling från journaler och att en intervention inte har skett. Då majoriteten av studierna 

som inkluderats har retrospektiv design fördes samma resonemang i litteraturstudien. Studierna 

som inkluderades i analysen har valts ut systematiskt för att inte förvränga resultatet och 

missleda läsaren. Studier som motsäger varandra har inte uteslutits.   
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7. Resultat  

17 studier med kvantitativ ansats inkluderades. Studierna genomfördes i USA (n=10), Kina 

(n=1), Norge (n=1), Sydkorea (n=4) och Kanada (n=1). I urvalet varierade antalet 

studiedeltagare, deras ålder och fördelningen mellan män och kvinnor. De identifierade 

riskfaktorer som hade ett statistiskt signifikant p-värde under 0.05 delades upp i 

patientrelaterade och anestesirelaterade riskfaktorer. Riskfaktorerna redovisas i tabell 5 och 6.  

 

7.1. Patientrelaterade riskfaktorer  

Anamnes 

De riskfaktorerna i kategorin anamnes med högst oddskvot (OR) var benign prostatahyperplasi 

(BPH), diabetes, njursjukdom och utebliven preoperativ miktion. BPH hade en OR på 11.0 

(Sivasankaran, Pham & Divino, 2014; Tischler m.fl., 2016). Näst högst OR hade diabetes, där 

den var 8.3 (Gandhi, m.fl., 2014; Kim m.fl., 2015; Lee m.fl., 2017). Sedan följde njursjukdom 

med ett OR på 5.2 (Tischler, m.fl., 2016). Utebliven preoperativ miktion hade det fjärde högsta 

OR-värdet på 4.2 (Hansen, SøReide, Warland & Nilsen, 2011). Ett högt body mass index (BMI) 

(Hudak m.fl., 2015; Kandadai, Saini, Patterson, O´Dell & Flynn, 2015) hade en OR på 3.8 

(Kandadai, m.fl., 2015). Depression (Gandhi, m.fl., 2014; Kandadai, m.fl., 2015) hade OR-

värdet 2.5 (Gandhi, m.fl., 2014) och lägst OR i kategorin hade stor preoperativ residualvolym 

(OR 1.0) (Kim m.fl., 2013). Tidigare urinretention hade inget OR-värde (Altschul m.fl., 2017). 

 

Ålder 

Det framkom att risken att drabbas av POUR ökade för varje år äldre patienten var (Lee, m.fl., 

2017). Ålder som riskfaktor kunde ses redan vid 40 år och uppåt med en hög OR på 11.2 (Kim, 

m.fl., 2015). Studierna skilde sig dock åt vart gränsen drogs för ålder som riskfaktor eftersom 

den också kunde ses vid 50 år, dock med en något lägre OR på 3.0 (Hansen, m.fl., 2011; Patel, 

Kaufman, Howard, Rodriguez & Jessie, 2015), och vid över 60 år (OR 3.0) (Sivasankaran, 

m.fl., 2014).  

 

Kön 

Både manligt och kvinnligt kön förekom som riskfaktor för POUR. Kvinnligt kön förekom 

endast i en studie som en riskfaktor. Manligt kön framkom i flera studier och hade en högre 

oddskvot (OR 5.6) (Gandhi, m.fl., 2014; Kim, m.fl., 2015; Lee, Kang, Kim, Oh & Ihn, 2015; 

Wu, Auerbach & Aaronson, 2012; Kwaan, Lee, Rothenberger, Melton & Madoff, 2015) än 

kvinnligt kön (OR 2.4) (Altschul, m.fl., 2017).  
 

7.2. Anestesirelaterade riskfaktorer 

Tid 

Tid i betydelsen tid på operationsbordet återfinns som viktig riskfaktor i tabell nummer 6 under 

kategorin anestesirelaterade riskfaktorer. Både lång operationstid (Altschul, m.fl., 2017; 

Hansen, m.fl., 2011; Hudak, m.fl., 2015; Kin, Rhoads, Jalali, Shelton & Welton, 2013; Lee 

m.fl., 2017; Lee, m.fl., 2015; Tischler m.fl., 2016) och lång anestesitid (Hansen m.fl., 2011; 

Lee m.fl., 2017; Sivasankaran m. fl., 2014) inkluderades i den här kategorin. Förlängd tid på 

operationsbordet till två-tre timmar hade en OR på 1.9 (Hansen, m.fl., 2011; Hudak m.fl., 2015; 
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Lee m.fl., 2017; Sivasankaran, m.fl., 2014). När tiden på operationsbordet blev 4 timmar eller 

mer sågs högst OR på 2.5 (Lee, m.fl., 2015). 

 

Vätska 

Kategorin vätska innebär intravenös vätsketillförsel under operation (Kin, m.fl., 2013; Lee, 

m.fl., 2015; Lee, m.fl., 2017; Kwaan, m.fl., 2015). Högst OR hade vätsketillförsel som 

riskfaktor då 2 liter hade administrerats till patienten (OR 3.8) (Kin, m.fl., 2013; Lee, m.fl., 

2017; Lee, m.fl., 2015).  

 

Läkemedel 

Under den anestesirelaterade kategorin framkom även läkemedel. Det innebär läkemedel som 

administrerats under operation. Spinalanestesi hade högst OR på 3.2 (Hansen m.fl., 2011). 

Sedan följde NSAID-preparat med en OR på 2.4 (Kim m.fl., 2015; Kandadai, m.fl., 2015) och 

vasopressorer med en OR på 1.8 (Mayo m.fl., 2016; Kim, m.fl., 2015). Neostigmin (Mayo m.fl., 

2016) framkom också som riskfaktor men inget OR-värde mättes.  

 

7.3. Resultatsammanfattning 

I den patientrelaterade kategorin var de fyra riskfaktorerna med högst OR-värde en ålder över 

40 (OR 11.2), BPH (OR 11.0), diabetes (OR 8.3) och manligt kön (OR 5.6). De fyra som kom 

efter var njursjukdom (OR 5.2), utebliven preoperativ miktion (OR 4.2), högt BMI (OR 3.8) 

och depression (2.5). 

 

I den anestesirelaterade kategorin framkom att de fyra riskfaktorer med högst OR var två liter 

vätska intravenöst, (OR 3.8), spinalanestesi (OR 3.2), 4 timmar på operationsbordet (OR 2.5) 

och NSAID (OR 2.4). 

 

7.4. Evidensgrad 

Evidensgraden i litteraturstudien skattades med hjälp av SBU:s [Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering] handbok (2013). Litteraturstudien innefattade både 

observationsstudier, som SBU (2013) beskriver ha näst högst ranking, och retrospektiva analys 

av data som anses ha lägst ranking. I litteraturstudien hittades inga brister av allvarlig art 

avseende studiernas kvalitet, överensstämmelse mellan studier eller resultatens relevans. 

Således graderades ingen av studierna ned. Alla inkluderade studier hade efter 

kvalitetsgranskning bedömts ha medel (n=18/100%) vetenskaplig kvalitet. Evidensgraden i 

litteraturstudien värderas till medel utifrån ovan nämnda aspekter.  
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Tabell 5 Tabell över de inkluderade studiernas egenskaper och över riskfaktorer med p-värde och OR-värde. 

Författare 

och år 
Definition POUR K/M Kirurgi Anestesi 

Miktion 

preop 

KAD 
intraoperativt 

Riskfaktorer p-värde OR 

1. Altschul 

m.fl., 2017 
För patienter utan KAD intraoperativt; att 

ej kunna kissa >8 timmar postoperativt. För 

patienter med KAD intraoperativt; att ej 

kunna kissa 8 timmar efter borttagande av 

KAD. Uttänjd eller smärtande urinblåsa. 

217/180 Rygg Ej angivet Ej angivet Ja om operation >2 

timmar. 
Operationstid medel 213 min 

Tidigare urinretention 

Kvinna 

0.013 

<0.001 

0.012 

 

 

2.4 

2. Chai m.fl., 

2008 
Residualvolym mer än 150 ml efter miktion 

6 timmar efter borttagande av KAD. 

207/0 Kejsarsnitt Ej angivet Ej angivet Ja Ålder md 31,4±4,95 

 

0.031 

 

 

3. Gandhi 

m.fl., 2014 
Oförmåga att kissa vilket leder till 

kateterisering, residualvolym på mer än 

300 ml eller diagnos av urologkonsult. 

314/333 Rygg Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ålder md 55,7±14,6 

Depression 

Diabetes 

BPH 

Man 

0.017 

0.035 

0.003 

<0.0001 

0.015 

1.04 

2.51 

3.32 

 

3.05 

4. Hansen 

m.fl., 2011 
400 ml eller mer i urinblåsan eller 

oförmåga att kissa. 

457/316 Ortopedisk 

Abdominell 
Gynekologisk 
Plastik 

Ej angivet Ej angivet  Nej Operation/anestesitid ≥2h 

Spinalanestesi 

Ålder >50 

Utebliven preop miktion 

0.032 

0.001  

0.011 

<0.001 

1.88 

3.22 

1.97 

4.20 

5. Hudak 

m.fl., 2015 
Oförmåga att kissa och behov av 

kateterisering inom den omedelbara 

postoperativa perioden. 

21/171 Öppen eller 

laparoskopisk 

ljumskbråck 

Lokal eller 

generell 
Ej angivet Ja, vid laparoskopisk 

kirurgi. 
Operationstid md 104,2min±48,2 

BMI ≥35 

0.03  

0.05 

1.11 

 

 

6. Kandadai 

m.fl., 2015 
Oförmåga att kissa efter borttagande av 

KAD och behov av återinsättande av KAD. 

26/0 Hysterektomi Ej angivet Ej angivet Ja Toradol 

TCA 

BMI 32±8 

Hög narkotikados postop. 

0.05 

0.004 

0.02 

0.001 

 

 

3.8 

2.54 

7. Kim m.fl., 

2015 
Oförmåga att kissa eller mer än 200 ml i 

residualvolym. 

105/187 Thorax Generell Ja Ja, vid operationstid 

>3h eller vid behov 

av noggrann vätske-

övervakning. 

NSAID 

Efedrin 

Ålder ≥40 

Diabetes 

Man 

0.020 

0.045 

0.001 

0.002 

0.002 

2.396 

1.752 

11.527 

8.263 

5.585 
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8. Kim m.fl., 

2013 
Miktionssvårighet efter borttagande av 

KAD eller med en residualvolym >100 ml 

under första och andra försöket och 

symtomfri efter 48h utan specifik åtgärd. 

305/0 TOT Ej angivet Ej angivet Ja Stor preop. residualvolym <0.05 

 

 

1.024 

 

9. Kin m.fl., 

2013 
Mer än 200 ml residualvolym eller 

oförmåga att kissa trots en scannad 

blåsvolym på 200 ml. 

79/64 Abdominell 
Bäcken 

Ej angivet Ej angivet Ja Operationstid md 2,8h±1,5 

Vätska intravenöst medel 2.7L 

Volym postop dag ett 

<0.02 

0.004  

0.02 

 

1.5 

 

10. Kwaan 

m.fl., 2015 
Behov av återinsättande av KAD på grund 

av oförmåga att kissa. 

104/101 Rektal 

resektion 
Ej angivet Ej angivet Ja Vätska intravenöst/L  

Man 

0.014  

0.001 

1.2  

3.9  

11. Lee m.fl., 

2017 
Oförmåga att kissa eller när 

residualvolymen efter miktion var mer än 

100 ml under längre tid än 2 dagar 

postoperativt.  

159/125 Rygg Generell Ej angivet Ja, förutom vid 

väldigt korta 

ingrepp. 

Operationstid md 195min 

Anestesitid md 265min 

Vätska intravenöst md 2L 

Ålder ≥70 

Diabetes 

0.01  

0.02 

0.01  

<0.01 

0.02 

1.003 

1.003 

1.0002 

1.062 

2.09 

12. Lee m.fl., 

2015 
Oförmåga att miktera efter borttagande av 

urinkateter vilket leder till urintappning 

eller återinsättande av en KAD. 

121/231 Öppen eller 

laparoskopisk 

rektalcancer 

Ej angivet Ej angivet Ja Operationstid ≥240 min 

Vätska intravenöst ≥2L 

Man 

0.004  

<0.001  

0.039 

2.494 

3.794 

2.240 

13. Mayo 

m.fl., 2016 
300 ml eller mer i residualvolym efter 

miktion, behov av kateterisering 

postoperativt eller bedömd av 

urologkonsult som POUR. 

 104/102 Rygg, TLIF Ej angivet Ej angivet Ej angivet Fenylefrin 

Neostigmin 

0.017 

0.042 

 

 

14. Patel m. 

fl., 2015 
Oförmåga att kissa vilket leder till behov av 

urintappning eller kvarliggande KAD. 

- Laparoskopisk 

ljumskbråck 
Ej angivet Ej angivet  Både och Ålder >50 0.002 3.0 

15. Siva-

sankaran 

m.fl., 2014 

Oförmåga att kissa vilket leder till 

kateterisering 8 timmar efter operation. 

11/339 Laparoskopisk 

ljumskbråck 
Ej angivet Ej angivet Ej angivet Anestesitid ≥2h 

Ålder ≥60 

BPH 

<0.05 

0.002 

 0.0019 

0.75 

3.0 

11.0 

16. Tischler 

m.fl., 2016 
Oförmåga att kissa vilket leder till 

urintappning eller KAD. 

555/287 THA 
TKA 
 

Spinal Ej angivet Nej Operationstid/15 min ökning 

Ålder ≥67 

Njursjukdom 

BPH 

0.003  

0.02 

0.001  

0.02  

1.24 

1.04 

5.20 

2.63 
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17. Wu m.fl., 

2012 
Ej angivet 1 291 906/ 

785 139 
Höft/knä-

artroplastik 
Hysterektomi 
Hjärt/vaskulär 
Kolon 

Ej angivet Ej angivet Ej angivet Ålder medel 67,7  

Man 

 <0.0001  

 <0.0001 

1.04 

0.87 

K: kvinnor, M: män, KAD: kvarliggande urinkateter, CEA: karotid endarterektomi, TLIF: ryggkirurgi, THA: total höftartroplastik, TKA: total knäartroplastik, CABG: 

koronar bypass, TOT: transobturator tape, TCA: tricykliska antidepressiva, PCA: patientkontrollerad smärtpump, BPH: benign prostatahyperplasi, Preop: preoperativt, 

Postop: postoperativt Kir: kirurgi, Lap: laparoskopisk kirurgi, md: median
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Tabell 6 Krysstabell med översikt över resultatkategorierna 

patientrelaterat och anestesirelaterat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring av rubrikerna i tabell 6 
Patientrelaterat: Faktorer som är relaterade till patienten. 

Anestesirelaterat: Faktorer som är relaterade till anestesi. 

Anamnes: Samsjuklighet eller faktorer som är bidragande till samsjuklighet. 

Ålder: Stigande ålder.  

Kön: Faktorer kopplade till ett specifikt kön. 

Tid: Lång operations- eller anestesitid. Tiden patienten är på operationsbordet.  

Läkemedel: Adminstrering av läkemedel.  

Vätska: Administrering av vätska. 

 

 

  

Patientrelaterat Anestesirelaterat 

Författare, år Anamnes Ålder Kön Tid  Läkemedel  Vätska  

1. Altschul m.fl., 2017 X  X X   

2. Chai m.fl., 2008  X     

3. Gandhi m.fl., 2014 X X X    

4. Hansen m.fl., 2011 X X  X X  

5. Hudak m.fl., 2015 X   X   

6. Kandadai m.fl., 2015 X    X  

7. Kim m.fl., 2015 X X X  X  

8. Kim m.fl., 2013 X      

9. Kin m.fl., 2013 X   X  X 

10. Kwaan m.fl., 2015   X   X 

11. Lee m.fl., 2017 X X  X  X 

12. Lee m.fl., 2015   X X  X 

13. Mayo m.fl., 2016     X  

14. Patel m.fl., 2015  X     

15. Sivasankaran m.fl., 2014 X X  X   

16. Tischler m.fl., 2016 X X  X   

17. Wu m.fl., 2012  X X    
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8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion  

En fördel med litteraturstudien är möjligheten till en översikt över det aktuella 

forskningsområdet. Genom att flera studier med liknande resultat framkom kan det stärka 

trovärdigheten i litteraturstudien. En annan fördel med den valda studiedesignen är att studierna 

som inkluderats redan har ett etiskt godkännande och är kvalitetsmässigt granskade. En nackdel 

var att ingen ny forskning framkom då resultatet var tänkt att vara en sammanställning av 

tidigare publicerat material. En annan nackdel var svårigheten att utforma en tillräckligt bra 

sökning i databaserna som kunde garantera att samtliga studier av relevans inkluderades. Det 

finns en risk att relevant resultat inte hittades genom sökningen.  

 

Studierna som är publicerade i databaserna har alla genomgått en granskning vilket innebär en 

stor sannolikhet för god kvalitet. Dock är det inte säkert att alla publicerade studier håller medel 

eller hög kvalitet trots att de är granskade. Därav gjordes en till granskning innan inkludering 

för att utesluta studier med låg kvalitet, vilket innebär att de inkluderade studierna i 

litteraturstudien håller minst medelkvalitet. Vid granskningen av artiklarna fanns en risk för 

olika tolkning av granskningsmallarna och att granskningen således kunde skilja sig beroende 

på vem som granskade. Risken minimerades av att granskningen skedde av de två författarna 

tillsammans, vilket utgör en styrka hos litteraturstudien. En annan styrka var att studierna lästes 

igenom flera gånger vilket möjliggjorde en helhetsbild.  

 

CINAHL är en databas som omfattar omvårdnads- och hälsotidskrifter och Medline omfattar 

medicinska, omvårdnads- och hälsotidskrifter. Medline valdes för att studier från både 

omvårdnadsvetenskap och biomedicin behövdes för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. 

CINAHL valdes som en kompletterande databas för att få med omvårdnadsspecifika studier. 

Pubmed är en omfattande databas som innehåller tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, 

omvårdnad. Sökningen i PubMed gjordes på samma sätt som i CINAHL och Medline, bortsett 

från årtalsavgränsningen. Den gjordes för att säkerställa att all den senast publicerade 

forskningen skulle inkluderas i sökresultatet och för att finna studier som inte hunnit få 

indexeringsord ännu. De 16 studier som söktes fram var sådana som eventuellt inte hade hittats 

i Medline eftersom de var nya. Ingen av de framsökta studierna i PubMed kunde inkluderas i 

litteraturstudien eftersom de inte svarade på syftet eller redan hade identifierats i de andra 

databaserna. 

 

Det är en god idé att ta hjälp av en informationsspecialist för att utforma en sökning där all 

tillgänglig vetenskaplig litteratur kan hittas (Polit & Beck, 2017).  Under arbetet med sökningen 

kontaktades därför en bibliotekarie inom ämnesområdet omvårdnad på Universitetsbiblioteket 

Örebro för att få sökningen verifierad vilket är en styrka. Avgränsning i sökningen gjordes till 

studier skrivna enbart på engelska. Att inkludera studier på andra språk hade varit för 

tidskrävande på grund av krav på översättning och hade därför inte hunnits med inom ramen 

för arbetet. En tidsperiod på tio år valdes för att exkludera äldre forskning som eventuellt inte 

är aktuell idag. Det var viktigt att tillvägagångssättet i studierna är liknande hur det ser ut idag 

i den kliniska verksamheten.  
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En fördel med fritextord var att de fungerade som en hjälp för att finna studier som ännu inte 

blivit indexerade. Indexeringsord tar inte hänsyn till synonymer och stavningsvarianter vilket 

kunde vara en fördel för att få ett mer omfattande resultat (SBU, 2013). I litteraturstudien 

användes en blandning av fritext och indexeringsord för att fånga så många av de relevanta 

studierna som möjligt. En nackdel kunde vara att de riskerade att bli för generella för att passa 

frågeställningen. En styrka var att sökresultatet blev bredare med fritextord eftersom alla studier 

som innehöll ordet sannolikt hittades. Databaserna använder likadana begrepp och uttryck, 

indexeringsord och kontrollerade sökord, vilket gjorde att sökstrategin inte behövde 

omformuleras och anpassas till varje specifik databas. Samma sökning kunde användas i 

databaserna för att få en så systematisk sökning som möjligt. Ämnesordet “Postoperative 

Complications” gav ett allt för brett sökresultat som inkluderade annat än vad som svarade på 

syftet. Även ämnesordet “Catheter-Related Complications” gav ett för stort sökresultat. 

Ämnesorden togs därför bort ur sökningen. Ordet bladder distension användes inte i sökningen 

på grund av för få träffar som var relevanta för syftet. Genom användande av ämnesordet 

”Postoperative Period” och fritextordet postoperative tillförsäkrades att studierna handlade om 

rätt tidsperiod och att patienterna genomgått en operation. Blocken av söktermer skapades 

genom de booleska operatorerna AND och OR. För att få ett bredare sökresultat användes OR 

mellan sökorden och för att smalna av användes AND. Operatorn NOT användes inte eftersom 

risken att missa relevanta studier ansågs för stor. Sökningen med endast ämnesorden blev för 

smal med ett för litet antal studier, därför lades fritextord till i sökningen för ett bredare 

sökresultat. SBU (2013) beskriver att möjligheten att finna det mesta inom ett område ökar med 

en bred sökning. Nackdelen är risken att få fler oväsentliga träffar än vid en smalare sökning.  

 

I databassökningen som gjordes initialt hittades flertalet studier med retrospektiv design. De 

studier som hittades med prospektiv design var för få för att litteraturstudien helt skulle kunna 

baseras på sådana studier. De flesta av studierna som slutligen inkluderades i litteraturstudien 

var gjorda med en retrospektiv design. Enligt metodlitteratur är det en nackdel med metoden 

att data som samlas in i efterhand inte alltid är lika noggrann som en samtida datainsamling 

skulle ha varit. De studier med prospektiv design som inkluderades är att föredra framför de 

med retrospektiv design då det blir lättare att se förändring mellan olika grupper över tid. Det 

är även lättare att få ett representativt urval och att använda sig av kontrollgrupper för att 

kontrollera yttre faktorer (Polit & Beck, 2017). Även frågor om sällsynta biverkningar och 

riskfaktorer för sjukdom besvaras ofta bäst med kontrollerade, prospektiva observationsstudier 

(SBU, 2013). Med anledning av det här hade det varit önskvärt att ha funnit fler prospektiva 

studier. En reflektion är dock att retrospektiva studier kan vara lättare att genomföra, då de kan 

vara billigare och mindre resurskrävande att genomföra. Enkelheten i en retrospektiv 

studiedesignen skulle kunna bidra till att fler studier faktiskt utförs.  

 

Åtta studier kunde inte hämtas i fulltext och därför exkluderades de ur litteraturstudien. Då de 

åtta exkluderade studierna inte är genomlästa är det inte möjligt att avgöra om de skulle ha 

kunnat inkluderas i litteraturstudien. Resultatet i litteraturstudien skulle kunna ha påverkats om 

de exkluderade artiklarna tagits med, då det är möjligt att det framkommit andra riskfaktorer. 

Det är en svaghet att studierna behövde exkluderas eftersom det kan begränsa 

generaliserbarheten. Det är dock inte säkert att de exkluderade studierna var relevanta och hade 

mött inklusionskriterierna.  

 

Trots en systematisk sökning innebar urvalsprocessen en risk att studier valdes ut som var 

välkända snarare än alla för syftet relevanta vetenskapliga studier. Det fanns även en risk att 

studier valdes ut för att stödja egna åsikter och att litteraturstudiens resultat på så vis skulle 

kunna ge en skev bild av verkligheten. För att i möjligaste mån förhindra att det skulle ske 
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valdes studierna ut systematiskt och utan hänsyn till egna åsikter eller värderingar. Det fanns 

även en risk att studier som innehöll relevant data exkluderades på grund av att de inte mötte 

inklusionskriterierna. 

 

Resultatkategorierna delades upp som de gjorde för att läsaren enkelt ska få en bild av de olika 

riskfaktorerna. Resultatet kan delas upp och presenteras enligt flera olika tillvägagångssätt. 

Därför var det en utmaning att veta vilket sätt som är det mest optimala. Andra typer av 

indelningar kunde möjligen ha använts för att kategorisera resultatet. Om ett längre perspektiv 

hade beaktats i litteraturstudien hade det varit möjligt att resultatet skiljt sig åt och att 

riskfaktorerna då framkommit på ett annorlunda sätt, vissa mer framträdande än andra. 

Resultatet analyserades av de två författarna tillsammans vilket enligt Polit och Beck (2017) 

innebär att interbedömarreliabiliteten och trovärdigheten kan öka. Granskningsmallarna som 

användes i litteraturstudien (Örebro universitet, 2015) var beprövade och reliabilitetstestade 

och därför väl anpassade för granskning av de inkluderade studierna. 

Målet med litteraturstudien var att få en bred bild av POUR för att kunna generalisera resultatet 

till en större grupp människor. Därför valdes flera olika operationstyper, vilket ökar 

sannolikheten att resultatet går att generalisera. Studierna skilde sig något mellan hur de 

definierade POUR men i stort sett var definitionerna samstämmiga. Likheter och skillnader hos 

de inkluderade studierna kan ses i inledande tabell (nr 5). I tabellen framkommer till exempel 

att de flesta patienter hade KAD intraoperativt men att det även finns studier där patienterna 

inte hade haft KAD. Det här gör att resultatet kan bli lättare att generalisera eftersom inte enbart 

patienter med KAD inkluderades. Studierna är gjorda i kontexter som liknar svenska och 

studieresultaten bedöms därför vara tillämpliga på patienter i vårt land. En del studier har en 

tydlig övervikt av ett visst kön i urvalet. Det kan ha påverkat resultatet i den bemärkelsen att de 

studierna med en ojämn könsfördelning riskerar att ge en felaktig bild av verkligheten. I de 

studier där exempelvis kvinnor är överrepresenterade undersöks ofta gynekologiska ingrepp. 

Det kan då bli svårt att dra slutsatser om det är ingrepp eller kön som utgör en avgörande 

riskfaktor.   

 

8.2. Resultatdiskussion 

Genom resultatet framkom två huvudkategorier av riskfaktorer för POUR. De är 

”patientrelaterade riskfaktorer” och ”anestesirelaterade riskfaktorer” (tabell 6). De 

riskfaktorerna med högst OR-värde visade sig tillhöra den patientrelaterade kategorin, därav 

diskuteras den kategorin i resultatdiskussionen. De fyra riskfaktorer med högst OR under den 

patientrelaterade kategorin ålder över 40, BPH, manligt kön och diabetes. 

 

Ålder över 40 år 

Som litteraturstudiens resultat visar är ålder en viktig riskfaktor för POUR och det framkom 

även i tidigare studier (Keita m.fl., 2005; Petros, Rimm, Robillard, & Argy, 1991; Eng m.fl., 

2017; Hollman, Wolterbeek, & Veen, 2015; Blair m.fl., 2017; Zhao m.fl., 2017). Att patienter 

riskerar POUR på grund av sin ålder tros ha flera orsaker. Hypertension kan vara en riskfaktor 

för att utveckla POUR (Izard, Sowery, Jaeger & Siemens, 2006) och den äldre patientgruppen 

tenderar att ha ett förhöjt blodtryck (Tracy, 1996). Det har även framkommit att njurfunktionen 

kan vara försämrad hos äldre (Pottel, Hoste, Yayo, & Delanaye, 2017) och att kroppens förmåga 

att eliminera kristalloid vätska minskar med åldern (Hahn, 2017), vilket troligtvis beror på den 

försämrade njurfunktionen. Under operationer är det vanligt att patienter ges RingerAcetat som 

är ett exempel på en kristalloid vätska. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan med anledning av 
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det här vara viktigt att vara förberedd på att patienten skulle kunna samla på sig administrerad 

vätska som i sin tur kan påverka risken för POUR. 

 

Manligt kön 

Manligt kön framkom, vilket även visats i tidigare forskning (Grass m.fl., 2017; Griesdale m.fl., 

2011). Det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor (Catovsky, Fooks, & Richards, 

1989; Berglund m.fl., 2011; Burvill & Knuiman, 1983) och bland dem ingår urologiska 

skillnader i fysiologin och skillnader i förekomst och utveckling av sjukdomar i urinorganen 

(Arnold, van Nas, & Lusis, 2009). De här skillnaderna ses på cellnivå, när det handlar om 

miktionsmöster och hur kroppen reagerar på läkemedel. Skillnader i fysiologin hos nerver, 

uretra, muskler och hormoner finns också (Patra & Patra, 2013). Anatomiska skillnader och 

skillnader i funktion har även visats gällande urinflödet hos män och kvinnor (Stewart m.fl., 

2003). De biologiska och fysiologiska skillnaderna påverkar troligtvis att män drabbas oftare 

än kvinnor. En reflektion är att BPH eller andra prostataproblem skulle kunna vara ytterligare 

en orsak till att män oftare än kvinnor drabbas av POUR. Eftersom risken för att män drabbas 

av POUR är större än risken för att kvinnor drabbas, bör anestesisjuksköterskan ha det i åtanke 

vid omhändertagandet av en person av manligt kön som genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Redan 

under förberedelserna inför ingreppet bör det göras en koppling till en ökad risk för POUR för 

att öka patientsäkerheten. 

 

 

 

Diabetes 

Förekomst av postoperativa komplikationer har visat sig vara högre hos patienter med diabetes 

än de utan diabetes (López-de-Andrés, m.fl., 2017). Diabetiker drabbas lättare än andra av 

blåsrubbning, till exempel på grund av förändringar i blåsmuskelns fysiologi (Yoshimura, 

Chancellor, Andersson & Christ, 2015). Blåsrubbning relaterat till diabetes karakteriseras av 

ökad residualvolym och ökad blåsvolym samt minskad blåskänslighet och kontraktion. Det 

beror på en skada på de afferenta nervfibrerna i blåsväggen (Kebapci, Yenilmez, Efe, Entok & 

Demirustu, 2007) De här förändringarna leder till ett annat miktionsmönster hos patienten, till 

exempel en minskad vilja att miktera (Smith, 2006). Det förändrade miktionsmönstret gör det 

även svårt att påbörja och fortsätta miktionen. Miktionsreflexerna blir långsamma, det blir en 

ökning av blåsvolymen och en urinretention uppstår (Kaplan, Te & Blaivas, 1995). Metabola 

rubbningar, som sjukdomen diabetes mellitus typ 2 är ett exempel på, kan leda till nervskador. 

Anledningen till nervskadorna kan vara hyperglykemi (Fedele, 2005) som gör att nervernas 

funktion riskerar att bli nedsatta och det i sin tur kan leda till blåshyposensation (Van Poppel, 

Stessens, Van Damme, Carton & Bart, 1998). Med vetskap om att diabetiker kan ha en 

försämrad funktion att tömma blåsan (Golbidi & Laher, 2010) är en reflektion att de kan ha 

resurin utan att veta om det. Bladderscan är ett enkelt sätt att avgöra hur mycket urin som finns 

i blåsan (Hoke & Bradway, 2016). Därför kan det vara viktigt för patientsäkerheten att 

systematiskt kontrollera med bladder innan ett ingrepp. Anestesisjuksköterskan bör ha i åtanke 

att diabetiker kan ha resurin och kontrollera urinblåsan med en bladderscan för att säkerställa 

patientsäkerhet. Om det upptäcks att patienten har resurin kan KAD sättas preoperativt.  

 

BPH 

BPH orsakas av en inflammation och svullnad vid prostata (Kramer, Mitteregger & Marberger, 

2007; Gandaglia, m.fl., 2013). Förmågan att urinera påverkas då eftersom en mekanisk 

obstruktion av blåsan sker. Normalt kontraheras muskeln i urinblåsans vägg så att urinen töms 

ut genom urinröret, men en uttöjning av urinblåsan som försvårar miktion har observerats hos 

patienter med BPH (Lee m.fl., 2011). Med anledning av att BPH har en inverkan på 
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utvecklandet av POUR kan en urologisk konsultation av de här patienterna innan operationen 

vara bra. Om det framkommer att patienten till exempel har problem med prostatan, som vid 

BPH kan POUR förebyggas med KAD och läkemedel som har avsvällande effekt på prostatan. 

 

Det kan konstateras att flera riskfaktorer är beroende av varandra. Det har bland annat visat sig 

att förekomst av BPH är relaterat till ålder (Wei, Calhoun & Jacobsen, 2008). I tidigare 

forskning har både diabetes (Liang m.fl., 2009) och BPH (Blair m.fl., 2017) påvisats som 

riskfaktorer för POUR. En tanke att utgå ifrån är att ju fler riskfaktorer en patient har desto 

större risk att komplikationen POUR inträffar. 

 

Metodologiskt tillvägagångssätt 

I de olika inkluderade studierna kan tillvägagångssättet ha påverkat resultatet. Om 

tillvägagångssättet hade varit likvärdigt i alla studier borde alla identifierade riskfaktorer ha 

framkommit i alla studier.  

 

Det är sannolikt så att urvalsgrupp är en faktor som påverkat. Enligt Polit och Beck (2017) ska 

urvalet vara stort och representativt för att hålla god kvalitet så att extern validitet upprätthålls. 

I litteraturstudien innehöll vissa inkluderade studier bara kvinnor vilket gör att riskfaktorerna 

BPH och manligt kön i de här studierna inte kan framkomma. Vissa studier hade ett relativt lågt 

antal studiedeltagare och det sänker kvaliteten då det blir mindre representativt för en större 

befolkning.  

 

Det finns en risk för bias på grund av typ av ingrepp som utfördes i de inkluderade studierna. 

Ingreppet i sig som studiedeltagarna genomgick skulle kunna ha en inverkan på resultatet 

eftersom olika ingrepp kan utgöra olika stor risk för POUR. Exempel på det här är att 

riskfaktorn 4 timmar eller mer på operationsbordet inte kan framkomma under operationer som 

är kortare än 4 timmar. Även urologiska eller gynekologiska ingrepp som utförs kring 

urinvägarna skulle kunna utgöra risk genom kirurgisk påverkan på urinvägarna och 

kringliggande nerver. 

 

Det framkommer inte alltid om patienterna mikterade innan operationen. Det är en 

metodologisk svaghet eftersom preoperativ miktion tycks vara en viktig faktor för om 

patienterna utvecklar POUR i det postoperativa skedet. Anledningen till varför patienter ej 

mikterade preoperativt framkommer heller inte. Om patienten inte mikterar innan operationen 

kan urinblåsan bli uttänjd innan operationen ens har börjat. Det hade varit bra att veta om 

patienterna som inte mikterade innan operation hade urologiska problem eller om det kan ha 

berott på exempelvis stress och nervositet.  

 

Riskfaktorerna i de inkluderade studierna är identifierade i förväg. En reflektion är att risken 

med det är att vissa faktorer kan missas då de inte mäts i studien. Det går inte att garantera att 

alla potentiella riskfaktorer för POUR mäts och därför finns det risk att undgå faktorer som 

eventuellt skulle kunna påverka risken för POUR. 

 

Studiedesignen som användes i de inkluderade studierna kan ha haft en påverkan på resultatet.  

Två av studierna hade kontrollgrupp som enligt Polit och Beck (2017) kan ha fördelen att 

forskare får mer kontroll över forskningssituationen. Det är dock svårt att få två grupper att bli 

helt jämförbara med varandra då det kan finnas potentiella faktorer som kan påverka utfallet. 

Den observationsstudie som ingick i litteraturstudien har fördelen att kvaliteten på datan kan 

bli bättre då deltagarna ej är medvetna om sitt eget beteende. En observatör kan upptäcka saker 

som inte deltagarna är medvetna om och därmed inte rapporterar till forskaren. Däremot finns 
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en risk att deltagarna är medvetna om att de är observerade och att det kan påverka utfallet av 

studien och utgöra en risk för bias. I den observationsstudie som inkluderades i litteraturstudien 

är det svårt att avgöra om den risken för bias finns då det ej står beskrivet i studien om deltagarna 

var medvetna om observationen eller inte.  

 

Genom att de inkluderade studierna undersökte data från patientjournaler kunde en stor mängd 

data extraheras utan att utsätta patienterna för en intervention, således minimerades skada på 

patienterna. På grund av den retrospektiva studiedesignen som återkom i de flesta studier fanns 

dock risken att nyttan inte maximerades. 

 

Litteraturstudien inkluderade studier med kvantitativ design vilket är fördelaktigt på grund av 

att det kan vara lätt att mäta och att jämföra över tid. Nackdelen är att allt inte går att mäta. De 

faktorer som är subjektiva, till exempel patientupplevelse, faller bort. 

 

Patientsäkerhet - för att undvika vårdskador som kan leda till mänskligt lidande och 

samhälleliga konsekvenser 

Blåsöverfyllnad är en vanlig vårdskada (SKL, 2013–2016). Sett ur ett långt perspektiv kan 

patienter som drabbas av vårdskadan POUR behöva medicin, urintappa sig eller behöva göra 

ytterligare kirurgiska ingrepp för att komma tillrätta med den här komplikationen (Changchien 

m.fl., 2007) som föranletts av en blåsöverfyllnad.  
 

Utifrån ett etiskt perspektiv har patienten rätt till en rättvis behandling och att inte utsättas för 

onödig risk (Polit & Beck, 2017). Som patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonar är 

vårdgivaren skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskador. Vårdpersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet. Det upprätthålls genom 

exempelvis rapportering av risker för vårdskada genom händelser som har medfört, eller kunnat 

medföra vårdskada. 

 

Att övervaka urinblåsan samt föra protokoll i samband med operationen är viktigt för att 

förebygga överfyllnad av urinblåsan som kan leda till urinretention. Det har framkommit att när 

blåsan överstiger en mängd av 400 – 500 ml passeras en kritisk gräns och åtgärder för att tömma 

blåsan måste påbörjas (Joelsson-Alm, m.fl., 2009). Som tidigare nämnts är bladderscan ett 

viktigt verktyg för anestesisjuksköterskan både innan och under operationen.  

 

Inte enbart enskilda patienter utan även samhället i stort drabbas av komplikationen POUR.  

Patienter som drabbas av den här komplikationen tenderar att bli kvar länge på sjukhus (Balderi, 

Mistraletti, D’Angelo, & Carli, 2011; SKL, 2014) vilket innebär ökade kostnader för samhället 

och ökat resursbehov på vårdavdelningarna. Antalet vårdplatser i landet tenderar att minska, 

vilket innebär en utmaning för både personalen inom sjukvården när det kommer till 

samordning och planering (SKL, 2016). Patienten kan under en längre tid efter att vårdskadan 

skett behöva uppsöka sjukvård och kan även behöva sjukskrivning med förlorad arbetsinkomst 

och skatteintäkter till samhället som följd (SKL, 2014). 

 

I Sverige går en stor del av vårdens resurser åt till att behandla vårdskador och det medför stora 

ekonomiska kostnader som egentligen skulle kunna undvikas. Utöver det lidande vårdskadorna 

medför för patienten går arbetstid och resurser åt som skulle kunna användas på annat håll. 

Genom att förbättra patientsäkerheten skulle vårdskadorna kunna minskas och även 

resursbehovet och de ekonomiska kostnaderna (SKL, 2014). 
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Bladderscanning och andra åtgärder kan om möjligt användas i högre grad på de patienter som 

tros kunna utveckla komplikationen och därmed kan förekomsten av POUR minskas på ett mer 

effektivt sätt. POUR är en av många allvarliga komplikationer men hänsyn bör även tas till 

andra eventuella komplikationer som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten, 

vårdenheten och samhället. 

 

 

9. Slutsats  

Av resultatet framkom riskfaktorer relaterade till patienten och till anestesin. 

Anestesisjuksköterskan ett ansvar i att säkerställa patientsäkerheten för patienten och därmed 

minimera risken för POUR och andra postoperativa komplikationer. Vetskap om 

patientrelaterade och anestesirelaterade riskfaktorer är användbara för anestesisjuksköterskor i 

sin profession. Med kännedom om riskfaktorer kan anestesisjuksköterskan genom 

förebyggande arbete undvika att patienter drabbas av komplikationen POUR.  

 

För anestesisjuksköterskan finns det påverkbara riskfaktorer, exempelvis administrering av 

vätska och läkemedel. Det finns även riskfaktorer som inte går att påverka men som är viktiga 

att känna till för att kunna förebygga och behandla en överfylld urinblåsa som riskerar att leda 

till POUR. Utifrån resultatet kan anestesisjuksköterskan få kunskap om de viktigaste 

riskfaktorerna för att på så vis kunna vidta preventiva åtgärder. De fyra riskfaktorerna med 

högst OR och därmed av störst vikt tillhörde den patienrelaterade kategorin och var en ålder 

över 40 år, BPH, diabetes och manligt kön. För att undvika POUR hos de som är i riskgrupper 

och därmed extra utsatta är det viktigt att se till de individuella behoven. Patienter som har risk 

för POUR kan identifieras genom den patientrelaterade kategorin.  

 

10. Kliniska implikationer 

Innan patienter ska genomgå ett ingrepp är det viktigt att de screenas för att se om de har några 

riskfaktorer för POUR. Hälsodeklarationen patienter fyller i inför elektiva operationer skulle 

även kunna innehålla en fråga om miktionsproblem. Den innehåller i nuläget till exempel en 

fråga om illamående som föranleder administrering av antiemetika (Region Örebro län, 2015). 

På samma sätt skulle vetskapen om miktionsproblem kunna leda till åtgärder för att minimera 

risken för POUR.  

 

I kliniken är riskfaktorer relaterat till operation och anestesi relativt kända och det visar sig till 

exempel genom att anestesisjuksköterskan använder bladderscan eller urintappar patienten efter 

en viss tid och om möjligt anpassar mängden infunderad vätska till patienten. Utifrån 

litteraturstudiens resultat uppmärksammades ett behov av en ny typ av checklista som 

innehåller patientrelaterade riskfaktorer för POUR, liknande den som redan finns för att 

motverka postoperativt illamående. På samma sätt som för postoperativt illamående kan 

anestesisjuksköterskan urskilja de patienterna med en ökad risk för POUR vid förekomst av två 

eller fler riskfaktorer. Förslag på utformning av checklista visas nedan.  
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Checklista för patientrelaterade riskfaktorer för postoperativ urinretention 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två eller fler riskfaktorer innebär en risk för postoperativ urinretention. 

  

Patientrelaterade riskfaktorer 

>40 år  

  

Man  

  

Diabetes mellitus   

  

Benign prostatahyperplasi   
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11. Fortsatt forskning 

Som tidigare nämnts kan POUR innebära allvarliga konsekvenser och stort lidande för de 

patienter som drabbas, inte bara i det korta perspektivet utan även på längre sikt. Olika typer av 

miktionsproblem kan begränsa patienter i deras dagliga liv (Joelsson-Alm m.fl., 2014). Efter 

att den systematiska sökningen gjordes inför litteraturstudien upptäcktes en kunskapsbrist 

framför allt inom kvalitativ forskning men även inom långtidsperspektivet. 

Anestesisjuksköterskan träffar patienten under en kort tid i samband med operationen men ser 

inte de eventuella långsiktiga konsekvenserna av exempelvis vätske- och 

läkemedesadministrering under operationen. För att få mer kunskap om och kunna 

uppmärksamma hur patienter upplever den vårdskada de drabbas av är det viktigt att forska mer 

kring det. Fler studier inom samma ämne skulle kunna styrka vikten av att uppmärksamma de 

bestående vårdskador som patienter kan drabbas av på grund av POUR.  
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Tabell 1 Sökmatris 

CINAHL 2018-04-16 kl. 14:55 
Sökord 

Antal artiklar i 

sökning 

Urval 1 

Studier som identifierades 

efter screening av titel 

Urval 2 

Studier som identifierades 

efter screening av abstract 

Urval 3 

Studier som identifierades 

efter läsning i fulltext 

S1 (MH ”Urinary Retention”) 1 087       

S2 postoperative 117 397       

S3 (MH ”Postoperative Period”) 7 943  
    

S2 

OR 

S3 

postoperative 

OR 

(MH ”Postoperative Period”) 
117 397      

S4 (MH “Risk Factors”) 136 579       

S5 risk 674 723       

S4 OR 

S5 

(MH “Risk Factors”) 

OR 

risk 

674 723       

S1 

AND 

S2 

OR 

S3 

AND 

S4 

OR 

S5 

(MH “Urinary Retention") 

AND 

(MH ”Postoperative Period”) 

OR 

postoperative 

AND 

(MH “Risk Factors”) 

OR 

Risk 

Avgränsning: 

Peer reviewed 

  Engelska 

  Årtal 2008–2018 

72 41 8 4  
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Medline 2018-04-16 kl. 15:35 

Sökord 

Antal artiklar i 

sökning 

Urval 1 

Studier som identifierades 

efter screening av titel 

Urval 2 

Studier som identifierades 

efter screening av abstract 

Urval 3 

Studier som identifierades 

efter läsning i fulltext 

S1 (MH ”Urinary Retention”) 4 121       

S2 postoperative 704 089      

S3 (MH “Postoperative Period”) 43 717      

S2 OR 

S3 

postoperative 

OR 

(MH ”Postoperative Period”) 
704 089      

S4 (MH “Risk Factors”) 716 014      

S5 risk 2 153 086  
    

S4 

OR 

S5 

(MH “Risk Factors”) 

OR 

risk 
2 153 086      

S1 

AND 

S2 

OR 

S3 

AND 

S4 

OR 

S5 

(MH "Urinary Retention") 

AND 

(MH ”Postoperative Period”) 

OR 

postoperative 

AND 

(MH “Risk Factors”) 

OR 

Avgränsning: 

Engelska 

Årtal 2008–2018 

 

164 85 22 13 
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Totalt antal artiklar i CINAHL 

och Medline 

Antal artiklar i 

sökning 

Urval 1 

Studier som identifierades 

efter screening av titel 

Urval 2 

Studier som identifierades 

efter screening av abstract 

Urval 3 

Studier som 

identifierades efter 

läsning i fulltext 

236 126 30 17 
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Tabell 3 Redovisning av kvalitetsbedömning gällande vetenskaplig relevans, utfallsmått och kritiskt förhållningssätt 

utifrån granskningsmallarnas frågor 

Studie 

Vetenskaplig relevans och redlighet  
Utan kontrollgrupp (n=8) 

Med kontrollgrupp (n=9) 

Utfallsmått  
Utan kontrollgrupp(n=5) 

Med kontrollgrupp (n=7) 

Kritiskt förhållningssätt 
Utan kontrollgrupp (n=6) 

Med kontrollgrupp (=6) 

1. Altschul 

m.fl., 2017 

Fördelar: Tydlig redovisning av kunskapsområde 

och teori som förklarar vald studie och design.  

Nackdelar: Intressekonflikter anges ej tydligt.  

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Interbedömarreliabilitet ej tydligt beskrivet.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Tydlig redovisning av begränsningar med studien.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/6 

2. Chai m.fl., 

2008 

Fördelar: Ett tydligt etiskt resonemang. 

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Antal utfallsmått är få. 

Antal ja: 4/5 

Fördelar: Begränsningar beskrivs tydligt.  

Nackdelar: Diskussion om generaliserbarhet otydlig. 

Antal ja: 5/6 

3. Gandhi 

m.fl., 2014 

Fördelar: Tydlig teori i bakgrunden.  

Nackdelar: Intressekonflikter anges ej tydlig.  

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Interbedömarreliabilitet ej tydligt beskrivet.   

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Tydlig diskussion om begränsningar och slutsats.  

Nackdelar:  Inga funna. 

Antal ja: 6/6 

4. Hansen 

m.fl., 2011 

Fördelar: Väldefinierad teori och ett tydligt syfte  

Nackdelar:  Intressekonflikter anges ej tydligt. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Bra förslag på fortsatt forskning. 

Nackdelar: Diskussion om generaliserbarhet otydlig. 

Antal ja: 5/6 

5. Hudak 

m.fl., 2015 

Fördelar: Väldefinierat syfte. Tydligt begrepp i 

bakgrunden.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Lång och bra diskussion om resultatet utifrån 

befintlig forskning. Tydliga slutsatser. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/6 

6. Kandadai 

m.fl., 2015 

Fördelar: Tydligt syfte.  

Nackdelar: Kort redovisning av kunskapsområde. 

Antal ja: 5/9 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 5/7 

Fördelar: Resultatet tydligt beskrivet. 

Nackdelar: Diskussion om generaliserbarhet otydlig. 

Antal ja: 5/6 

7. Kim m.fl., 

2015 

Fördelar: Grundar sig på väl uttalad teori.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Interbedömarreliabilitet ej tydligt beskrivet. 

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Bra förslag på kliniska implikationer.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 5/6 
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8. Kim m.fl., 

2013 

Fördelar: Väl definierat och avgränsat syfte. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 6/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Studiens begränsningar redovisas tydligt. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 6/6 

9. Kin m.fl., 

2013 

Fördelar: Tydligt motiv till genomförande av 

studie. 

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 2/5 

Fördelar: Tydlig slutsats. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/6 

10. Kwaan 

m.fl., 2015 

Fördelar: Väl definierat och avgränsat syfte. 

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Antal ja: 6/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Tydlig och specifik slutsats.  

Studiens begränsningar är bra beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/6 

11. Lee m.fl., 

2017 

Fördelar: Tydlig och bra beskriven teori.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/9 

Fördelar: Ett av utfallsmåtten är även presenterat som en 

kliniskt användbar algoritm.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 5/7 

Fördelar: Lång och välarbetad diskussion och slutsats.  

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 6/6 

12. Lee m.fl., 

2015 

Fördelar: Något kort redovisning av 

kunskapsområdet.  

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Bra diskussion. Tydlig redovisning av studiens 

begränsningar. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 4/6 

13. Mayo 

m.fl., 2016 

Fördelar: Väl definierat och avgränsat syfte. 

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Lång och välarbetad diskussion. Tydlig slutsats.  

Nackdelar: Diskussion om generaliserbarhet otydlig. 

Antal ja: 6/6 

14. Patel 

m.fl., 2015 

Fördelar: Väl definierat och avgränsat syfte. 

Nackdelar: Något kort redovisning av 

kunskapsområdet. 

Antal ja: 5/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Få statistiskt signifikanta utfallsmått. 

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Slutsatser och kliniska implikationer är tydliga. 

Nackdelar: Urvalet gör studien svår att generalisera.  

Antal ja: 6/6 

15. 

Sivasankaran 

m.fl., 2014 

Fördelar: Kort men relevant redovisning av 

kunskapsområdet.  

Nackdelar: Intressekonflikter anges ej tydligt.  

Antal ja: 4/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna. 

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Förslag finns på fortsatt forskning. 

Nackdelar: Diskussion kring generaliserbarhet otydlig. 

Otydlig slusats. 

Antal ja: 5/6 
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16. Tischler 

m.fl., 2016 

Fördelar: Kort men relevant redovisning av 

kunskapsområdet. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 4/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta och tydligt beskrivna. 

Nackdelar: Inga funna.  

Antal ja: 3/5 

Fördelar: Tydlig redovisning av studiens begränsningar. 

Nackdelar: Otydlig slutsats.  

Antal ja: 5/6 

17. Wu m.fl., 

2012 

 Fördelar: Väl definierad teori. 

Nackdelar: Enskild forskares bidrag framgår ej. 

Något otydligt syfte. 

Antal ja: 4/8 

Fördelar: Utfallsmåtten relevanta. 

Nackdelar: Utfallsmåtten är presenterade på ett något otydligt 

sätt. 

Antal ja: 3/5 

 Fördelar: Tydlig diskussion kring studiens begränsningar. 

Nackdelar: Diskussion kring generaliserbarhet är otydlig. 

Antal ja: 6/6 
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Tabell 4 Artikelmatris innehållande syfte, metod, design, urval, resultat och slutsats. 

 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

 1 

  
Altschul, D., 
Kobets, A., 
Nakhla, J., 
Jada, A., 

Nasser, R., 
Kinon, M. D., 
Yassari, R., 

& Houten, J. 
  

2017 
  

Postoperative urinary retention in 

patients undergoing elective spinal 

surgery. 
 
Journal of Neurosurgery, Spine, 26(2) 

s. 229–234 
  

USA 

  
Att utvärdera incidensen av POUR hos 

patienter som genomgår elektiv spinal 

kirurgi och bestämma faktorerna som 

associeras med dess förekomst. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

 
Antal: 397 
Kvinnor/män: 217/180 

Medelålder: - 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick ryggkirurgi 

under en period på 18 månader. 
Exklusionskriterier:  

Dialyspatienter och patienter med 

urinretention preoperativt. 
Patienter som hade cauda equina-

syndrom på grund av epiduralhematom. 
  
Statistisk analys: 
t-test 
Wilcoxons test 

  
Riskfaktorer som identifierades var 

tidigare urinretention, BPH, kronisk 

obstipation, lång operationstid, operation 

i ländryggen och användning av 

smärtpump. 

POUR: postoperativ urinretention, BPH: benign prostatahyperplasi 
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 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

 2 

  
Chai, A. H-L., 

Wong, T., 
Mak, H.-L. J., 

Cheon, C., 
Yip, S-K. 

& Wong, A. S. M. 
  

2008 
  

Prevalence and associated risk factors 

of retention of urine after caesarean 

section. 
  

International Urogynecology Journal 

and Pelvic Floor Dysfunction 19(4) 
 s. 537–542 

  
Kina 

  
Att identifiera prevalens och associerade 

riskfaktorer av POUR efter kejsarsnitt. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

prospektiv kohortstudie. Data samlades 

in genom transvaginal ultraljudsmätning 

av urinblåsan. Utan kontrollgrupp. 

   
Antal: 207 
Kvinnor/män: 207/0 

Medelålder: - 
  
Inklusionskriterier: 
Kvinnliga patienter som genomgick 

kejsarsnitt mellan april 2006 och 

november 2006. 
Exklusionskriterier: 

Tidigare inkontinenskirurgi, 

urinvägsinfektion, icke-ellipsformad 

urinblåsa på ultraljudsscanning.  

 

Statistisk analys: 

Oberoende t-test 

Fischers exakta test 

Logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktor som identifierades var 

avstannat förlossningsarbete. 

 POUR: postoperativ urinretention 
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 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

 3 

  
Gandhi, S. D., 

Patel, S. A., 
Maltenfort, M., 

Anderson, D. G., Vaccaro, A. R., 
Albert, T. J., 
& Rihn, J. A. 

  
2014 

  
Patient and Surgical Factors 

Associated With Postoperative 

Urinary Retention After Lumbar 

Spine Surgery. 
  

Spine, 39(22) 
 s. 1905–1909 

  
USA 

  
1. Att bestämma antal fall av POUR hos 

patienter som genomgår spinal kirurgi. 
 
2. Att jämföra längd på sjukhusvistelse 

mellan patienter som utvecklat POUR 

och patienter som inte gjort det. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data för att 

hitta värden på utfallsmått. Fallserier 

utan kontrollgrupp. 

 
Antal: 647 
Kvinnor/män: 314/333 

Medelålder: 55,7 ± 14,6 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick ryggkirurgi 

under juli 2008 till juli 2012.  

Exklusionskriterier: 

- 

 

Statistisk analys: 

Wilcoxons rangrummetest 

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktorer som identifierades var 

manligt kön, BPH, ålder, diabetes, 

depression och tobaksanvändning. 
  

 POUR: postoperativ urinretention 
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 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

4 
  

Hansen, B. S., 
Søreide, E., 

Warland, A. M., 
& Nilsen, O. B. 

  
2011 

  
Risk factors of post-operative urinary 

retention in hospitalised patients. 
  

Acta Anaesthesiologica Scandinavia, 

55(5) 
 s. 545–548 

  
Norge 

  
Att definiera riskfaktorer för POUR på 

postoperativ enhet hos patienter på 

sjukhus. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data genom 

journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

 
Antal: 773 
Kvinnor/män: 457/316 

Medelålder: - 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick ortopedisk, 

abdominell, gynekologisk eller 

plastikkirurgi mellan augusti 2005 och 

januari 2005. Patienterna skulle vara 18 

år eller äldre och ha ASA-klass I-IV. 
Exklusionskriterier: 
Patienter med planerad postoperativ 

epidural smärtlindring, patienter med 

pre- eller intraoperativ urinkateter. 
 
Statistisk analys: 

Student t-test 
Mann-Whitney 
Fischers exakta test 
Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktorer som identifierades var att 

inte ha tömt blåsan preoperativt, spinal 

anestesi, akut kirurgi, lång anestesitid, 

intraoperativ vätska, ortopedisk 

operation, gynekologisk operation och 

en ålder över 50 år. 

 POUR: postoperativ urinretention 
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 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land  

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

 5 

  
Hudak, K. E., 

Frelich, M. J., Rettenmaier, C. R., 
Xiang, Q., 

Wallace, J. R., 
Kastenmeier, A. S., 

Gould, J. C., 
& Goldblatt, M. I. 

  
2015 

  
Surgery durtion predicts urinary 

retention after inguinal 

herniorrhaphy: a single institution 

review. 
  

Surgical Endoscopy 29(11) 
 s. 3246–3250 

  
USA 

  
Primärt syfte var att bestämma 

incidensen av POUR efter inguinal 

hernia repair. 
  
Sekundärt syfte var att bestämma om 

perioperativa och patientfaktorer 

förutsäger urinretention. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgupp.  
 
Antal: 192 
Kvinnor/män: 21/171 

Medelålder: 53,3 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick 

ljumskbråckoperation mellan januari 

2007 och juni 2012.  
Exklusionskriterier: 
Andra urologiska besvär som trauma, 

malignitet, rekonstruktion. 
Annat ingrepp samtidigt. 
 

Statistisk analys: 
Fischers exakta test 
Logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktorer som identifierades var 

bilateral ljumskbråckkirurgi, högt BMI 

och operationstid. 

 POUR: postoperativ urinretention, BMI: body mass index,  
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Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

 6 

  
Kandadai, P., 

Saini, J., 
Patterson, D., 

O’Dell, K., 
& Flynn, M. 

  
2015 

  
Urinary Retention After 

Hysterectomy and Postoperative 

Analgetic Use. 
  

Female Pelvic Medicine & 

Reconstructive Surgery, 21(5) 
 s.257–262 

  
USA 

  
Att bestämma riskfaktorer, 

inkluderande postoperativ användning 

av smärtlindrande, för utvecklande av 

POUR efter hysterektomi för 

rutinmässiga gynekologiska 

indikationer. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på utfallsmått. 

Fall-kontrollstudie med kontrollgrupp. 

 
Antal: 26 
Kvinnor/män: 26/0 

Medelålder: 47,79 ± 11,26 
  
Inklusionskriterier: 
Kvinnliga patienter över 18 år som 

genomgick hysterektomi för benign 

sjukdom mellan januari 2002 och 

december 2011 och som mötte kriterierna 

för definitionen POUR. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som behövde urinkateter under 

mer än 24 timmar på grund av 

postoperativa komplikationer. 
 
Statistisk analys: 
X

2  
Fischers exakta test 
Student t-test 
Wilcoxons rangsummetest 

  
Riskfaktorer som identifierades var hög 

postoperativ dos av narkotika, 

preoperativ TCA-användning, 

preoperativ urinretention, toradol. 

POUR: postoperativ urinretention, TCA: tricykliska antidepressiva 
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7 

  
Kim, K. W., 

Lee, J.-I., 
Kim, J. S., 
Lee, Y.-J., 

Choi, W.-J., 
Jung, H., 

Park, K-Y., 
Park, C-H., 

& Son, K.-H. 
  

2015 
  

Risk factors for urinary retention 

following minor thoracic surgery. 
  

Interactive CardioVascular and 

Thoracic Surgery, 20(4) 
s. 486–492 

  
Sydkorea 

  
Att identifiera incidens och riskfaktorer 

för postoperativ urinretention hos 

patienter som genomgår mindre 

thoraxkirurgi och att utveckla ett 

graderingssystem för att förutse POUR 

hos dessa patienter. 

  
Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

  
Antal: 292 
Kvinnor/män: 105/187 

Medelålder: - 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick elektiv 

thoraxkirurgi i generell anestesi på 

Gachon University Gil Hospital mellan 

juni 2010 till april 2013. 
Exklusionskriterier: 
Patienter som fick en KAD före eller 

under operationen. 
En patient där residualurinen ej kunde 

mätas på grund av anuri. 
 
Statistisk analys: 

X
2 -test 

Fischers exakta test 
Student t-test 

  
Riskfaktorer som identifierades var ålder 

över 40 år, manligt kön, diabetes 

mellitus och lungresektion, thoraxdrän, 

glukosuri, pre-och postoperativ urea 

nitrogen i blod >22 mg/dl, efedrin,  

POUR: postoperativ urinretention, KAD: kvarliggande urinkateter 
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8 

  
Kim, J. H., 
Shin, S. H., 
Oh, M. M., 
Park, J. Y., 
Lee, J. G., 

& Bae, J. H. 
  

2013 
  

Factors affecting transient urinary 

retention after transobturator tape 

mid-urethral sling surgery for female 

patients with stress urinary 

incontinence: a single center 

experience. 
  

European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive Biology, 

168(1) 
 s. 107–111 

  
Sydkorea 

  
Att identifiera incidens och riskfaktorer 

som påverkar postoperativ övergående 

urinretention vid framfallskirurgi för 

kvinnliga patienter med stressutlöst 

urininkontinens. 

  
Metod: Kvantitativ, retrospektiv 

insamling av data från journaler för att 

hitta värden på utfallsmått. Utan 

kontrollgrupp. 

  
Antal: 305 
Kvinnor/män: 305/0 

Medelålder: - 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter som genomgick TOT mellan 

augusti 2005 och juni 2009. Patienter 

med urodynamisk stressinkontinens. 
Exklusionskriterier: 
Patienter med urininkontinens, svår 

prolaps, misstanke om urinflödeshinder. 
 
Statistisk analys: 

Pearsons X2  
Fischers exakta test 
Mann-Whitney  

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktor som identifierades var 

preoperativ residualurin, tryck i 

urinblåsan och prolapsoperation. 

 TOT: framfallskirurgi 
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 9 

  
Kin, C., 

Rhoads, K. F., 
Jalali, M., 

Shelton, A. A., 
& Welton, M. L. 

  
2013 

  
Predictors of Podtoperative Urinary 

Retention After Colorectal Surgery. 
  

Diseases of the Colon & Rectum, 56(6) 
 s. 738–746 

  
Kanada 

  
Att bestämma incidens och riskfaktorer 

för POUR efter kolorektal kirurgi. 

  
Metod: Kvantitativ, prospektiv 

observationsstudie för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

 
Antal: 143 
Kvinnor/män: 79/64 

Medelålder: 53 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter över 18 år som genomgick 

abdominell- eller bäckenkirurgi på 

Stanford Hospital Department mellan 

mars 2010 och september 2012. 
Exklusionskriterier: 
- 
 
Statistisk analys: 

X
2 

t-test 
Logistisk regressionsanalys 

  
Riskfaktorer som identifierades var lång 

operationstid, abdominell laparoskopisk 

operation och ökad mängd intraoperativ 

vätskeadministration. 

POUR: postoperativ urinretention 

  



Seminarieexemplar, får ej spridas! 

Frida Hedlund och Malin Waldekrantz, 2018-05-21 
 

51 
 

 

 Författare 

År 

Titel 

Tidsskrift 

Sidnr 

Land 

Syfte Metod, design och urval 
Resultat 

Slutsats 

10 
  

Kwaan, M. R., 
Lee, J. T., 

Rothenberger, D. A., 
Melton, G. B., 

& Madoff, R. D. 
  

2015 
  

Early Removal of Urinary Catheters 

After Rectal Surgery Is Associated With 

Increased Urinary Retention. 
  

Diseases of the colon & rectum, 58(4)  
s. 401–405 

  
USA 

  

Att utvärdera effekten av borttagande av 

urinkateter på eller före postoperativ dag 

två hos patienter som har genomgått rektala 

resektioner. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på utfallsmått. 

Utan kontrollgrupp. 

 

Antal: 205 

Kvinnor/män: 104/101 

Medelålder: - 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick rektal resektion 

på University of Minnesota Medical 

Centre, Fairview mellan 2005–2010. 

Exklusionskriterier: 

Patienter som genomgått blås- eller 

prostataresektion eller som gjort 

cystektomi. 

Otillräcklig information från journal för att 

bedöma blåsfunktion och när kateter togs 

bort. 

 

Statistisk analys: 

Fischers exakta test 

Logistisk regressionsanalys 

  

Riskfaktorer som identifierades var manligt 

kön, ökad intraoperativ vätska intravenöst 

och borttagande av urinkateter postoperativ 

dag två eller tidigare. 
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 11 
  

Lee, S., 
Kim, C. H., 

Chung, C. K., 
Park, S. B., 
Yang, S. H., 
Kim, S. H., 
Kang, S., 
Lee, J. H., 
& Choi, Y. 

  
2017 

  
Risk factor analysis for postoperative 

urinary retention after surgery for 

degenerative lumbar spinal stenosis. 
  

The Spine Journal, 17(4) 
 s. 469–477 

  
Sydkorea 

  

Att bestämma incidens och riskfaktorer för 

POUR. 

  

Metod: Kvantitativ, retrospektiv insamling 

av data från journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Fall-kontrollstudie med 

kontrollgrupp. 

 

Antal: 284 

Kvinnor/män: 159/125 

Medelålder: 63,3 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick ryggkirurgi 

mellan januari 2010 och maj 2013. 

Patienter med BPH utan tidigare 

läkemedelskrävande miktionsproblem. 

Exklusionskriterier: 

Preoperativ non-ambulatory status, tidigare 

neurogen blåsa, urologisk sjukdom och 

patienter med KAD mer än 24 timmar 

postoperativt. 

 

Statistisk analys: 

Wilcoxons rangsummetest 

X
2 

Fischers exakta test 

  

  

Riskfaktorer som identifierades var hög 

ålder, lång operations- och anestesitid, ökad 

mängd intravenös vätska, preoperativa 

miktionssymtom och diabetes mellitus. 

 POUR: postoperativ urinretention, KAD: kvarliggande urinkateter, BPH: benign prostatahyperplasi 
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12 
  

Lee, S. Y., 
Kang, S.-B., 
Kim, D.-W., 
Oh, H.-K., 

& Ihn, M. H. 
  

2015 
  

Risk Factors and Preventive Measures 

for Acute Urinary Retention after 

Rectal Cancer Surgery. 
  

World Journal of Surgery, 39(1) 
s. 275–282 

  
Sydkorea 

  

Att identifiera riskfaktorer och 

preventiva åtgärder för akut 

urinretention efter rektal 

cancerkirurgi. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på utfallsmått. 

Utan kontrollgrupp. 

 

Antal: 352 

Kvinnor/män: 121/231 

Medelålder: - 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick rektal 

cancerkirurgi mellan juli 2005 och 

december 2012. 

Exklusionskriterier: 

Patienter med preoperativ beningn 

prostatahypertrofi, tumör i prostata, blåsa 

eller uretär och patienter som total 

kolektomi eller transanalexcision. Patienter 

med måttlig eller svår preoperativ 

urinretention enligt International Prostate 

Symptom Score (IPSS). 

 

Statistisk analys: 

X
2  

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

Univariabel logistisk regressionsanalys 

  

Riskfaktorer som identifierades var 

manligt kön, laparoskopisk operation, 

över två liter intravenös vätska 

intraoperativt, operationstid, 

tumörstadium tre eller fyra och 

borttagande av KAD på postoperativ dag 

ett eller två. 

 KAD: kvarliggande urinkateter 
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13 
  

Mayo, B. C., 
Louie, P. K., 
Bohl, D. D., 

Massel, D. H., 
Iantorno, S. E., 

Ahn, J., 
Tabaraee, E., 
Modi, K. D., 

William, W. L., 
& Singh, K. 

  
2016 

  
Effects of Intraoperative Anesthetic 

Medications on Postoperative Urinary 

Retention After Single-Level Lumbar 

Fusion 
  

SPINE journal, 41(18) 

s.1441–1446 

  
USA 

  

Att identifiera läkemedel som potentiellt 

kan bidra till utvecklandet av POUR 

efter ingrepp i ryggmärg. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv kohortstudie. Insamling av 

data från journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

  

Antal: 205 

Kvinnor/män: 104/102 

Medelålder: - 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick ryggkirurgi 

(TLIF) mellan 2009 och 2013.  

Exklusionskriterier: 

Cervikala ingrepp, endast lumbar 

dekompression, kirurgi på flera olika 

nivåer av ryggen eller en revision av 

TLIF. 

 

Statistisk analys: 

Student t-test 

Fischers exakta test 

Wilcoxon rangsummetest 

  

Läkemedlen fenylefrin och neostigmin 

associerades med ökad risk för POUR. 

 POUR: postoperativ urinretention 
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14 
  

Patel, J. A., 
Kaufman, A. S., 
Howard, R. S., 

Rodriguez, C. J., 
& Jessie, E. M. 

  
2015 

  
Risk factors for urinary retention after 

laparoscopic inguinal hernia repairs. 
  

Surgical Endoscopy, 207(2) 
s. 3140–3145 

  
USA 

  

Att utreda incidens av POUR hos alla som 

kommer till en single-institution efter 

laparoskopisk ljumskbråckkirurgi. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på utfallsmått. 

Utan kontrollgrupp. 

 

Antal: 340 

Kvinnor/män: - 

Medelålder: - 

  

Inklusionskriterier: 

18 år och äldre. 

Patienter som genomgick laparoskopisk 

ljumskbråckoperation mellan januari 2010 

och december 2013 på Walter Reed 

National Center, Bethesda, Maryland. 

Exklusionskriterier: 

- 

 

Statistisk analys: 

Wilcoxon rangsummetest 

Fischers exakta test 

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  

Riskfaktorer som identifierades var ålder 

högre än 50 år och postoperativ användning 

av morfin eller motsvarande preparat, mer 

än 6,5 mg. 

 POUR: postoperativ urinretention 
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15 

  
Sivasankaran, M. V., 

Pham, T., 
& Divino, C. M. 

  
2014 

  
Incidence and risk factors for urinary 

retention following laparoscopic inguinal 

hernia repair. 
  

The American Journal of Surgery, 207(2) 
 s. 288–292 

  
USA 

  

Att bestämma incidens av POUR och 

utvärdera olika riskfaktorer som kan 

associeras med utvecklandet av POUR hos 

patienter som har genomgått laparoskopisk 

ljumskbråckoperation. 

  

Metod och design: Kvantitativ, retrospektiv 

insamling av data från journaler för att hitta 

värden på utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

 

Antal: 350 

Kvinnor/män: 11/339 

Medelålder: 48,7 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick laparoskopisk 

ljumskbråckoperation på Mount Sinai 

Medical Center mellan 2007 till 2011. 

Exklusionskriterier: 

- 

 

Statistisk analys: 

Univariabel logistisk regressionsanalys 

Multivariabel logistic regressionsanalys 

X
2  

t-test för oberoende variabler 

  

Riskfaktorer som identifierades var ålder 

över 60 år, tidigare BPH och anestesitid två 

timmar eller längre. 

 POUR: postoperativ urinretention, BPH: benign prostatahyperplasi 
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16 

 
Tischler, E. H., 
Restrepo, C., 

Oh, J., 
Matthews, C. N., 

Chen, A. F., 
& Parvizi, J. 

  

2016 
  

Urinary Retention is Rare After Total 

Joint Arthroplasty When Using 

Opioid-Free Regional Anesthesia. 
  

The Journal of Arthropasty, 31(2)  
s. 480–483 

  
USA 

  

Att bestämma incidens och riskfaktorer 

för POUR hos patienter i denna 

population. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv kohortstudie. Insamling av 

data från journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

  

Antal: 842 

Kvinnor/män: 555/287 

Medelålder: 66,8 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick led- eller 

höftartroplastik mellan januari 2012 och 

september 2014. 

Exklusionskriterier: 

Revision av total ledartroplastik, 

intraoperativ urinkateter. 

 

Statistisk analys: 

X
2  

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  

Riskfaktorer som identifierades var 

tidigare BPH, njursjukdom, lång 

operationstid och ålder över 67 år. 

 POUR: postoperativ urinretention, BPH: benign prostatahyperplasi 
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17 

 
Wu, A. K., 

Auerbach, A. D., 
& Aaronson, D. S. 

  
2012 

  
National incidence and outcomes of 

postoperative urinary retention in the 

Surgical Care Improvement Project. 
  

The American Journal of Surgery, 

204(2)  
s. 167–171 

  
USA 

  

Att beskriva den nationella incidensen av 

POUR och associationen med 

patientfaktorer och utfall. 

  

Metod och design: Kvantitativ, 

retrospektiv insamling av data från 

journaler för att hitta värden på 

utfallsmått. Utan kontrollgrupp. 

Tvärsektionell studie. 

   

Antal: 2 077 045 

Kvinnor/män: 1 291 906/785 139 

Medelålder: 62,1 

  

Inklusionskriterier: 

Patienter som genomgick CABG, 

vaskulär kirurgi, höft- och knäartroplastik, 

hysterektomi, andra hjärtkirurgier och 

kolonkirurgi under 2007. 

Exklusionskriterier: 

- 

 

Statistisk analys: 

Student t-test 

X
2  

Multivariabel logistisk regressionsanalys 

  

Ålder och kön identifierades som 

riskfaktorer. 

POUR: postoperativ urinretention, CABG: kranskärlsoperation 


