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SAMMANFATTNING 
 

Sjukhusinfektioner förlänger vårdtiden och fördyrar vården samt innebär ett 

ökat lidande för patienten. Urinvägsinfektion (UVI) är den vanligaste 

vårdrelaterade infektionen. Behandling med kateter à démeur (KAD) är 

omfattande inom akutsjukvården. KAD anses vara den främsta orsaken till 

vårdrelaterad UVI.  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer i sjuksköterskans arbete 

som påverkar incidensen för utvecklandet av kateterassocierad UVI. 

 Underlaget för resultatet utgörs av 24 vetenskapliga artiklar som på manuell 

och systematisk väg söktes i databaser. Analysen av artiklarna resulterade i sju 

ämnesområden som utgör delarna i resultatet. De sju ämnesområdena var: 

metoder/tekniker vid insättande av KAD, tidsaspekten, dränagesystem, 

bemanningsfaktorer, utbildning, hygienaspekter hos personal, riskfaktorer för 

att utveckla UVI. 

Resultatet visar bland annat på att det inte finns belägg för att använda steril metod vid 

kateterisering, att kateteriseringstiden bör vara så kort som möjligt, handdesinfektion mellan 

arbetsmomenten minskar infektionsfrekvensen, hög ålder och kvinnligt kön i kombination 

med tid ökar risken för UVI samt att återkommande utbildning angående katetervård bör 

eftersträvas. 

 Ytterligare forskning inom ämnet, framför allt ur ett omvårdnadsperspektiv, är önskvärt för 

ett fortsatt arbete för en evidensbaserad vård. 

 

 

Nyckelord: omvårdnad, prevention, urinkateter, urinvägsinfektion 
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1. INLEDNING 
Urinvägsinfektioner hos patienter med KAD är ett problem som frekvent förekommer på 

vårdavdelningar. Vi har ofta kommit i kontakt med detta. Framför allt ger UVI obehag för 

patienten i form av feber, täta trängningar, grumlig och illaluktande urin samt nedsatt 

allmäntillstånd (Ericson & Ericson, 1996). En UVI kan sedermera leda till komplikationer som 

kan få allvarliga följder för patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

I vårt dagliga arbete utför vi vissa moment inom katetervården som inte grundar sig på 

evidens, exempelvis att låta katetern sitta kvar över helgen för att på så sätt minska 

arbetsbelastningen för den reducerade personalbemanningen på avdelningen. Detta känns som ett 

angeläget ämne som vi önskar mer kunskap i, för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård 

utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Uppsatsen riktar sig till vårdpersonal som kommer i 

kontakt med urinkatetrar i sitt omvårdnadsarbete. 

 
2. BAKGRUND 

2.1. Sjukhusinfektioner 
Socialstyrelsen skriver i sin rapport, Att förebygga infektioner i vården II (1998:12, s. 15), att 

sjukhusinfektioner definieras som: 

”… varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller 

behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband 

med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas 

under eller efter vården. Med sjukhusinfektion avses även infektionstillstånd som personal 

ådragit sig till följd av arbetet.” 

 

Den mest omfattande litteraturen angående sjukhusinfektioner kommer från USA. Där visar sig 

UVI vara den vanligaste sjukhusinfektionen (27,2 %). Det finns dessvärre inte så mycket skrivet 

inom detta område från Sverige. Förekomsten av sjukhusinfektioner tycks emellertid vara relativt 

likartad i de flesta i-länder med liknande samhällsekonomi och medicinsk standard. 

Sjukhusinfektioner förlänger vårdtiden och fördyrar vården (Socialstyrelsen, 1998). 
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2.2. Bakteriologi 
En urinvägsinfektion är vanligen uppåtstigande, bakterierna kommer via urinröret. Störst risk 

löper kvinnor eftersom deras korta urinrör gör det lätt för bakterierna från tarmfloran att ta sig in i 

urinblåsan. Efter miktion är resturinen i regel en till några ml, de bakterier som lyckas ta sig in i 

blåsan spolas vanligen ut igen av nybildad steril urin eller förstörs av blåsslemhinnans celler. 

Dessa försvarsmekanismer kan av vissa bakteriestammar slås ut, Escherichia coli (E. coli) som 

alla har i tarmfloran, är ett exempel på en sådan bakterie som är extra benägen att orsaka UVI 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.3. Vårdrelaterad urinvägsinfektion 
Urinen hos en människa är normalt steril, men utgör dock ett utmärkt näringssubstrat för 

bakterier. Bakterierna kan snabbt växa till om de lyckas tränga upp i urinvägarna. För att ställa 

diagnosen vårdrelaterad UVI (VUVI), krävs en negativ urinodling som tagits i samband med 

inskrivningen och att bakterieuri påvisas senare under vårdtiden. För rutinmässig registrering av 

VUVI, accepterar även Socialstyrelsen bakterieuri på tredje vårddygnet eller senare, utan 

föregående negativ odling (Socialstyrelsen, 1998). 

Minst var tionde patient som tas in på sjukhus beräknas hamna i riskzonen för VUVI, främst 

p.g.a. att de behandlas med kvarliggande kateter för dränage av urinen (Socialstyrelsen, 1998). 

KAD är den vanligaste orsaken till VUVI och står för ca 90 % av infektionerna. Denna infektion 

bör inte ses som ofarlig och endast som en ytlig kolonisation av urinvägarna utan ska istället, hos 

KAD-patienten, ses som en tänkbart allvarlig infektion som kan leda till flertalet komplikationer. 

Uretrit, trötthet och passivitet kan sedermera leda till sängläge och ytterligare immobilisering 

med pneumoni och trombos till följd (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.4. Riskfaktorer för vårdrelaterad urinvägsinfektion    
Riskfaktorer för VUVI är faktorer som ökar mängden resturin t.ex. konstant sängläge, 

avflödeshinder, blåsdivertiklar och andra urologiska abnormiteter. Hos äldre kvinnor leder 

östrogenbristen till försvagning av vaginans slemhinna och rubbning av mikrofloran. 

Laktobacillerna som ger ett lågt pH i vaginalsekretet försvinner och detta gör vagina och 

uretramynningen mottaglig för invasion av tarmbakterier som E. coli och sedan UVI som följd 

(Socialstyrelsen, 1998; Socialstyrelsen, 2005). 
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2.5. Förekomst av KAD 
Inom akutsjukvården är idag behandling med KAD omfattande, men tyvärr är den många gånger 

både onödig och för lång. Åtskilliga fall av VUVI skulle med andra ord kunna undvikas 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Indikationer för att lägga in en kateter kan exempelvis vara operationer i samband med stora 

blodförluster, operationer som pågår längre än fem timmar från senaste blåstömning eller vid 

mätning av timdiures (Almås, 2004). Vid operationer med spinal- eller epiduralanestesi kan 

kateter också vara indicerat eftersom denna typ av anestesi, oavsett om lokalanestesimedel eller 

morfin ges, påverkar blåsfunktionen och patienten saknar blåsreflex och känner sedermera inga 

trängningar (Rawal, 2004). 

 

Ökad risk för bakterieuri uppstår redan efter en enstaka kateterisering, förvisso endast med en 

procent hos en fullt frisk person men ökar till tio procent för en sängliggande patient. I början av 

kateteriseringen ökar risken för bakterieuri med upp till tio procent per varje KAD-dygn och efter 

tre veckor riskerar minst 90 procent av patienterna bakterieuri (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.6. Katetertyp 
Vid val av katetermaterial bör hänsyn tas till beräknad liggtid och priset på katetern. Inför 

operation där katetern endast beräknas ligga några timmar, kan en billig kateter väljas. Då 

katetern beräknas ligga längre än 24 timmar finns nya katetrar som ytbehandlats med 

antibakteriella ämnen, framför allt med silverjoner. Korttidsstudier har visat att denna typ av 

kateter reducerar risken för bakterieuri med 50-75 procent i jämförelse med en standard latex-

hydrogel kateter. Trots att katetern är dyrare, har det visat sig att den silver/ädelmetall behandlade 

katetern är mer kostnadseffektiv, då den minskar antalet onödiga vårddygn relaterat till VUVI 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.7. Alternativa metoder 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är KAD den övervägande orsaken till VUVI och överanvändandet 

är stort, därför bör andra former för urinuppsamling och blåstömning betänkas, i den mån det går. 

 Vid urininkontinens ska patienten i första hand toalett-träna och alternativ till detta är då blöjor 

eller uridom. Både blöjor och uridom medför lägre risk för VUVI än KAD. Vid behandling av 
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bl.a. urinretention kan man under en begränsad tidsperiod använda sig av ren intermittent 

kateterisering – RIK – självkateterisering. Denna metod minskar risken för VUVI och bör även 

användas postoperativt istället för korttids-KAD. Vid långtids/livstids-KAD bör man istället välja 

suprapubiskt dränage. En liten kateter förs då in via bukväggen och placeras i urinblåsan 

(Socialstyrelsen, 2005). Komforten för patienten blir betydligt bättre och risken för VUVI är 

avsevärt mycket lägre i jämförelse med en standard KAD (Niël-Weise, & van den Broek, 2005a; 

Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.8. Omvårdnad 
Inläggning av urinkateter skall ordineras av läkare och journalföras med datum för behandlingens 

början och slut, samt anledning till kateterisering. Behovet av kateter bör fortlöpande omprövas 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Omvårdnadshandlingar dokumenteras i patientens journal, detta är sjuksköterskan ansvarig för 

enligt SOSFS 1993:20 (Socialstyrelsen, 1993). 

 Ämnet omvårdnad inbegriper inte antibiotikabehandling utan detta ordineras av läkare och 

faller sålunda utanför ramarna för denna uppsats. 

 

2.9. Definitioner 
Urinvägsinfektion –  

 

”Termen urinvägsinfektion (UVI) omfattar olika infektioner som drabbar urinvägarna. 

Varje infektionstyp har sina särdrag vad gäller etiologi, epidemiologi, patofysiologi, 

diagnostik, behandling och prognos. Symtomatologin och svårighetsgraden är mycket 

skiftande. Karakteristiskt för dessa tillstånd är att bakterier tillväxer i urinen (bakteriuri) 

och invaderar underliggande vävnader i varierande utsträckning. I begreppet UVI 

inkluderas ej sexuellt överförda sjukdomar.” (Aspevall, & Hallander, 2000. s.9) 

 

Short-term (korttid) – definieras som upp till och med 14 dagar (Brosnahan, Jull och Tracy, 

2004, Dunn, 2000, i Griffiths, & Fernandez, 2005 samt Niël-Weise, & van den Broek 2005 a och 

b), alternativt hur de olika forskarna, i de artiklarna som granskats, definierat short-term i sina 

studier (Brosnahan, Jull och Tracy, 2004). 
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Long-term (långtid) – Jamison, Maguire och McCann (2004) definierar long-term som mer än 3 

månader. 

Niël-Weise och van den Broek (2005 c) definierar long-term som mer än 14 dagar.  

 

Kateterisering enligt steril metod – Enligt The Joanna Briggs Institute (2000) innefattar steril 

metod kirurgisk tvätt, sterila handskar, strikt aseptisk teknik, savlon lösning (klorhexidin och 

cetrimide), sterilt kateterset, lignocaine och sterilt vatten att fylla ballongen med. 

Björkman och Karlsson (2001) – Kateterisering enligt steril rutin innebär att alla tillbehör ska 

vara sterila, eftersom ingreppet alltid innebär risk för att bakterier förs in i urinvägarna med 

katetern. 

 

Kateterisering enligt ren metod – Enligt The Joanna Briggs Institute (2000) innebär ren metod 

handtvätt med tvål och vatten, icke sterila handskar, genitalia tvättas med kranvatten, inget 

kateterset och ballongen fylls med kranvatten. 

Björkman och Karlsson (2001) – Renrutiner fungerar olika från klinik till klinik enligt direktiv 

från chefsöverläkaren eller motsvarande. Kateteriseringen går till i princip på samma sätt som 

beskrivits enligt sterilmetoden. Tillbehören skiljer sig något och metoden utesluter sterila 

kateteriseringsset. 

 

3. SYFTE  
Syftet med denna studie är att: Beskriva faktorer i sjuksköterskans arbete som påverkar 

incidensen för utvecklandet av kateterassocierad UVI. 

 

4. METOD 

4.1. Sökstrategi 
Metoden som använts i arbetet är en systematisk deskriptiv litteraturstudie och böckerna som 

använts som stöd för att genomföra studien är Polit och Beck (2004), samt Forsberg och 

Wengström (2004). Relevant litteratur har sökts fram elektroniskt/systematiskt i olika databaser. 

Det som Polit och Beck (2004) benämner som elektronisk sökning kallar Forsberg och 

Wengström (2004) systematisk sökning.  
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Aktuella databaser var Amed, Cinahl, Medline, MedlinePubmed och PsycINFO. Sökorden har 

varit följande: Nursing, Prevention, Urinary Catheterization och Urinary Tract Infection/s. 

Sökorden har först behandlats vart och ett för sig, för att sedan kombineras i olika konstellationer. 

Sökningen har överförts mellan de olika databaserna genom ”byte av databas”. Vid ett flertal 

tillfällen vid sökningarna kom samma artiklar upp i de olika databaserna, därutav ett större antal 

artiklar i sökmatrisen än vad som egentligen ingår i studien. Hela den systematiska sökningen 

presenteras i en sökmatris, bilaga 1.   

Manuell sökning har gjorts utifrån referenslistorna i den funna litteraturen, samt har sökningar 

på ytterligare artiklar av redan funna författare gjorts, vilket gav fyra artiklar.  

 

4.2. Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts under sökandets gång: artiklar skrivna på engelska, not 

intermittent, not antibiotics och not children. Några av artiklarna tar upp KAD och UVI vid 

specifika operationer eller tillstånd, dessa har ändock bedömts som relevanta för syftet och inga 

ytterligare avgränsningar har gjorts gällande patientkategorier. Avgränsningar har också gjorts till 

vetenskapliga originalartiklar publicerade från 1990 och framåt, således har inga review artiklar 

använts. 

 

4.3. Urval 
Först lästes artiklarnas titlar igenom för att ta reda på om de var relevanta för syftet och i vissa 

fall lästes även abstracten till de artiklar som verkade vara utav intresse. Ett första urval gjordes 

och de artiklar som verkade svara på litteraturstudiens syfte lästes igenom i sin helhet. Därefter 

gjordes ett andra urval utifrån de artiklar som fortfarande verkade vara relevanta, dessa har 

bearbetats ytterligare och valdes ut för att användas i litteraturstudien.   

Artiklar som visade sig enbart handla om långtidsanvändande av KAD har exkluderats i första 

eller andra urvalet, så även artiklar med inriktning på medicinska aspekter, exempelvis val av 

antibiotika. Artiklar som handlade om tranbärsjuice exkluderades, då de funna artiklarna inte 

behandlade patienter med KAD. 
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4.4. Värdering 
För kvalitetsbedömning av artiklarna användes Polit och Becks (2004, s 107) 

granskningsprotokoll. Med utgångspunkt i deras bok har de kvantitativa och den kvalitativa 

studien bedömts med avseende på relevans och trovärdighet. Slutligen återstod 24 artiklar, vilket 

resultatet sedan baserats på. Dessa är samlade i en artikelmatris i bilaga 2. 

Artiklarna under varje rubrik i resultatet presenteras i fallande ordning utifrån de som 

värderats högst, RCT med stor population presenteras sålunda före en icke-experimentell studie 

med liten population. 

 

4.5. Bearbetning och analys 
Artiklarna lästes igenom och relevanta delar ur innehållet i artiklarna sammanfattades i 

artikelmatrisen. Därefter gjordes ytterliggare en sammanställning av artiklarna där vikten lades på 

resultaten, för att på ett lättöverskådligt sätt kunna se vad som var viktigt beträffande 

litteraturstudiens syfte. Utifrån denna syntes kunde sedan sju teman urskiljas och dessa ligger 

sedermera till grund för strukturen och bildar även underrubrikerna i resultatet. 

 

5. RESULTAT 

5.1. Metoder/tekniker vid insättande av KAD 
Webster, Hood, Burridge, Doidge och Phillips et al (2001) testade hypotesen att ingen skillnad 

förelåg beträffande UVI oavsett om tvätt gjordes med klorhexidin eller vatten före kateterisering. 

Studien (n=506) visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna, 8,2 

% (n=253) i vattengruppen och 9,2 % (n=253) i den antiseptiska gruppen hade UVI. I denna 

studie togs urinodling 24 timmar efter kateteriseringen. 

Carapeti, Andrews och Bentley (1994) fann att det inte förelåg någon signifikant skillnad 

beträffande UVI oavsett om steril eller ren metod användes (n=162) vid kateteriseringen, 9,5 % 

(n=74) respektive 11 % (n=82). Urinodling togs i samband med insättandet av KAD samt efter 

tre dagar. Kateteriseringarna i denna studie utfördes efter anestesin inducerats. 

Pickard och Grundy (1996) undersökte (n=46) hur incidensen av UVI påverkades om man 

använde en längre (n=25) eller kortare (n=21) steril metod vid kateterisering. Ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas. 
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Bridger (1997) intervjuade tolv sjuksköterskor vilka berättade att de flesta kateteriseringar 

utfördes i operationssalens sterila miljö. De ansåg även att en aseptisk metod bör eftersträvas.  

 

5.2. Tidsaspekten 
Benoist, Panis, Denet, Mauvais och Mariani et al (1999), Hakvoort, Elberink, Vollebrekt, Van 

der Ploeg och Emanuel (2004), Puri, Mishra, Mandal, Murthy och Thakur et al (2002) samt Al-

Helali, Al-Asmary, Abdel-Fattah, Al-Jabban, och Al-Bamri (2004) har alla studerat 

kateteriseringstidens betydelse för utvecklandet av UVI. 

 Benoist et al (1999) visade i sin studie (n=132) att 20 % av patienterna som hade KAD i en 

dag (n=64) utvecklade UVI jämfört med 42 % av patienterna som hade KAD i fem dagar (n= 62). 

Man såg även att för männen var det ingen skillnad i UVI incidensen mellan de båda grupperna, 

men hos kvinnorna var det en signifikant högre andel som utvecklade UVI i 5-dagarsgruppen, 51 

% kontra 26 %. Även Hakvoort et al (2004) påvisade en signifikant skillnad i UVI frekvensen 

hos patienter (n=100) med KAD en (n=50) respektive fem (n=50) dagar, 4 % respektive 40 % 

hade positiv urinodling.  

 Puri et al (2002) undersökte patienter som varit kateteriserade i mer än 48 timmar. Bland dessa 

utvecklade 8,5 % (n=800) av patienterna UVI. Tjugosex procent av de som utvecklade UVI 

gjorde det inom en vecka,  30,9 % inom 10 dagar och resterande senare än 10 dagar. 

 Al- Helali et al (2004) fann i undersökningen (n=824) att risken att utveckla UVI var tre 

gånger så stor för de patienter som hade KAD tre dagar eller längre än hos de patienter som hade 

KAD kortare än tre dagar.  

 

Både Huang, Wann, Lin, Kunin och Kung et al (2004) och Bridger (1997) beskrev att 

sjuksköterskor påminner läkarna om att det är dags att avveckla KADn. Huang et al (2004) fann 

att när sjuksköterskorna påminde läkarna varje dag om att KADn borde avlägsnas efter fem 

dagar, minskade kateteriseringstiden från 7,0 ± 1,1 dagar till 4,6 ± 0,7, då sjönk också de 

vårdrelaterade urinvägsinfektionerna från 11,5 ± 3,1 till 8,3 ± 2,5 per 1000 kateterdygn (kontroll 

n=3129, intervention n=3168). Sjuksköterskorna som Bridger (1997) intervjuat upplevde att de 

fick påminna läkarna om katetrarna för att patienterna skulle bli av med katetrarna så fort som 

möjligt. 
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5.3. Dränagesystem 
Huth, Burke, Larsen, Classen och Stevens (1992) undersökte om det var någon fördel att tejpa 

kopplingen mellan kateter och dränagepåsen. 

 

 I Studien tejpades 903 patienters dränagepåse och kateter ihop, 837 patienter utgjorde 

kontrollgruppen, för vilka kateterkopplingen inte tejpades. Inga signifikanta skillnader 

beträffande UVI frekvensen mellan de båda grupperna kunde påvisas. 

 Leone, Garnier, Dubuc, Bimar och Martin (2001) och Leone, Garnier, Antonini, Bimar och 

Albanèse et al (2003) jämförde ett öppet tvåkammar dränagesystem utan filter och 

backflödesstopp (2001 n= 113 och 2003 n=149), med ett komplext slutet dränagesystem (2001 n 

=111 och 2003 n = 162) och fann att det inte var någon signifikant skillnad i UVI frekvensen.  

 Keerasuntonpong Thearawiboon, Panthawanan, Judaeng och Kachintorn et al (2003) jämförde 

i sin studie (n=153) byte av kateterpåse var tredje dag (n= 79) versus vid behov (n= 74), det 

framkom dock ingen signifikant skillnad mellan de två olika rutinerna beträffande UVI 

frekvensen, varken gällande symtomgivande och icke symtomgivande UVI. 

Sjuksköterskorna i Bridgers (1997) studie ansåg att slutna dränagesystem var att föredra för att 

minska risken för UVI. 

 

5.4. Bemanningsfaktorer 
Sujijantararat, Booth och Lindsey (2005) fann i sin studie med 389 deltagare att sjukhusrelaterad 

urinvägsinfektion korrelerar negativt med antalet omvårdnadstimmar per patient och dag. När 

antalet omvårdnadstimmar per patient och dag ökade, minskade antalet UVI uppkomna under 

vårdtiden. Antalet omvårdnadstimmar per patient räknades ut på följande sätt: Antalet personal 

per arbetspass multiplicerat med åtta timmar dividerat med antalet patienter på vårdavdelningen. 

Något samband mellan andelen sjuksköterskor i förhållande till annan omvårdnadspersonal och 

UVI kunde ej påvisas. 

 McGillis Hall, Doran och Pink (2004) studerade (n=203) om det fanns något samband mellan 

andelen sjuksköterskor i förhållande till undersköterskor och sjukvårdsbiträden och förekomsten 

av UVI. Man kunde emellertid inte påvisa något sådant samband. Inte heller sjuksköterskornas 

erfarenhet påverkade incidensen av UVI.  
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Bridger (1997) fann att låg personalbemanning och bristen på tid upplevdes som ett hinder i 

arbetet med att förebygga UVI. Många ville undervisa patienterna angående katetervård men 

tiden fanns inte.  

 

5.5. Utbildning 
Roe (1990) visade att utbildning av patienter (n=45) och vårdare, beträffande handtvätt vid 

hantering av kateter och dränagesystemet, ledde till förbättringar men att vid uppföljningen fem 

månader senare hade handtvätten återgått till nivån som var före interventionen.  

 Rosenthal, Guzman och Safdar (2004) utbildade personalen på två intensivvårdsavdelningar 

beträffande undvikande av kompression av KADn genom att den ligger under benet, samt 

handtvätt. Personalen fick varje månad feed-back på sitt handlande. Personalens följsamhet med 

avseende på undvikande av kompression förbättrades från 83 % till 96 %. Följsamheten gällande 

handtvätt förbättrades från 23,1 % till 65,2 %. Kateterassocierade UVI (n=1301) minskade 

signifikant från 21,3 till 12,39 per 1000 kateterdagar.  

I Bridgers studie (1997) uttryckte sjuksköterskorna en önskan om kontinuerlig utbildning i 

katetervård, speciellt då ny personal ständigt anställdes. Även en önskan om ett mätinstrument, 

för att bedöma patienters risk för att utveckla UVI, uttrycktes. 

 

5.6. Hygienaspekter hos personal 
Hilburn, Hammond, Fendler och Groziak (2003) fann att när handdesinfektion användes sjönk 

den totala frekvensen sjukhusinfektioner med 36,1 %, UVI undersöktes emellertid inte specifikt, 

utan forskarna konstaterar bara att UVI och postoperativa sårinfektioner är de vanligaste 

infektionerna. 

 I studien av Fendler, Ali, Hammond, Lyons och Kelley et al (2002) framkom att när patienter 

med Foleykatetrar sköttes av vårdgivare som använt handdesinfektion mellan alla arbetsmoment 

minskar infektionsfrekvensen med 18,2 %. 

Rosenthal et al (2004) visade att undervisning beträffande handtvätt, vilket nämns ovan, ledde 

till en ökning i handtvättandet hos personalen från 23,1 % till 65,2 %. Under projektet minskade 

antalet kateterassocierade UVI signifikant från 21,3 % till 12,39 % per 1000 kateterdagar. 

Fryklund, Hæggman och Burman (1997) studerade överföringen av bakterier mellan patienter 

(n=40) med KAD som låg på samma sal jämfört med patienter som låg på olika salar eller delade 
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sal med en patient utan KAD. Forskarna fann att 15 (10 av dem som delade sal med en annan 

KAD patient och 5 av dem som inte gjorde det) patienter hade samma art och typ av bakterie. 

Detta tyder på en överföring mellan KAD-patienterna. Det observerade antalet 

bakterieöverföringar mellan patienter, var tre gånger så stort inom salen än mellan salarna. 

Bridger (1997) fann i sin studie att sjuksköterskorna var medvetna om vikten av att använda 

handskar i katetervården och även vikten av att byta handskar och att tvätta händerna mellan 

patienterna. I praktiken fungerade dock detta otillfredsställande.  

 

5.7. Riskfaktorer för att utveckla UVI 
Di Pietrantonj, Ferrara och Lomolino (2004), Sartor, Delchambre, Pascal, Drancourt och De 

Micco et al (2005) och Zotti, Messori, Charrier, Arditi och Argentero et al (2004) fann alla att  

KAD är en risk för utvecklandet av UVI. 

 Di Pietrantonj et al (2004) uppger att KAD är den huvudsakliga riskfaktorn för UVI. Zotti et al 

(2004) fann i sin studie med 9467 deltagare ett klart signifikant samband mellan KAD och UVI.  

 Benoist et al (1999) såg att kvinnor hade en signifikant högre risk att utveckla UVI efter fem 

dagars kateterisering jämfört med kvinnor som hade kateter i en dag. Hos män sågs emellertid 

ingen signifikant skillnad. I samma studie kom det fram att de patienter i 1-dagars gruppen som 

behövde rekateteriseras utvecklade UVI i 63 % av fallen men endast 6 % av de som 

framgångsrikt bara behövde KAD i en dag. Al-Helali et al (2004) tar också upp att så få katetrar 

som möjligt minskar risken för UVI, d.v.s. rekateterisering ökar risken för UVI. 

Puri et al (2002) skriver i sitt resultat att faktorer som ökar risken för UVI-utvecklandet är 

kvinnligt kön, hög ålder och svår sjukdom.  I Carapeti et al (1994) studie utvecklade ingen patient 

under 55 år UVI. Även Zotti et al (2004) såg ett samband mellan ålder över 60 år och UVI.  

Wilde och Carrigan (2003) fann i sin studie med 24 deltagare ett signifikant samband mellan 

stopp i KADn och UVI samt mellan små urinmängder (<1200ml/dag) och UVI. 
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6. DISKUSSION 

6.1. Metoddiskussion 
Metoden genomfördes i form av en litteraturstudie, vilket ansågs lämpligt för syftet och 

uppsatsens storlek. En experimentell studie hade varit ett alternativ till denna litteraturstudie, en 

enda studie hade emellertid inte kunnat inbegripa hela det område som denna litteraturstudie 

spänner över. Omfattningen hade blivit större än vad som kan anses rimligt för en 10 poängs 

uppsats på C-nivå.  

Litteratursökning gjordes i de sex databaser som bedömdes vara de mest relevanta. Det kan 

inte uteslutas att ytterligare någon relevant artikel funnits om sökning gjorts i ännu fler databaser. 

De sökord som användes torde ha ringat in hela området som undersöktes. Sökkombinationer 

med upp till 294 sökresultat har lästs igenom, vilket vi gjorde för att ej gå miste om viktiga 

artiklar. I de flesta fall har endast titlarna lästs igenom vid sökresultatet, men då titlarna inte sa 

tillräckligt mycket om artiklarna eller då en artikel möjligen kunde vara av intresse, har även 

abstracten valts att läsas igenom. Valet att göra sökningar så långt tillbaks som 1990, gjordes då 

användandet av KAD inte är ett nytt påfund, samt att det var intressant att se utvecklingen över 

tid. 

Att värdera artiklarna utifrån granskningsprotokollet i Polit och Beck (2004, s. 107) ansågs 

lämpligt då både kvantitativa, såväl experimentella som icke-experimentella, och kvalitativa 

studier kunde granskas med hjälp av detta protokoll. Alla artiklar genomgick sålunda samma 

granskning.  

De valda artiklarna sammanfattades i artikelmatriser, vilket gav en god överblick och 

underlättade syntetiseringen av resultatet. Matriserna kan även ses som en service åt läsarna av 

uppsatsen.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
De ämnesområden som tas upp i resultatet; metoder/tekniker vid insättande av KAD, 

tidsaspekten, dränage system, bemanningsfaktorer, utbildning, hygienaspekter hos personal samt 

riskfaktorer för att utveckla UVI, är de teman som berör sjuksköterskans ansvarsområde. Vissa 

undersökningar berör flera av ämnesområdena t ex Rosenthal et al (2004), Carapeti et al (1994) 

och Bridger (1997). Sjuksköterskorna i Bridgers studie har uppfattningar angående katetervård 
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utifrån erfarenheter och inte evidens. Det som sjuksköterskorna i Bridgers studie ger uttryck för 

är åsikter som vi känner igen från oss själva och våra kollegor i vår kliniska verksamhet.  

Barn är inkluderade i vissa studier, så kallade punktprevalens studier, Al-Helali et al (2004), 

Di Pietrantonj et al (2004) och Sartor et al (2005), där alla patienter som vårdats vid en viss 

tidpunkt inkluderades. Detta har troligen ingen betydelse för resultatet i de aktuella studierna, 

eftersom studierna ej genomförts på barnsjukhus. I Benoist et als (1999) studie är den yngsta 

patienten femton år, medelåldern på patienterna är dock 55 år. Keerasuntongpong et al (2003) 

inkluderade patienter över 12 år, medelåldern på patienterna var dock 59,3 respektive 57,9 i de 

båda grupperna. Det rör sig således inte om studier av barn. 

I Roes (1990) studie är hälften av patienterna långtidsanvändare av KAD. Då studiens fokus 

ligger på effekten av utbildning av patienter och vårdare, har vi ändå bedömt artikeln som 

relevant för resultatet. Även Wilde och Carrigan (2003) har tittat på patienter med långtids KAD 

och har studerat riskfaktorer för UVI. Stopp i katetern och små urinmängder är problem som även 

drabbar patienter som har KAD kort tid. Studien hade en population på endast 24 patienter varför 

det är tveksamt om resultatet är överförbart på andra grupper. Vi har emellertid inte funnit någon 

annan studie som tittat på dessa riskfaktorer, varför vi valt att ta med artikeln.  

 

6.2.1. Metoder/tekniker vid insättande av KAD 
Beträffande metoder och tekniker för insättande av KAD tycks det inte föreligga någon 

signifikant skillnad i UVI incidensen oavsett om ren eller steril metod används (Carapeti et al 

1994) eller om underlivstvätt före kateteriseringen sker med klorhexidin eller vatten (Webster et 

al, 2001). På de vårdavdelningar där författarna är verksamma utförs kateterisering enligt ren 

metod. Underlivstvätten utförs dock med klorhexidinbaserad tvål. Populationen i studien av 

Webster et al (2001) utgjordes av gravida kvinnor och urinodlingen togs redan efter 24 timmar. 

Oklart är hur dessa faktorer påverkat resultatet. Möjligen hade en skillnad mellan grupperna setts 

om urinodling tagits efter tre dygn eller om populationen hade varit mer heterogen. 

 I Pickard och Grundys (1996) studie jämförs två sterila metoder och i resultatet framkommer 

ingen signifikant skillnad. Den längre sterila metoden är alltså inte mer effektiv. Frågan är om det 

verkligen är så eller om studien helt enkelt är för liten (n=46)? Ingen studie vi hittat talar dock för 

sterilmetod. En steril metod är dessutom dyrare på grund av den utrustningen som används. 



 

   16  

Vår erfarenhet är att KAD sätts på vårdavdelning i de flesta fall. Intressant vore att göra en studie 

om platsen för insättandet av KAD, operationsavdelning kontra vårdavdelning, påverkar risken 

för UVI. Utifrån resultaten vi redovisat om insättandet av KAD, kan man fundera kring huruvida 

det är vid insättandet av katetern som bakterier kommer in i urinen och orsakar UVI. 

 

6.2.2. Tidsaspekten 
Benoist (1999) visar ingen signifikant skillnad i vårdtid relaterat till hur länge KAD sitter. I 

studien framkommer även att tidsaspekten i större utsträckning påverkar risken för att utveckla 

UVI hos kvinnor än hos män. Kvinnorna i 5-dagars gruppen löpte en signifikant högre risk än de 

i 1-dagars gruppen. Forskarna drog slutsatsen att de flesta patienter som opererades för 

rektumresektion kunde bli av med katetern redan efter en dag och att UVI-frekvensen dessutom 

var låg. Detta stämmer överens med Al-Helali et al (2004) som fann att risken att utveckla UVI 

var tre gånger så stor som för dem som hade KAD mer än tre dagar, än för patienter som endast 

hade KAD i mindre än tre dagar. 

Enligt Puri et al (2002) är den största risken att utveckla UVI hos den kateteriserade patienten 

antalet dagar med KAD, risken ökar alltså med antalet dagar. I Hakvoort et als (2004) studie ses 

en skillnad på tre dygn på medelkateteriseringstiden mellan de båda grupperna. UVI frekvensen 

skiljer så mycket som 4 % respektive 40 % mellan de båda grupperna.  

Alla ovanstående studier visar på den stora betydelse som tidsaspekten har för utvecklandet av 

UVI. Detta ger oss mandat att säga att inga katetrar ska sitta kvar extra länge för personalens 

bekvämlighet. Kateter får inte vara lösningen på den låga bemanningen under helgerna. Detta 

styrks av Socialstyrelsen (2005) som skriver att i början av kateteriseringen ökar risken för 

bakterieuri med 10 % per KAD-dygn.  

 

6.2.3. Dränagesystem 
Keerasuntonpong et al (2003) genomförde sin studie på ett universitetssjukhus i Thailand där 

man hade som rutin att byta dränagepåsen var tredje dag. Då evidens för detta byte ej fanns, 

genomfördes studien där man tittade på tredagarsbyte versus inget byte (d.v.s. vid behov), 

gällande UVI-frekvensen. I resultatet framkom att UVI-frekvensen var lägre i gruppen med inget 

byte, men skillnaden var ej statistiskt signifikant då populationen var relativt liten (n=153), varför 

man inte kunde dra denna slutsats. 
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Studien bidrog dock till att sjukhuset ändrade sina rutiner från att ha haft ett tredagarsbyte till att 

byta dränagepåsen vid behov eller vid KAD-byte. Genom detta hoppades man kunna spara både 

tid för personalen och pengar. 

 

6.2.4. Bemanningsfaktorer 
McGillis Hall et al (2004) tittade på sambandet mellan sjuksköterskans erfarenhet och 

patientsäkerhet, inget samband framkommer dock. I samma studie behandlas det eventuella 

sambandet mellan olika personalsammansättningar och utvecklandet av UVI. Intressant är också 

detta att oerfarna sjuksköterskor ger vård som är lika säker för patienten som mer erfarna. Kanske 

kan det vara så att de oerfarna sjuksköterskornas noggrannhet uppväger bristen på rutin. Vi har 

dock inte funnit några belägg för dessa funderingar i litteraturen som denna uppsats grundar sig 

på. 

 

Att Sujijantararat et al (2004) fann att antalet omvårdnadstimmar per patient och dag korrelerade 

negativt med förekomsten av vårdrelaterade urinvägsinfektioner (d.v.s. ju fler omvårdnadstimmar 

per patient och dag desto färre UVI) torde vara ett intressant argument mot neddragningar i 

bemanningen på vårdavdelningar. Även Bridger (1997) tar upp problemet med låg 

personalbemanning och att detta påverkar det preventiva arbetet för UVI.   

Sjuksköterskorna ville undervisa patienterna i katetervård (Bridger 1997). De upplevde dock 

att de inte hade tid till detta. Detta känner författarna igen sig i. Undervisningen i katetervård till 

patienter med korttids kateter är i det närmaste obefintlig. Orsaken till detta kan dels vara 

tidsbrist, men även att riktlinjer angående vad denna information ska innehålla saknas.  

 

6.2.5. Utbildning 
I Roes (1990) artikel har utbildning av patienter och vårdare studerats. Utbildning gällande KAD-

vård, handtvätt före och efter tömning och detsamma vid påsbyte, bedrevs. Utbildning och tester 

ägde rum i tre steg, där man såg en signifikant förbättring gällande handhygienen. Följsamheten 

över tid var dessvärre sämre. Uppföljningen skedde efter fem månader och då hade förbättringen 

gått tillbaks. Detta kan ses som ett tecken på att undervisningen bör upprepas.  

I Rosenthal et als studie (2004) fick personalen feed-back på sitt beteende varje månad under 

det ett och ett halvt år som interventionen pågick. På så sätt hölls kunskapen aktuell och 
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personalen visste att de när som helst kunde bli observerade. Var det rädslan att bli uthängda om 

de gjorde fel, som ledde till förbättring, eller blev de helt enkelt bara påminda om vikten av att 

göra rätt? Var det frågan om bestraffning eller morot? För att få ett positivt lärandeklimat måste 

det poängteras att ett fel inte ska belastas den som gjorde felet, utan bör ses som en 

förbättringsmöjlighet. 

Sjuksköterskorna i Bridgers studie (1997) uttryckte ett behov av mätinstrument för att kunna 

uppskatta vilka patienter som är riskpatienter för att drabbas av UVI. För bedömning av risk för 

trycksår finns Norton skalan, men oss veterligen finns inget instrument för bedömning av UVI-

risk. 

 

6.2.6. Hygienaspekter hos personal 
I Bridgers studie (1997) syns tydliga tecken på dålig följsamhet. Sjuksköterskorna var väl 

medvetna om vikten av att använda handskar och en god handhygien mellan patienterna. I 

praktiken fungerade det dessvärre inte så. Även detta stämmer överens med vår kliniska 

erfarenhet. 

 Fendler et al (2002) visar handdesinfektionens effekt på UVI. Handdesinfektion fanns att tillgå 

på flera ställen på avdelningen och personalen instruerades att använda den mellan patienter, 

mellan procedurer och före läkemedelsadministrering.  Sjukhusinfektioner minskade signifikant 

när handdesinfektion används (Hilburn et al, 2003). Vi förmodar att då det totala antalet 

sjukhusinfektioner minskade, minskade även VUVI. De båda studierna visar tydligt vikten av att 

använda handsprit. Dessa flaskor med handdesinfektion ska finnas utspridda på hela avdelningen 

så att de alltid finns nära till hands. 

I Frykund et als studie (1997) behandlades spridning av bakterier mellan patienterna både 

inom och emellan salarna. Det som studien inte har tittat på är huruvida personalen desinfekterar 

händerna och byter handskar mellan patienterna.  

Är det personalen som sprider smittan eller sprids den på annan väg?  
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6.2.7. Riskfaktorer för att utveckla UVI 
Di Pietrantonj, et als (2004) studie visar att UVI är den vanligaste sjukhusrelaterade infektionen. 

Största risken att utveckla UVI är sålunda en KAD. I resultatet framkommer också att det är fler 

infektioner på medicinavdelningar än på kirurgavdelningar. Patienter med kateterassocierad UVI 

är dessutom generellt äldre på en medicinavdelning än på kirurgen. 

 Sartor et al (2005) visar att ålder över 70 år, KAD, längre sjukhusvistelse än tolv dagar, IVA 

vård och operation är signifikant associerat med sjukhusrelaterade infektioner. Någon specifik 

urskiljning av riskfaktorer för UVI görs emellertid inte.  

Al-Helali et al (2004) och Benoist et al (1999) har båda sett hur rekateterisering ökar risken för 

UVI. De patienter i Benoist et als studie som klarat den kortare kateteriseringstiden utan 

urinretention med rekateterisering som följd, har dock den lägsta UVI frekvensen. Den ökade 

risken för UVI som rekateterisering innebär bör ändock inte hindra oss i strävandet efter en så 

kort kateteriseringstid som möjligt  

 Wilde och Carrigan (2003) tar upp liten urinmängd som en riskfaktor för UVI. Vår kliniska 

erfarenhet säger oss att det är de äldre patienterna som har liten urinmängd. Detta kan motivera 

att vårdpersonal erbjuder dryck ofta för att öka vätskeintaget hos äldre patienter och till följd av 

detta, ökar även urinmängden. 

 

7. SLUTSATS 
I de utförda sökningarna framkom artiklar från alla världsdelar förutom Afrika. Trots att flera 

artiklar var från den anglosaxiska världen ger detta en bild av att problemet med UVI och KAD 

engagerar sjuksköterskor över hela världen. 

De slutsatser vi kan dra utifrån denna litteraturstudie är: Inget talar för steril metod, det som 

talar emot en steril metod är kostnaden. Kateteriseringstiden bör vara så kort som möjligt då 

risken för UVI ökar med antalet kateteriseringsdagar. När antalet omvårdnadstimmar per patient 

ökar, minskar frekvensen av UVI. Utbildning minskar incidensen av UVI och för att uppehålla 

förbättringen krävs att feed-back ges kontinuerligt. Handdesinfektion hos personalen  

minskar frekvensen av UVI.  Hög ålder och kvinnligt kön i kombination med kateteriseringstiden 

är, förutom det faktum att ha KAD, de största riskfaktorerna för att utveckla UVI.  

 Avslutningsvis anser vi att det är motiverat med ytterligare forskning inom detta ämne, 

framför allt forskning gjord utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
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       Bilaga1 
 SÖKMATRIS    

 AMED 1985 to nov 2005    

 2005-11-16 kl 09.00    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 

1. urinary tract infections.mp.    

 or Urinary tract infection 127   

2. Urinary catheterization/    

 or urinary catheretization.mp. 36   

3. Nursing/ or nursing.mp. 5678   

4. Prevention/ or prevention.mp. 6317   

5. 1 AND 2 7 1 0 

6. 5 AND 3 3 1 0 

7. 5 AND 4 0   

     

 Cinahl 1982 to nov 2005    

 2005-11-16 kl 09.30    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 

1. urinary tract infections.mp.    

 or Urinary tract infections/ 1907   

2. Urinary catheterization/    

 or urinary catheterization.mp. 1049   

3. Nursing/ or nursing.mp. 252848   

4. Prevention/ or prevention.mp. 27927   

5. 1 AND 2 248   

6. 5 AND 3 53 12 1 

7. 5 AND 4 31 9 0 

8. limit 5 to    

 (english and yr=”1990-2005”) 182   

9. 8 not intermittent.mp. 125   

10. 9 not antibiotics.mp. 108   

11. 10 not children.mp. 107 35 8 

     

     

 Medline 1996 to nov 2005    

 2005-11-16 kl 10.30    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 



 

    

1. urinary tract infections.mp.    

 or Urinary tract infections/ 6306   

2. Urinary catheterization/    

 or urinary catheterization.mp. 2331   

3. Nursing/ or nursing.mp. 108105   

4. Prevention/ or prevention.mp. 94640   

5. 1 AND 2 503   

6. 5 AND 3 66 16 3 

7. 5 AND 4 69 11 2 

8. 8. limit 5 to    

 (english and yr=”1990-2005”) 419   

9. 8 not intermittent.mp. 350   

10. 9 not antibiotics.mp. 307   

11. 10 not children.mp. 294 35 8 

12. 11 not 6 not 7 214 24 5 

     

 Medline In-Process & Other Non-Indexed 

Citations November 15, 2005  

   

 2005-11-17 kl 03.30    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 

1. urinary tract infections.mp.    

 or Urinary tract infections/ 139   

2. Urinary catheterization/    

 or urinary catheterization.mp. 5   

3. Nursing/ or nursing.mp. 1615   

4. Prevention/ or prevention.mp. 4825   

5. 1 AND 2 0   

6. 5 AND 3 0   

7. 5 AND 4 0   

     

 MedlinePubMed    

 2005-11-17 kl 04.30    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 

1. urinary tract infections 33787   

2. urinary catheterization 10296   

3. nursing 391052   

4. Prevention 712004   



 

    

5. 1 AND 2 2539   

6. 1 AND 2 not intermittent not    

 antibiotics Field: All Fields,    

 Limits: All Adult: 19+ years, Publication    

 Date from 1990/01/01, English, Humans 209 29 12 

7. 5 AND 3 286   

8. 5 AND 3 Field: All Fields,    

 Limits: All Adult: 19+ years, Publication    

 Date from 1990/01/01, English, Humans 54 10 6 

9. 5 AND 4 981   

10. 5 AND 4 Field: All Fields,    

 Limits: All Adult: 19+ years, Publication    

 Date from 1990/01/01, English, Humans 118 24 10 

     

 PsycINFO 1985 to November Week 1 2005    

 2005-11-17 kl 05.00    

# Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 

1. urinary tract infections.mp.    

 or Urinary tract infections/ 39   

2. Urinary catheterization/    

 or urinary catheterization.mp. 4 1 1 

3. Nursing/ or nursing.mp. 14928   

4. Prevention/ or prevention.mp. 33082   

5. 1 AND 2 0   

6. 5 AND 3 0   

7. 5 AND 4 0   
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           Bilaga nr 2                            
Artikelmatris                   
Författare  
Artikelns titel  
Tidskrift, år  
Land  

Syfte Metod  
 - Design  
 - Population 
 

Resultat 

 
Al-Helali, N., Al-Asmary, S., Abdel-
Fattah, M., Al-Jabban, T., & Al-Bamri, 
A-L. (2004). Epidemiologic Study of 
Nosocomial Urinary Tract Infections in 
Saudi Military Hospitals. Infection 
Control and Hospital Epidemiology, 
25:1004-1007. 
 

Saudi Arabien 

 

 

 

 
Att bedöma totalfrekvensen av 
nosokomiala infektioner och 
nosokomiala UVI och deras 
linjära tendenser under 5 år 
(1998-2002) samt att identifiera 
potentiella riskfaktorer hos 
inneliggande patienter som 
utvecklar nosokomiala UVI. 

 
Studien är kvantitativ, designen icke- 
experimentell, jämförande.  
Datainsamlingsmetod: Data hämtades ur 
patienternas journal. 
Data analyserades med hjälp av SPSS. 
Dessa genomfördes vid tre olika militärsjukhus 
i Saudi Arabien. 
Fall-kontrollstudien pågick mellan 1 augusti, 
2001 och 31 juli, 2003. 
Alla patienter som blev inlagda i minst 72 
timmar, på något av de tre sjukhusen, bedömdes 
som möjliga att inkluderas i studien. Av dessa 
patienter indelades de med UVI i fall-gruppen 
(206st) och de övriga patienterna i kontroll-
gruppen (618st). Det gick tre kontroll-patienter 
på varje fall-patient.  Båda grupperna 
representerades av kvinnor och män i åldrarna 
två dagar till 95 respektive 87 år. 
Dokumentationen på antal patienter och antal 
vårdrelaterade infektioner för varje månad, 
under perioden 1998 till 2002, granskades. 
 

 
I resultatet framkom att en sjukhusvistelse 
längre än tre veckor ökar risken för att 
utveckla en UVI i jämförelse med en 
vistelse kortare än en vecka. För patienter 
som var katetriserade i tre dagar eller 
längre, var risken tre gånger så stor att 
utveckla en UVI än för de som endast 
hade KAD mindre än tre dagar. 
Under studietiden såg man att UVI stod 
för 31,7 % av de vårdrelaterade 
infektionerna.  

 
Benoist S., Panis Y., Denet C., Mauvais 
F., Mariani P., & Valleur P. (1999). 
Optimal duration of urinary drainage 
after rectal resection: A randomized 
controlled trial. Suregery, 125:135-41. 
 
Frankrike 
 

 
Att jämföra 1 versus 5 dagars 
transuretral kateterisering efter 
rektalresektion, med särskild 
hänvisning till urinvägsinfektion 
och blåsretention.  

 
Studien är kvantitativ, designen experimentell 
och det är en randomiserad kontrollerad studie, 
den pågick från januari 1994 till juni 1997.  
Data analyserades med hjälp av SPSS. 
Patienter som skulle genomgå en 
rektumresektion valdes ut för eventuell 
inkludering i studien. Patienter inkluderades 
inte om de fick preoperativ antibiotika, förutom 
den intravenösa antibiotika som alla fick i 
samband med anestesistart. Övriga som inte 
inkluderades var de med känd eller misstänkt 

 
I resultatet framkom att 20 % av 
patienterna i 1-dag gruppen utvecklade 
UVI, inklusive de patienter som blev 
rekatetriserade. I den andra gruppen 
utvecklades UVI hos 42 % av patienterna. 
Man kunde också se att för männen var 
det ingen större skillnad av UVI-
utvecklandet mellan de båda grupperna, 
men däremot för kvinnorna var det en 
signifikant högre andel som utvecklade 
UVI i 5-dagar gruppen, 51 % vs 26 %.    
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malignitetsspridning till urin -blåsa och/eller -
vägarna, KAD som utsatts de senaste 48 
timmarna, nedsatt njurfunktion, tidigare 
operation i de nedre urinvägarna, förutom 
prostata operation, samt de som besvärades av 
förstorad prostata med resurin till följd.  
Totalt inkluderades 132 patienter i studien, 62 
män och 64 kvinnor, men av dessa 
exkluderades sex patienter på grund av dödsfall, 
reoperation med mera. Åldern var mellan 15-86 
år. 24 timmar efter operationen indelades 
patienterna slumpmässigt till en av de två 
grupperna, KAD 1-dag (n=64) eller 5-dagar 
(n=62). 

    
 

 
Bridger Jane C. (1997). A study of 
nurses´ views about the prevention of 
nosocomial urinary tract infections. 
Journal of Clinical Nursing, 6:379-387. 
 
Storbritannien 
 

 
Att identifiera sätt på vilka 
sjuksköterskor skulle kunna 
bidra till att reducera incidensen 
av kateterassocierade 
vårdrelaterade 
urinvägsinfektioner (VUVI), 
genom en kartläggning av deras 
syn baserat på följande frågor: 1. 
Vilken omvårdnad ger 
sjuksköterskor för att förebygga 
kateter associerade VUVI? 
2. Vilka förbättringar I praktiken 
skulle ytterligare förebygga 
kateterassocierade VUVI? 
3. Vad anser sjuksköterskorna 
vara hinder för förebyggandet av 
kateterassocierad VUVI? 

 
Det är en kvalitativ studie inom det 
naturalistiska paradigmet. Designen är 
beskrivande och forskaren använder sig av 
ostrukturerade intervjuer för att undersöka 
fenomenet. Intervjuerna spelades in och skrevs 
sedan ner ordagrant. Dataanalysen skedde via 
dator och med hjälp av Burnads 14-stegs 
analys, tematisk innehållsanalys. Efter 
bearbetning av materialet återstod 21 olika 
kategorier som delades in i två teman. 
 
12 ändamålsenliga sjuksköterskor från tre olika 
kliniker (allmän medicin, kirurg och urologi) 
valdes ut, fyra stycken från varje, från ett större 
distrikt i sydöstra England. De utvalda kände 
redan forskaren.  

 
I resultatet framkom: 
Behov av mätinstrument för att kunna 
uppskatta vilka patienter som är 
”riskpatienter” för att drabbas av VUVI. 
Fler katetriseringar utfördes på operation 
nu än tidigare, de intervjuade ansåg att 
den sterila miljön och även en 
aseptiskmetod bör eftersträvas. 
Slutna uribagsystem var att föredra för att 
minska risken för VUVI. 
Nedre hygien ansågs viktigt under 
katetertiden, men den basala hygienen 
utfördes inte alltid och detta verkar öka 
frekvensen av infektioner. De upplevde 
det även svårt att ”kontrollera” att 
katetern var ren på de patienter som 
utförde tvätten själva.  
De intervjuade var medvetna om vikten 
av att använda handskar vid katetervården 
och även vikten av att byta handskar och 
att tvätta händerna mellan patienterna. I 
praktiken fungerade dock detta väldigt 
dåligt, vilket ökar risken för att drabbas 
av VUVI.       
Det är svårt att påpeka för kollegor att de 
använder fel metod vid exempelvis 
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katetertömning, speciellt om kollegan är 
äldre. 
Dålig personalbemanning och bristen på 
tid kunde upplevas som en orsak i arbetet 
att förebygga VUVI. Många ville 
undervisa patienterna angående 
katetervård, men tiden fanns inte.  
Användandet av inhyrd personal 
riskerade att öka VUVI. 
Sköterskorna upplevde att de fick 
påminna doktorerna om katetrarna för att 
patienterna skulle bli av med dem så fort 
som möjligt. 
Kontinuerlig utbildning i katetervård 
önskades, speciellt då ny personal 
ständigt anställdes.  

 
Carapeti, E.A., Andrews, S.M., & 
Bentley, P.G. (1994). Randomised study 
of sterile versus non-sterile urethral 
catheterisation. Annals of The Royal 
College of Surgeons of England, 76: 59-
60. 
 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att fastställa graden av UVI 
efter kort-tids perioperativ 
uretral kateterisering 
användande två olika tekniker, 
samt jämföra kostnader. 

 
Studien är kvantitativ med en 
experimentell/prospektiv design. 
 
Alla patienter (162st) som skulle genomgå 
någon typ av allmän kirurgi och som skulle 
katetriseras preoperativt när anestesin var 
påbörjad, inkluderades i studien. De patienter 
som redan hade en inneliggande KAD (3st), de 
patienter med en känd UVI (2st), samt patienter 
som skulle operera de nedre urinvägarna (1st) 
exkluderades från studien.  
Patienterna blev slumpmässigt indelade i två 
olika grupper med hjälp av att singla slant. I de 
olika grupperna blev man antingen katetriserad 
genom steril metod eller genom ren/icke-steril 
metod. 
I studien ingick 84 kvinnor och 72 män och 
åldern var mellan 22 och 91 år (medel 66,8 år).  

 
74 patienter blev katetriserade enligt den 
sterila metoden och 82 patienter med den 
icke-sterila metoden. I resultatet framkom 
att den inte var någon signifikant skillnad 
mellan de båda metoderna. Totalt 
utvecklade 16 patienter UVI, sju stycken i 
den sterila gruppen (9,5 %) och nio i den 
icke-sterila gruppen (11 %). I denna 
studie var det fler kvinnor än män som 
drabbades av UVI, men detta var inte 
statistiskt signifikant. Ingen patient under 
55 år utvecklade UVI. 
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Di Pietratonj, C., Ferrara, L., & 
Lomolino, G. (2004). Multicenter study 
of the prevalence of nosocomial 
infections in Italian hospitals. Infection 
control and hospital epidemiology, 25, 
85-87. 
 
Italien 
 
 
 
 
 
 

 
Att bestämma frekvensen och 
kännetecknen för 
sjukhusinfektioner i denna 
region i Italien och därvid hjälpa 
lokala beslutsfattare att med 
avseende på detta problem.  

 
Tvärsnittstudie. Jämförande design. 
 
Juni och juli 2000. 10 sjukhus med totalt 2 470 
sängar i provinserna Alessandria och Asti. Alla 
vårdavdelningar för akuta patienter 
inkluderades, och avdelningar för långvård, inkl 
rehabilitering, exkluderades. Alla patienter som 
varit intagna minst ett dygn den dag då studien 
ägde rum inkluderades. På en bestämd dag kom 
undersökningsteamet till vårdavdelningen och 
undersökte alla patientjournaler. 
Datainsamling: Frågeformulär och blanketter 
utformade av Italian National Institute of Public 
Health användes.  
Analysmetod: Data har bearbetats SAS 
software program. 

 
UVI var den mest förekommande 
infektionen. Den huvudsakliga 
riskfaktorn för UVI var användandet av 
urinkateter. 
Patienterna med UVI och urinkateter var 
äldre på de medicinska vårdavdelningarna 
än på de kirurgiska vårdavdelningarna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fendler E.J., Ali Y., Hammond B.S., 
Lyons M.K., Kelley M.B., & Vowell 
N.A. (2002). The impact of alcohol 
hand sanitizer use on infection rates in 
an extended care facility. American 
Journal of Infection Control, 30:226-33. 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att studera vilken effekt  
alkoholbaserad gel-
handdesinfektion har på 
infektionsfrekvensen på en 
långtidsvårdinrättning. 

 
Studien är en kvantitativ experimentell studie. 
Den ägde rum på ett sjukhus med 275 
sängplatser under 34 månader, juli 1997 till maj 
2000.  
Sjukhuset består av tre våningar och är uppdelat 
i sex olika avdelningar. Hela sjukhuset 
inkluderades i studien och patientklientelet var 
både män och kvinnor med varierande 
diagnoser, allt från de med psykiska åkommor, 
skalltrauman, utvecklingsstörningar, frakturer, 
medicinska sjukdomar som diabetes och lung- 
och njursjukdomar, Alzheimers med flera. 
Vårdtiden var från 20 dagar till permanent.   
Två våningar använde handdesinfektionen och 
kontrollgruppen (första våningen) använde 
endast antibakteriell tvål. Data analyserades 
enligt ANOVA.   
Hygiensköterskan på sjukhuset var ansvarig för 
dokumentationen av de vårdrelaterade 
infektionerna. 

 
I studien framkom att UVI är en av de 
vanligaste vårdrelaterade infektionerna. I 
resultatet kom det fram att vårdgivare 
som använt handdesinfektion och sköter 
patienter med foleykatetrar, minskar 
infektionsfrekvensen med 18,2 %. 
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Fryklund B., Hæggman S., & Burman 
L. G. (1997). Transmission of urinary 
bacterial strains between patients with 
indwelling catheters – nursing in the 
same room and in separate rooms 
compared. Journal of Hospital 
Infection, 36:147-153. 
 
Sverige 
 

 
Syftet med studien var att 
jämföra spridningsfrekvensen av 
urinvägspatogener mellan IVA-
patienter vårdade i samma rum, 
respektive enkelrum. 
 

 
Studien är kvantitativ, en retrospektiv fall-
kontroll studie. Studien genomfördes på fyra 
sjukhem under en månads tid. 
40 patienter inkluderades i studien, 19 kvinnor 
och 21 män. Alla hade en inneliggande kateter 
och bakteriuri. Hälften av patienterna vårdades 
på tvåsal (fall) och de resterande på enkelsal 
eller tillsammans med patienter utan en KAD 
(kontroll). Data analyserades enligt Fisher’s 
exact test. 

 
I resultatet framkom att 15 av patienterna 
(10 fall, 5 kontroll) hade samma art och 
typ av bakterie, vilket även sågs hos en, 
två eller tre andra patienter på samma 
avdelningen. Detta tyder på en 
överföring/spridning mellan KAD-
patienterna. Det observerade antalet av 
bakterieöverföring mellan patienterna, var 
tre gånger så stort inom salen än mellan 
salarna. 
 

 
Hakvoort, R.A., Elberink, R., 
Vollebregt, A., Van der Ploeg, A., & 
Emanuel, M.H. (2004). How long 
should urinary bladder catheterisation 
be continued after vaginal prolapse 
surgery? A randomised controlled trial 
comparing short term versus long term 
catheterisation after vaginal prolapse 
surgery. BJOG: an International 
Journal of Obstetrics and Gynaecology, 
Vol. 111, pp. 828-830. 
 
Nederländerna 

 
Att fastställa huruvida förlängd 
urinblåsekateterisering efter 
vaginal prolapskirurgi är 
fördelaktigt. 

 
Studien är en kvantitativ RCT-studie, som ägde 
rum på ett stort universitets sjukhus i 
Nederländerna. 
Patienter som skulle operera vaginal prolaps 
(anterior colporrhaphy) inkluderades i studien 
och datainsamlingen pågick mellan februari 
2000 och juli 2001. Totalt inkluderades 100 
patienter, åldern var mellan 36-87 år. Alla 
patienter fick en KAD inne på operationssalen 
när operationen var avslutad. På avdelningen 
delades patienterna slumpmässigt in i de två 
olika grupperna, standardgruppen (n=50) där 
katetern drogs på morgonen den femte 
postoperativa dagen eller till gruppen med icke 
förlängd KAD-tid (n=50), där katetern drogs 
dagen efter operationen. Sex patienter 
exkluderades, fyra ur standardgruppen och två 
ur gruppen med förkortad KAD-tid, på grund 
av redan befintlig UVI eller att annan typ av 
operation genomfördes. 
Data analyserades enligt chi-square och 
student’s t test. 

 
I resultatet framkommer att patienterna i 
standardgruppen hade positiv urin i 40 % 
av fallen, medan det i den andra gruppen 
med förkortad KAD-tid endast var 4 % 
som hade positiv urin. 
Medelkatetriseringstiden i standard 
gruppen var 5,3 dygn och i den andra 
gruppen var det 2,3 dygn.  
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Hilburn J., Hammond B. S., Fendler E. 
J., & Groziak P. A. (2003). Use of 
alcohol hand sanitizer as an infection 
control strategy in an acute care facility. 
American Journal of Infection Control, 
31:109-16. 
 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att fastställa vilken effekt 
användandet av 
handdesinfektion bland 
vårdgivare har på infektions- 
frekvens och typ vid en 
akutvårdsavdelning. 

 
Studien är kvantitativ med en kvasi-
experimentell inriktning. Den genomfördes på 
ett akutsjukhus med 498 sängplatser, där man 
valde ut den ortopedkirurgiska avdelningen som 
testavdelning. Data insamlades i 16 månader, 
mellan första februari 2000 till sista maj 2001. 
Under de sex första månaderna samlades data in 
på infektionsfrekvensen, vilket sedan fungerade 
som kontrolldata. Under denna tid användes 
endast antibakteriell tvål på avdelningen. De 
nästkommande tio månaderna placerades 
handdesinfektion ut på avdelningen, vilken 
användes av personal, patienter och även 
besökare. Patienterna fick även en 
informationsbroschyr för att tydliggöra vikten 
av handhygien. 

 
I studien framkom att UVI är en av de 
vanligaste vårdrelaterade infektionerna. 
När handdesinfektionen användes 
minskade den totala frekvensen 
vårdrelaterade infektioner med 36,1 %. 
 
 
 

 
Huang W-C., Wann S-R., Lin S-L., 
Kunin C.M., Kung M-H., Lin C-H., Hsu 
C-W., Liu C-P., Shin-Jung L.S., Liu Y.-
C., Lai K-H., & Lin T-W. (2004). 
Catheter-associated urinary tract 
infections in intensive care units can be 
reduced by prompting physicians to 
remove unnecessary catheters. Infection 
control and hospital epidemiology, 
25:974-978. 
 
Taiwan 

 
Att utvärdera effektiviteten av 
sköterske-genererade dagliga 
påminnelser till läkare att ta bort 
onödiga urinkatetrar 5 dagar 
efter insättandet. 

 
Det är en kvantitativ, icke-randomiserad, 
interventionsstudie. Kvasi-experimentell 
design. 
Studien genomfördes på ett sjukhus i södra 
Taiwan med 1310 sängplatser. Den pågick 
mellan november 2000 och december 2002, 
först en 12-månaders retrospektiv fas, 
observations fas och därefter en 12-månaders 
prospektiv fas, interventions fas.  
Alla vuxna patienter som lades in på en av de 
fem intensivvårdsavdelningarna, var lämpade 
att inkluderas. 3129 patienter (ålder 64,3±9,2) i 
observationsgruppen och 3168 patienter (ålder 
66,1±13,4) i interventionsgruppen. Det var 
flertalet i män i båda grupperna men det var 
ingen större skillnad gällande hälsohistoria. 
Patienter med positiv urin inom 48 timmar från 
det att de blev inlagda exkluderades. 

 
I resultatet framkom det att 
kateterdagarna minskade signifikant, från 
7,0 ± 1,1 dagar i observationsgruppen till 
4,6 ± 0,7 dagar i interventionsgruppen, 
tack vare påminnelsen från sköterskorna.  
Resultatet visar också att de fem 
avdelningarna tillsammans har minskat 
sina vårdrelaterade urinvägsinfektioner 
signifikant. Det har minskat från 11,5±3,1 
till 8,3±2,5 per 1000 kateterdygn.   
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Huth T.S., Burke J.P., Larsen R.A., 
Classen D.C., & Stevens L.E. (1992). 
Clinical Trial of Junction Seals for the 
Prevention of Urinary Catheter-
Associated Bacteriuria. Archives of 
internal medicine, 152 (4):807-12. 
 
USA 
 

 
Att bestämma huruvida en 
kopplingsförslutning applicerad 
efter insättandet av kateter kan 
minska graden av bakteriuri och 
huruvida prevention av 
bakteriuri skulle reducera 
mortaliteten. 

 
Studien är en kvantitativ randomiserad 
kontrollerad studie. Experimentell design. Den 
genomfördes på ett sjukhus med 470 
sängplatser mellan november 1984 till oktober 
1985. 
 
Alla vuxna patienter som fick en inneliggande 
kateter inkluderades i studien. Inom 24 timmar 
delades de slumpmässigt in i en av de två 
grupperna, ”tape seal group” (n=903) eller ”no 
tape group” (kontroll grupp, n=837). Patienter 
som exkluderades ur studien var de som hade 
KAD kortare än 24 timmar efter att de 
randomiserats, patienter som fick en ”presealed 
catheter-drainage tubing junction”, suprapubis 
kateter, positiv urin vid inkluderingen eller 
önskemål från patient eller doktor. 

 
I resultatet framkom att det inte var någon 
signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna. Det spelade alltså ingen roll 
om man hade en kopplingsförslutning 
runt kateterkoppling och uribagslang. 
Man såg däremot att kvinnor löper större 
risk att drabbas av UVI. 
 

 
Keerasuntonpong A., Thearawiboon W., 
Panthawanan A., Judaeng T., 
Kachintorn K., Jintanotaitavorn D., 
Suddhisanont L., Waitayapiches S., 
Tiangrim S., & Thamlikitkul V. (2003). 
Incidence of urinary tract infections in 
patients with short-term indwelling 
urethral catheters: A comparison 
between a 3-day urinary drainage bag 
change and no change regimens. 
American Journal of Infection Control, 
31:9-12. 
 
Thailand 
 

 
Att jämföra incidensen av 
kateterassocierad UVI hos 
inneliggande patienter med 
KAD där dränagesystemet byts 
var 3:e dag och dem där 
dränagesystemet inte byts. 

 
Studien är en kvantitativ randomiserad 
kontrollerad studie. Experimentell design. Den 
genomfördes på ett ”tertiary care” 
universitetssjukhus i Thailand från september 
2001 till januari 2002.   
 
Alla patienter som var över tolv år och som 
lades in på en medicinavdelning eller 
medicinintensiven och som blev katetriserade i 
minst tre dagar inkluderades i studien. Patienter 
som hade KAD vid inläggningen eller som hade 
en UVI innan katetriseringen exkluderades. 
Totalt ingick 153 patienter i studien. På tredje 
kateterdagen indelades patienterna i två olika 
grupper genom ett stratifierat urval, antingen till 
gruppen där urinpåsen byttes var tredje dag 
(n=79) eller till gruppen där påsen byttes endast 
då katetern byttes eller då påsen var skadad 
(n=74). 

 
I resultatet framkom att antalet 
symtomgivande UVI var 13,9 % i 3-
dagars gruppen och 10,8 % i gruppen 
utan byte. Icke symtomgivande UVI var 
36,7 % i 3-dagars gruppen och 36,5 % i 
den andra gruppen.  
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Leone M., Garnier F., Dubuc M., Bimar 
M.C., & Martin C. (2001). Prevention of 
Nosocomial Urinary Tract Infection in 
ICU Patients. Comparison of 
Effectiveness of Two Urinary Drainage 
Systems. CHEST – The 
cardiopulmonary and critical care 
journal, 120; 1:220-224. 
 
Frankrike 
 

 
Att jämföra graden av 
nosokomiala urinvägsinfektioner 
hos intensivvårdspatienter som 
var kateteriserade med ett två 
kammar dränage system (TCDS) 
eller ett komplext slutet dränage 
system (CCDS). 

 
Studien är en kvantitativ prospektiv icke 
randomiserad studie. Den genomfördes på en 
medicinsk/kirurgisk/trauma 
intensivvårdsavdelning på ett 
universitetssjukhus i Frankrike, under 12 
månader. 
Alla IVA-patienter som krävde en inneliggande 
KAD i minst 48 timmar, inkluderades i studien. 
Totalt blev det 224 patienter. 113 patienter i 
TCOS-gruppen (januari-juni) och 111 patienter 
i CCDS-gruppen (juli-december). Det var totalt 
fler män än kvinnor och åldern var mellan 26 
och 66 år. 

 
Resultatet visar att kateterrelaterad 
bakteriuri uppkom hos 27 av 224 
patienter (12 %). 11,5 % av patienterna 
med det öppna systemet drabbades medan 
13,5 % av patienterna med det stängda 
systemet insjuknade. Det var ingen 
statistisk skillnad mellan de båda 
grupperna. Däremot såg man att andelen 
bakteriuri var högre hos kvinnor än män i 
båda grupperna.   
 

 
Leone M., Garnier F., Antonini F., 
Bimar M.C., Albanèse J., & Martin C. 
(2003). Comparison of effectiveness of 
two urinary drainage systems in 
intensive care unit: a prospective, 
randomized clinical trial. Intensive Care 
Medicin, 29:551-554. 
 
Frankrike 
 

 
Att jämföra graden av 
nosokomiala urinvägsinfektioner 
hos intensivvårdspatienter som 
var kateteriserade med ett två 
kammar dränage system (TCDS) 
eller ett komplext slutet dränage 
system (CCDS). 

 
Studien är en kvantitativ prospektiv 
randomiserad kontrollerad studie. Studien 
genomfördes på en medicinsk/kirurgisk/trauma 
intensivvårdsavdelning med 16 sängplatser på 
ett universitetssjukhus i Frankrike. Den pågick 
från september 1997 till september 1999. 
 
Alla IVA-patienter som krävde en inneliggande 
KAD i minst 48 timmar, inkluderades i studien. 
Det var tre patienter som exkluderades ur 
studien på grund av positiv urin. 311 patienter 
ingick och de blev slumpmässigt indelade i en 
av de två grupperna, TCDS (n=149) och CCDS 
(n=162). Både män och kvinnor deltog och 
åldern var mellan 27 och 61 år. 

 
I resultatet framkom att det inte var någon 
signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna. Kateterassocierad bakterieuri 
påvisades i 8,0 % av fallen i TCDS-
gruppen och i 8,6 % av fallen i CCDS-
gruppen.  
 

 
McGillis Hall, L., Doran, D., & Pink, G. 
H. (2004). Nurse staffing models, 
nursing hours and patient safety 
outcomes. The Journal of Nursing 
Administration, 34, 41-45. 
 
Kanada 
 

 
Att utvärdera effekten av olika 
sköterske- bemanningsmodeller 
baserat på kostnader och ”patient 
outcomes” av patient fall, 
läkemedelsmisstag, 
sårinfektioner och 
urinvägsinfektioner. 

 
Deskriptiv, korrelationsstudie. 
 
Data beskrivande sköterske- bemannings 
variabler införskaffades med hjälp av formulär 
som enhetscheferna fick, outcome data 
införskaffades ur administrativa handlingar 
(kostnader och patient outcomes). 
Analysmetod: multilevel  hierarchial linear 
modeling (HLM). 
 

 
Inget signifikant samband mellan andelen 
sjuksköterskor i förhållande till usk och 
svb och förekomsten av UVI. 
Inte heller sjuksköterskornas erfarenhet 
påverkade incidensen av UVI. 
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Studien ägde rum vid 77 vårdavdelningar för 
vuxen medicin, kirurgi samt obstetrik vid 19 
undervisningssjukhus i städer i Ontario, 
Kanada. 

 
Pickard, W. G. & Grundy, D. J. (1996). 
A comparison of two methods of sterile 
urethral catheterisation spinal cord 
injured adults. Paraplegia, 34, 30-33. 
 
Storbritannien 

 
Att jämföra incidensen av 
urinvägsinfektion till följd av 
steril kateterisering efter (1) 
handtvätt 30 s och dubbla 
handskar, (kortare steril metod) 
eller (2) efter 3 minuter 
handtvätt från fingertoppar till 
armbågar och användande av 
steril rock och ett par handskar, 
(längre steril metod). 

 
Experimentell studie. 
Jämförande incidensen av UVI I kontrollgrupp 
och experimentellgrupp, användande de två 
olika kateteriserings procedurerna. 
 
Alla patienter som behandlades vid The Duke 
of Cornwall Spinal Treatment Centre under en 
fyra månaders period studerades. Även de som 
ej fick KAD. ”simple random selection” 
användes. 
Analysmetod. Chi-square 
Totalt 94 patienter behandlades under de 
4mån.48 uteslöts 35 pga. de ej fick KAD, 10 
pga. att de ej inkluderades vid ankomsten, 1 
ville ej delta, 1 pga. kateteriseringstekniken 
ändrades under studietiden och 1 hade redan 
KAD och UVI vid ankomsten.. 
Data analyserades från resterande 46 patienter, 
25 i kontrollgruppen (längre steril metod) och 
21 i interventionsgruppen (kortare steril metod). 

 
Ingen signifikant skillnad fanns mellan 
förekomsten av UVI i de två grupperna. 

 
Puri, J., Mishra, B., Mandal, A., 
Murthy, N. S., Thakur, A., Dogra, V. & 
Singh, D. (2004). Catheter associated 
urinary tract infections in neurology and 
neurosurgical units. Journal o f 
Infection, 44, 171-175. 
 
Indien 

 
1. Att studera incidensen av 
bakterieuri till följd av KAD hos 
patienter med kort-tid vs lång-tid 
kateterisering. 
2. Att definiera 
antibiotikaresistensmönstret hos 
dessa isolerade så att studien kan 
ge riktlinjer för val av effektiva 
antibiotika mot infektioner hos 
kateteriserade patienter. 

 
Kvantitativ, jämförande, prospektiv studie 
under 18 månader på 
neurologiska/neurokirurgiska patienter som 
hade KAD i minst 48 timmar. 
Datainsamlingsmetod: Observation, 
journalgranskning samt urinodling. 
Analysmetod: Jämförande statistik, Fisher exact 
test. 
Under de 18 mån fick 1250 patienter KAD. Av 
dessa exkluderades 400 pga KAD < 48 tim, 20 
hade bakterieuri vid ankomsten samt 30 för att 
de inte urinodlades vid ankomsten. Alltså 

 
68 patienter av 800 (8,5 %) fick UVI till 
följd av KAD. 
Inom 7 dagar hade 26 % av de 68 UVI. 
30,1 % hade fått UVI inom 10 dagar och 
resterande efter 10 dagar. 
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kvarstod 800. Av dessa fick 68 vuxna patienter 
UVI. 
43 kvinnor och 25 män. 
Medianåldern var 53 år. 

 
Roe, B. H. (1990). Study of the effects 
of education on the management of 
urine drainage systems by patients and 
carers. Journal of Advanced Nursing, 
15, 517-524. 
 
Storbritannien 

 
Att testa effekterna av utbildning 
av patienter och vårdare, 
angående skötsel av 
urindränagesystem. 

 
Randomiserad kontrollerad studie.  
Experimentell, jämförande interventionsstudie.  
 
Datainsamlingsmetod: observation 
Analysmetod: Jämförande analys mellan 
frekvens av identifierade variabler vid pretest, 
test och uppföljning med hjälp av SPSS.  
 
45 patienter över 18 år som var läskunniga och 
hade KAD, från två hälsovårdsdistrikt i 
Storbritannien. 
22 hade KAD sedan minst 2 månader tillbaka. 
23 hade haft sin KAD kortare än 2 månader. 
64 % fullföljde studien. 

 
Majoriteten av patienterna och vårdarna 
tvättade inte händerna innan de tömde 
urinpåsen. 
13 patienter och vårdare (5 kontroll och 8 
intervention) som inte tvättade händerna 
efter att de tömt urinpåsen vid pretestet 
gjorde det vid testet. Det var en 
signifikant förbättring (McNemar’s test 
P=0.001). Förbättringen i handtvätt höll 
inte i sig över tiden, 7 patienter och 
vårdare (1 kontroll och 6 intervention) 
som tvättade händerna efter att ha tömt 
urinpåsen vid testet gjorde inte det vid 
uppföljningen (McNemar’s test P=0.016). 
Handtvätten före påsbyte förbättrades 
både hos patienter och vårdare 
(McNemar’s test P=0.063).  Handtvätten 
efter påsbytet förbättrades också 
signifikant efter interventionen 
(McNemar’s test P=0.008).  
Vid uppföljningen hade förbättringen av 
handtvätt både före och efter påsbyte gått 
tillbaka. 

 
Rosenthal, V. D., Guzman, S. & Safdar, 
N. (2004). Effect of education and 
performance feedback on rates of 
catheter-associated urinary tract 
infection in intensive care units in 
Argentina. Infection control and 
hospital epidemiology, 25, 47-50. 
 
Argentina 

 
Att utvärdera effekten av 
utbildning och utförande 
feedback beträffande compliance 
med kateterassocierad 
urinvägsinfektion på 
intensivvårdsavdelningar.   

 
Kvasi experimentell design. 
Datainsamlingsmetod: observation 
Analysmetod: Epi-Info software användes för 
att analysera data. 
September 2000 –September 2002. Alla 
patienter med KAD minst 24 h på IVA och 
hjärt IVA Colegiales Medical Center, Buenos 
Aires, Argentina. Totalt 1301 patienter.  
Man jämförde compliance beträffande 

 
Följsamheten beträffande att undvika 
kompression av KAD genom att den 
ligger under benet förbättrades från 83 % 
till 96 % (RR, 1,15; CI95 %, 1,03 – 1,28; 
P=0.01). 
Följsamheten beträffande handtvätt ökade 
från 23,1 % till 65,2 % (RR, 2,82; CI95 
%, 2,49 – 3,20; P< 0,001). 
Kateter -associerade UVI minskade 
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undvikande av kompression av KAD av benet 
och handtvätt samt UVI förekomsten, före och 
efter interventionen som bestod i undervisning 
av personalen beträffande detta, samt feedback 
på hur det gjorde. 
Uppgifter togs ur patientjournaler samt 
observationer av personalen. 
Personalen observerades randomiserat på de två 
enheterna två gånger per vecka. 
Personalen fick feedback varje månad. 

signifikant från 21,3 till 12,39 per 1000 
kateter- dagar (RR, 0,58; CI95 %, 0,39 – 
0,86; P=0.006). 

 
Sartor, C., Delchambre, A., Pascal, L., 
Drancourt, M., De Micco, P. & Sambuc, 
R. (2005). Assessment of the value of 
repeated point- prevalence surveys for 
analysing the trend in nosocomial 
infections. Infection Control and 
Hospital Epidemiology, 26, 369-373. 
 
Frankrike 
 

 
Att bedöma värdet av upprepade 
punkt-prevalens studier för att 
mäta tendensen beträffande 
nosokomiala infektioner efter 
justering för variabiliteten. 
 

 
8 punkt - prevalens studier (upprepade 
tvärsnittsundersökningar, 
tidsserieundersökningar) under perioden maj 
1992 till juni 1996 på The Assistance Publique 
– Hôpitaux de Marseille. Jämförande design. 
Analysmetod: Epi –Info software samt SPSS 
användes för att analysera data. 
Data insamlades under en dag vid varje 
undersökning, enligt ett speciellt formulär. 
Uppgifter hämtades ur medicinska journalen 
samt omvårdnadsjournalen. Mikrobiologiska 
data hämtades upp till 2 veckor efter 
studiedagen. 
Stratifierat urval  
Från 1992 – 1996 kom 20 238 patienter att ingå 
i de 8 tvärsnitts studierna. Patienterna var 
mellan 1 och 99 år. Ingen signifikant skillnad 
beträffande ålder och kön. 
Alla patienter som var inskrivna den dagen som 
studien ägde rum kom att inkluderas i studien. 

 
UVI den vanligaste nosokomiala 
infektionen. UVI förekomsten minskade 
signifikant (från 1,8 % [CI95 %, 1,2 % - 
2,4 %] 1992 till 1,1 % 1996; P<0.01).  
KAD var riskfaktor för nosokomiala 
infektioner. 
 

 
Sujijantararat, R., Booth, R. Z. & 
Lindsey Davis, L. (2005). Nosocomial 
Urinary Tract infection Nursing-
sensitive Quality Indicator in Thai 
Hospital. Journal of Nursing Care, 20, 
134-139.   
 
Thailand 

 
Att undersöka sambanden 
mellan 3 av the American 
Nurses Association´s 10 
omvårdnadskänsliga 
kvalitetsindikatorer: vårdtimmar 
per dag per patient, procent av 
legitimerade sjuksköterskor och 
nosokomiala urinvägsinfektioner 
samt identifiera den bästa 

 
Prospektiv, deskriptiv korrelations design. 
Datainsamlingsmetod: Urinodling togs på 
patienterna. Uppgifter angående bemanning 
varje dag samlades in. 
Analysmetod: Medelvärde, standardavvikelse 
samt max och min beräknades för samtliga 
variabler. Korrelation mellan de 6 variablerna 
beräknades. 
10 medicinska och 9 kirurgiska vårdavdelningar 

 
NUTI korrelerar negativt med antalet 
skötersketimmar per patient och dag. När 
antalet skötersketimmar per patient och 
dag ökade, minskade antalet NUTI. 
Durationen av KAD hade positiv relation 
med patientens ålder. 
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förutsägaren för nosokomiala 
urinvägsinfektion på ett sjukhus 
I Thailand. 

på ett 1900-bäddars thailändskt sjukhus. 20 
patienter på varje vårdavdelning ingick i 
studien. 
Inklusionskriterierna för patienterna var KAD, 
48 h eller mer på sjukhuset, negativ första 
urinodling. Exklusionskriterium var positiv 
första urinodling. 
Alla patienter testades var 7:e dag eller när 
katetern togs bort, när patienten skrevs ut eller 
dog. 

 
Webster, J., Hood, R. H., Burridge, C. 
A., Doidge, M. L., Phillips, K. M. & 
George, N. (2001). Water or antiseptic 
for periurethral cleaning before urinary 
catheterization: A randomized 
controlled trial. American Journal of 
Infection Control, 29, 389-394. 
 
Australien 

 
Att jämföra urins 
koloniseringsgrad hos personer 
som tvättades med vatten versus 
klorhexidin 0,1 % före 
insättandet av en KAD. 

 
Randomiserad kontrollerad studie. 
Experimentell design. 
 
Studien utfördes för att testa hypotesen att 
ingen skillnad förelåg beträffande UVI oavsett 
om tvätt med klorhexidin eller vatten före 
katetrisering. 
Analysmetod: Data analyserades med hjälp av 
SPSS. 
 
Studien ägde rum på the Royal Women´s 
Hospital i Brisbane och urvalet gjordes av 
gravida kvinnor som skulle förlösas mellan 
oktober 1999 och april 2000. De kvinnor som 
skulle katetriseras fördelas med hjälp av 
”opaque sealed-envelope technique”. 
Datorgenererade slumptal. Urinodling togs efter 
24 h om ej KADn avlägsnades tidigare. Totalt 
kom 506 patienter att ingå i studien. 253 
randomiserades till klorhexidingruppen och 253 
till vattengruppen. 

 
Av 436 patienter med fullständiga data 
(vattengruppen 219; klorhexidingruppen 
217) hade 38 (8,7 %) bakterier i urinen. 
Det var ingen signifikant skillnad mellan 
de olika grupperna. 

 
Wilde, M. H. & Carrigan, M. J. (2003). 
A chart audit of factors related to urine 
flow and urinary tract infection. Journal 
of Advanced Nursing, 43, 254-262. 
 
USA 
 
 

 
Att identifiera urinflödet och 
andra faktorer som bidrar till 
UVI hos hemvårds klienter med 
KAD. 

 
Retrospektiv, kvantitativ, journalstudie.  
Beskrivande korrelations design.  
Datainsamligsmetod: Journalgranskning upp till 
6 mån retrospektivt. 
Analysmetod: Data analyserades med hjälp av 
SPSS. 
59 potentiella deltagare med långtids KAD 
identifierades, från ett stort hemsjukvårds bolag 

 
13 av de 24 som deltog i studien och som 
hade stopp i KADn utvecklade 6 UVI. 
Ingen av de 11 som inte hade stopp i 
KADn utvecklade UVI. Det var ett 
signifikant samband mellan stopp i KADn 
och UVI (Fisher’s Exact 6,77, P=0.016, 
d.f. 1). 
Små urinmängder, <1200 ml/dag var 
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i staten New York, USA. Endast 24 av dessa 
gav sitt samtycke till att deras journaler skulle 
granskas.  
Endast personer över 18 år ingick pga det är 
ovanligt med KAD hos barn. 
Jämn fördelning mellan kvinnor och män, 
åldrar mellan 31 och 102 (medel 70 år). 
 

också signifikant relaterade till UVI ( 
Fisher’s Exact 5,45, P=0.038, d.f. 1). 
 

 
Zotti, C. M., Messori Ioli, G., Charrier, 
L., Arditi, G., Argentero, P. A., Biglino, 
A., et al. (2004). Hospital-acquired 
infections in Italy: a region Wide 
prevalence study. Journal of Hospital 
Infection, 56, 142-149. 
 
Italien 

 
Att genom en prevalens- studie 
beskriva förekomsten av 
nosokomiala infektioner i 
Piemonte regionen samt vid ett 
sjukhus i Valle d´Áosta. 

 
Kvantitativ prevalensstudie.  
 N=9467  Korrelations design. 
Studien utfördes mellan oktober och december 
2000 på 59 sjukhus i Piemonte och 1 sjukhus i 
Valle d’Aosta, Italien. Under den dagen studien 
utfördes på respektive sjukhus inhämtades 
information om alla patienter över ett års ålder 
från medicinsk journal, lab data, 
omvårdnadsjournal, templista, aktuell diagnos 
samt tidigare sjukdomar, aktuell antibiotika 
behandling, konsultation med personal i de fall 
data saknades i journalen samt när så krävdes 
direkt observation av patienten. Urinodling 
gjordes på de patienter som hade KAD, 
resultatet jämfördes med den 
urinodling/urinsticka som tagits vid ankomsten 
till sjukhus.  
Analysmetod: Data analyserades med hjälp av 
Epi-info och SAS statistical package. 

 
69,8 % av de 1481 patienterna med KAD 
som urinodlades på dagen för studien 
hade UVI. Dessa hade utvecklats under 
sjukhustiden. 287 av dessa var 
asymtomatiska. KAD fanns vara en 
riskfaktor för UVI. 

 
 


