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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Under tiden patienten genomgår operation har anestesisjuksköterskan ett ansvar 

att övervaka patientens urinblåsa för att förhindra att den blir överfylld. En överfylld urinblåsa 

kan leda till översträckning som i sin tur kan ge långvariga och ibland permanenta skador. 

Syftet: Att studera hur sövda patienters volym i urinblåsan övervakades i enlighet med lokala 

och nationella riktlinjer. Metodbeskrivning: Tjugosju patienter, varav 22 kvinnor och 4 män, 

deltog i en kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie. Medelåldern var 58 år. Datainsamlingen 

ägde rum på en operationsavdelning för öron- näsa- hals samt plastikkirurgi under fyra 

veckor. Ett protokoll upprättades utifrån lokala och nationella riktlinjer för hur pre- och 

peroperativ övervakning av urinblåsan ska ske. Anestesisjuksköterskan fyllde sedan i 

protokollet under tiden patienten genomgick operation. Data analyserades med deskriptiv 

statistik. Huvudresultat: I enlighet med de lokala- och nationella riktlinjerna hade merparten 

av patienterna tömt urinblåsan innan ankomst till operationsavdelningen. Av de patienter som 

erhöll urinkateter var den vanligaste indikationen ”lång operationstid” samt att urinkatetern 

skulle dras inom 24 timmar – i överensstämmelse med nämnda riktlinjer. Däremot följdes inte 

riktlinjerna för ultraljudsundersökning inför anestesi och operationsstart, då de flesta 

patienterna inte genomgick ultraljudsundersökning varken inför anestesi- eller operationsstart. 

Slutsats: Studiens resultat pekar på att lokala- och nationella riktlinjerna för övervakning av 

urinblåsan peroperativt följdes i varierande grad beroende på vilken omvårdnadsåtgärd det 

handlade om. Riktlinjerna efterlevdes väl avseende användandet av urinkateter samt 

dokumentation av preoperativ urintömning. Däremot följdes inte riktlinjerna i tillräcklig 

utsträckning när det gällde ultraljudsundersökning under den pre- och peroperativa perioden. 

Det sistnämnda är något som behöver förbättras för att förhindra risken med överfylld 

urinblåsa och postoperativ urinretention. 
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ABSTRACT 

Background: While the patient is undergoing surgery, the anesthesia nurse has a 

responsibility to monitor the patient's bladder in order to prevent it from being overfilled. An 

overblown bladder may lead to excessive stretching, which in turn may cause prolonged and 

sometimes permanent damage. Purpose: To study how the patient's volume in the bladder 

was monitored in accordance with local and national guidelines. Method description: 

Twenty-seven patients, including 22 women and 4 men, participated in a quantitative 

prospective cross-sectional study. The average age was 58 years. The data collection took 

place in an ear-nose surgery unit and in a plastic surgery unit for four weeks. A protocol was 

set up based on local and national guidelines for pre- and peroperative monitoring of the 

bladder. The anesthesia nurse then completed the protocol while the patient was undergoing 

surgery. Data was analyzed with descriptive statistics. Main Result: In accordance with local 

and national guidelines, most patients had emptied the bladder before arrival at the operating 

unit. Of the patients receiving urinary catheters, the most common indication was "long 

operating time" and that the urinary catheter should be withdrawn within 24 hours – in 

accordance with the guidelines. However, the guidelines for ultrasound examination were not 

followed prior to anesthesia and start of surgery, as most patients did not undergo an 

ultrasound examination prior to anesthesia or surgery. Conclusion: The results of the study 

indicate that the compliance with the local and national guidelines for monitoring the bladder 

varied depending on the kind of nursing measure that was performed.  The follow-up was 

good regarding the use of urinary catheters as well as documentation of preoperative urine 

retention. However, the guidelines were not adequately followed in the field of ultrasound 

examination during the pre- and peroperative period. The latter is something that needs to be 

improved to prevent the risk of overflowing urinary bladder and postoperative urinary 

retention. 
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1 BAKGRUND 

För patienter som genomgår operation föreligger en ökad risk att drabbas av överfylld 

urinblåsa och urinretention. Urinretention är utbrett bland inneliggande patienter över lag och 

innebär att blåstömningen uteblir helt och hållet eller att tömningen inte sker fullständigt. En 

överfylld urinblåsa kan leda till översträckt blåsmuskulatur vilket i sin tur kan medföra en 

permanent skada på urinblåsan. I dagsläget finns det vare sig någon medicinsk eller kirurgisk 

behandling som kan åtgärda en sådan skada. Stress, smärtor och immobilisering komplicerar 

urintömningen under sjukhusvistelse och det händer att patienten har stora urinvolymer i 

urinblåsan redan vid ankomst till operationsavdelningen (Joelsson-Alm & Thulin, 2016a, 

2016d). Postoperativ urinretention har visat sig kunna leda till långvariga problem med att 

tömma urinblåsan och förlängd sjukhusvistelse (Tammela, Kontturi & Lukkarinen, 1986). För 

att förhindra en överfylld urinblåsa i samband med operation bör samtliga patienter övervakas 

avseende urinmängden i urinblåsan i det pre-, per-, och postoperativa skedet (Joelsson-Alm & 

Thulin, 2016a, 2016d).  

1:1 Urinproduktion och fysiologisk styrning av urintömningen  

En vuxen person med friska njurar har en kontinuerlig urinproduktion på ca 1 ml/kg/h, vilket 

ger en urinmängd på 1–2 liter per dygn. Minst 500 ml urin bör njurarna utsöndra dagligen för 

att kunna göra sig av med skadliga avfallsämnen (Gjerland & Vinsnes, 2006). Urinblåsan 

består av glatt muskulatur som har förmåga att både tänjas ut vid förvaring av urin samt 

kontraheras vid tömning. Vid en fyllnad på ca 150 ml aktiveras blåsväggens sträckreceptorer 

som via sensoriska nervfibrer signalerar till miktionscentrum att det är dags att tömma blåsan. 

Centret är beläget på sakral nivå i ryggmärgen och när tillräckligt kraftiga impulser når centret 

svarar det med att förmedla motoriska impulser till urinröret och urinblåsan, varefter en 

blåstömning kan ske. Detta kallas det reflexmässigt styrda urintömningssystemet och är 

medfött, till skillnad från det viljestyrda tömningsystemet som utvecklas under barndomen. 

Det sistnämnda styrs från det cortikala miktionscentret som är beläget i storhjärnsbarken. 

Centret avgör om det är lämpligt att tömma blåsan för tillfället eller om det sakrala centret ska 

få signaler om att temporärt blockera de motoriska impulserna som resulterar i en blåstömning 

(Gjerland & Vinsnes, 2006; Guttormsen Vinses & Gjerland, 1998). Vid en blåsfyllnad på 300 

ml är förutsättningen för blåstömning optimal, därefter avtar förmågan till tömning i takt med 

att fyllnadsgraden ökar (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 
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1:2 Överfylld urinblåsa och dess konsekvenser 

Den gängse definitionen för överfylld blåsa är satt till 500 ml (Gjerland & Vinsnes, 2006; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2013). När denna volym överskrids försvåras urintömningen 

och risken för permanenta skador som kan leda till urinretention samt ökad infektionsrisk. I 

komplicerade fall kan det medföra livslångt behov av urinkateterbehandling. I de fall där 

blåsvolymen är från 1000 ml fordras ofta utdragen kateterbehandling och kontakt med 

uroterapeut eller urolog för undersöka om blåsans funktion återhämtar sig. Tidsaspekten är 

betydelsefull, där hastig upptäckt och handläggning (inom 1–2 timmar) av blåsvolymer 

mellan 500 ml och 1000 ml reducerar faran för permanenta skador (Joelsson-Alm & Thulin, 

2016d). 

 

Kliniska tecken på en överfylld blåsa kan vara urinläckage. Även mer diffusa symtom som 

benödem, takykardi och hypotension kan förekomma (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). 

Det främsta symtomet vid akut urinretention är oförmåga till urintömning eller att endast små 

mängder töms. Akut urinretention ger upphov till intensiva smärtor som intensifieras i takt 

med att blåsan blir överfylld. Patienten kan känna sig orolig och svettas. Äldre, samt patienter 

med nedsatt kognitiv funktion kan få mer oklara symtom (Gjerland, Almås & Grönseth, 

2011). 

 

1:3 Vårdskada till följd av överfylld urinblåsa 

Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) är sjukvårdspersonal skyldig att berätta för 

patienten om en vårdskada har inträffat. Patienten kan i sin tur vända sig till Inspektionen för 

vård och omsorg för att göra en anmälan. Vårdskada definieras som “lidande, kroppslig eller 

psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder 

hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (SFS, 2010:569, kapitel 1, 

§5). 

 

I en rapport (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2015) där man granskat drygt 38 

0000 journaler under åren 2013–2014 förelåg en vårdskada i 8,8 % av samtliga granskade 

vårdtillfällen inom somatisk vuxenvård. I hälften av dessa fall medförde det förlängd 

sjukhusvistelse. Vårdrelaterade infektioner var den vanligaste skadan (33,7 %), överfylld 

urinblåsa utgjorde 9,2 % av samtliga vårdskador. Vårdskadorna har delats upp i 

allvarlighetsgrad. Allvarliga skador utgör skador som antingen lett till att patienten avlidit 
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eller krävt livsuppehållande insatser. Cirka hälften av skadorna betraktades som lindriga. 

Överfylld urinblåsa, urinvägsinfektion och trycksår är representerade i denna grupp. De flesta 

skadorna hade gått att undvika om förebyggande åtgärder hade vidtagits. 

 

1:4 Patienters upplevelse av att ha drabbats av skadad urinblåsa 

Samtliga patienter som fått en skada på urinblåsan klassificerad som vårdskada uttrycker i en 

intervjustudie att det lett till begränsningar i vardagen på olika sätt. Att alltid vara i behov av 

närhet till toaletter är exempel på det. Många uttrycker även känslor av genans kopplat till 

sina problem, som bland vissa patienter leder till att de undviker umgänge med andra 

människor. Smärta är ett allmänt problem, en del uttrycker en vag ständig smärta i buken. Ett 

stort antal patienter lider av upprepade urinvägsinfektioner som följd av sin vårdskada och 

infektionerna leder till rubbad sömn och biverkningar av antibiotikabehandling. Minskat 

sexliv är också något som patienterna beskriver. En oro inför framtiden finns också, eftersom 

många patienter är införstådda med att det endast finns en liten chans till förbättring. Ett 

motiv till att medverka i studien var möjligheten att synliggöra problemen och öka 

medvetenheten om fenomenet bland vårdpersonal. Flera uttrycker en önskan om att deras 

erfarenhet ska kunna hjälpa andra att inte drabbas (Joelsson-Alm, Nyman, Svensen & 

Ulfvarson, 2014). I en annan studie, där patienter beskriver sin livskvalitet med utgångspunkt 

från att vara i behov av dagliga tappningar, uttrycks begränsningar i det dagliga livet av olika 

slag, exempelvis när det gäller att hitta offentliga toaletter som håller tillräcklig hygienisk 

standard för att utföra en urintappning. Många patienter har utvecklat strategier för detta som 

leder till begränsningar i vardagen, exempelvis att bara gå ut mellan urintappningarna. 

Upprepade urinvägsinfektioner, tillfällig blödning och obehag i samband med urintappning är 

också något som beskrivs. Även ett påverkat sexliv samt oro för lukt och läckage uttrycks. En 

del ger uttryck för oro inför framtiden, av samma anledning som föregående studie. Många 

känner sig stigmatiserade och de känner behov av diskretion, vilket är ytterligare källa till oro 

(Shaw, Logan, Webber, Broome & Samuel, 2008). I Kralik, Seymour, Eastwood och Koch 

(2007) studie intervjuas patienter med kvarliggande urinvägskateter. En oro över 

infektionsrisken uttrycks, bland annat för att det kan resultera i sjukhusvistelse. Patienterna 

uttrycker även en förlägenhet i sociala sammanhang, de är noga med att kateterpåsen inte ska 

synas inför andra människor. En del patienter har utvecklat nya rutiner för att få ihop 

vardagen med utgångspunkt från att de är kateterbärare.  
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1:5 Patientrelaterade faktorer som medför ökad risk för postoperativ urinretention 

Risken att drabbas av postoperativ urinretention ökar med stigande ålder. Vid vilken ålder 

risken ökar varierar mellan olika forskningsresultat. Enligt Keita och medarbetare (2005); 

Hansen, Søreide, Warland och Nilsen (2011) framkommer att ålder från 50 år predisponerar 

för urinretention. Lamonerie och medarbetare (2004) visar att en ålder från 60 år är förenad 

med ökad risk. En förklaring till detta kan vara att blåsväggen blir stelare med åldern och dess 

förmåga till kontraktion avtar (Dehlin & Rundgren, 2014). 

 

Dreijer, Møller och Bartholdy (2011) visar att Diabetes Mellitus samt hypotermi vid ankomst 

till uppvakningsavdelningen predisponerar för postoperativ urinretention. Patienter med 

diabetes kan drabbas av nedsatt känslighet för blåsöverfyllnad som följd av neuropati, vilket 

medför en ökad risk för urinretention (Lönndahl & Landin-Olsson, 2010). Dreijer, Møller och 

Bartholdy (2011) inkluderar 334 patienter och postoperativ urinretention uppvisas bland 

4,8 % av patienterna. Anledningen till den låga förekomsten av postoperativ urinretention kan 

bland annat förklaras av att definitionen på postoperativ urinretention definieras högt (600 ml 

urin, samt otillräcklig urintömning inom 30 minuter postoperativt) och att endast ett fåtal 

patienter definieras som högriskpatienter för att utveckla postoperativ urinretention är 

inkluderade. Ett par studier har visat att det inte finns något samband mellan urinretention och 

kön (Lamonerie et al., 2004; Keita et al., 2005). 

 

1:6 Vårdrelaterade faktorer kopplade till postoperativ urinretention 

Lamonerie och medarebetare (2004) (definierar postoperativ urinretention som oförmåga till 

urintömning postoperativt vid en blåsvolym över 500 ml) framkommer att operationstid på 

120 minuter är förenad med ökad risk för postoperativ urinretention, detsamma gäller med 

spinalanestesi. Sambandet mellan lång operationstid och urinretention kan förklaras med 

större infusionsvolymer samt större doser opioider, båda dessa faktorer främjar urinretention.  

Keita och medarbetare (2005) (där definitionen för postoperativ urinretention är oförmåga till 

miktion vid en blåsvolym på över 600 ml inom 30 minuter postoperativt) framkommer att 

operationer som varar över 60 minuter ger ökad risk att drabbas av postoperativ urinretention. 

Det visar sig även att anestesitid över 80 minuter, en urinvolym i urinblåsan överstigande 270 

ml vid ankomst till uppvakningsavdelningen, samt infusionsvolymer över 750 ml utgör 

riskfaktorer för postoperativ urinretention. Det sistnämnda bekräftas även av Dreijer, Møller 

och Bartholdy (2011). Däremot föreligger inget samband mellan typ av anestesi, 

administrering av atropin eller morfin under operation och postoperativ urinretention (Keita et 
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al., 2005). Till skillnad från ovanstående resultat visar Dreijer, Møller och Bartholdy (2011); 

Verhamme, Sturkenboom, Stricker och Bosch (2008) att intraoperativ administration av 

atropin är signifikant kopplat till postoperativ urinretention. Förklaringen till det kan vara att 

antikolinergika minskar urinblåsans kontraktionsförmåga, detsamma gäller för opioider 

(Gjerland, Almås & Gronseth, 2011). 

1:7 Ett preventivt arbetssätt 

Att patienten har tömt urinblåsan innan ankomst till operationsavdelningen innebär inte 

nödvändigtvis att urinblåsan är tom. För att förebygga en överfylld blåsa under den per- och 

postoperativa fasen bör särskilda protokoll upprättas där det dokumenteras när, om och hur 

ofta ultraljudsundersökning sker (Svensk sjuksköterskeförening, 2013; Joelsson-Alm, Nyman, 

Lindholm, Ulfvarson & Svensen, 2009). 

1:7:1 Metoder för att mäta urinblåsans volym 

Kateterisering av urinblåsan kan användas som mätmetod för att förebygga överfylld 

urinblåsa men ger ibland upphov till skador på urinröret. Palpation anses vara en osäker 

mätmetod och kan dessutom vara smärtsamt för patienten. Ultraljudsundersökning av 

urinblåsan är den gängse och mest användarvänliga metoden för att mäta urinmängden. Vid 

mättillfället bör patienten ligga plant i sängen varefter 15 ml gel placeras på buken, strax 

ovanför symfysen. Vanliga felkällor vid denna mätmetod är att patienten rör sig, proben riktas 

åt fel håll eller att annan vätska som ascites eller vätskefyllda cystor mäts (Joelsson-Alm & 

Thulin, 2016b, 2016c). 

 

Teng, Huang, Kuo och Bih (2005) uttrycker att mätresultatet inte skiljer sig åt om patienten 

halvligger i vilstol, ligger plant i sängen eller har stor andel bukfetma när 

ultraljudsundersökningen utförs eller om urintappning görs. Däremot ses betydande skillnader 

gällande tidsåtgången, en ultraljudsundersökning tar i snitt 45 sekunder att genomföra medan 

en urintappning tar 3–8 gånger längre tid.  

 

Resultat från forskning visar att ultraljudsundersökning och urintappning ger likvärdiga 

mätresultatet och att ultraljudsundersökning med anledning av det betraktas som tillförlitligt  

(Teng, Huang, Kuo, & Bih, 2005; Rosseland, Stubhaug, & Breivik, 2002; Lamonerie et al., 

2004; Brouwer, Eindhoven, Epema, & Henning, 1999; Warner, Phillips, Riske, Haubert & 

Lash, 2000). Med hjälp av ultraljudsundersökning kan även frekvensen av urinkateter och 
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tappningar minskas. Det förstnämnda medför mindre obehag för patienten och förekomsten 

av skador på urinröret och infektioner minskar (Cutright, 2011; Frederickson et al., 2000; 

Joelsson, Alm Thulin, 2016c). 

1:7:2 Infektioner relaterat till urinkateter 

I en rapport (SKL, 2011) beskrivs att urinvägsinfektion relaterat till urinkateter är en av de 

vanligaste vårdrelaterade infektionerna i Sverige. Denna rapport beskriver åtgärdsområden 

som de uttrycker att hälso- och sjukvården skall beakta. Riskpatienter anses bland annat vara 

patienter som genomgått operation i generell anestesi eller ryggbedövning. Det förebyggande 

arbetet bör främst inriktas på att minska användandet av urinkateter genom att skärpa 

indikationerna för detta. Vid långa operationer rekommenderas dock att urinkateter sätts, men 

med begränsad behandlingstid. För de patienter där behov av blåstömning finns, skall i första 

hand urintappas, detta för att den totala användningen av urinkateter skall minskas. 

 

1:8 Nationella riktlinjer för övervakning av urinblåsan pre-, per-, och postoperativt 

Joelsson-Alm & Thulin (2016a) har utarbetat nationella riktlinjer för övervakning av 

urinblåsan pre-, per- och postoperativt. Dessa understryker att samtliga patienters urinblåsa 

bör övervakas peroperativt för att förebygga risken med överfylld urinblåsa. Nära inpå 

transport till operation ska patienten tömma urinblåsan på avdelningen och innan anestesistart 

ska en ultraljudsundersökning av patientens urinblåsa göras. De patienter som har mer än 200 

ml urin i blåsan bör åter göra ett försök att tömma urinblåsan och därefter kontrolleras igen. 

Om urinmängden är 200 ml eller mer sätts en urinkateter på läkarordination. Urinkateter bör 

även sättas vid operationer där det beräknas gå mer än tre timmar från patientens preoperativa 

blåstömning till väckning, samt vid operation i höft/lårben och bäcken. Även vid 

spinalanestesi med upprepad tillförsel av lokalanestetika och epiduralanestesi rekommenderas 

urinkateter sättning. Vid operationer där tiden mellan preoperativ blåstömning och 

operationsavslut är beräknad till tre timmar och i de fall när tiden överskrids bör 

ultraljudsundersökning göras efter högst tre timmar. Vid ankomst till uppvakningsavdelning 

ska en ultraljudsundersökning av urinblåsan göras och därefter upprepas varje timme tills 

blåstömning har skett. Om patienten har mer än 400 ml urin i urinblåsan och inte själv kan 

tömma blåsan krävs urintappning. Patienter som fått urinkateter bör bli av med den så tidigt 

som möjligt, helst inom loppet av 24 timmar (Joelsson-Alm & Thulin, 2016a). 
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1:9 Lokala riktlinjer för övervakning av urinblåsan pre-, per- och postoperativt 

Vid det sjukhus där studien äger rum finns lokala riktlinjer (Bilaga 1) utarbetade för 

blåsövervakning i samband med operation. Där beskrivs att patienten ska tömma blåsan innan 

ankomst till operation och att tidpunkten för preoperativ blåstömning dokumenteras av 

anestesisjuksköterskan. Direkt efter sövning ska ultraljudsundersökning av urinblåsan utföras 

och därefter under varannan timme samt inför väckning. Unga friska patienter med en 

anestesitid som ej överstiger två timmar utgör undantag till detta, under förutsättning att inga 

stora mängder vätska givits. En frikostighet med ultraljudsundersökning bör råda, eftersom en 

urintappning i ett vaket skede kan upplevas traumatisk för patienten. Urinkateter skall endast 

sättas på läkarordination och utifrån de indikationer som beskrivs i riktlinjerna. Dessa är: 

anestesitid över fyra timmar, operationstid över två timmar, bukläge, blödningsrisk, allvarligt 

sjuk patient där det finns ett behov av att följa urinproduktionen, spinalbedövning med 

långverkande opioid. Även patienter där långvarig immobilisering kan bli aktuellt bör erhålla 

urinkateter, vilken helst ska avlägsnas inom 24 timmar. Vid ankomst till 

uppvakningsavdelningen ska de patienter som upplever smärta och svårighet att kissa 

undersökas med ultraljudsundersökning. Patienter där man uppmätt blåsvolym på 400 ml eller 

mer ska urintappas. Samtliga patienter bör ha tömt urinblåsan innan avfärd till avdelningen, i 

de fall där det ej har skett överrapporteras det till mottagande avdelning.  

 

1:10 Ett evidensbaserat arbetssätt 

Enligt sjuksköterskans etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska sjuksköterskan 

arbeta utifrån riktlinjer som är grundade i evidensbaserad forskning. Det beskrivs även att 

sjuksköterskan ska ta ett personligt ansvar för att upprätthålla sin yrkeskompetens genom att 

tillägna sig aktuell kunskap fortlöpande. Johansson och Wallin (2013) beskriver att ett 

evidensbaserat arbetssätt innebär att i möjligaste mån använda vetenskapligt bekräftad 

forskning som beslutsunderlag i omvårdnadsarbetet. De menar dock att flertalet patienter inte 

får omvårdnad utifrån den kunskap som finns, samt att kvaliteten på vården varierar mellan 

olika regioner och vårdinrättningar. Det har visat sig att positiv attityd till forskning, 

sjuksköterskor i ledarpositioner samt specialistutbildade sjuksköterskor främjar det 

evidensbaserade omvårdnadsarbetet. 

 

1:11 Teoretisk utgångspunkt 

Virginia Henderson verkade som sjuksköterska i USA under mitten av 1900-talet. År 1960 

publicerade hon omvårdnadens grundprinciper där hon beskriver människans fundamentala 
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behov (Jahren Kristoffersen, 2006). Henderson (1969) menar att sjuksköterskans 

huvuduppgift består i att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra handlingar som stödjer 

hälsa eller tillfrisknande. Detta är handlingar patienten i vanliga fall i närvaro av kraft, vilja 

och kunskap, utför självständigt. Att sköta den personliga hygienen och utföra sina naturbehov 

är några exempel på det. Sjuksköterskan bör även uppmuntra patienten till en sund livsstil. 

Det krävs att sjuksköterskan upprättar en personlig kontakt med sina patienter för att förstå 

vad den enskilda individen är i behov av för att återfå hälsan. Vården av patienten har sitt 

ursprung i mänskliga fundamentala behov. När man talar om människans behov bör det 

understrykas att behoven växlar mellan olika individer och under olika faser i livet. Det är 

betydelsefullt att förstå att alla människor har gemensamma behov, och det är av lika stor vikt 

att komma ihåg att dessa behov kan tillfredsställas på en mängd olika sätt. När en 

sjuksköterska ger omvårdnad finns möjlighet att lyssna till patienten, uppskatta vårdbehovet 

och att komma i kontakt med patienten och hens familj på ett djupare plan. Denna 

förtroendefulla kontakt är ett villkor för effektiv patientvård. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån 

14 principer som benämns ”Delfaktorer inom den grundläggande sjukvården”. Principerna är 

kopplade till människans grundläggande behov. Att hjälpa patienten att andas, hjälpa patienten 

med mat- och vätskeintag, hjälpa patienten att hålla kroppstemperaturen samt att hjälpa 

patienten till vila och sömn är exempel på vad en del av principerna handlar om. Sättet 

sjuksköterskan hjälper individen styrs bland annat av patientens ålder samt fysiska, - och 

intellektuella förmåga. Att ge omvårdnad utifrån en bestämd plan leder till kontinuitet, men 

det fordras samtidigt att planen kan förändras omgående om patientens tillstånd kräver. 

Den tredje principen handlar om att hjälpa patienten med uttömningen. Sjuksköterskan ska ha 

kunskap om normalt miktionsmönster och även kunna bedöma om miktionsmönstret avviker 

från det normala, som exempelvis sparsam och/eller koncentrerad urin. 

 

Hendersons teoretiska referensram sammankopplas till föreliggande studie när det gäller 

anestesisjuksköterskans övervakning av patientens urinblåsa under tiden patienten genomgår 

generell anestesi. Under tiden vilar ansvaret på anestesisjuksköterskan med att hjälpa 

patienten med den tredje principen som handlar om uttömning. Detta för att förhindra att 

urinblåsan blir överfylld och eventuella skador uppstår. 

 

1:12 Problemformulering 

Resultat från forskning visar att patienter som genomgår operation löper ökad risk för att 

drabbas av överfylld urinblåsa samt urinretention under det per- och postoperativa skedet. 
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Studier pekar på att en överfylld blåsa postoperativt kan leda till försvagad muskulatur som i 

sin tur försvårar miktionen. Hos vissa patienter kan problemen finnas kvar flera veckor efter 

det kirurgiska ingreppet, i sällsynta fall kan skadorna bli bestående. Genom att arbeta 

preventivt med ultraljudsundersökning av urinblåsan och upprätta tydliga protokoll för 

blåsövervakning kan dessa problem förhindras. Under generell anestesi är patientens förmåga 

att uttrycka sina grundläggande behov mycket begränsad, ibland helt utslagna och patienten är 

därigenom helt överlämnad till anestesisjuksköterska samt de övriga i operationsteamet. 

Patientens fundamentala behov, där elimination av kroppsvätskor ingår, kvarstår dock. 

 

Med detta som utgångspunkt har föreliggande studie inriktat sig på den pre- och peroperativa 

övervakningen av patientens urinblåsa. Detta kommer att göras genom att undersöka om 

anestesisjuksköterskan arbetar utifrån lokala och nationella riktlinjer när det gäller 

blåsövervakning. 

 

1:13 Syfte 

Att studera hur sövda patienters volym i urinblåsan övervakades i enlighet med lokala och 

nationella riktlinjer. 

1:13:1 Frågeställningar 

1. Har patienten tömt urinblåsan preoperativt och vid vilken tidpunkt gjordes det i sådana 

fall? 

2. I vilken utsträckning görs ultraljudsundersökning pre- och peroperativt av urinblåsan 

samt vilka åtgärder vidtas? 

3. Vid vilka tillfällen samt i vilken omfattning används urinkateter peroperativt? 

 

2 METOD 

2:1 Design 

En kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie med icke experimentell ansats användes. En 

prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes för att få en uppfattning om hur en grupp ser ut vid en 

viss tidpunkt. Utmärkande för en tvärsnittsstudie är att samma sak mäts vid ett tillfälle hos varje 

individ. Deltagarna i studien mäts endast och följs inte upp, och är inte föremål för en 

intervention (Billhult & Gunnarsson, 2012a). 
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2:2 Urval 

Bekvämlighetsurval användes. Patienter som skulle genomgå generell anestesi vid en 

operationsavdelning på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige tillfrågades om deltagande i 

studien. På den aktuella operationsavdelningen genomförs kirurgiska ingrepp inom främst två 

specialiteter, öron-, näsa-, hals- samt plastikkirurgi. Ingreppen är allt ifrån excision av 

halsmandlar till avancerad cancerkirurgi, vilket ger en stor spridning i operationstid och åldrar 

på patienterna. Cirka 60 patienter i varierande åldrar, från tre månader och uppåt, genomgår 

varje vecka ett kirurgiskt ingrepp på den aktuella operationsavdelningen. Inklusionskriterier var 

patienter över 18 år som hade en planerad operationstid till minst 90 minuter samt skulle 

genomgå operation i generell anestesi. Beslut om operationstid på minst 90 minuter grundade 

sig på föreställningen att patientens anestesitid då var tillräckligt lång för att det skulle kunna 

bli aktuellt att drabbas av postoperativ urinretention eller överfylld blåsa. Patienter som 

exkluderas var de med tolkbehov, de med nedsatt kognitiv förmåga, gravida, bärare av 

urinkateter samt patienter som genomgick dialysbehandling.  

 

Målet var att 30 vuxna patienter skulle ingå i studien då det bedömdes vara en tillräcklig 

mängd för att få ett tillfredsställande resultat och utifrån det kunna dra relevanta slutsatser. 

Sammanlagt 38 patienter tillfrågades om att delta i studien. Två av dem valde att tacka nej. 

Efter fyra veckor hade 36 protokoll samlats in (se 2:3 Datainsamlingsmetod). Vid 

genomläsning av protokollen visade det sig att nio protokoll fullständigt saknade 

dokumentation. Av de ifyllda protokollen var 22 stycken kvinnor och 4 stycken män, i ett av 

protokollen framgick ej kön. Medelålder var 58 år och medianåldern 60 år. Den yngsta 

patienten var 28 år och den äldsta 88 år. Således samlades 27 ifyllda protokoll in, se Figur 1. 

 

 

Tillfrågade patienter 
(n=38)

Patienter som tackade 
ja till deltagande (n=36)

Patienter som blev 
strukna från 

operationsprogrammet 
(n=3)

Protokoll som ej blev  
ifyllda (n=6)

Protokoll som fylldes i 
(n=27)

Patienter som tackade 
nej till deltagande 

(n=2)
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

2:3 Datainsamlingsmetod   

Datainsamlingen ägde rum under fyra veckor i februari 2017. Efter att ha sökt efter ett lämpligt 

validerat protokoll, men inte hittat något togs beslut att utforma ett eget. Protokollet, (Bilaga 2) 

upprättades utifrån de befintliga lokala och nationella riktlinjerna för hur övervakning av 

urinblåsan ska ske pre-, och peroperativt i samband med generell anestesi. Protokollet inleddes 

med några bakgrundsfrågor om kön, födelseår samt vilket typ av ingrepp patienten skulle 

genomgå. Frågorna formulerades utifrån att studiens syfte skulle uppfyllas. De sex 

huvudfrågorna handlade om hur anestesisjuksköterskan övervakade patientens urinblåsa, från 

att patienten kom till operationsavdelningen till att hen väcktes. Frågor om och när patienten 

hade tömt urinblåsan senast skulle besvaras samt i vilken omfattning ultraljudsundersökning 

hade gjorts. Även frågor kring användandet av urinkateter skulle besvaras. Svarsalternativen 

utgjorde i de flesta fall fasta svarsalternativ, det vill säga ja eller nej. Andra frågor hade öppna 

svarsalternativ där exempelvis en viss tidpunkt för en åtgärd skulle dokumenteras. Uppgifter 

om anestesi- och operationsstart respektive sluttider för dessa efterfrågades. Begreppet 

anestesitid definieras som tidpunkten från att patienten sövs till hen väcks. Operationstiden 

omfattar tidpunkten från det att kirurgen påbörjar operationen till att operationssåret sluts. Efter 

att de första två protokollen (”testprotokollen”) hade samlats in gjordes en bedömning om de 

uppgifter anestesisjuksköterskan dokumenterat på protokollet överensstämde med det som 

avsågs att mätas. 

 

2:4 Tillvägagångssätt 

De flesta patienter som ingick i studien var inneliggande på en avdelning för öron-, näsa- hals- 

eller plastikkirurgi. Ett mindre antal patienter vårdades på en dagkirurgisk avdelning för de två 

nämnda specialiteterna. Verksamhetscheferna för de tre berörda avdelningarna, samt för 

anestesienheten informerades om studiens tillvägagångssätt, syfte och tillfrågades skriftligen 

om studien fick genomföras. Studien påbörjades när skriftligt tillstånd inkommit (Bilaga 3). 

Även anestesisjuksköterskorna på operationsavdelningen informerades skriftligen via e-post 

om studiens syfte inför genomförandet. En kortfattad skriftlig informationslapp sattes även upp 

i läkemedelsrummet på operationsavdelningen. Kontakt togs med inskrivningssköterskorna för 

plastik-  och öron/näsa/halsavdelningarna, som träffar och skriver in patienten inför operation, 

vanligtvis dagen innan. Inskrivningssjuksköterskorna fick information om studien och erbjöd 

sig att rekrytera patienter till studien utifrån ovan beskrivna inklusions- samt 
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exklusionskriterier. Vid ett par tillfällen tillfrågades även patienter vid den dagkirurgiska 

avdelningen om deltagande i studien. Detta gjordes då på operationsdagens morgon, i samband 

med inskrivningen. 

 

Under datainsamlingsperioden hölls daglig kontakt med inskrivningssjuksköterskorna som 

informerade om vilka patienter som kunde vara aktuella för medverkan i studien. De som 

uppfyllde kraven fick skriftlig information (Bilaga 4) av inskrivningssjuksköterskan och 

upplystes om att författarna skulle komma förbi under eftermiddagen för att ta emot 

samtyckesbrevet och svara på eventuella frågor. I de flesta fall godkände patienterna 

deltagande direkt i samband med att de informerades av inskrivningssköterskorna. I de andra 

fallen skrev patienterna på samtyckesbrevet i samband med att författarna informerade de om 

studien. Under eftermiddagen då samtyckesbreven inhämtats från inskrivningssköterskorna, 

lämnades de till operationsavdelningen och häftades följaktligen ihop med protokollet 

(Bilaga 2) och den utskrivna preoperativa bedömningen. Dokumenten lades sedan in på 

anestesisjuksköterskornas läkemedelsrum där de låg till dagen därpå och ansvarig 

anestesisjuksköterska kunde då enkelt se att just hens patient var med i studien. Protokollet 

följde sedan patienten, från operationsavdelningen, till uppvakningsavdelningen där det lades i 

en uppmärkt tidskriftssamlare.  

 

2:5 Forskningsetiska överväganden 

I samband med genomförandet av studien reflekterade författarna kring en del etiska aspekter. 

Deltagarna, det vill säga patienterna, informerades om studiens syfte samt vad deras deltagande 

skulle innebära, både genom skriftlig (Bilaga 4) och muntlig information. De informerades om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att de 

behövde motivera orsak till det. De upplystes även om att Uppsala universitet var huvudman 

för studien. Vidare informerades det om att deras personuppgifter samt det insamlade 

materialet skulle behandlas konfidentiellt, det vill säga inga uppgifter skulle kunna kopplas till 

någon enskild person och materialet skulle förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kunde 

ta del av det (Kjellström, 2012). Att samla in uppgifter om hur anestesisjuksköterskan 

övervakar patientens urinblåsa är potentiellt integritetskränkande. I föreliggande studie anser 

dock författarna att nyttan överväger riskerna med motivering att studiens resultat kan 

synliggöra möjliga brister i rutiner kring övervakning av urinblåsan peroperativt. Detta kan 

följaktligen leda till att rutinerna behöver ses över och eventuellt omarbetas eller förtydligas, 

med minskade patientskador som följd. 
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2:6 Bearbetning och dataanalys 

Resultatet presenterades med deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik syftar till att sätta ihop och 

ordna insamlade data, exempelvis med gemensamma måttenheter som medel- eller 

medianvärden. Att den beskrivande statistiken är korrekt och överblickbar är mycket 

betydelsefullt när tillförlitligheten i de resultaten som framställs ska kunna värderas (Björk, 

2010). 

 

 -Variabler avseende tid och volym presenteras med medelvärde och max-minvärde. 

 - Frågor avseende när, om och i vilken utsträckning något presenteras med procentsats och 

antal. 

 

3 RESULTAT 

Resultatet utgör det anestesisjuksköterskorna dokumenterat på de sammanlagt 27 ifyllda 

protokollen. 

 

3:1 Beskrivning av patientgruppen 

Det var en stor spridning av patienternas åldrar och de flesta patienterna var kvinnor. 

Majoriteten av patienterna genomgick ett plastikkirurgiskt ingrepp, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av patientgruppen. 

Åldersfördelning Medelålder Lägsta ålder Högsta ålder  

(år) 58 28 88 

Typ av ingrepp  Öron/näsa/hals  Plastik  Okänt ingrepp  

(n) 9  16  2  

Kön Kvinna Man  Okänt 

(n) 22  4  1 

 

3:2 Redogörelse över i vilken omfattning ultraljudsundersökning och urintappning 

gjordes samt förekomst av preoperativ tömning av urinblåsan 

 

Majoriteten av patienterna hade med säkerhet tömt urinblåsan strax innan avfärd till 

operationsavdelningen. Tiden från preoperativ tömning av urinblåsan till anestesi- respektive 

operationsstart varierade. Utifrån resultatet visade det sig att ingen av patienterna genomgått 

ultraljudsundersökning inför varken anestesi- eller operationsstart. Av de patienter (n=14) 
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som ej erhållit urinkateter peroperativt undersöktes majoriteten med ultraljud inför väckning. 

Av dessa tappades fyra stycken på urin. Se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Redogörelse över i vilken omfattning ultraljudsundersökning och urintappning 

gjordes samt tid från preoperativ tömning av urinblåsan till operationsstart. 

 Ja  Nej Oklart 

Preoperativ tömning av 

urinblåsan (n) 

20 0 7 

Ultraljudsundersökning inför 

anestesistart (n) 

0 26 1 

Ultraljudsundersökning inför 

operationsstart (n) 

0 26 1 

Ultraljudsundersökning 

peroperativt (n) 

0 27 0 

Ultraljudsundersökning inför 

väckning för de som ej erhöll 

urinkateter (n) 

10 4 0 

Patienter som urintappades 

(n) 

4  6  - 

Genomsnittlig urinvolym För de som 

urintappades 

För de som ej 

urintappades 

 

(ml) 362 123  

Tider från preoperativ 

blåstömning till 

operationsstart 

Genomsnittlig tid 

från preoperativ 

blåstömning till 

operationsstart 

Kortaste/längsta tid 

från preoperativ 

blåstömning till 

operationsstart  

 

(min) 75 44 / 120  

 

3:3 Redogörelse över vid vilka tillfällen och i vilken omfattning KAD användes  

Cirka hälften av patienterna erhöll urinkateter inför operationsstart. Anestesitiderna för dessa 

patienter var längre än för de som ej erhöll urinkateter. Merparten av urinkatetrarna sattes på 

indikationen ”förväntad lång operationstid”. De flesta urinkatetrarna sattes på läkarordination 

och i enstaka fall på generell ordination. Majoriteten av urinkatetrarna planerades att dras 

inom 24 timmar. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Redogörelsen för i vilken omfattning urinkateter användes samt anestesitider. 

 Ja Nej  

Erhöll urinkateter (n) 14 13  

Anestesitider: För de som erhåll 

urinkateter 

För de som ej 

erhåll urinkateter 

 

Genomsnittlig (min) 382 142  

Kortaste (min) 200 91  
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Längsta (min) 711 212  

Indikation för att sätta 

urinkateter 

Lång operationstid Oklar indikation  

(n) 12 1  

Ordination för att sätta 

urinkateter 

Läkarordination Generell 

ordination 

Oklar 

ordination 

(n) 7 3 3 

Urinkatetrar som 

planerades att dras inom 

24 timmar 

Ja Nej Oklart 

(n) 9 0 4 

 

4 DISKUSSION 

I enlighet med de lokala- och nationella riktlinjerna hade merparten av patienterna tömt 

urinblåsan innan ankomst till operationsavdelningen. Av de patienter som erhöll urinkateter 

var den vanligaste indikationen ”lång operationstid” samt att urinkatetern skulle dras inom 24 

timmar – i överensstämmelse med nämnda riktlinjer. Däremot följdes inte riktlinjerna för 

ultraljudsundersökning inför anestesi och operationsstart, då de flesta patienterna inte 

genomgick ultraljudsundersökning varken inför anestesi- eller operationsstart. 

 

4:1 Resultatdiskussion 

4:1:1 Preoperativ tömning av urinblåsan 

I enlighet med de lokala (Bilaga 1) och nationella riktlinjerna (Joelsson-Alm & Thulin, 

2016a) hade de flesta patienterna tömt urinblåsan innan ankomst till avdelningen, enligt 

anestesisjuksköterskans dokumentation. Dock hade anestesisjuksköterskan i påfallande många 

fall inte dokumenterat om patienten tömt urinblåsan innan anestesistart. Orsakerna till det kan 

vara flera. Det kan ha varit så att informationen om patienten tömt urinblåsan inte ansågs 

betydelsefull för att patienten planerades erhålla urinkateter innan operationsstart. En annan 

tänkbar orsak kan ha varit att anestesisjuksköterskan tagit för givet att patienten enligt gängse 

rutin tömt urinblåsan på avdelningen. En ytterligare anledning kan ha varit att 

anestesisjuksköterskan eller annan någon annan personal ställt frågan, men att det ej 

dokumenterats. Hansen, Søreide, Warland och Nilsen (2011) & Joelsson-Alm, Nyman, 

Lindholm, Ulfvarson och Svensen (2009) poängterar, helt i enlighet med de lokala och 

nationella riktlinjerna, att preoperativ tömning av urinblåsan alltid skall göras om 

omständigheterna tillåter.  
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4:1:2 Användandet av ultraljudsundersökning  

Enligt de nationella riktlinjerna (Joelsson-Alm & Thulin, 2016a) ska urinblåsan undersökas 

med ultraljud inför anestesistart. I föreliggande studie har detta inte gjorts i något av fallen. 

Anledningen till detta kan diskuteras. Kanske är det så att anestesisjuksköterskorna är hårt 

belastade och av den anledningen valdes det bort. Eller ses det som en arbetsuppgift som inte 

prioriteras? Men, å andra sidan verkar det rimligt att anestesisjuksköterskan nöjer sig med 

informationen om att patienten har tömt urinblåsan, och på grund av det förutsätter att 

urinblåsan är tom. Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson och Svensen (2009) bekräftar 

att patienter kan ha stora volymer i urinblåsan redan vid ankomst till operationsavdelningen. 

De menar att om patientens urinblåsa är nästintill full när operationen inleds föreligger stor 

risk att patienten drabbas av övertänjd blåsa per-, eller postoperativt. Den gängse metoden att 

uppmuntra patienten att tömma urinblåsan innan ankomst till operationsavdelningen räcker 

inte för att säkerställa att urinblåsan är tom. De uttrycker att det förebyggande arbetet kan 

innefatta preoperativ ultraljudsundersökning för att säkerställa att urinblåsan är tom inför 

operationsstart. 

Det kan även vara så att anestesisjuksköterskan, med hänsyn taget till patientens eventuella 

oro inför sövning, inte vill förlänga tiden fram till anestesistart och av den anledningen väljer 

bort att genomföra en ultraljudsundersökning. Ur ett etiskt perspektiv kan denna aspekt vara 

värdefull att ha i åtanke. 

De lokala riktlinjernas (Bilaga 1) rekommendation att patienten ska undersökas med ultraljud 

inför operationsstart är något, utifrån studiens resultat, som inte efterlevts. Vid kortare 

ingrepp genomfördes ingen ultraljudsundersökning inför operationsstart, detsamma gällde vid 

de längre ingreppen då urinkateter sattes innan operationen inleddes. 

De lokala riktlinjerna (Bilaga 1) förordar ultraljudsundersökning innan patienten väcks. 

Studiens resultat visar att följsamheten var god i det avseendet. De patienter som inte 

undersöktes innan väckning hade en kort anestesitid och därmed blev ultraljudsundersökning 

ej aktuellt, i enlighet med nämnda riktlinjer.   

Forskningsresultat bekräftar att ultraljudsundersökning av urinblåsan ger tillförlitliga resultat 

(Rosseland, Stubhaug & Breivik, 2002). Detta tillvägagångssätt kan även leda till att 

frekvensen av invasiva ingrepp som urinkateter och urintappningar minskar. Vidare leder det 

till mindre obehag för patienten, och minskar antalet infektioner och skador på urinröret 
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(Cutright, 2011). En ultraljudsundersökning går snabbt att genomföra, tar i genomsnitt 45 

sekunder, medan en kateterisering tar 3–8 gånger längre tid (Teng, Huang, Kuo & Bih, 2005). 

4:1:3 Användandet av urinkateter 

Enligt de lokala riktlinjerna (Bilaga 1) ska urinkateter bland annat sättas på indikationen 

anestesitid över 240 minuter. Studiens resultat visar att urinkateter sattes i de fall där detta 

varit aktuellt. 

Enligt de nationella (Joelsson-Alm & Thulin, 2016a) och lokala riktlinjerna (Bilaga 1) ska 

beslut om urinkateter tas på läkarordination. I föreliggande studie efterlevdes detta i drygt 

hälften av fallen. Att detta inte gjorts i större utsträckning kan bero på att det fanns informella, 

muntliga överenskommelser som författarna inte kände till och som inte framgick utifrån de 

lokala riktlinjerna. Även SKL (2011) understryker vikten av att urinkatetrar endast skall sättas 

på läkarordination som ett led i att minska slentrianmässigt användande. 

Både de lokala (Bilaga 1) och nationella riktlinjerna (Joelsson-Alm & Thulin, 2016a) anser att 

urinkateter ska avlägsnas inom 24 timmar från det att den sattes. Studiens resultat visar att det 

var planerat i majoriteten av fallen. Vid de tillfällen där urinkatetern inte planerades att dras 

inom 24 timmar kan orsaker som långvarig immobilisering, osäkert operationsresultat eller 

otydlig kommunikation haft betydelse vid beslutet. Det behöver inte betyda att patienten 

kommer ha urinkateter längre tid än behov finns, men det kan utgöra en risk att urinkatetern 

sitter kvar onödigt länge, med komplikationer som följd. Tambyah och Oon (2012) menar att 

urinkateter ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. I de fall där det bedöms som 

nödvändigt ska den sitta så kort tid som möjligt. I en rapport (SKL, 2011) framhåll att insatser 

för att förebygga urinvägsinfektion i stort sett är kostnadsfria åtgärder som skulle medföra 

stora vinster både ur ett samhälls- och individperspektiv. Det förebyggande arbetet bör främst 

inriktas på att minska användandet av urinkateter genom att skärpa indikationerna för 

urinkateter och att behandlingstiden inte överskrider 24 timmar. I detta avseende menar 

författarna att anestesisjuksköterskan kan spela en viktig roll genom att regelbundet 

genomföra ultraljudsundersökningar, istället för att i förebyggande syfte sätta urinkateter.  

Enligt Henderson (1969), ska sjuksköterskan hjälpa patienten att utföra handlingar som 

stödjer hälsa och tillfrisknande under tiden patienten inte är kapabel att utföra det 

självständigt. Föreliggande studie handlar om anestesisjuksköterskans ansvar att övervaka 

patientens urinvolym i urinblåsan under tiden patienten är sövd, och då patienten följaktligen 
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inte kan kontrollera urintömningen på egen hand. Henderson uttrycker även att omvårdnaden 

ska ges utifrån en bestämd plan, men att planen måste kunna ändras omgående om patientens 

tillstånd kräver. För att koppla Hendersons resonemang till denna studie behöver 

anestesisjuksköterskan grunda sina omvårdnadshandlingar utifrån evidensbaserade riktlinjer 

kring övervakning av urinblåsan peroperativt. Om patientens omvårdnadsbehov förändras 

under det peroperativa skedet, bör anestesisjuksköterskan låta de evidensbaserade riktlinjerna 

fungera som vägledning i hens bedömning om vilken omvårdnadsåtgärd som ska vidtas.  

Resultatet visar att det preventiva arbetet med ultraljudundersökning under det pre- och 

peroperativa skedet inte genomfördes på patienterna i önskvärd utsträckning. Nämnda 

riktlinjer är överens om att ultraljudsundersökning under det pre, - och peroperativa skedet 

ska ske med en viss regelbundenhet för att förhindra risken med en översträckt urinblåsa. Ur 

den aspekten har studiens resultat stor klinisk betydelse för den enskilda individen eftersom 

en översträckt urinblåsa kan leda till infektioner, förlängd sjukhusvistelse och i värsta fall 

bestående skador på urinblåsan. I studier där man intervjuat patienter som erhållit en 

permanent skada på urinblåsan med kvarliggande urinkateter och/eller behov av dagliga 

urintappningar framkommer det att de enskilda patienterna fått betala ett högt pris för de 

skador som sjukvården åsamkat och att det lett till begränsningar i vardagen på olika sätt 

(Joelsson-Alm, Nyman, Svensen, & Ulfvarson, 2014; Kralik, Seymour, Eastwood, & Koch, 

2007; Shaw, Logan, Webber, Broome, & Samuel, 2008). 

Enligt SKL (2015) utgör överfylld urinblåsa 9,2 % av samtliga vårdskador i Sverige. Ur ett 

samhällsperspektiv leder det i förlängningen till ökade kostnader för skattebetalarna. 

4:2 Metoddiskussion 

En prospektiv tvärsnittsstudie har genomförts. Rent allmänt betraktas resultaten från 

prospektiva studier mer trovärdiga jämfört med retrospektiva studier (Billhult & Gunnarsson, 

2012a). En möjlighet att kontrollera dokumentationen fanns eftersom 

anestesisjuksköterskorna fick information om studien inför genomförandet. Protokollet 

utformades även för att svara till syftet och frågeställningarna. I och med det bedöms 

studiedesignen som en styrka. Om en retrospektiv studie gjorts, exempelvis i form av en 

journalgranskning, hade risk funnits att journalanteckningar varit ofullständiga med åtföljande 

risk att dra felaktiga slutsatser. Vid en tvärsnittsstudie mäts något vid ett tillfälle. En nackdel 

med detta tillvägagångssätt är att man inte kan följa förändringar över tid, eftersom ett nedslag 
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i tiden görs (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Under tiden för genomförandet av studien går det 

inte att utesluta att yttre tillfälliga omständigheter, som till exempel inlånad personal och/eller 

trasig ultraljudsapparat påverkade resultatet i någon riktning. Trots detta ansågs studiens 

design ge en trovärdig bild av hur det såg ut vid mättillfället. 

 

Hade studien genomförts på en operationsavdelning där patienterna genomgår annan typ av 

kirurgi och anestesi hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Forskning visar att exempelvis 

ortopedisk kirurgi utgör en av flera ingreppstyper som predisponerar för postoperativ 

urinretention. Detsamma gäller spinalanestesi (Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson, & 

Svensen, 2009; Lamonerie et al., 2004). De inklusions- och exklusionskriterier som användes i 

studien anses välgrundade. Patienter som uteslöts på grund av graviditet och dialys kan ha 

annorlunda miktionsmönster och var av den anledningen inte lämpade att inkluderas.   

 

Protokollet har helt och hållet utvecklats utifrån de lokala och nationella riktlinjerna och för att 

precis svara till syftet. Därmed förväntades ett resultat där man tydligt skulle se om 

anestesisjuksköterskorna arbetade utifrån evidens, det vill säga riktlinjerna. De två första 

insamlade protokollen utgjorde ”testprotokoll”, det vill säga de bedömdes utifrån om de 

svarade till det som avsågs att mätas. Ur de aspekterna hade protokollet hög validitet. 

Testprotokollen kom att ingå bland de 27 protokollen som utgjorde resultatet. Något att ha i 

åtanke är dock att risk funnits att anestesisjuksköterskorna som fyllde i protokollet varit 

noggrannare än de i vanliga fall var, eftersom deras arbetsinsats kontrollerades, det vill säga om 

de arbetade som de skulle utifrån evidens. Om en observationsstudie hade genomförts istället 

hade samma fenomen kunnat uppstå men då eventuellt i högre grad då anestesisjuksköterskans 

arbetsinsats inte bara granskades av hen själv utan även av en observatör. 

 

I samband med bortfallsanalysen framgick det att tre patienter hade strukits från 

operationsprogrammet och de övriga sex saknade dokumentation av okänd anledning. Det 

senare kan bero på att anestesisjuksköterskan inte uppmärksammade protokollet och/eller inte 

hade fått information om studien. Det går inte att utesluta att resultatet kan ha påverkats i någon 

riktning om dessa protokoll hade varit ifyllda. 

 

När det gäller den interna validiteten, som gäller i vilken omfattning ett resultat har samband 

med det forskaren framhåller att något har samband med (Kristensson, 2014) skulle resultatet 

kunna vara representativt för patientpopulationen på en motsvarande operationsavdelning, med 
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liknande omständigheter. Men det kan ju också vara så att ett annat sjukhus arbetar utifrån 

andra rutiner när det gäller blåsövervakning, och då skulle resultatet kunna sett annorlunda ut. 

Den externa validiteten, som gäller i vilken omfattning en studies resultat kan översättas till 

andra miljöer, situationer eller samling av människor (Kristensson, 2014) är tveksam eftersom 

flera olika komponenter bidrar till överfylld urinblåsa och/eller postoperativ urinretention. 

Hade studien genomförts på en helt annan operationsavdelning med andra typer av ingrepp och 

andra typer av anestesier hade resultatet kunnat sett annorlunda ut. 

Flera nyckelpersoner på de berörda vårdavdelningarna behövde engageras i arbetet med att få 

ihop ett tillräckligt antal patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och dessutom godkände 

sitt deltagande. Detta visade sig bli ett långdraget och tidsödande arbete. Det fanns hela tiden 

en risk för att protokoll och samtyckesblanketter kom på villovägar. Det logistiska arbetet blev 

omfattande och det krävdes att författarna i stort sett måndag till fredag behövde anpassa sig 

och vara fysiskt närvarande i anslutning till patienternas inskrivningssamtal och den dagliga 

operationskonferensen. Detta för att samla in samtyckesblanketter som sedan fysiskt skulle 

överlämnas till den anestesisjuksköterska som för dagen ansvarade för kommande dagens 

operationer. Med tanke på att protokollen fylldes i av flera anestesisjuksköterskor förutsattes 

det att all personal informerats om studien och var införstådda med att protokollet skulle följa 

med övriga journalhandlingar till operationssalen för att sedan fyllas i av den 

anestesisjuksköterska som ansvarade för anestesin på den aktuella operationen.  

De forskningsetiska övervägandena ansågs vara befogade. Patienterna blev gediget 

informerade, de hade ett fritt val att välja om de ville delta, och de blev tydligt informerade om 

deras möjlighet att dra sig ur studien när de ville. Att ämnet kunde upplevas 

integritetskränkande var något författarna i samband med planerandet av studien funderade 

över. Men med tanke på de följder en överfylld blåsa kan leda till ansågs studien väl motiverad.  

Det finns ett behov av fler studier inom ämnet. Gärna sådana som omfattar hela vårdkedjan, 

från in- till utskrivning. Det vore även intressant att följa upp denna studie, vad hände 

exempelvis med de patienter som urintappades i samband med operation? Fick de problem med 

blåstömning/urinretention de första postoperativa dygnen eller var de mer benägna att drabbas 

av infektioner? Det vore även intressant att göra en jämförelse mellan olika sjukhus lokala 

riktlinjer för övervakning av urinblåsan. 
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4:3 Slutsats 

Studiens resultat pekar på att lokala- och nationella riktlinjerna för övervakning av urinblåsan 

peroperativt följdes i varierande grad beroende på vilken omvårdnadsåtgärd det handlade om. 

Riktlinjerna efterlevdes väl avseende användandet av urinkateter samt dokumentation av 

preoperativ urintömning. Däremot följdes inte riktlinjerna i tillräckligt hög grad när det gällde 

ultraljudsundersökning under den pre- och peroperativa perioden. Det sistnämnda är något 

som behöver förbättras för att förhindra risken med överfylld urinblåsa och postoperativ 

urinretention. 
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BILAGA 1. LOKALA RIKTLINJER 

Godkänt den: 2016-06-08 Ansvarig: Jakob Johansson Gäller för: Anestesisektionen 

KAD RIK och bladderscan på operations- och 

uppvakningasavdlningar 

Bakgrund: Anestesi och operation utgör riskfaktorer för urinretention. Kateterisering av 

urinblåsan förebygger urinretention, men kan leda till komplikationer i form av 

urinvägsinfektion och strikturer. För att hålla nere antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner 

och för att minska antalet komplikationer bör kvarliggande kateter endast sättas på tydlig 

indikation. Ren intermittent kateterisering är ett alternativ som ger mindre risk för infektion. 

Vid kortare och mindre ingrepp kan man avstå från kateter, men då bör man övervaka 

blåsfyllnaden. 

 

Blåstömning: Alla patienter som kan ska tömma blåsan innan ankomst till 

operationsavdelningen. Tidpunkten rapporteras till anestesipersonalen som dokumenterar 

tiden i narkosjournalen. 

KAD: Sätts enbart på indikation och ordineras av läkare. Indikation och planerad 

behandlingstid dokumenteras i journalen. Indikationer för kvarliggande kateter är anestesitid 

4 timmar (operationstid 2 timmar), bukläge, blödningsrisk, allvarligt sjuk patient där man 

behöver följa urinproduktionen, diuretikabehandling/osmotisk behandling, spinalbedövning 

med långverkande opiod och urogenital kirurgi. Vidare bör kateter sättas på patienter med 

misstanke om långvarig immobilisering t ex traumapatienter och hos inkontinenta patienter 

med sakrala/perineala sår (viktigt för postoperativ sårläkning). 

Om möjligt bör katetern avlägsnas inom 24 timmar för att minska infektionsrisken, i annat fall 

dagligt ställningstagande. I de fall då katetern inte bedöms behövas postoperativt dras den 

innan väckning. 

Slutna urinuppsamlingssystem med tömningsfunktion ger minskad risk för urinvägsinfektion. 

Ren intermittent kateterisering (RIK): Bör väljas framför kvarliggande kateter om möjligt. Om 

blåsfyllnaden överstiger 400ml bör tappning ske. Därefter kontroll med bladderscan enligt 

nedan. Om patienten har > 200ml i blåsan innan operationsstart bör man ta ställning till 

tappning utifrån förväntad anestesitid och förväntad vätsketillförsel. 

Barn >1 år rekommenderas tappning om blåsfyllnaden är över 30ml x åldern+30ml. I vissa 

fall kan man vänta 1-2 timmar på spontanmiktion, individuell bedömning får göras av läkare. 

På barn <1 år görs individuell bedömning. 
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Urinblåsescanning: När kateter inte är indicerat ska blåsfyllnaden övervakas. Detta sker med 

hjälp av ”Bladderscan” direkt efter sövning och därefter varannan timme, samt innan 

väckning. Undantaget är unga friska patienter som har kissat innan ankomst till 

operationsavdelningen och där sövningstiden inte överstiger två timmar. Detta förutsätter att 

man inte har gett stora mängder vätska eller att operationen i sig utgör risk för residualurin. 

Detta gäller även barn efter blöjåldern. Barn och unga vuxna kan uppleva en vakentappning 

som traumatisk, varför man bör vara frikostig med scanning om sövningstiden närmar sig två 

timmar. 

KAD RIK och bladderscan på operations- och uppvakningasavdlningar 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-4309 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

Sidan 1 av 2 

På uppvakningssavdelningen ska alla patienter som har smärta och svårigheter att kissa 

scannas. Även patienter som haft residualurin och tappats ska följas varannan timme. Alla 

patienter som lämnar uppvakningsavdelningen ska ha kissat, i annat fall ska en noggrann 

rapport till mottagande avdelning lämnas med instruktioner om uppföljning. 

Spinalbedövning vid fraktur och primärprotespatienter: v g se separat riktlinje 

Källor: Nationell satsning för ökad patientsäkerhet “Vårdrelaterade urinvägsinfektioner- 

åtgärder för att förebygga” SKL 2011 Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett 

kunskapsunderlag Socialstyrelsen 2006 Nationella vårdhandboken 2014 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av- urinblasa/Oversikt/ Gould et al. 

Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. HICPAC 

(Healthcare infection control practices advisory committee, systematisk review) Infect Control 

Hosp Epidemiol. 2010 Apr;31(4):319-26 Meddings et al. Reducing unnecessary urinary 

catheter use and other strategies to prevent catheter- associated urinary tract infection: an 

integrative review. BMJ Qual Saf 2014;23:277-289 Tidigare riktlinjer från anestesikliniken 

Uppsala 

KAD RIK och bladderscan på operations- och uppvakningasavdlningar 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-4309 Version: 2.0 Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

Sidan 2 av 2 
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BILAGA 2. PROTOKOLL 

1. Bakgrundsfrågor 

a) Födelseår: _____    b) man/kvinna        c) typ av ingrepp      öron/näsa/hals    plastik 

 
2. Inför sövning  

a) Har patienten kissat preoperativt?                 ja    nej    vet ej 

b) Om ja, vilket klockslag __________ 

c) Utförs “Bladderscan” innan sövning?            ja    nej     om nej, gå till fråga 3 

d) Om ja, ange antal ml urin i blåsan: _________ kl: ________ 

e) Vidtogs någon åtgärd r/t antal ml i urinblåsan?        tappning     toabesök      

KAD         ingen åtgärd  

 
3. Anestesistart kl: ___________     

 
4. Inför opstart 

a) Utförs “Bladderscan” innan operationsstart?        ja    nej 

b) Om ja, ange antal ml urin i blåsan: _________ kl: ________ 

c) Sätts KAD?                            ja    nej      om nej gå till fråga 6 

d) Om KAD sätts, på vilken indikation?            -r/t antal ml i urinblåsan 

-förväntad lång op tid      

-annan indikation________________ 

e) Sätts KAD på läkarordination                ja    nej    generell ordination 

 
5. Operationsstart kl: _________ 

 
6. Peroperativt 

a) Om “Bladderscan” utförs peroperativt, ange tid, urinvolym och ev åtgärd för vardera 

tillfälle. 

kl:___________     ml i blåsan:____________ ev åtgärd:____________ 

kl:___________     ml i blåsan:____________ ev åtgärd:____________ 

 
7. Inför väckning 

a) Dras KAD?                            ja    nej    har ej fått KAD 

b) Om nej, planeras KAD att dras inom 24h?            ja    nej    vet ej 

c) Utförs “Bladderscan” innan väckning?             ja    nej    har KAD 

d) Om ja, ange antal ml urin i blåsan:__________ kl  __________ 

e) Vidtogs någon åtgärd r/t antal ml i urinblåsan?    KAD    tappning     ingen åtgärd  

 
8. Total infunderad volym vätska peroperativt: ________________ ml 

 
9. Tid för ankomst till uppvaket? Kl ___________ 
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BILAGA 4. INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV     

Förfrågan om att delta i en forskningsstudie gällande “Peroperativ blåsövervakning: 

Anestesisjuksköterskans följsamhet till lokala och nationella riktlinjer” 

 

Huvudman för forskningsstudien är Uppsala Universitet.  

Syftet är att undersöka hur sövda patienters urinvolym övervakas av anestesisjuksköterskan i 

enlighet med lokala och nationella riktlinjer för blåsövervakning i samband med anestesi vid 

operation.  

 

Vad innebär studien?  

Studien innebär att vi kommer att undersöka hur anestesisjuksköterskan övervakar din 

urinblåsa under operation. Ett protokoll med frågor kommer att besvaras av 

anestesisjuksköterskan. Frågorna handlar om hur sjuksköterskan gör för att övervaka 

urinvolymen i blåsan, exempelvis om och när man mäter mängden urinvolym i blåsan och 

sätter urinkateter. Studiens resultat kommer att redovisas kollektivt och presenteras i ett 

examensarbete inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesisjukvård. 

 

Vilka är ansvariga för studien?  

Julia Cohen och Christine Gustafsson, studerar till anestesisjuksköterskor. Erebouni 

Arakelian, universitetslektor och Med. Dr, är handledare och ansvarig för studien.  

 

Vilka är riskerna? 

Ditt deltagande i studien innebär inte att du utsätts för några risker och du kan förvänta dig att 

få precis samma vård som du skulle fått om du inte medverkat i studien.  

 

Finns det några fördelar? 

Genom din medverkan kan du bidra till att det förebyggande arbetet kring urinretention 

(oförmåga att tömma urinblåsan vid toalettbesök) uppmärksammas. I och med det är 

förhoppningen att rutinerna kring förebyggandet av urinretention förbättras.  

 

Hantering av data och sekretess 

Det insamlade materialet kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga inga uppgifter 

kommer kunna kopplas till någon enskild person och materialet kommer förvaras på ett sådant 

sätt att inga obehöriga kan ta del av det.  

 

Information om studiens resultat 

Studieresultatet kommer presenteras som ett examensarbete 

inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot anestesisjukvård. 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att behöva ange någon orsak till detta.  
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Om du vill medverka i studien ber vi dig att skriva under medföljande samtyckesbrev. 

Vid frågor och funderingar, kontakta gärna någon av oss nedan! 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Julia Cohen 

Sjuksköterska, studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård 
0736-21 48 49 
E- post: juliahemma@yahoo.se 

 

Christine Gustafsson 

Sjuksköterska, studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning anestesisjukvård 

0708-137635 

E- post: christine.gson@spray.se 

 

Erebouni Arakelian 

Universitetslektor, Med. Dr.  

070- 425 01 78 

E-post: erebouni.arakelian@surgsci.uu.se 

Svarsformulär och informerat samtycke när det gäller studien 

”Peroperativ blåsövervakning: Anestesisjuksköterskans följsamhet till lokala och 

nationella riktlinjer” 

 
             

Härmed intygas att jag skriftligen underrättats om studiens syfte och tillvägagångssätt. Jag ger 

mitt medgivande att medverka i studien och vet att min medverkan är helt frivilligt. Jag är 

medveten om att jag kan avbryta min medverkan när jag vill, utan att behöva ange orsak till 

det.  

 

 

 

 

 

 

Ort och datum: _____________    Personnummer: ______________         

 

Namnteckning: __________________________________________________ 

 

Namnförtydligande ________________________________________________ 
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