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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige lever cirka 5000 personer med spinalskada. Där spinalskadan lett till 

nedsatt blåsfunktion är ren intermittent kateterisering (RIK) den metod som rekommenderas i 

första hand. 

Syfte: Att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada som använder ren intermittent 

kateterisering (RIK) upplever detta. Syftet var även att ta reda på vilka hanteringsstrategier 

som finns för att underlätta det dagliga livet.  

Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes där fem personer med 

traumatisk spinalskada som använder RIK intervjuades. 

 Resultat: Att behöva tillägna sig metoden väckte blandade känslor. Män upplevde det lättare 

att RIKa jämfört med kvinnor. Den egna kompetensen och kunnandet om metoden RIK ökade 

med tiden och de hittade nya hanteringsstrategier för att underlätta vardagen. Informanterna 

var medvetna om vikten av god hygien för att undvika urinvägsinfektioner. Däremot framgick 

det inte om informanterna var medvetna om kopplingen mellan vikten av regelbunden 

RIKning, residualurin i blåsan och uppkomsten av urinvägsinfektioner.  

Slutsats: Personer som använder RIK upplever det som nödvändigt och avgörande för att 

kunna leva ett normalt liv. Hanteringsstrategier är planering och anpassande av metoden efter 

fysisk förmåga och den egna vardagen. Behovet av stöd hos personer med spinalskada som 

använder RIK är individuellt och varierar. Adekvat stöd och utbildning underlättar och hjälper 

personer med nedsatt blåsfunktion som använder RIK att ta kontroll över utövandet och 

främjar följsamheten och långsiktig hälsa avseende urinvägarna.  

 

Nyckelord: Spinalskada, livskvalitet, ren intermittent kateterisering, patientupplevelser, 

hanteringsstrategier, stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
Background: About 5,000 people in Sweden live with a spinal injury. Where the spinal 

injury leads to impaired bladder function, clean intermittent catheterization (CIC) is the 

method recommended in the first place.  

Aim: To examine how individuals with traumatic spinal injury using clean intermittent 

catheterization experience the method. The aim was also to find out coping strategies 

available to facilitate daily life.  

Methods: A qualitative approach with semi-structured interviews was used where five people 

with traumatic spinal injury were interviewed.  

Results: The need to use CIC brought about mixed feelings among informants. Men felt that 

it was easier for them to use clean intermittent catheterization compared to women. Their 

expertise and knowledge increased with time and they found new coping strategies to 

facilitate everyday life. The informants were aware of the importance of good hygiene to 

prevent urinary tract infections. However, it was not clear if the informants were aware of the 

connection between the importance of using clean intermittent catheterization regularly, 

residual urine in the bladder and the occurrence of urinary tract infections.  

Conclusion: People who use CIC experience it as essential and vital in order to live a normal 

life. The need for support of people with spinal injury who use CIC is individual and varies. 

Adequate support and training for people with impaired bladder function using CIC facilitates 

and helps them to take control initially and promotes an ongoing adherence and long-term 

health regarding urinary tract. 

 

Keywords: Spinal injury, quality of life, clean intermittent catheterization, patient 
experiences, coping strategy, stress 
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1  INLEDNING 
Cirka 5000 personer i Sverige lever med spinalskada och varje år drabbas 100-150 personer i 

Sverige av traumatisk spinalskada. Det initiala vårdbehovet hos personer med traumatisk 

spinalskada är stort och rehabiliteringen av spinalskadade är lång. Behovet av stöd är ofta 

livslångt med återkommande perioder av vård och kontinuerligt stöd i den dagliga 

livsföringen. I vissa fall leder spinalskadan även till nedsatt blåsfunktion, vilket gör att 

personen behöver använda sig av någon form av kateterisering av urinblåsan för att 

upprätthålla normala kroppsfunktioner. Ren intermittent kateterisering (RIK) är den metod 

som rekommenderas i första hand där spontan blåstömning inte fungerar tillfredsställande 

(Levi & Hulting, 2011). Att integrera RIK i det vardagliga livet kan vara svårt och gör att 

personen behöver hitta hanteringsstrategier som underlättar vardagen.  

 

 

2  BAKGRUND 
2.1  Spinalskada 

Ryggmärgen bildar tillsammans med hjärnan det centrala nervsystemet och löper genom 

spinalkanalen som utgörs av kothålen (foramina vertebralia) i ryggkotorna och sträcker sig 

från stora nackhålet i skallen ned till svanskotorna. När ryggmärgen skadas hindras 

impulserna från att gå mellan hjärnan och musklerna, huden samt inre organ (Holtz & Levi, 

2006). Rörelse- och känselbortfallet vid en ryggmärgsskada, även kallad spinalskada, beror på 

var i ryggmärgen skadan sitter och hur omfattande den är och leder inte alltid till förlamning. 

Den skadade får olika typer av besvär nedanför skadenivån, beroende på var skadan sitter. Är 

skadenivån i de cervikala segmenten av ryggmärgen (C1-C7) drabbas oftast samtliga 

extremiteter av större eller mindre funktionsbortfall, s.k. tetraplegi.  Skador längre ned i nivå 

med bröstryggen (TH1-TH12) till ländryggen (L1-L5) och sakralt (S1-S4) ger 

funktionsnedsättningar i större eller mindre grad i bål/ben, s.k. paraplegi.  En spinalskada kan 

vara traumatisk eller icke-traumatisk och delas in i kompletta och inkompletta skador. En 

komplett skada medför ett totalt bortfall av viljestyrd rörelseförmåga och känsel nedanför 

skadan. Vid en inkomplett skada är ryggmärgen inte av och den drabbade kan ha mer eller 

mindre kvarstående känsel och rörelseförmåga nedanför skadan (Holm & Jansson, 2001).  
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2.1.1  Icke-traumatisk spinalskada 

Med icke-traumatisk spinalskada avses ryggmärgssjukdomar som inte beror på yttre våld. 

Dessa orsakas av en sjukdomsprocess i och kring ryggmärgen t. ex en blödning, tumör, 

infektion (abscess), blodpropp eller genom inflammation som leder till en spinalskada (Levi 

& Hulting, 2011).  

 

2.1.2 Traumatisk spinalskada 

Traumatiska spinalskador är skador på ryggmärgen som uppkommit genom yttre våld och den 

vanligaste orsaken till uppkomsten av traumatisk spinalskada är trafikolyckor. Andra orsaker 

är olyckor relaterade till fall, arbete och fritidsaktiviteter (Holm & Jansson, 2001). Det 

beräknas att det varje år är 100-150 personer i Sverige som drabbas av en traumatisk 

spinalskada. Alla åldersgrupper är representerade, ungefär 50-70 procent är yngre än 30 år vid 

skadetillfället, 80 procent är män och 20 procent är kvinnor (Personskadeförbundet RTP, 

2011). 

 

2.1.3 Konsekvenser av traumatisk spinalskada 

Att drabbas av en traumatisk spinalskada innebär ofta omfattade förändringar i livet och med 

en livslång benägenhet för komplikationer i samtliga organ relaterat till skadenivån. En skada 

på cervikal och övre thorakal (C1-TH5) nivå kan t ex påverka andningsfunktionen påtagligt 

genom en komplett eller inkomplett förlamning av den respiratoriska muskulaturen (Holtz & 

Levi, 2006; Holm & Jansson, 2001). Vanligt förekommande fysiska konsekvenser efter en 

traumatisk spinalskada är nedsatt rörelseförmåga, nedsatt tarmfunktion, blåsrubbning, 

inkontinens, spasticitet, neurogen smärta och reproduktionsproblematik. En traumatisk 

spinalskada för ofta även med sig bristande förmåga att helt eller delvis tömma urinblåsan 

(blåsrubbning), vilket leder till att personen behöver använda sig av någon form av 

kateterisering av urinblåsan för att upprätthålla en bra blåsfunktion (Levi & Hulting, 2011). 

 

2.1.4 Psykiska konsekvenser vid traumatisk spinalskada 

Den förändrade hälsan och livssituationen har en psykisk påverkan på individen som utlöser 

känsla av en förlorad identitet och framtid, ilska, sorg och depression (Logan, Shaw, Webber, 

Samuel & Broome, 2008). Vardagliga aktiviteter som vanligtvis anses lätta och enkla att 

utföra, såsom toalettbesök och dusch blir komplicerade och svåra att genomföra. Från att ha 

klarat sig själv behöver den drabbade nu helt eller delvis hjälp i den dagliga livsföringen. 
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Kroppen känns främmande, omgivning och världen upplevs på ett annat sätt (Höök, 2001).  

 

2.1.5  Ren intermittent kateterisering 

Ren intermittent kateterisering (RIK) rekommenderas som förstahandsmetod före permanent 

kateter vid blåsrubbning efter traumatisk spinalskada hos alla där spontan blåstömning inte 

fungerar tillfredsställande, då den efterliknar det normala mönstret vid tömning av urinblåsan 

och orsakar få eller inga sidoeffekter jämfört med övriga metoder (Levi & Hulting, 2011; 

Moy & Amsters, 2004). Ofullständig tömning av urinblåsan, d.v.s. urinretention, ökar risken 

för urinvägsinfektioner som i förlängningen kan orsaka skador på njurarna, varför det är 

viktigt att försäkra sig om effektiv blåstömning hos personer med nedsatt blåsfunktion 

(Jaquet, Eisjear, Steffensen & Schantz Laorsen, 2009). Afsar, Yemisci, Cosar och Cetin 

(2013) visar i sin studie att RIK är den mest rekommenderade, pålitliga och långsiktiga 

blåstömningsmetoden för personer som kan utföra kateterisering av urinvägarna självständigt. 

 

Förutom att RIK är att föredra ur medicinsk aspekt, är syftet att ge de med nedsatt 

blåsfunktion möjlighet att kunna hjälpa sig själva att leva det liv de levde innan svårigheterna 

med att tömma urinblåsan uppkom. RIK innebär att i det fall urinblåsan inte kan tömmas 

spontant, så används en tappningskateter för att tömma blåsan cirka 4-6 gånger per dag. 

Personer med förlamning i benen (paraplegi) kan utföra RIK självständigt då de har bevarad 

handfunktion, medan de med förlamning i både armarna och benen (tetraplegi), är beroende 

av hjälp vid utförandet av RIK (Levi & Hulting, 2011). 

 

2.1.6  RIK och livskvalitet 

Att integrera RIK i det vardagliga livet kan vara svårt och upplevs ha både positiva och 

negativa effekter på livskvalitén. De positiva effekterna består i en minskning av 

urinvägsbesvär och de negativa effekterna av praktiska svårigheter vid själva utförandet samt 

psykologiska och kulturella faktorer som stress, oro och stigmatisering (Shaw, Logan, 

Webber & Broome, 2008).  Betydelsen av den psykologiska innebörden av att använda sig av 

RIK belystes redan av Bakke, Irgens, Malt och Høisaeter (1993). De fann att en tredjedel av 

personerna i deras studie vilka använde sig av RIK, kände motvilja och stress inför själva 

utförandet. Motvilja och stress var vanligare bland unga personer och bland kvinnor. Att bli 

introducerad i metoden, att lära sig och tillägna sig den kunde väcka blandade känslor, främst 

chock över att behöva tillägna sig metoden och förlägenhet i att det är intimt (Logan et al., 

2008). Faktorer som påverkade variationerna i livskvalitet var kön, livsstil, frekvens och 
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varaktighet i att utföra RIK, tekniska svårigheter, typ av kateter och individuella anlag (Shaw 

et al., 2008). Hos yngre personer kunde tillgången på utrustning och hjälpmedel, fysisk 

försämring och motstånd mot rollen som sjuk ytterligare äventyra tillägnandet av RIK. 

Viktiga komponenter i tillägnandet av metoden RIK kunde relateras till kunskap, procedurens 

komplexitet, missuppfattningar, rädsla, skam, motivation och kontinuiteten av professionell 

omvårdnad och vård (van Achterberg, Holleman, Cobussen-Boekhorst, Arts & Heesakkers, 

2008). Enligt Shaw och Logan (2013) kan RIK bidra till en god livskvalitet, värdighet, 

integritet och självkänsla. 

 

2.1.7  Vikten av information och stöd vid RIK 

Information, stöd och undervisning är viktiga faktorer för att få personer med nedsatt 

blåsfunktion att ta till sig RIK som metod, men även som ett led i det fortsatta användandet 

(Logan et al., 2008). Enligt Woodward och Rew (2003) var bristande efterlevnad den främsta 

orsaken till patientens oförmåga att utföra RIK. Sjuksköterskans betydelse och empatiska 

förmåga var avgörande vid inlärningen av RIK samt att denna gjordes individanpassad 

(Ramm & Kane, 2011; Wild, H. M., Brasch, J. & Zhang, Y., 2011). I studien av Assis och 

Mancussi (2011) observerades patienters färdigheter och svårigheter under själva utförandet 

av RIK, vartefter tekniken vid utförandet diskuterades och anpassningar gjordes efter behov.  

Även Logan och medarbetare (2008) visade hur sjuksköterskornas kommunikationsförmåga, 

kompetens och en trevlig avslappnad inställning från sjuksköterskan, underlättade lärandet av 

RIK. Vidare att information och grundlig instruktion av sjukvårdspersonal gällande RIK, 

hjälpte personer med traumatisk spinalskada i deras möjlighet att ta kontroll över och 

bemästra behandlingen med potentiella bidrag till pågående efterlevnad och förbättrad hälsa 

gällande urinvägarna (Logan et al., 2008). Afsar och medarbetare (2013) visade att 

regelbunden uppföljning och effektiv undervisning om RIK, dess komplikationer och 

katetervård är avgörande för långsiktig följsamhet. 

 

2.1.8  Hanteringsstrategier vid RIK 

Valet av hanteringsstrategier skiljer sig och är nära förknippat med individens personlighet. 

De egna värderingarna och erfarenheterna spelar stor roll i hur personen ifråga hanterar sin 

situation (Jaquet et al., 2009; Afsar et al., 2013). Även hur långt personen har kommit i 

bearbetningen av sitt trauma efter att ha drabbats av traumatisk spinalskada med 

funktionsnedsättning har stor betydelse. Valet av hanteringsstrategier verkar även skilja sig 

mellan könen. Män upplevde att det var lättare att RIKa sig jämfört med kvinnor, som hade 
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svårigheter med att hitta urinröret (Jaquet et al., 2009). Shaw och medarbetare (2008) visade i 

sin studie att personer som utförde RIK hade ytterligare svårigheter relaterade till den 

tekniska och invasiva proceduren. En viss skicklighet krävs, som det tar tid att förvärva. De 

flesta personer som drabbas har aldrig hört talas om RIK innan och blir ofta chockade när de 

konfronteras med metoden. van Achterberg och medarbetare (2006) visade att det kan vara 

svårt att tillägna sig RIK i vardagen. 

 

Bristen på tillgängliga handikappanpassade toaletter med tillräckligt utrymme för rullstol kan 

begränsa möjligheten att arbeta, resa, vara med vänner och familj (Wild et al., 2011). Shaw 

och medarbetare (2008) visade också att typen av katetrar som används har en inverkan på 

dagliga aktiviteter och diskretion. Nyare RIK-katetrar, förberedda och klara att användas 

underlättade RIK utanför hemmet. Även antalet gånger RIK behöver utföras per dag, d.v.s. 

RIK-frekvensen, påverkade livskvalitén. De som utförde RIK två gånger per dag hade lättare 

att hitta en rutin och kunde fortsätta med sina dagliga aktiviteter obehindrat, jämfört med 

personer som RIKade sig 4-5 gånger per dag. För dem var det viktigt med noggrann planering 

innan de åkte iväg någonstans och de behövde vara medvetna om var det fanns toaletter dit de 

skulle (Shaw et al., 2008).  

 

2.1.9  Aktuella omvårdnadsteorier  

En omvårdnadsteori som tillämpas inom rehabilitering är Dorotea Orems omvårdnadsteori om 

egenvård. Orems teori är uppbyggd kring tre centrala begrepp; egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Orem betraktar omvårdnad som en ersättning för egenvård i situationer där 

patienten inte är i stånd att utföra detta själv (Kirkevold, 2000). Orem menar att bara när 

patienten är mycket hjälplös, har vårdaren rätt att överta beslutsfunktionerna och då i 

samarbete med patientens anhöriga (Kirkevold, 2000).  Vid spinalskada utför sjukvårds-

personalen initialt RIK åt patienten, men redan i ett mycket tidigt skede efter skadans 

inträffande, instrueras patienten i att utföra RIK på egen hand.  

 

Enligt Orem bygger omvårdnaden på en överenskommelse, ett kontrakt, mellan den som 

vårdar och patienten, något som Dorotea Orem betonar mycket starkt. Den som ska sätta 

målen för omvårdnaden är patienten. Omvårdnaden måste bygga på individens aktiviteter, 

menar Orem och omvårdnaden ska utgöra ett komplement till patientens egenvård och bestå 

av målinriktade handlingar i form av omvårdnadssystem, t ex undervisning och stöd i att 

hjälpa patienterna att påbörja egenvård under rehabiliteringsfasen (Conway, McMillan & 
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Solman, 2006; Lessman, De Conto, Ramos, Borenstien & Meirelles, 2011). 

 

Utformandet av omvårdnadssystem som är anpassade till patientens behov är beroende av 

sjuksköterskans omvårdnadskapacitet, d.v.s. hennes förmåga att bedöma, planera och 

genomföra omvårdnadsåtgärder. Orems teori kan beskrivas som en referensram, vilken kan 

bidra till en mental förberedelse inför vissa omvårdnadssituationer och ge sjuksköterskan 

riktlinjer för vilka områden och faktorer hon ska samla information om och vilka mål hon ska 

sträva mot (Kirkevold, 2000).  

 

2.2   Problemformulering 

Traumatiska spinalskador utgörs oftast av en komplett skada, det vill säga en total förlust av 

funktioner nedanför skadenivån och med en irreversibel nedsättning av urinblåsans funktion. 

Vårdbehovet hos personer med traumatisk spinalskada är initialt stort och rehabiliteringen av 

dessa personer är lång med ofta ett livslångt behov av stöd i form av återkommande perioder 

av vård och kontinuerligt stöd i den dagliga livsföringen. Relevanta strategier att hantera 

situationer i den dagliga livsföringen är avgörande för god livskvalitet. I det kliniska arbetet 

med spinalskadade har vårdpersonalen stor nytta av att veta vad som är lämpligt för den 

skadade och hur de på bästa sätt kan bidra till att öka livskvaliteten hos personer med 

spinalskada. Idag finns få forskningsstudier och inga i Sverige som beskriver hur personer 

upplever det att använda sig av metoden RIK vid nedsatt blåsfunktion och deras erfarenheter. 

Därför är det av intresse att utföra en studie som belyser detta utifrån svenska förhållanden.  

 

2.3  Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada som 

använder ren intermittent kateterisering (RIK) upplever detta. Syftet var också att ta reda på 

vilka hanteringsstrategier som finns för att underlätta det dagliga livet. 

 

 

3  METOD 
3.1  Design 

En	  kvalitativ forskningsmetod med individuella intervjuer och semistrukturerade öppna frågor 

har använts för att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada upplever RIK och för 
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att beskriva vilka hanteringsstrategier de har gällande RIK utifrån deras egna perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

3.2 Urval 

I studien användes strategisk urvalsmetod (Kvale, 1997). Informanterna valdes utifrån 

variablerna traumatisk spinalskada, kön, ålder samt hur länge personen hade använt sig av 

metoden RIK.  

 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Kvinnor och män med traumatisk spinalskada och bristande förmåga att tömma urinblåsan i 

åldern 18-67 år som själva använder och utför RIK samt har använt sig av RIK i mer än ett år. 

 

3.2.2  Exklusionskriterier 

Personer med icke-traumatisk spinalskada samt personer som får assistans vid RIK har 

exkluderats från studien. 

 

3.2.3  Datainsamlingsmetod 

Individuella intervjuer med semistrukturerade öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009) 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 4), för att besvara studiens syfte. Frågorna 

behandlade bland annat hur personerna lärt sig RIK, hur detta överensstämde med deras 

behov, hur RIK påverkar deras vardag, hanteringsstrategier gällande RIK och det stöd som 

efterfrågas. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om ålder, civilstånd, sysselsättning 

och hur personerna blev skadade för att få en helhetsbild av vad som lett till den förändrade 

livssituationen. Frågorna prövades vid två provintervjuer med personer som anmält intresse 

att delta i studien, men där inklusionskriteriet traumatisk spinalskada inte var uppfyllt. 

Därefter gjordes korrigeringar i intervjuguiden. Provintervjuerna inkluderades inte i studiens 

resultat. Varje intervju varade cirka 30 minuter och endast röstinspelning gjordes. Även 

följdfrågor ställdes som anpassades efter informantens svar och var inget som kunde planeras 

i förväg. Syftet var att vidareutveckla och förtydliga vad informanten menade samt att vara 

säker på att intervjuaren hade uppfattat svaret rätt och för att få så mycket information som 

möjligt. 
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3.2.4  Tillvägagångssätt 

Mottagningssjuksköterskor vid två spinalismottagningar knutna till två olika 

universitetssjukhus i Mellansverige kontaktades och fick information om studien. De 

tillfrågades om de kunde ge en kort muntlig information om studien till personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna i samband med deras besök på mottagningen samtidigt som de 

lämnade över informationsbrevet (bilaga 1) och medgivandeformuläret (bilaga 2) om att 

kunna få ringa upp. Medgivande om att få ringa upp lämnades direkt till 

mottagningssköterskan av personen vid mottagningsbesöket. På vardera mottagningen 

lämnades tio stycken kuvert med informationsbrev (bilaga 1) och medgivandeformulär (bilaga 

2 och 3) tillsammans med intervjufrågorna (bilaga 4). När medgivande mottagits, kontaktades 

personen per telefon och fick ytterligare information om studien med möjlighet att ställa 

frågor samt tillfrågades om han eller hon var intresserad av att delta i studien. De personer 

som var intresserade fyllde i blankett om medgivande till studiedeltagande (bilaga 3) som 

skickades tillbaka i frankerat kuvert. Därefter bokades tid och plats för intervju där denna 

kunde genomföras ostört. Deltagaren fick möjlighet att välja om intervjun skulle äga rum i 

hemmet eller i anslutning till mottagningens lokaler. En kort sammanfattning av syftet med 

studien gavs vid intervjutillfället tillsammans med möjligheten att ställa frågor om det var 

något de funderade på eller som var oklart med studien. Endast röstinspelning användes för 

att skydda deltagarens identitet i enlighet med patientuppgiftslagen PUL (SFS 1998:202). 

 

3.2.5 Etiska överväganden 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) behöver 

inte examensarbeten på grundnivå granskas av etisk kommitté. Godkännande att genomföra 

studien beviljades av respektive verksamhetschef vid de berörda verksamheterna. Deltagarna i 

studien fick information muntligt och skriftligt (bilaga 1) om forskningssyftet och hur 

undersökningen var upplagd, att deras uppgifter behandlades konfidentiellt och endast skulle 

användas i denna studie. Vidare fick de möjlighet att lämna informerat samtycke till att delta i 

studien alternativt att tacka nej i det fall de inte ville delta. Deltagandet i studien var helt 

frivilligt. De kunde avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva ange orsak och utan 

konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009). Deltagarna informerades om att röstinspelningen 

skulle raderas efter avslutad studie.  
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3.2.6  Bearbetning och analys 

Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant och lästes enskilt och tillsammans flera gånger 

för att få en känsla för helheten. Därefter användes en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) för att analysera den insamlade informationen. Meningar 

eller citat som svarade med studiens syfte s.k. meningsbärande enheter identifierades och 

kondenserades sedan för att korta ned texten, samtidigt som innehållet behölls. Kondenserade 

meningsbärande enheter kodades för att tydliggöra enheternas innehåll. Koderna jämfördes 

och diskuterades för att identifiera likheter och skillnader. Koderna sammanfördes till 

underkategorier, huvudkategorier och teman (tabell 1). Det var viktigt att inga data skulle 

falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel på textanalys 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

… sedan var det 
väldigt viktigt att man 
inte fick komma åt 
någonting. Då skulle 
man även sprita 
överallt… 

Mycket viktigt att man 
inte kom åt något. Då 
skulle man även sprita 
överallt 

Hygien vid 
utförande 

Vikten av god hygien  Upplevelse av vad 
som är viktigt vid 
utövandet av RIK 

Jag tyckte ändå att det 
var lite svårt i början. 
Men det var ju för att 
det var konstigt… 

Det var lite svårt i början 
för att det var ju konstigt. 

Lite svårt i början  
Var konstigt 

Vid inlärningen 
 

Upplevelsen av att 
använda RIK 
 

Det är det här att man 
kan komma hit med 
urinprover och liksom 
få hjälp så… att man 
inte behöver gå, alltså 
de är ju jättebra på det 
eftersom det händer så 
ofta. 

Att man kan komma och 
lämna urinprov, behöver 
inte gå någon annanstans. 
De är ju jättebra då det 
händer så ofta. 

Lämna prover 
hjälp 

Stödfunktioner i 
vardagen 

Faktorer som 
underlättar 
användandet av RIK 

Om det är på något 
ställe där det är dålig 
tillgång till toalett, så 
är det jobbigt att 
behöva RIKa sig. T ex 
om man är i 
stadsmiljö, eller på 
restaurang.… Då blir 
det ju krångligt. 

När det är dålig tillgång 
till toaletter, kan det vara 
jobbigt att behöva RIKa 
sig.   Krångligt i 
stadsmiljö el på 
restaurang. 

Toaletter 
Dålig tillgång 
utanför hemmet 

Brist på tillgängliga 
toaletter 

Faktorer som 
försvårar utövandet av 
RIK 
 
 

 

 

4  RESULTAT 

Under analysen utkristalliserades två teman; blandande känslor för RIK samt vikten av 

kompetens och kunnande i metoden RIK. Temat Blandade känslor för RIK sammanfattar de 

känslor som informanterna beskrivit i samband med användandet av RIK, medan vikten av 

kompetens och kunnande i metoden RIK beskriver de strategier informanterna hittat för att 
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kunna underlätta vardagen och användandet av RIK. Fyra kategorier svarade mot syftet; 

upplevelsen av att använda RIK, upplevelse av vad som är viktigt vid utövandet av RIK, 

faktorer som underlättar användandet av RIK samt faktorer som försvårar utövandet av RIK 

(tabell 2). 

 

Tabell 2 Underkategori, kategori och tema 
TEMAN Kategorier: Upplevelsen av att 

använda RIK 
Upplevelse av 
vad som är 
viktigt vid 
utövandet av 
RIK 

Faktorer som 
underlättar 
användandet av RIK 

Faktorer som 
försvårar 
utövandet av 
RIK 

Blandande 
känslor för 
RIK 
 
Vikten av 
kompetens 
och kunnande 
i metoden 
RIK  
 

Under-
kategorier: 

Vid inlärningen 
 
 
Idag 
 
 
Stöd/uppföljning 
 
 
 
 

Vikten av god 
hygien  
 
Regelbundenhet  
 
 
Planering 
 
Information 
 

Stödfunktioner i 
vardagen 
 
Anpassande av metoden 
 
 
Anpassande i vardagen 
 
Kunskaper om 
spinalskadan 
 

Komplikationer 
av skadan 
 
Komplikationer 
vid RIK 
 
Brist på 
tillgängliga 
toaletter 

 

Deltagarnas ålder, kön, civilstånd, sysselsättning, typ av traumatisk spinalskada, tid av 

utövande av ren intermittent kateterisering samt frekvens redovisas nedan i tabell 3. 

Medianåldern var 40 år. Medianen för tiden av användandet av metoden ren intermittent 

kateterisering var 10,8 år.  

 

Tabell 3 Bakgrundsinformation 
Kön Ålder Civilstånd Syssel- 

sättning 

Traumatisk 

spinalskada 

RIK  RIK frekvens 

Kvinnor 

Män 

2

3 

<30 år 

30-50 år 

>50 år 

1 

3 

1 

Gift 

Sambo 

Ensam-

stående 

1 

1 

3 

Heltids-

arbete 

Deltids-

arbete 

Pension 

1 

 

2 

 

2 

Komplett 

Inkomplett 

4 

1 

5-10 år 

>10 år 

3 

2 

1-3 ggr/dag 

4-5 ggr/dag 5-

8 ggr/dag 

1 

1 

3 

 

 

4.1  Upplevelsen av att använda RIK 

4.1.1 Vid inlärningen 

Informanterna lärde sig RIK på sjukhuset och majoriteten upplevde att det var svårt i början 

och att det kändes konstigt att tömma blåsan på detta sätt. Oro och stress upplevdes initialt vid 

inlärningen. Informanterna kände sig begränsade till hemmet, då de var oroliga över 
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svårigheter med att RIKa sig någon annanstans samt över att inte hinna tappa sig i tid med 

läckage som följd.  

 

”Det är bara i sig så jäkla absurt i början. Att man ska sitta och hålla på att föra in en 

kateter för att kunna kissa”(Informant nr 4 man) 

 

Informanterna kände sig motiverade till att lära sig att klara RIKandet själva och därmed bli 

mer självständiga och slippa behöva ta emot hjälp som upplevdes som intrång i det privata. 

 

”I början var det inte så kul men det var ju roligare att kunna göra det själv än att 

någon annan måste göra det.” (Informant nr 2 man) 

 

Kvinnorna upplevde det svårare att lära sig RIK än männen. Svårigheterna gällde sådant som 

att hitta urinröret, att ta av och på kläder i samband med RIKandet samt att lära sig alla nya 

moment vid utförandet av RIK. Även förflyttningar från säng till rullstol, från rullstol till 

toalettstol upplevdes svårt i början.   

 

4.1.2  Idag 

Informanterna upplevde att det fungerade väldigt bra att RIKa sig idag och uppgav att det inte 

var några svårigheter att RIKa sig nu. 

 

”Först känns det absurt. Men sen blir det ju självklart. Så det är ju bäst, det är ju bästa 

sättet att göra det på, så är det ju…” (Informant nr 4 man)  

 

Vidare att det kändes skönt att kunna tömma urinblåsan helt och att få kroppen att fungera, 

men att RIKandet kunde vara omständigt och tidskrävande och obekvämt att utföra på 

offentliga toaletter. 

 

”Jag blev så stressad när jag gjorde det på toaletten så att det tog en halvtimme. Jag 

var genomsvettig med att få av kläder, träffa rätt så att innan jag var klar, så kände jag 

att är det kö nu utanför toaletten eller hur ser det ut.” (Informant nr 1 kvinna) 

 

Informanterna upplevde RIK-metoden som något nödvändigt och avgörande för att kunna 

leva ett normalt liv.  
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4.1.3  Stöd/uppföljning 

Informanterna upplevde att de hade fått bra stöd initialt då de började använda sig av RIK. De 

mindes att de redan i ett tidigt skede av sjukhusvistelsen hade fått instruktioner och guidning 

verbalt gällande utförandet av RIK. Stödet efter utskrivning upplevdes varierande och det 

framgick att det ha de varit önskvärt med respons från sjukhuset även efter hemkomsten. 

Något som saknades i vissa fall. 

 

”Det är en sak att vara på sjukhuset, för då får man hjälp när man behöver, men när 

man kom hem i sin egen miljö, då tycker jag det var dåligt. Jag fick ingen respons från 

sjukhuset, att de frågade- Hur går det med RIKning? Alltså, fungerar det rent praktiskt? 

Har du fått någon bra kateter? Hur klarar du av det själv? eller liksom sådana saker. 

Det saknade jag” (Informant nr 2 man) 

 

Informanterna upplevde att de fick det stöd som de behövde idag och kände att de alltid kunde 

ta kontakt med mottagningssköterskan på spinalismottagningen vid problem och om de hade 

några frågor. 

 

”Jag tycker att jag får jättebra stöd. Det är beställningar, rådgivning och information 

om nytt material. Jag tycker att vi får det stöd vi behöver. Tips och idéer. Man tar tag i 

saker.” (Informant nr 2 man) 

 

4.2     Upplevelse av vad som är viktigt vid utövandet av RIK 

4.2.1 Vikten av god hygien 

Informanterna tyckte att det var mycket viktigt att vara noga med hygienen vid utövandet av 

RIK för att undvika urinvägsinfektioner. Att tvätta händerna innan påbörjandet av själva 

RIKandet var en självklarhet.  

 

”Det är jätteviktigt med hygienen. Jag tycker att det är rent logiskt att man ska rengöra 

händerna innan man tar i det, det tycker jag i alla fall” (Informant nr 3 man) 

 

Det framkom att det var svårt att hålla katetern ren under själva utförandet av RIK. Något som 

framförallt beskrevs av de kvinnliga användarna av RIK där förfarandet skiljde sig från 

männens, då de kvinnliga informanterna behövde böja sig framåt och arbeta nedifrån för att 

kunna sätta in katetern i urinröret. 
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”Det var svårt att hålla katetern ren, att inte komma åt insidan av toaletten. Jag tänkte 

att om jag inte får någon urinvägsinfektion nu, så får jag väl det nu när det är svårt att 

hålla hygienen.” (Informant nr 1 kvinna) 

 

4.2.2  Regelbundenhet 

Vikten av regelbundenhet vid utövandet av RIK framkom hos informanterna, framförallt för 

att undvika urinläckage. 

 

”Man måste göra det i rätt tid. Annars blir det lätt läckage” (Informant nr 4 man) 

 

4.2.3 Planering  

Informanterna upplevde att det var mycket viktigt med planering. Att alltid komma ihåg och 

tänka på att ha utrustning med sig för att kunna RIKa sig utanför hemmet. De hade alltid en 

väska med sig innehållande det material de behövde, såsom tappningskatetrar, tömningspåsar, 

servetter, handsprit. 

 

”Det är lite pyssel, för det tar ju en stor del av packningen. Till exempel när man ska 

resa, så måste man komma ihåg att ha med sig allting, annars är det kris. Alltså det är 

viktigt… man måste planera sin dag, att nu måste jag göra det här och det där och så 

måste jag ha med mig allting, det är lite nackdelen med RIK” (Informant nr 2 man) 

 

4.2.4 Information  

Informanterna upplevde att det var viktigt med information, att få information om vikten av 

god hygien när de började använda RIK. Att tänka på att tvätta händerna innan, att inte 

komma åt något med tappningskatetern vid själva tappningsmomentet.  

 

”Information. Det är ju alltid det viktigaste tycker jag. Att få veta hur man ska göra. 

Och det här med hygien. Att se till att tvätta händerna, att inte komma åt katetern med 

fingrarna. Det är jättemycket att tänka på. Och förhindra urinvägsinfektioner. 

Information, det är viktigt!”(Informant nr 5 kvinna) 
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4.3  Faktorer som underlättar användandet av RIK 

4.3.1 Stödfunktioner i vardagen 

Spinalismottagningarna följde upp spinalskadan med regelbundna kontroller hos 

mottagningssköterska och läkare. De flesta informanterna hade även kontakt med 

mottagningssjuksköterskan på spinalismottagningen för beställning av tappningskatetrar. 

Samma hjälp kunde i vissa fall fås av distriktssjuksköterskan. I samband med detta brukade 

de få tips om nya katetrar på marknaden och om det fanns några andra som skulle kunna 

passa dem bättre. Något som också underlättade enligt informanterna, var möjligheten att 

under alla vardagar i veckan kunna lämna urinprov vid symtom på urinvägsinfektion på den 

egna mottagningen. 

 

Förslag från informanterna på ytterligare stödfunktioner i vardagen av mottagningssköterskan 

och som kunde underlätta användandet av RIK, var att få information om hur katetrar kan 

beställas och om alternativa metoder eller alternativa sätt vid utförandet av RIK. 

 

”Se till så att man vet hur man ska gå tillväga när man beställer katetrar, att man visar 

och förklarar hur man gör. Berätta hur man har koll på när recepten på katetrarna går 

ut, hur ofta man får göra uttag. Det tycker jag är viktigt att få veta.” (Informant nr 5 

kvinna) 

 

Även möjligheten att få tips om nya tappningskatetrar på marknaden och att få prova på nya 

eller andra tappningskatetrar kunde underlätta vardagen.  

 

”De som de hade på sjukhuset var inte så hårda heller. De var ganska sladdriga, vilket 

gjorde de svårare att föra in liksom. De som jag har nu är av mycket hårdare plast, 

vilket gör de mycket lättare att styra och att använda.” (Informant nr 4 man) 

 

4.3.2 Anpassande av metoden 

Informanterna lyfte fram att deras egen kompetens och det egna kunnandet ökade med tiden 

de haft skadan och använt sig av RIK. I början var de ovana, men med tiden hade de lärt sig 

nya sätt som passade dem själva bättre och som underlättade vardagen och användandet av 

RIK. Sätten att anpassa metoden skilde sig mellan informanter och även mellan män och 

kvinnor. En teknik som underlättade själva RIKandet för en av informanterna, var 
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möjligheten att kunna stå upp under själva RIKandet, något som han hade tränat upp igen 

efter skadan. Det kräver dock att personen har tillräcklig benfunktion.  

 

”Ja, det är lättare att stå. Det är ett steg mindre, vilket gör att det är mindre risk att det 

blir något strul som vacum mellan slangen och katetern eller att det fastnar i… Det är 

väl allmänt mindre komplikationer om man kan ställa sig upp och RIKar sig än om man 

är sittandes och RIKar sig.” (Informant nr 4 man) 

 

En annan informant hade valt att kombinera RIK med kvarsittande kateter dagtid, något som 

underlättade hennes vardag på flera sätt. När hon enbart hade RIKat sig var hon beroende av 

hjälp i vissa moment under toalettbesöket. Med den kombinerade metoden klarade hon sig 

själv, vilket gjorde henne mer självständig.  

 

”På morgonen… sen kunde jag ta ut den på kvällen och sen RIKa mig då om jag 

behövde, som på morgonen, då innan jag gick och duschade och gjorde mig iordning 

och satte in en innesittande.”(Informant nr 1 kvinna) 

 

4.3.3 Anpassande i vardagen 

Informanterna fann att planering av RIK var en faktor som underlättade vardagen. Flera hade 

en ryggsäck eller väska med på rullstolen med extra tappningskatetrar och utrustning. De gav 

även tips om att ha dubbel uppsättning kläder med sig och att RIKa sig innan de skulle iväg 

någonstans och i rätt tid för att slippa läckage. Det framkom att de planerade RIKandet utifrån 

hur mycket de skulle komma att dricka och utifrån vad de skulle dricka samt utifrån om det 

fanns toaletter tillgängliga och om det gick att komma in på de toaletter som fanns 

tillgängliga. 

 

4.3.4  Kunskaper om spinalskadan 

En annan faktor som underlättade var vetskap om vad som kan göras vid spastisk blåsa. 

 

”Ibland kan man hosta till och då släpper spänningen lite grann eller att man försöker 

slappna av, ofta så är det att man spänner sig när man för in katetern… om man hostar 

till då, kan det bli lättare att föra in den faktiskt” (Informant nr 2 man) 
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4.4  Faktorer som försvårar utövandet av RIK 

4.4.1 Komplikationer av skadan 

Informanterna fick lätt problem med urinläckage om de inte tömde blåsan ofta och 

regelbundet. Oförmåga att känna när urinblåsan var full ökade risken för läckage. Det krävde 

att de behövde tappa sig oftare, på bestämda tider, men även att lära sig att känna igen andra 

kroppstecken på att urinblåsan var full, såsom svettningar och huvudvärk. 

 

”Jag kände inte hur det var. Om det var väldigt illa kunde jag få lite ont i huvudet så 

jag förstod och bara svettades och sådär, men då var det nästan för sent. Jag fick 

läckage vid överflyttning, så jag var tvungen att tappa mig i sängen.” (Informant nr 1 

kvinna) 

 

En annan faktor som försvårade utövandet av RIK var spastisk urinblåsa. Även dålig balans 

försvårade RIKandet. Kvinnorna behövde kunna luta sig framåt för att föra in katetern i 

urinblåsan när de RIKade sig på toaletten. 

 

4.4.2 Komplikationer vid RIK 

Det framkom att alla informanter hade drabbats av urinvägsinfektioner efter att de började 

använda sig av RIK. Frekvensen av urinvägsinfektioner såg väldigt olika ut bland 

informanterna. Kvinnor drabbades oftare än män. Några hade flera urinvägsinfektioner per år, 

andra hade inte haft någon urinvägsinfektion efter det att de lämnat sjukhuset, någon endast 

ett fåtal.  

 

”Det enda är väl att man får in mer bakterier liksom, att man får fler 

urinvägsinfektioner. Det är väl det som har varit det största problemet.… jag kan inte 

ens räkna, det kan vara 8-10 urinvägsinfektioner på ett år ibland.” (Informant nr 5 

kvinna) 

 

”… jag har klarat mig ganska bra, jag tror att jag hade någon urinvägsinfektion när 

jag låg på sjukhuset, men det var de inte riktigt säkra på, den försvann ganska fort. 

Därefter har jag inte haft någon infektion.” (Informant nr 4 man) 
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4.4.3  Brist på tillgängliga toaletter 

Informanterna nämnde att det var viktigt med tillgängliga toaletter. Även om det gick att 

utföra RIK någon annanstans, menade de att det var svårt när det inte fanns toaletter i 

närheten anpassade för att kunna komma in med rullstolen. 

 

”Det är när man är ute någonstans och letar efter en toalett att komma in på, en 

handikapptoalett, det är det enda som är till nackdel kan man säga. Men annars funkar 

det rätt bra. När man är hemma så är det inga problem.”(Informant nr 3 man)	  

	  

Det framkom också att det alltid gick ordna ändå, även om det inte fanns en tillgänglig toalett 

i närheten. 

 

”Det går alltid att fixa och jag har ju en påse med mig så att jag kan ju gå in på vilket 

rum som helst egentligen bara man kan låsa, jag brukar pinka i bilen ibland, så det går 

det också. Det är ingen fara.” (Informant nr 3 man) 

 

 

5  DISKUSSION 
Initialt väckte det blandade känslor hos informanterna att behöva tillägna sig RIK och 

använda metoden. Män upplevde det lättare att RIKa sig jämfört med kvinnor. Den egna 

kompetensen och kunnandet av RIK ökade med tiden och personerna i studien hittade nya 

hanteringsstrategier för att underlätta den egna vardagen. De individuella förutsättningarna 

varierade och det framkom att behovet av stöd var individuellt. Informanterna tyckte att de 

fick ett bra stöd från sjukvården. Alla informanter var medvetna om vikten av god hygien för 

att undvika urinvägsinfektioner. Däremot framgick det inte lika tydligt om informanterna var 

medvetna om kopplingen mellan vikten av regelbunden RIKning, residualurin i blåsan och 

uppkomsten av urinvägsinfektioner. Vikten av planering och att ha väl fungerande tappnings-

rutiner vid utövandet av RIK framkom hos alla informanterna.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien visade att det initialt väckte blandade känslor att behöva tillägna 

sig RIK och att använda metoden. Känslan av chock över att behöva tillägna sig metoden, 

men också förlägenhet i att det är intimt är något som även beskrivits hos Logan och 
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medarbetare (2008). Att män och kvinnor upplevde det olika när det gällde själva utförandet 

av metoden RIK framgick även i studien av Jaquet och medarbetare (2009) där männen 

upplevde det lättare att RIKa sig jämfört med kvinnorna som hade svårigheter att lokalisera 

urinröret. Svårigheter relaterade till den tekniska och invasiva proceduren uppmärksammades 

också i studien av Shaw och medarbetare (2008) där det framgick att en viss skicklighet krävs 

som det tar tid att förvärva. van Achterberg och medarbetare (2008) belyste i sin studie att 

tillgången på utrustning och hjälpmedel, fysisk försämring och motstånd mot rollen som sjuk, 

ytterligare kunde äventyra tillägnandet av RIK hos yngre personer. Något som det inte finns 

stöd för i den här studien.. 

 

Något som alla informanter hade gemensamt, var att ingen hade hört talas om metoden RIK 

innan de fick lära sig den av sjukvårdspersonalen på sjukhuset. Vidare framkom att 

informanternas behov av stöd var individuellt. Både initialt vid själva inlärningen och i det 

fortsatta användandet av RIK.  Det belyser vikten av ett bra stöd från sjukvården, dels initialt 

men även senare, vilket även framkom i studien av Logan och medarbetare (2008) som fann 

att information, stöd och undervisning utgjorde viktiga faktorer för att få personer att tillägna 

sig och fortsätta användandet av RIK som metod. Även de fann att behovet av stöd var 

individuellt. Liknande fynd har även gjorts av Ramm och Kane (2011) samt Wild och 

medarbetare (2011), vilka pekade på vikten av att utbildningen individanpassas. Detta 

överensstämmer med hur informanterna i studien beskrivit att stödet har utformats vid de två 

spinalismottagningarna de haft kontakt med.  

 

Vikten av att bemästra tekniken speglas väl av informanterna i studien, där RIK har anpassats 

utifrån de egna förutsättningarna och behoven av att få vardagen att fungera. Alla hade 

utvecklat sitt eget sätt att underlätta sin vardag. Att valet av hanteringsstrategier skiljer sig åt 

mellan individerna återspeglas även i studien av Jaquet och medarbetare (2009), som fann att 

hanteringsstrategier var nära förknippat med individens personlighet. Informanterna i studien 

lyfte också fram att deras egen kompetens och kunnande om den tekniska och invasiva 

proceduren kring RIK ökade med tiden de haft skadan och använt sig av metoden. Från att ha 

varit ovana i början, lärde de sig med tiden nya sätt som passade dem bättre och som 

underlättade användandet av RIK. 

 

Nödvändigheten av att planera sin vardag utifrån sitt behov att RIKa sig för att undvika 

läckage och urinretention med ökad risk för urinvägsinfektion blev tydligt i studien, något 
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som även har belysts av Moy och Amsters (2004). Dock upplevdes nödvändigheten av att 

behöva planera sin vardag krångligt och besvärligt, både i arbetslivet och på fritiden, speciellt 

vid resa. Informanterna nämner svårigheter med att hitta lämpliga toaletter för att kunna RIKa 

sig. Shaw och medarbetare (2008) samt Wild och medarbetare (2011) bekräftar att bristen på 

handikappanpassade toaletter med tillgängligt utrymme för rullstol kan begränsa både 

möjligheten att resa och att arbeta. 

 

Av studien framkommer att det är viktigt med god hygien vid utförandet av RIK, framförallt 

för att förebygga urinvägsinfektioner. Däremot framgick det inte lika tydligt om 

informanterna var medvetna om kopplingen mellan vikten av regelbunden RIKning, 

residualurin i blåsan och uppkomsten av urinvägsinfektioner, vilket belyses både i studien av 

Hill och medarbetare (2013) samt i studien av Wyndaele och medarbetare (2012), där 

kopplingen mellan dessa faktorer blir tydlig i diskussionen RIK och urinvägsinfektioner hos 

personer med spinalskada. 

 

En omvårdnadsteori som tillämpas vid rehabilitering av spinalskadade är Orems 

omvårdnadsteori. Studier som utförts (Conway et al., 2006; Lessmanet et al., 2011) har visat 

att Orems teori är tillämplig vid rehabilitering och att hennes omvårdnadsteori kan fungera 

som en överordnad referensram för de sjuksköterskor som arbetar med patienter som behöver 

lära sig att själva utföra speciella typer av egenvårdshandlingar. Andra studier som stödjer 

tillämpbarheten av Orems egenvårdsteori i omvårdnaden för sjuksköterskor som arbetar med 

att lära patienter att själva utföra speciella typer av egenvårdshandlingar är Bernier (2002) och 

Simmons (2009).  

 

I sin teori ger Orem många konkreta anvisningar om vilken information sjuksköterskan 

behöver samla in för att kunna bedöma patientens egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov 

(Kirkevold, 2000). Enligt Kirkevold ges inte några konkreta riktlinjer för hur sjuksköterskan 

ska beräkna patientens egenvårdskrav. Även riktlinjerna i omvårdnadsteorin är få vad gäller 

planering av olika typer av omvårdnadssystem och hur dessa rent konkret ska utformas. 

Kirkevold (2000) anser att svagheten i Dorotea Orems teori ligger i att den inte närmare går in 

på den mentala, psykiska och sociala anpassning som krävs när en individ drabbas av en 

allvarlig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Den förändrade hälsan och 

livssituationen vid traumatisk spinalskada har en psykisk påverkan på individen som utlöser 

en känsla av förlorad identitet och framtid, ilska, sorg och depression (Höök, 2001). En 
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beskrivning av enbart fysisk och eller kognitiv funktion vad gäller rationell problemlösning, 

ger få riktlinjer för hur sjuksköterskan ska förhålla sig till sådana icke-rationella problem som 

upplevelser av lidande, sorg, smärta, etc. (Stenius, 2000). 

 

5.2 Metoddiskussion 

Metoden kvalitativ ansats passade bra för studiens syfte som var att undersöka hur personer 

som använder sig av RIK upplevde detta och vilka hanteringsstrategier de hade för att 

underlätta sin vardag. För att nå upp till tillförlitlighetskravet (Kvale & Brinkmann, 2009) 

togs en intervjuguide fram med semistrukturerade öppna frågor speciellt för studien. 

Intervjuguiden användes som riktlinje både för intervjuaren och för informanten för att hålla 

sig till ämnet. Svårigheten med framtagandet av intervjuguiden låg i att utforma frågorna så 

att de gav svar på syftet. Fördelen med intervjuguiden var att både intervjuarna och 

informanten kunde hålla sig till ämnet samt att båda intervjuarna ställde samma frågor vid 

intervjuerna då dessa genomfördes var för sig. Detta för att öka tillförlitligheten i studien. 

 

För att stärka trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2009) spelades alla intervjuer in med 

bandspelare eller diktafon. Detta underlättade användning av citat och gjorde det lättare att gå 

tillbaka och lyssna på intervjuer vid funderingar under analysfasen. Vissa informanter var mer 

avslappnade under intervjuerna trots röstinspelning och frågor kring RIK-rutiner som 

vanligtvis upplevs privata. Detta gjorde att några av intervjuerna blev rikare och fylligare 

medan andra var något ytligare, vilket kan ha påverkat giltigheten i resultatet.  

 

Två pilotintervjuer utfördes, varefter korrigeringar i intervjuguiden gjordes. För att hinna 

genomföra intervjuerna i tid utfördes resterande intervjuer separat. Transkriberingen utfördes 

av den som genomfört intervjun, men alla transkriberingar lästes tillsammans. 

 

Informanterna hade alla lång erfarenhet av att använda sig av metoden RIK, vilket höjer 

resultatens trovärdighet. Även om antalet informanter i studien var få, var deras upplevelser 

av att lära sig RIK och att använda RIK många gånger samstämmiga och överensstämmande. 

Resultatet innehåller flera konkreta förslag från informanterna på hanteringsstrategier i 

vardagen och hur inlärning, samt hur stöd och uppföljning bör utformas.  

 

Graneheim och Lundman (2004) tar upp vikten av resultatens överförbarhet gällande 

kvalitativ innehållsanalys. Det är tveksamt i vilken utsträckning resultatet från studien är 
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överförbart, då antalet informanter var få, fem till antalet. Anledningen till att urvalet blev 

litet var den begränsade tidsperioden. En större studie med fler antal deltagare behöver 

genomföras för att garantera en större överförbarhet. Denna studie är enligt vad vi känner till, 

förmodligen den enda som har utförts i Sverige där personers upplevelser och erfarenheter av 

att använda RIK samt deras hanteringsstrategier för att underlätta det vardagliga livet har 

undersökts. 

 

Intervjuarna har en bakgrund som sjuksköterskor med erfarenhet från rehabilitering, varav 

den ena från rehabilitering av spinalskadade. Detta har bidragit till en förförståelse kring 

inlärning och användandet av RIK hos personer med spinalskada i rehabiliteringsfasen samt 

sjuksköterskans roll på en rehabiliteringsavdelning.  

 

5.3  Slutsats 

Personer som använde RIK upplevde metoden som nödvändig och avgörande för att kunna 

leva ett normalt liv. Att tillägna sig RIK och att behöva använda sig av metoden RIK väckte 

blandade känslor. Kvinnor upplevde det svårare att RIKa sig jämfört med män. De 

hanteringsstrategier som användes för att underlätta det dagliga livet var att planera sin dag 

utifrån behovet av att RIKa sig, men även att anpassa metoden efter sin fysiska förmåga och 

livssituation. Behovet av stöd hos personer med spinalskada som använder RIK är stort initialt 

och varierar individuellt. Adekvat stöd och utbildning av personer med nedsatt blåsfunktion 

som använder RIK underlättar och hjälper dem att ta kontroll över utövandet initialt och 

främjar en fortlöpande följsamhet och en långsiktig hälsa avseende urinvägarna. 

 

5.4 Förslag till vidare studier 

För att öka överförbarheten rekommenderas att en utökad studie som inkluderar de 

psykologiska aspekterna och livskvalitet utförs på alla spinalismottagningar i Sverige. Även 

utformandet av tekniska hjälpmedel, rullstol och handikappanpassade toaletter bör studeras. 
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BILAGA 1 

INFORMATIONSBREV 
 

Tillfrågan om deltagande i intervjustudie om hanteringsstrategier av ren intermittent 

kateterisering (RIK) i det dagliga livet hos personer med en ryggmärgsskada. 

 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som gör denna studie och håller på att skriva en 

uppsats om hanteringsstrategier vid RIK efter en traumatisk spinalskada. 

 

Att drabbas av en spinalskada innebär ofta en stor förändring i livet. Ofta för spinalskadan 

med sig svårigheter att helt eller delvis tömma urinblåsan vilket leder till att man behöver 

tömma blåsan med en tappningskateter några gånger om dagen. Metoden kallas ren 

intermittent kateterisering (RIK) och rekommenderas vid blåsrubbningar efter en spinalskada. 

Vi vill med denna studie ta reda på hur personer med en traumatisk spinalskada som använder 

RIK upplever detta och vilka hanteringsstrategier som finns för att underlätta det dagliga livet.  

 

Intervjun varar under ca 30 minuter och spelas in. Endast röstinspelning används för att 

skydda din identitet. Inspelningarna hålls inlåsta och efter avslutad studie kommer alla 

inspelade intervjuer att raderas. Din identitet skyddas i enlighet med patientuppgiftslagen 

PUL (SFS 1998:204) och uppgifterna hanteras konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och 

kommer inte att påverka din vård på mottagningen. Du kan avbryta ditt deltagande när som 

helst utan att du behöver ange orsak.  

 

Vill du delta i studien så kryssa i medföljande formulär och lämna direkt till mottagnings-

sjuksköterskan alternativt skicka det till oss så snart som möjligt, dock senast den 1 mars 

2014.  

 

Vid frågor, kontakta ansvariga för studien: 
Regina Persson, student   mobilnr  
Cecilia Walter de Perlét, student  mobilnr  

Stina Isaksson, handledare   e-postadress 

Anncarin Svanberg, handledare                        e-postadress 
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BILAGA 2 

MEDGIVANDEFORMULÄR  
 

 

Jag har tagit del av informationen om studien om RIK vid spinalskada och 

hanteringsstrategier i det dagliga livet. 

 

Jag samtycker till att ni ringer mig för närmare information om deltagande i studien. 

 

Namn:  _____________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________ 

 

 

Datum _____-___-___ 

 

Underskrift 

 

 _____________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________ 

 

 

Lämnas till mottagningssköterskan i samband med mottagningsbesöket. 
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BILAGA 3 

MEDGIVANDEFORMULÄR OM DELTAGANDE I STUDIEN 
 

 

Jag har tagit del av informationen om studien om RIK vid spinalskada och hanterings-

strategier i det dagliga livet. 

 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

Datum _____-___-___ 

 

Underskrift 

 

 _____________________________________ 

 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________ 
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BILAGA 4  

INTERVJUFRÅGOR 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 
• Kön (noteras). 
• Vilket är ditt civilstånd? Vad har du för familj situation? 
• Vad jobbar du med/sysselsättning? 
• När blev du skadad och hur? 

 

Övriga frågor 

• Hur länge har du använt dig av metoden RIK? 
• Hur upplever du RIK? 

 
• Hur fick du lära dig denna metod? (muntligt, skriftligt, video om RIK) 
• Var fick du lära dig metoden? 

 
• Hur överensstämde det du fick lära dig med dina behov? 

 
• Har du några förslag på vad man skulle kunna förändra/förbättra med inlärning av 

RIK? 
 

• Hur ofta RIKar du dig? Vad använder du för kateter? 
 

• Kan du ge exempel på hur det påverkar din vardag? 
• Vad tycker du underlättar användandet av metoden RIK? 

 
• Vad tycker du fungerar bra med RIK? 
• Vad tycker du inte fungerar bra med RIK? 

 
• Kan du berätta om något tillfälle när du har upplevt svårigheter med att behöva 

använda RIK? Vad var det som gjorde att det var svårt? 
 

• Kan du berätta om något tillfälle när du har tyckt att det varit lätt att använda RIK? 
Vad var det som gjorde det lätt? 
 

• När det inte fungerar att RIKa sig, vad gör du då? 
 

• Vilket stöd får du från sjukvården/mottagningen gällande RIK och blåsfunktion? 
 

• Vilket stöd tycker du bör ges? 
 

• Vill du berätta något mer som du tycker är viktigt när det gäller RIK? 
 


