MANUS
KAD – bara när det behövs
Hej!
Detta är ett manus tillhörande
powerpointpresentationen av
”KAD – bara när det behövs”.
Du som katetercoach ska
använda dig av denna vid
utbildning på din enhet.
Innan du håller i utbildningen,
ta fram de katetermaterial ni
använder på er enhet.
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Manus till powerpointpresentationen:
KAD - bara när det behövs
Hälsa välkommen.
Berätta att du/ni är katetercoacher på er avdelning.
Tala även om att det du/ni kommer
visa och prata om är likadant för
alla enheter i hela regionen och att
du/ni kommer utgå ifrån ett manus

Bilden speglar den generella
känslan. Att man inte tänker efter
före. Katetern blir en enkel
lösning. En ”give away” helt
enkelt.

Gammal studie men belyser
verkligheten.
Vi måste våga ifrågasätta varför
katetern sitter då det ofta är så att
patienter inte vet varför de har fått den.
”pappa går ofta på toaletten och
småskvätter, vore det inte bättre med
en kateter?”
Har man bladdrat patienten?
Finns det läkemedel som kan hjälpa?

Manus till powerpointpresentationen:
Riktlinjer och katetrar
Riktlinjerna kom till då man såg en
överanvändning av katetrar. Därför
skapades dessa riktlinjer som döptes till
”KAD – bara när det behövs”
Riktlinjerna har två områden:
Urinretention och KAD-behandling. När
det gäller urinretention är syftet att tidigt
upptäcka urinretention och att minimera
skador på urinblåsan. Detta genom att
förebygga urinretention med bland
annat bladderscan.
Det har hänt att patienter söker vård där
misstanke att resistensen i buken är en
cancertumör när det i själva verket är en
överfull blåsa.
Och vid kateterbehandling är syftet att
minimera antalet vårdrelaterade
urinvägsinfektioner. Och det gör vi
genom att behandla risk för urinretention
och urinretention korrekt samt att
behandla med kateter – men bara när
det behövs.

”Ska man verkligen bladdra alla
patienter som kommer till
sjukhus?”
- Nej, börja med att bedöma, så får
du se var du hamnar

Manus till powerpointpresentationen:
Riktlinjer och katetrar
Allmän risk uppkommer oftast i
samband med kronisk sjukdom
eller funktionsnedsättning. Målet är
att upptäcka
residualurin/urinretention så tidigt
som möjligt och före en allvarlig
skada har uppstått.

Specifik risk hör ofta ihop med mer
akuta sjukdomstillstånd.
Glöm ej att även unga patienter
kan drabbas av urinretention. Tex
vid svåra smärttillstånd osv.

Har alla ett sånt här i fickan? Det ska
alla ha!
Här står kriterierna för både allmän och
specifik risk samt åtgärder vid dessa.
Steg 1 är alltså att titta i det gula kortet
och avgöra vilken risk som föreligger
hos patienten.
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Riktlinjer och katetrar

Steg 2 är att ”bladdra”.
Dvs undersöka om det finns någon
residualurin efter ett
miktionstillfälle.

Steg 3 är att återvända till gula
kortet för att kontrollera vilken
åtgärd som aktuell för patienten.

Vad visar gula kortet?
Sammanfattningsvis visar det
följande om patienten i
grunden har en allmän risk
Åtgärder vidtas alltså beroende
på vad första bladderscannerkontrollen visar.
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Vad är optimal
blåstömningssituation?
Det är åtgärder som vi med
enkelhet kan utföra för att minska
risken för urinretention.
Dubbelmiktion innebär att
patienten tömmer blåsan för att
sedan lämna toaletten och göra
ett nytt försök efter några minuter
Vid specifik risk finns olika
åtgärder beroende på vad som
utgör risken. Den viktigaste är
”tidsschemat”
Att ha ”is i magen” och vänta för
att inte stressa patienten är ett
vedertaget uttryck som inte är att
rekommendera. Tidsschemat
finns av en anledning. Bättre att
”bladdra” en gång för mycket än
att till sin förskräckelse upptäcka
att patienten har 800 ml i
residualurin.
Efter två bladderscankontroller
där resurinen varit mindre än 200
ml kan man avsluta specifik risk.
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Vad gör man om patienten befinner sig
på gränsen och fortsätter ha mellan
200-400 ml i residualurin i mer än två
dagar? Jo, man efterhör med sin läkare
och tar urinodling och njurfunktionsprover. Ibland kan smärta eller
förstoppning vara orsaker till urinretentionen och RIK en gång på kvällen
kan ibland vara ett alternativ. Tänk på
att följa med upp med bladderscankontroller efteråt.
Vad är symtom? Här pratar man om
LUTS-symtom, dvs nedre
urinvägssymtom. Det kan bland annat
vara ökad miktionsfrekvens, svag stråle,
trängningar, svårt att komma igång,
efterdropp osv. Har man dessa symtom
samtidigt som urinretention skall också
en konsultremiss till urolog skrivas,
utöver de åtgärder som listas vid ”utan
symtom”.
Viktigt är att efter att man RIKat första
gången, tar en bladderscan redan efter
två timmar, detta för att se så att inte
blåsan snabbt fyller på sig igen. Därefter
återgår man till tidsschemat.
Vid resurin över 1000 ml ska KAD sättas
efter individuell ordination och
bedömning av läkare. (RIK i
undantagskall)
Vad menas med öppen KAD? Det
betyder att den är kopplad till en påse.
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Då går vi vidare till nästa del av
utbildningen. Den som till stor del
handlar om kateterbehandling

Hur behandlar vi urinretention?
Jo, RIK (Ren Intermittent Katetrisering)
är det näst bästa sättet att kissa (miktion
för egen maskin är det bästa) och KAD
det minst fördelaktiga alternativet.
På patienter som behöver KAD under
en lång period eller livet ut
rekommenderas suprapubisk kateter.
Dels för att underlätta ett eventuellt
samliv och för att slippa ha en kateter i
urinröret. Vissa menar också att
infektionsrisken blir mindre.

Det här är de indikationer som finns för
KAD-behandling.
Det är inte acceptaeblt att få KAD för
urinmätning (då finns flaska, bäcken,
blöjvägning)

Det finns många olika storlekar.
Standardstorlek är 14 Ch för män,
och 12 Ch för kvinnor. Färgen på
kuffkanalens munstycke visar
kateterstorleken och har alltid
samma färg oavsett fabrikat. Tex:
Storlek 12 Ch är vit, Storlek 14 Ch
är grön osv
Nelaton: rak spets – vanligast
Tieman: böjd spets – för att underlätta
kateterisering vid förstorad prostata för
att den lättare ska glida runt prostatan.
Tänk alltid ”tipp mot tipp” (dvs
kateterspets pekar mot patientens
nästipp) eller ”toppen mot snoppen”. För
användning av Tieman måste man vara
införstådd i vitsen med ”tipp mot tipp”
men katetervana bör finnas.
Open end: används vid kateterisering
via ledare – OVANLIG

Bilden illustrerar vad en tiemankateter
gör kontra en vanlig rak Nelatonkateter.

Hematurikateter används vid behandling
av makroskopisk hematuri (synligt blod i
urinen) På bilden kopplad till ett
spoldropp som används för att skölja
rent i blåsan och spola ut blodkoagler.
Hematurikateter är en specialistbehandling och hanteras av van
personal. Kontakta urologkliniken vid
osäkerhet kring handhavandet.
På bilden ses skillnaden på placering av
uretrakateter och suprapubiskateter. Vid
byte av suprapubiskateter, mät längden
på den del på katetern som tidigare varit
inne i blåsan genom att ta i katetern vid
insticket och efter att den dragits ut, mät
mot den nya katetern. På så vis vet du
hur långt in den nya katetern ska.
Anledningen till att man gör så är att
annars kan man placera katetern ned
mot uretra och kuffa ballongen där.
AMS 800 är en sfinkterprotes för att
reglera vattenkastningen hos
inkontinenta patienter. En patient med
en sådan protes får man under inga
omständighter sätta en uretrakateter på.
Kontakta urolog så fort som möjligt.

Likväl som patienten har en KAD via
uretra kan de också ha en slang in i
njurbäckenet. Denna byts vanligen var
tredje månad av röntgen. Läggs om en
gång i veckan. Pyelostomin kan spolas
vid behov (vid misstänkt stopp,
hematuri, grumlig urin) med 10 ml
natriumklorid.

Vanligaste urinavledningen då
urinblåsan är bortopererad pga av
cancer eller benigna tillstånd.
Urinledarna kopplas till en bit tunntarm
som läggs som en stomi på magen.
Detta kallas för brickeravledning.
Ytterligare avledningar finns, tex Kocks
reservoar där patienten tappar sig via en
kanal genom bukväggen och in i den
konstgjorda blåsan som också den är
gjord av en bit tarm.
Det finns även något som heter ortotopt
blåssubstitut där patienten har en
konstgjord blåsa men ”kissar den
vanliga vägen” genom att antingen
tappa sig eller krysta ut urinen.

Innan vi går in på själva kateteriseringen
undrar vi om det är någon som vet vad
den här symbolen betyder? Den kan
återfinnas på saker som
handskförpackningar, sprutor, katetrar
osv.
Den betyder att föremålet är en
engångsartikel och får alltså inte
användas mer än en gång.

Vid kateterisering av en manlig patient
är det viktigt att använda ordentligt med
gel. Viktigt också att lyfta penis mot
buken för att räta ut urinröret. Man får
aldrig forcera in en kateter. Välj en
kateter med Tiemanspets om det är
svårt att komma förbi prostatan. Finns
en bra video på vårdhandboken.se

Man ser ofta att kateterslangen tittar ut
ur ena kalsongbenet på män. Det ger
upphov till strikturer, förträngningar, i
urinröret men också erosion av urinrörsmynningen, dvs att KAD-slangen nöter
på urinrörsmynningen. Lägg alltid
kateterslangen upp mot buken och
fixera med kalsongkanten.

De flesta känner igen sig i det
här…

”När du tror att du har hittat
urinröret, fråga dig själv var klitoris
finns”
Läs innantill

Vad gör man om man inte får
återflöde av urin? Man kan
försiktigt aspirera ur katetern.
Ibland sätter sig gelen i vägen.
Man kan också spola försiktigt med
lite Natriumklorid. Det viktigaste är
att aldrig kuffa ballongen förrän
man har spontant återflöde då
katetern kan sitta fel.

Läs innantill

En öppen KAD innebär ett slutet system
med avtappning. Med fördel används en
mindre urinuppsamlingspåse dagtid hos
uppegående patienter för att sedan
seriekoppla en nattpåse till denna. Detta
för att så sällan som möjligt bryta
kopplingen mellan KAD och
urinuppsamlingspåse. Nattpåsen
kopplas bort på morgonen och slängs
därefter.
Urin kan aldrig trotsa tyngdlagen. Därför
måste en urinuppsamlingspåse hänga
under blåsnivå. Alltså inte i midjehöjd på
en droppställning.
Ventil är ett bra alternativ till urinuppsamlingspåse är om patienten är
klar och adekvat. Då kan denne själv
tappa ut urinen på tider eller vid
miktionskänsla (ej vid urinretention).
Men tänk på att kateterventil alltid är en
läkarordination.

Bilden illustrerar ett slutet system.
Finns ett par fel på denna bild,
någon som kan se vad?
-

Att urinuppsamlingspåsen
hänger över blåsnivån.
Blåsan är utspänd vilken den
inte ska vara

Att ha en kateter innebär risk för
allvarliga komplikationer. På bilden listas
de viktigaste.
Om en kateter inte går att avveckla,
säkerställ att ballongen är urkuffad. Gela
vid sidan av katetern. Kuffa ballongen
med endast 1 ml luft/sterilt vatten och
försök igen. Går det ej bör läkare
konsulteras. Forcera aldrig ut en kateter
som sitter fast.

Man aspirerar urin från katetern
(innan klykan för att inte sticka hål
på kuffkanalen) eller membranet
som finns på vissa kateterpåsar.

Efter att patienten har fått en KAD är det
av stor vikt att patienten tar del av
information om denna.
Det finns två olika foldrar att beställa
från Ryhovs tryckeri. De heter infoblad
56 och infoblad 62.
De innehåller mycket bra information
och utrymme att skriva varför de fått sin
KAD samt planen för den.

Finns även en sajt för patienter:
www.kateterfakta.nu
Läs innantill

Vidare ska vi prata kort om
dokumentation

I status dokumenterar man det
som är aktuellt för patienten och
tidigare besvär. Man redovisar
även om patienten har en KAD och
hänvisar dokumentation om denna
till den GVP som gäller för KAD

Under riskbedömning i status
dokumenteras även om allmän
eller specifik risk för urinretention
föreligger. Om patienten har
specifik risk skall det även startas
en GVP för urinretention. Mer om
vårdplaner alldeles strax.
Bladderscan dokumenteras under
mätvärden, viktigt är att i fritextrutan
redovisa att patienten har kissat eller
inte.
RIK dokumenteras också under
mätvärden. Viktigt är att i fritextrutan
redovisa hur mycket urin man tappat ut
samt eventuella avvikelser.

Behandling med KAD och
suprapubisk kateter sedan
tidigare eller nyinsatt på
aktuell eller annan enhet
dokumenteras i in- och
utfarter.
En GVP är en vårdplan med
färdiga uppsättningar av
text.
Läs därefter innantill

Läs innantill.

TACK!

Vid frågor kontakta någon
av huvudkatetercoacherna
ida.larsson@rjl.se
elin.einemo@rjl.se
rasmus.eksell@rjl.se

