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Bakgrund
Urinblåsans normala funktion och tömningsförmåga kan vid sjukdom, behandling och
förlossning, bli tillfälligt eller för lång tid nedsatt och leda till akut eller kronisk urinretention
[1, 2]. De vanligaste orsakerna till urinretention är obstruktion/infektion/inflammation i
urinvägarna eller påverkan av läkemedel, smärta, trauma, operation, narkos, epiduralbedövning eller komplikation av kroniska sjukdomar som exempelvis stroke, MS och diabetes
[3]. Urinretention kan uppstå vid okomplicerad förlossning [4, 5] men risken för urinretention
ökar vid förlossning med epiduralbedövning, sugklocka, tång och vid förlossningsskada/
suturering. Urinretention med residualurin, kan orsaka en tillfällig eller en bestående
uttänjningskada på urinblåsan [6] med förlängda vårdtider [7] och minskad livskvalité [8]. Att
förebygga urinretention är viktigt [5, 8-11] då urinretention också kan leda till
urinvägsinfektion, pyelonefrit, njurskada, hydronefros, inkontinens [12] samt smärta och
förvirring. Prevalensen av urinretention bland vuxna patienter varierar, beroende på vilken
riskfaktor/sjukdom/behandling som orsakar urinretention [9, 13-16], samt vilken vård som
ges. Få studier är gjorda för att undersöka prevalensen av urinretention på barn [17]. I en
studie av barn som behandlades med ortopedisk kirurgi drabbades 29 % av urinretention [18].
Den vanligaste behandlingen av vuxna patienter med urinretention är Kateter á demeure
(KAD) medan barn sällan behandlas med kvarvarande kateter. Kvarvarande urinkateter
orsakar 80 % av de vårdrelaterade urinvägsinfektionerna [19] och kan vara en reservoar för
multiresistenta bakterier [20]. Över- och felanvändning av KAD är rapporterad i ett flertal
studier [21-23] trots att kateterrelaterad urinvägsinfektion ökar patienternas sjuklighet och
andelen dödsfall [23] samt ökar kostnader för vård [20, 24, 25]. Umscheid et al. (2011)
uppger att 65-70 % av kateter-relaterade urinvägsinfektioner kan förebyggas [26].
Vanliga symtom vid akut urinretention är smärta, obehag och överflödsinkontinens [9], men
både akut och kronisk urinretention kan vara symtomlös [27]. Systematisk användning av
blåsscanner har visat sig kunna minska andelen patienter som behandlas med KAD [28],
andelen urinvägsinfektioner [29, 30] och vårdkostnader [30, 31]. Det har tidigare utarbetats
evidensbaserade riktlinjer för behandling med urinkateter [32-35], men riktlinjer för
urinretention har saknats.
Riktlinjer har utarbetats utifrån en systematisk litteraturgenomgång och konsensus-beslut i en
expertgrupp år 2008, med revidering 2009, 2014 samt 2018. [36].
Syftet med riktlinjerna ”KAD – bara när det behövs” är att designa ett arbetssätt som har
fokus på att förebygga urinretention eller behandla urinretention så tidigt som möjligt. Ett
andra syfte är att minska andelen patienter som felbehandlas med KAD.
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Riktlinjerna ”KAD – bara när det behövs”
Urinretention
Risk för urinretention
Alla patienter som vårdas på sjukhus bör bli bedömda utifrån om de har risk för urinretention
eller inte. Risk för urinretention delas upp i allmän risk och specifik risk [36]. Allmän risk är
vanligtvis närvarande före vårdtillfället och målet är att diagnostisera och behandla eventuell
urinretention så tidigt som möjligt, före en allvarlig skada har inträffat. Den specifika risken
är oftast akut och orsakad av den aktuella sjukdomen eller behandlingen och för dessa
patienter är målet att ingen urinretention ska uppstå. Residualurin, är den mängd urin som är
kvar i urinblåsan efter patienten har försökt miktera.
Optimal blåstömningssituation
Alla patienter med risk för urinretention ska erbjudas hjälp till en så optimal toalettsituation
som möjligt på sjukhus [37]. Många patienter har svårt att tömma urinblåsan i liggande
ställning, assistera de patienterna som behöver hjälp med sittande toalettbesök. Om patienten
är allmänpåverkad kan toalettstol i närheten av sängen vara ett bra alternativ.
För patienter med kognitiv svikt/sjukdom rekommenderas ett tidschema för toalettbesök, tills
patienten bedöms kunna sköta detta självständigt. Brist på integritet kan påverka förmågan att
tömma urinblåsan [37]. Se till att toalettsituationen blir lugn och stressfri med maximal
integritet. Erbjud kvinnor en bekväm sittställning med ett stadigt underlag för fötterna, så att
bäckenbottenmusklerna kan slappna av.
Dubbelmiktion
Vid svårighet att tömma urinblåsan så bör ”dubbelmiktion” användas. ”Dubbelmiktion”
innebär att patienten gör flera försök att tömma urinblåsan och reser sig upp och eventuellt rör
sig lite mellan försöken att miktera.

Allmän risk för urinretention
Allmän risk för urinretention ökar vid hög ålder [13], akut sjukdom, försämring av kronisk
sjukdom, större skada och om individen har flera riskfaktorer.
Allmänna riskfaktorer för vuxna är:
 75 år eller äldre
 balanit, prostatit, urinvägsinfektion [3]
 kognitiv nedsättning och/ eller förvirring [38]
 immobilisering och/ eller sängläge [38]
 tidigare urinretention, sjukdom/ skada i urinvägarna som påverkar urinblåsans
tömningsfunktion [38]
 alkoholintag med medvetandepåverkan
 alkohol/ drogmissbruk
 diabetes mellitus [14], även nydebuterad
 akut buksjukdom/ förstoppning
 TIA/ stroke/ neurologisk sjukdom
 läkemedel tex antikolinergica och opoider [38].
 kronisk smärta
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stress [39]
förstorad prostata

Åtgärd vid allmän risk för urinretention
En kontroll med blåsscanner [40], så snart som möjligt efter ankomst. När residualurin är
mindre än 200 ml, görs inga fler kontroller och vid residualurin 200 ml eller mer har patienten
specifik risk för urinretention.

Specifik risk för urinretention
Riskfaktorer

Åtgärder

Nyupptäckt residualurin (RU) 200-400 ml, dag 1-2
Akut sjukdom, trauma eller intoxikation [39] med
inga/ måttliga symptom på allmäntillstånd

Optimal toalettsituation, ev. ”dubbelmiktion”
Tidsschema blåsscanner (BS)
BS efter ankomst inom 1 timme. Om RU är:
0- 99 ml
- nästa BS inom 4 timmar
100-199 ml
- nästa BS inom 3 timme
200-299 ml
- nästa BS inom 2 timme
300-399 ml
- nästa BS inom 1 timme

Stora mängder intravenös vätska [9, 41]
Svår smärta [39, 41]

När två efterföljande BS visar mindre än 200
ml  avsluta tidsschema.
Patienter med residualurin mellan 250-400 ml
vars nattsömn är viktig, kan urintappas inför
natten, förslagsvis kl 22.00.
Blåsövervakningskontroller återupptas kl 06.00
Undantag: Nyopererade patienten följer
tidsschemat även nattetid.
Nyupptäckt RU 200-400 ml, mer än 2 dagar

Individuell bedömning och ordination av
patientansvarig doktor
Urinprover (njurfunktionsprover, och
urinodling), vidare undersökning, behandling
och/eller konsultation .

KAD - när behandling avslutas

Om två efterföljande BS visar RU mindre än
200 ml avsluta BS. Om RU är 200 ml eller mer
- starta tidsschema BS

Trauma/ intoxication/ akut sjukdom med
svår allmänpåverkan [34]

KAD eller suprapubisk kateter [42]
- om möjligt, behandlingstid mindre än 24 tim
[9, 32, 43-46]

Operationer som påverkar urinblåsans funktion
Pre-operativ vård (kontroll av blåsfunktion) [47]

BS efter miktion

Operation, beräknad tid mindre än 2 tim

BS när operation är slut [35, 48]. Post-operativt
enligt nedan

Operation beräknad tid mer än 2 tim [13, 49, 50]

KAD–insättning precis innan operation börjar
[50] Behandling bör avslutas inom 10 tim efter
operation
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Postoperativ vård [7]

BS varje timma [51] tills patienten är helt vaken
eller tills epiduralen har släppt [48]. Om två
efterföljande BS visar RU mindre än 200 ml avsluta BS. Om RU är 200 ml eller mer
- starta tidsschema BS

Smärtlindring med epidural

Tidsschema BS och RIK vid behov. Om KAD
[42, 52], behandlingstid max 24 tim [53, 54],

Förlossning [55]

Se Kvinnoklinikens behandlingsrutiner
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=69924&nodeId=35944

Urinretention
Urinretention

Åtgärder

RU 400-999 ml 1-2 dagar

Optimal toalettsituation, ev. ”dubbelmiktion”
Utför Ren Intermittent Kateterisering (RIK), BS efter 2 timmar
(första kateteriseringen). Därefter följ tidsschema blåsscanner
och RIK om RU 400-999 ml. Vid upprepad UR provtagning
(njurfunktionsprover och urinodling). Behandling vid positiv
urinodling och ställningstagande till patologiska provsvar.

RU 400-999 ml mer än 2 dagar

RIK enligt tidsschema, 4 till 6 ggr/ 24 tim [34] enligt individuell
utprovning och ordination. RIK lärs ut på urologmottagning
eller av speciellt utbildade sjuksköterskor. Konsultremiss krävs.

RU mer än 999 ml

Öppen suprapubisk kateter eller KAD i 4 veckor.
Provtagning (njurfunktionsprover och urinodling).
Undantag: Läkare kan ordinera RIK med blåsscannerkontroller
istället för KAD. Viktigt att då följa upp med blåsscanner
efter några dagar. Utskriven patient följs upp av primärvården.

Urinretention efter 4 veckors
KAD-behandling

Remiss till urolog. Fortsatt behandling med i första hand RIK
I andra hand suprapubisk kateter

Behandling och uppföljning
Behandling av urinretention är i första hand RIK och ska utföras utan fördröjning [3, 6].
Eftersom njurarnas produktion av urin blir nedsatt, vid uttänjd urinblåsa, så ska kontroll av
blåsscanner göras 2 timmar efter första RIK, då urinblåsan snabbt kan fyllas på igen.
Behandling med kvarvarande urinkateter rekommenderas endast på strikt indikation. Om det
ej fungerar med RIK och om det går att förutse att behandling med kvarvarande urinkateter
blir långvarig, ska suprapubisk kateter väljas i första hand.
Om patienten har residualurin 200-400 ml i mer än två dagar så ska patienten bedömas
individuellt av behandlande läkare.
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Utredning med provtagning (njurfunktionsprover och urinodling). Vid LUTS-symtom
(nedre urinvägssymtom) och/ eller höjda kreatininvärden, remiss till urolog.
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=14974&nodeId=39876
Behandla eventuell orsak så snart som möjligt, som exempelvis förstoppning,
urinvägsinfektion, smärta mm. Patienten ska under tiden kontrolleras med blåsscanner
enligt individuell ordination.
Vid residualurin mellan 200-400 ml kan behandling med RIK x1 på kvällen vara ett
första behandlingsalternativ med uppföljande blåsscanner.
Om residualurin minskar kan RIK sättas ut och regelbundna uppföljningar med
blåsscanner kan göras. Vid utskrivning från sjukhus görs uppföljning av distriktläkare/
distriktsjuksköterska, enligt individuell ordination.

Vid ordination av urinmätning/kontroll av urinproduktion
Åtgärder
Alternativ 1. Miktion i bäcken/flaska
Alternativ 2. Vägning av blöja (instruktion om hur, se nedan)
Alternativ 3. KAD vid intensivvård/timdiures (eller när alternativ 1 eller 2 ej är
genomförbara).
Information till patient
Indikation, hur man gör och vad det innebär, planerad tid av åtgärden.
Dokumentation
Urinmängd på avsedd plats i journalen.
Vägning av blöja
Gör en lathund som talar om torrvikten på de blöjor ni har på enheten vid vägning.
Placera blöja med urin i plastpåse, väg blöjan på en våg och dra ifrån blöjans torrvikt
Urinmängdens vikt omvandlas därefter till mängd.
Vikt blöjan – blöjans torrvikt = ? mg (1 mg = 1 ml).

KAD-behandling
KAD - indikation









vid operation av urinvägarna och närliggande organ/områden samt vid risk för större
blödningar
vid intensivvård (timdiures)
makroskopisk hematuri
epiduralbedövning (max 1 dygn), därefter blåsscanner och RIK vid behov.
obstruktion och hinder i urinvägarna, om RIK ej är möjligt.
svårt sjuka patienter i livets slutskede, enligt patientens egen önskan
förstorad prostata, i väntan på operation (om det ej är lämpligt med RIK)
vid urinretention med residualurin 400-999 ml, då det ej är lämpligt med RIK (orsak
ska då anges på avsedd plats i journalen)
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residualurin mer än 999 ml behandlas med öppen KAD/ suprapubisk kateter i fyra
veckor. Undantag: Läkare kan ordinera RIK med blåsscannerkontroller istället för
KAD. Viktigt att då följa upp med blåsscanner. Utskriven patient följs upp av
primärvården.



Sepsis
http://plus.rjl.se/info_files/infosida35495/Vardprogram_sepsisseptisk_chock.pdf

Observera att demens/nedsatt kognitiv förmåga, inkontinens och trycksår är i normalfallet
inte indikation för KAD. Behandlingstiden med KAD bör vara så kort som möjligt. I
slutenvård ska ställningstagande till fortsatt behandling med KAD göras dagligen av läkare.
Varje avdelning ska ha ett system för detta. Om KAD ej kan avvecklas efter fyra veckor ska
ställningstagande till suprapubisk kateter göras. Vid behandling med KAD på grund av långa
förberedelser/operationer bör KAD sättas på operation och tas bort på uppvakningsavdelning
eller motsvarande (max 10 timmars behandlingstid).
Inläggning och omvårdnad av urinkatetrar
Inläggning och omvårdnad av urinkatetrar ska utföras enligt vårdhandboken för Hälso- och
sjukvård (www.vårdhandboken.se). Vid svårigheter att få in KAD på vuxna trots rätt teknik
och bedövning ska Tiemannkateter användas. Man får aldrig forcera och tvinga in en kateter
på grund av skaderisk på urinröret. Var två personer när Tiemannkatetern sätts, en person som
håller reda på att tippen på spetsen pekar uppåt och en som sätter katetern. Delegering behövs
ej för kateterisering med Tiemannkateter. Kunskap om syftet med spetsen krävs.
På grund av risk för tryckskador i urinröret ska KAD-slangen ligga upp mot buken och fixeras
med kalsong/nätbyxa på män. Observera att KAD ej ska tejpas på buken. Om patienten har
öppen KAD med urinpåse som fästes på benet måste påsen lossas och hängas på sängkanten
om patienten är sängliggande mer än 1 timma.
Hematurikateter/trevägsskateter är en specialistbehandling och hanteras av van personal.
Kontakta urologkliniken vid osäkerhet kring handhavandet.
Läkarordination öppen eller stängd kateter
Läkare ska ta ställning till om patienten ska ha öppen KAD med urinuppsamlingspåse eller
intermittent tömning (vid behov eller på tider) med tappningsventil, dvs. stängd kateter. Har
patienten kateter på grund av hinder i urinröret så bör blåsfunktionen bibehållas genom att ha
tappningsventil som öppnas upp till 6 ggr/ dygn. Frekvensen öppningar av tappningsventil
bedöms efter hur stor urinproduktion och blåskapacitet patienten har. Behöver urinblåsan vila
efter exempelvis urinretention > 1000 ml så ska katetern vara öppen.
Avsluta KAD-behandling
Det finns studier som visar att kateterdragning efter midnatt, istället för tidig morgon, leder
till kortare sjukhusvistelse och färre urinvägsinfektioner [58].
Rutin: Patienten informeras på kvällen om att KAD ska dras på natten mellan kl. 02 – 06, vid
något tillfälle då patienten ändå är vaken. Tala om för patienten att tidpunkten är vald på
grund av att det underlättar att komma igång med normal tömning av urinblåsan. Informera
också om kommande kontroller med blåsscanner, enligt tidsschemat. Om patienten inte vill ta
bort KAD på natten, så vänta till tidig morgon. Kateterdragning på annan tidpunkt kan
ordineras av läkare. Förläng inte KAD-behandlingen för patientgrupper som är särskilt
infektionskänsliga eller vid sepsisrisk, exempelvis vid inopererad höft eller knä.
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Suprapubisk kateter – indikation







Rekommenderas vid större operationer istället för KAD
Urinretention då det ej är lämpligt RIK (orsak ska då anges i journalen på avsedd
plats)
Trauma/ hinder i nedre urinvägar
Konvalescens efter vissa typer av operativa ingrepp
Multihandikapp/ sjukdom
Urinretention med residualurin > 1000 ml

Suprapubisk katerinläggning utförs av kirurg, gynekolog eller urolog.
Vid remiss till urologmottagningen för insättning av suprapubisk kateter:
 patienten vara tillfrågad och införstådd med den planerade behandlingen
 i remissen ska framgå om patienten tidigare är opererad i buken.

Urinkatetrar
1. Tappningskateter (engångskateter) med glideffekt (hydrofila)
- förfylld
- ej förfylld (kateterförpackningen fylls med Nacl i 30 sekunder)
2. Kvarvarande kateter
Samtliga katetrar finns som nelatonkateter (rak spets) eller Tiemann (böjd spets)
Rekommendation av storlek
Kvinnor: Ch 12-14
Män: Ch 14

Information och dokumentation
Information till patient eller närstående - ansvar läkare
 uppkommen urinretention – vad det innebär, behandling, prognos,
behandlingsalternativ
 om det är en vårdskada d v s att patientens blåsa varit kraftigt uttänjd p.g.a. uteblivna
kontroller eller behandling
 urinkateter – indikation och planerad behandlingstid, vanliga komplikationer som
exempelvis lätt blödning och obehag första veckan, urinvägsinfektion och urinstopp
 vid hemgång med urinkateter - sex och samlevnad, även till äldre patienter.
Information till patient eller anhörig – ansvar sjuksköterska/undersköterska
 blåsscanner - indikation, tillvägagångssätt och resultatet av undersökningen
 urinkateter – bedövning, tillvägagångssätt och hygieninstruktioner
 vid KAD och suprapubisk kateter - hur katetern sitter kvar i urinblåsan, fixering natt
och dag av urinuppsamlingspåsen, tömning/ byte av urinuppsamlingspåsen, hur
eventuell kateterventil fungerar och påverkan på det dagliga livet
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vid RIK - RIK lärs ut på urologmottagning eller av speciellt utbildade sjuksköterskor.
Konsultremiss krävs.

Dokumentation
Var god se dokumentationsriktlinjer,
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=140408&nodeId=69822
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