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Indikation är ofta oklar

Journalföring varierar. Löpande text, moduler, …

”Kronisk kateter” - kateterbehandling utan planering?!

Risk för kateterrelaterad urinvägsinfektion ökar med 5 % per dag

- antibiotika – resistensutveckling

Vävnadsskada, inflammation, dålig lukt, påverkan livskvalitet

Informationsöverföring …

KAD (kvarliggande urinkateter)





Projekt ”informationsöverföring av kateterbehandling”

Intervjuer med distriktssköterskor från fem vårdcentraler.

• Vilken information är värdefull för er?
• Svar: indikation; behandlingstid; behandlingsmål

• Var letar ni information? 
• Svar: take care; in- och utfarter; mätvärdesmodul

• Vad / hur dokumenterar ni?
• Svar: löpande text; in- och utfarter; mätvärdesmodul

• Vad fungerar bra i dag?
• Svar: någon nöjd med överrapportering, de flesta inte

• Vad kan bli bättre?
• Svar: ”remiss vid överföring med en mall av förtydligade uppgifter”

Thulin&Lauritzen&Thorén



Förslag konsultationsremiss i Take Care 
(enligt standardmall med tillägg av kompletterande uppgifter)

Diagnos/fråga:

Önskad undersökning:

Anamnes, status, upplysning:



Kompletterande uppgifter/urinkateterbehandling:

o Katetern får inte avvecklas utan ordination av läkare. (Fritext med förklaring om orsak)

Anledning till kateterbehandling:

o Urinretention
o Uppmätt residualurin____    ml

o Immobiliserande tillstånd/akut sjukdom
o I samband operation eller annan behandling.
o (Fritext)

Känd svårighet att tömma urinblåsan (som tidigare utretts) 

o Nej
o Ja, kateterbehandling sedan ______ År månad  

Projektets förslag på uppgifter på remiss   
- frågor som mottagare bör ställa till remitterande enhet



Planerad kateteravveckling/utvärdering:

o Kateteravveckling samt uppföljning av residualurin (Datum)
o Utvärdera behov av fortsatt kateterbehandling (Datum)

Behov av speciell kateter (ex katetermaterial/sort, katetergrovlek, 
kateterspets, infektionsförebyggande ytskikt) 

o Nej
o Ja _____________________________________

Uppgifter om kateterisering

o Utan svårighet/hinder
o Med svårighet/hinder________________________________

Rekommenderad urintömning

o Kateterventil / intermittent tömning
o Urinuppsamlingspåse / konstant tömning
o Kombination av kateterventil och urinuppsamlingspåse

Forts. remiss KAD



Vad projektet vill

Genom förbättrad informationsöverföring mellan vårdenheter 
undvika onödig kateterbehandling och därigenom 
minska antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner orsakade av KAD 

Att korrekt indikation och planering journalförs vid behandling med urinkateter

Märta Lauritzen
Uroterapeut


