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Abstrakt 

Urinretention, att inte kunna tömma urinblåsan trots att den är full, är en vanlig 
postoperativ komplikation. Om tillståndet uppmärksammas i tid och patienten får 
hjälp att tömma urinblåsan kan permanenta skador av den övertänjda urinblåsan 
undvikas. De rutiner som idag finns för att motverka stora postoperativa 
blåsvolymer följs inte alltid. Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten 
av urinretention hos nyopererade patienter utan kvarliggande kateter (KAD) i 
postoperativ vård. Studien avsåg även undersöka om något samband kunde påvisas 
till tidigare påvisade riskfaktorer såsom ålder, kön, tidigare miktionsproblem, 
fyllnadskänsla, operationstid och operationstyp. Urinretention definierades som 
urinmängd ≥400 ml och oförmåga att tömma urinblåsan inom 30 minuter. 
Examensarbetet genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ 
ansats på två postoperativa enheter där personalen utförde bladder scan (BS) på 
patienterna vid ankomst samt registrerade data på ett protokoll. Sammanlagt 60 
protokoll analyserades. Sambandsanalyser utfördes med Pearsons’ r-test; Student’s 
t-test användes för att jämföra medelvärden. Signifikansnivån angavs till p <0.05. 
Prevalensen av postoperativ urinretention uppmättes till 10%. Inga signifikanta 
riskfaktorer kunde påvisas. Unga män var överrepresenterade i gruppen med 
urinretention, vilket skiljer sig från tidigare studier. Vår studie begränsas av ett lågt 
antal ifyllda protokoll och resultaten är därför svåra att generalisera. Studien 
påvisar dock att stora urinmängder förekommer vid ankomst till den postoperativa 
enheten trots att förebyggande rutiner finns. Vidare forskning behövs för att utreda 
hur rutinen bättre kan anpassas och implementeras för ökad följsamhet.  
 
Nyckelord: postoperativ urinretention, urinretention, blåsdistension, kvantitativ, 
tvärsnittsstudie, protokoll, postoperativ omvårdnad, bladder scan. 
 
Keywords: postoperative urinary retention, urinary retention, bladder distension, 
quantitative, cross sectional study, protocol, postoperative care, bladder scan. 
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1. Bakgrund 

Urinretention innebär att inte kunna tömma urinblåsan trots att den är full (Baldini, Bagry, 

Aprikian & Carli, 2009). Fenomenet är en vanlig postoperativ komplikation som kan leda till 

blåsdistension, vilket inträffar när blåsvolymen överstiger 500 ml och musklerna i urinblåsans 

väggar övertänjs. Blåsdistension kan leda till efterföljande problem med låg tonus, 

residualurin och urinvägsinfektioner. Om urinblåsans slutmuskel skadas kan problemen bli 

kroniska (Joelsson-Alm et al., 2009; Joelsson-Alm, Ulfvarson, Nyman, Divander & Svensén, 

2012; Lamoniere et al., 2004). Om urinretentionen uppmärksammas och åtgärdas inom 1-2 

timmar minskar risken för skador (Joelsson-Alm et al., 2012). Då övertänjningen är stor och 

pågår under en längre tid räcker dock ett enda tillfälle för att orsaka kronisk försämring av 

urinblåsans funktion (Darrah, Griebling & Silverstein, 2009).  

 

Normalt sett rymmer urinblåsan 400-600 ml utan att ta skada, men trängningskänslor uppstår 

vanligtvis redan vid 150-300 ml (Lamoniere et al., 2004). Redan vid blåsfyllnad >300 ml 

försämras förmågan att tömma blåsan (Joelsson-Alm, 2012). Gränsvärdena för urinretention 

varierar i olika studier mellan 400-700 ml, i kombination med oförmåga att tömma urinblåsan 

inom 30 minuter (Feliciano, Montero, McCarthy & Priester, 2008). Eftersom enhetlig 

definition av tillståndet saknas blir prevalensen i olika studier svår att jämföra, och varierar 

från 0,5-70% (Baldini et al., 2009; Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson & Svensén, 

2009). Olika operationers och patientkategoriers specifika förutsättningar är ytterligare 

förklaringar till den stora prevalensskillnaden mellan olika studier (Lamoniere et al., 2004).  

 

Problemet med postoperativ urinretention har uppmärksammats allt mer i forskningen de 

senaste åren. Baldini et al. (2009) gjorde en omfattande litteraturstudie om riskfaktorer och 

perioperativ hantering av urinretention för att undvika distension av urinblåsan. Hansen, 

Søreide, Warland och Nilsen (2011) följde upp med en stor studie av 773 inneliggande 

postoperativa patienter för att ytterligare belysa prevalens och konsekvenser av postoperativ 

urinretention, medan Joelsson-Alm (2012) i sin avhandling fokuserade på de vårdskador som 

uppkommit av blåsdistension orsakat av postoperativ urinretention. En vårdskada är en skada 

som orsakats av hälso- och sjukvården men som kunnat undvikas om adekvata åtgärder satts 

in (SOSFS 2011:9). Joelsson-Alm (2012) framhåller att skadorna på urinblåsan många gånger 

hade kunnat undvikas genom identifiering av riskpatienter och rutinmässig urinblåsescanning. 
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Arbetet med att förebygga uppkomsten av vårdskador är en viktig uppgift för hälso- och 

sjukvården (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 

 

Risker för urinretention kan enligt Svensk sjuksköterskeförening ([SSF], 2013b) delas in i 

generella och specifika risker. Till de generella riskerna hör hög ålder, manligt kön, kognitiv 

svikt, stress och oro. Aktuella och tidigare problem med urinvägarna, förstorad prostata och 

neurologiska sjukdomar såväl som diabetes, alkohol- eller drogmissbruk, kronisk smärta, 

förstoppning samt vissa läkemedel såsom antikolinergika, betablockare och katekolaminer 

ökar risken för urinretention (Baldini et al., 2009; SSF, 2013b).  

 

Till de specifika riskerna hör operationer – både vissa operationstyper såsom ortopedi 

(Joelsson-Alm et al., 2009; 2012), bukkirurgi, gynekologi och bråckkirurgi (Baldini et al., 

2009) samt operationstid (Baldini et al., 2009; Hansen et al., 2011; Lamoniere et al., 2004) 

kan knytas till ökad risk för urinretention. Både regional och generell anestesi ökar risken då 

det ger en försämrad blåsfunktion och nedsatt fyllnadskänsla (Baldini et al., 2009; SSF, 

2013b). Även förlossning, akut sjukdom (Hansen et al., 2011; SSF, 2013b), trauma och 

intoxikation, svår smärta, immobilisering och stora mängder intravenös infusion ökar risken 

för urinretention (Baldini et al., 2009; SSF, 2013b). 

 

Hos patienter i postoperativ vård samverkar flera av riskfaktorerna. Efter en operation är 

patienten trött och tagen, påverkad av analgetika och anestesi och kan ha känselbortfall från 

regional bedövning, vilket gör dem beroende av personalens vård (jfr Feliciano et al., 2008). 

Det är vårdpersonalens ansvar att hjälpa patienterna att övervaka urinblåsevolymen under hela 

operationsförloppet för att undvika utveckling av vårdskada (Joelsson-Alm et al., 2009; 

2012).  

 

Kvarstående problem efter blåsdistension orsakar lidande och har stor påverkan på personers 

liv. Joelsson-Alm et al. (2014) har genomfört djupintervjuer med 20 patienter som ådragit sig 

blåsdistension under sjukhusvård i Sverige och fått den erkänd som vårdskada via 

försäkringsbolaget LÖF. Över hälften var tvungen att regelbundet tappa ut urinen via 

intermittent kateterisering och sju personer hade andra blåstömningsproblem, till exempel 

kronisk urinvägsinfektion eller försämrad förmåga att tömma blåsan. Bara en av personerna 

hade fått tillbaka normal blåsfunktion efter skadan. Problemen hade stor påverkan på 

personernas sociala liv och innebar olika begränsningar i vardagslivet. Vardagen påverkades 
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genom att de var beroende av engångsmaterial och hela tiden behövde ha kontroll på var 

närliggande toaletter fanns. De upplevde stort lidande med depressioner och ångest. Besvären 

påverkade sexlivet negativt och de hade problem med smärta, urinläckage och återkommande 

urinvägsinfektioner. De kände stark oro inför framtiden och var rädd att deras symtom skulle 

förvärras och att de skulle förlora kontrollen när de blev äldre. 

  

För att minska risken för att patienten ska drabbas av skador på urinblåsan i samband med 

sjukhusvård är det viktigt att undvika stora blåsvolymer. Ultraljudsscanning av urinblåsan har 

visat sig vara en tillförlitlig metod för att mäta urinmängden (Araki et al., 2003; Pavlin, 

Pavlin, Gunn, Taraday & Koerschgen, 1999). Det är små variationer mellan mätningar gjorda 

av olika personer och metoden ger tillförlitliga resultat efter bara en kort utbildning av 

instrumentet (Joelsson-Alm et al., 2012). Uppmätt volym överensstämmer väl vid kontroll av 

tappad urinmängd (Araki et al., 2003). Rutinmässig ultraljudsscanning av urinblåsan efter 

operation medför tidig upptäckt av urinretention och förebygger utveckling av övertänjning 

av urinblåsan (Feliciano et al., 2008). Rekommendationerna kring hur rutinen bör utformas 

varierar utifrån påvisade riskfaktorer. Systematisk användning av postoperativ 

ultraljudsscanning av urinblåsan minskar onödig kateterisering och därmed kateterassocierade 

urinvägsinfektioner. Detta minskar även patientobehag, vårdtider samt kostnader för 

sjukvården (Palese, Buchini, Deroma & Barbone, 2010). 

 

1.1 Rational 

Problemet med postoperativ urinretention och överfyllnad av urinblåsan uppmärksammades 

år 2013 av Norrbottens läns landsting som då startade ett förbättringsarbete för att förebygga 

övertänjning av urinblåsan i samband med operation. Detta ledde fram till utformningen av en 

ny rutin som implementerades i länet. Rutinen omfattade en rad kvalitetsförbättrande åtgärder 

kring patienternas miktion och innefattade bland annat att rutinmässigt kontrollera 

blåsvolymen med urinblåsescanning, så kallad bladderscan (BS) på de patienter som inte hade 

kvarliggande kateter (KAD) vid ankomst till den postoperativa vårdavdelningen ifall de inte 

fått tömma blåsan de senaste timmarna (Bilaga 3). Under vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammade vi att rutinen inte verkade vara känd av all personal och inte systematiskt 

följdes. Eftersom problemet med postoperativ urinretention tidigt måste upptäckas och 

åtgärdas för att undvika efterföljande vårdskada, såg vi ett värde i att under en period 
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undersöka den faktiska förekomsten av urinretention på kliniken för att belysa problemet och 

därigenom förbättra följsamheten till rutinen.   

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av postoperativ urinretention hos 

nyopererade patienter utan KAD i postoperativ vård. Studien avsåg även att undersöka 

eventuella samband till tidigare påvisade riskfaktorer. Urinretention definierades som BS 

≥400ml och oförmåga att tömma blåsan inom 30 minuter. De specifika frågor som ställdes 

var:  

 
 Hur vanligt är postoperativ urinretention (BS ≥400ml)?  

 Kan något samband påvisas till tidigare påvisade riskfaktorer såsom ålder, kön, 

tidigare miktionsproblem, fyllnadskänsla, operationstid och operationstyp? 

 

3. Metodbeskrivning 

3.1 Design 

Studien genomfördes som en prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa, icke-experimentella metoden används för insamling och jämförelse av data (Polit 

& Beck, 2012, s. 201, 223) och tvärsnittsstudien är en lämplig metod att använda vid 

prevalensmätningar då den ger en bild av en population vid ett visst tillfälle (Ejlertsson, 2003, 

s. 20; Polit & Beck, 2012, s. 226-227). 

 

3.2 Deltagare 

Vi har använt oss av ett konsekutivt urval som omfattar patienter både från den dagkirurgiska 

uppvakningsenheten (UVA) och den postoperativa avdelningen (Postop). Enligt klinikens 

statistik i programmet PasIVA vårdas dagligen i genomsnitt 8 patienter på Postop, med 

variationer i beläggningen över året då verksamheten dras ned sommartid. På UVA är 

patientflödet större, och i snitt vårdas 30-35 vuxna patienter dagligen. På Postop är 

patienterna inneliggande och har genomgått mer komplexa operationer som kräver intensivare 

postoperativ övervakning, men patienterna på UVA är dagkirurgiska eller har genomgått 

mindre ingrepp. Urvalet skedde utifrån inklusionskriterierna: postoperativa patienter >18 år, 

oavsett kön, utan kvarliggande urinkateter (KAD). Exklusionskriterier var graviditet och 
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misstänkt ascites, eftersom ultraljudsmätning med urinblåsescanner med stor sannolikhet kan 

ge felaktiga mätvärden vid dessa tillstånd.  

 

3.3 Genomförande 

Förfrågan för studiens genomförande sändes till verksamhets- och enhetschef varefter 

godkännande erhölls. Både skriftlig och muntlig information om studien har givits till 

personal, via enhetschef på både Postop och UVA. Informationsblad har även funnits 

upphängda ute på enheterna i gemensamhetsutrymmen, med information kring bakgrund, 

syfte och vad studien avsåg att ge kliniken. På dessa fanns även kontaktuppgifter till oss som 

är ansvariga för studien. Instruktion för hur protokoll skulle fyllas i bifogades till ovannämnda 

blad. Studien omfattade initialt fyra veckors datainsamling, men på grund av lågt deltagande 

förlängdes datainsamlingen med ytterligare en och en halv vecka. I samband med detta 

skickades påminnelser om studien ut till personalen via e-post. Trots detta erhölls låg 

svarsfrekvens varför studieförfattarna därefter själva utförde datainsamling på UVA under två 

dagar. 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde via ett protokoll (Bilaga 2) som delades ut på UVA och Postop på ett 

länssjukhus i norra Sverige. Inspiration till protokollets utformning hämtades från McLeod, 

Southerland och Bond (2013), men protokollet omarbetades och förenklades för att motsvara 

studiens omfattning. Protokollets design möjliggjorde datainsamling inför prevalensmätning 

samt sambandsanalyser. Både kvalitativ och kvantitativ data erhölls därigenom för vidare 

analys (jfr Polit & Beck, 2012, s. 463-464) i Excel. Dessa data innefattade följande: ålder, 

kön, postoperativ enhet, blåsvolym vid ankomst, fyllnadskänsla, miktionsproblem, 

operationstid, operationstyp, anestesiform, blåsvolym vid utskrivning, fyllnadskänsla vid 

utskrivning samt uppgift om patienten kunnat tömma urinblåsan på egen hand. Första 

mätningen av blåsvolymen skedde vid patientens ankomst, i samband med monitorering och 

inspektion. Patientansvarig sjuksköterska på de berörda enheterna ansvarade för att 

protokollen skulle bli korrekt ifyllda, medan mätningar och dokumentation skedde av 

personal med reell och/eller formell kompetens gällande ultraljudsmätning av urinblåsan. Den 

andra mätningen utfördes i samband med utskrivning från den postoperativa vårdenheten.  
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Enligt våra beräkningar krävdes ungefär 60 protokoll för att kunna påvisa generaliserbarhet i 

resultatet. Datainsamlingen, som skedde i tre steg enligt Flödesschema 1 nedan, genererade 

olika svarsfrekvens från de båda ställena. På UVA ifylldes totalt 55 protokoll, där 2 fick 

exkluderas på grund av att de utförts på personer under 18 år. På Postop ifylldes endast 9 

protokoll, varav 2 fick exkluderas på grund av att patienten var under 18 år och att urinblåsans 

volym inte fyllts i vid ankomst. Även ett visst internt bortfall har förekommit då inte alla 

protokoll var fullständigt ifyllda. Sammanlagt 60 protokoll har ingått i analysen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödesschema 1. Datainsamling 
 

3.5 Dataanalys 

Vid hantering av insamlad data för analys har de korrekt ifyllda protokollen katalogiserats 

med en unik kod för att vara spårbara i analysprocessen. Det insamlade materialet har 

analyserats i Microsoft Excel for Mac 2011 med deskriptiv och analytisk statistik. Detta 

program möjliggör sambandsanalyser på kvotdatanivå. Korrelation har undersökts med hjälp 

av Pearson’s r-test avseende urinretention ≥400 ml och ålder respektive operationslängd. 

Denna metod används för att mäta graden av linjärt samband mellan två variabler (Ejlertsson, 

1: Datainsamling på UVA 
n=21 

exkl. n=1 

2: Förlängd datainsamling på UVA 
n=16 

exkl. n=1 

3: Intensifierad, personlig datainsamling 
på UVA 
n=18  

Analys 
n=60 

1: Datainsamling på Postop 
n=6 

exkl. n=1

2: Förlängd datainsamling på Postop 
n=3 

exkl. n=1
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2003, s. 111). För att jämföra medelvärden har vi använt Student’s t-test. Signifikansnivån 

angavs till p <0.05.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Godkännande för studiens genomförande har erhållits via den etiska gruppen vid institutionen 

för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Mätning av urinblåsans volym med 

bladderscan är en icke invasiv metod som snabbt och utan smärta ger valida mätresultat. 

Mätningen skedde i enlighet med befintlig rutin på enheten i samband med den övriga 

obligatoriska helkroppsundersökningen som sker i samband med att patienten kopplas upp för 

monitorering. Eftersom undersökningen i sig innebär avklädning bedömde vi att patienterna 

skulle uppleva minimalt av extra obehag i och med ultraljudsundersökningen av urinblåsan. 

Det var dock av vikt att personalen inte blottade personen mer än nödvändigt under 

undersökningen, både med tanke på personlig integritet och risk för avkylning.  

 

Eftersom studien inte omfattade ingrepp utöver de som annars skulle ha utförts, ansåg den 

etiska kommitten att patienterna inte behövde lämna informerat samtycke till frivilligt 

deltagande (jfr Polit & Beck, 2012, s. 157-160). Personalen informerade därför inte 

patienterna om att de ingick i en studie, utan enbart att de skulle mäta urinblåsas volym med 

ultraljud, samt efterfrågade om patienten kände sig kissnödig och om patienten hade 

miktionsproblem sedan tidigare. Övriga uppgifter på protokollet erhölls via operations- och 

narkoskurvorna. Konfidentialiteten beaktades dock strikt. Protokollet innehöll inga 

identitetsuppgifter eller tidsangivelser och kunde därmed inte spåras till enskild person. För 

att vara spårbara i analysprocessen försågs varje protokoll med en unik kod, som dock inte i 

efterhand gick att härleda tillbaka till någon specifik person eller dag.  

 

Tidig upptäckt av urinretention och distension av urinblåsan förhindrar uppkomsten av 

efterföljande vårdskada. Patienten ska i första hand försöka tömma blåsan, men om det inte 

går måste urinblåsan tömmas med intermittent kateterisering. Då detta sker är det viktigt att 

det sker på ett respektfullt sätt för att inte kränka personens integritet, samt att 

kateteriseringen utförs enligt lokala rutiner för att förhindra uppkomst av vårdrelaterad 

urinvägsinfektion och kateterrelaterad skada på urinrör och/eller urinblåsa. 
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4. Resultat 

Av de 60 personer som ingick i vår undersökning hade sex stycken, det vill säga 10%, mer än 

400 ml i urinblåsan vid ankomst till den postoperativa enheten. Fem av dessa vårdades på 

UVA och en på Postop. Den totala fördelningen av blåsfyllnad vid ankomst presenteras i Graf 

1 på nästa sida. Studiens deskriptiva data presenteras närmare i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data 

 
< 400 ml 
n=54 (90%) 

≥400 ml 
n=6 (10%) 

p-värde 
< 0.005 

Kön     
man/kvinna n(%)* 13(24)/41(76) 3(50)/3(50)  

Ålder (år)    
 m(SD)** 52(18,7) 37(19,36) 0,123 
 man m(SD) 47,77(19,85) 22,33(0,58) 0,001 
 kvinna m(SD) 53,71(18,25) 52(16,64) 0,878 
min-max 19-84 22-71  

Vårdplats    
 POP/UVA n(%) 6(11)/48(89) 1(17)/5(83)  

Fyllnadskänsla    
Ja/Nej/Ej angett n(%) 6(11)/45(83)/3(6) 2(33)/4(67)/0(0)  

Tidigare miktionsproblem    
Ja/Nej/Ej angett n(%) 6(11)/42(78)/6(11) 1(17)/5(83)/0(0)  

Operationstid (min)    
m(SD) 106,76(57,25) 124(68,77) 0,115 
min-max 15-282 67-210  

Operationstyp    
Buk n(%) 6(11) 0(0)  
Ortopedi n(%) 19(35) 2(33)  
Gynekologi n(%) 15(28) 1(17)  
Urologi n(%) 4(7) 0(0)  
Övrigt n(%) 10(19) 3(50)  

* n = antal 
** m = medel, SD = standardavvikelse 
 

Personerna i studien var övervägande kvinnor (73% kvinnor, 27% män) men i gruppen med 

urinretention var könsfördelningen jämn med tre kvinnor och tre män. Trots urinvolym ≥400 

ml saknade 67% av personerna med urinretention fyllnadskänsla, medan 11% av personerna 

utan urinretention upplevde fyllnadskänsla trots att urinscanningen visade låg urinvolym. 

Tidigare miktionsproblem fanns i båda grupperna och kunde inte påvisas som en riskfaktor.  
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Graf 1. Postoperativ urinmängd vid ankomst till postoperativ vårdenhet 

 

I gruppen med ≥400 ml i blåsan var personerna yngre (medelålder 37 år) jämfört med 

gruppen <400 ml, där medelåldern var 52 år. Medelåldern för männen var lägre än för 

kvinnorna. Någon statistisk signifikant skillnad mellan grupperna har inte kunnat påvisas (p-

värde 0,123). Vid ytterligare analys framträder dock de unga männen i gruppen med 

urinretention, där de har signifikant lägre ålder än männen i gruppen utan urinretention (p-

värde 0,001). Dock har inte låg ålder och manligt kön kunnat påvisas som riskfaktor (p-värde 

0,09). Korrelationsanalysen visade ett svagt negativt samband mellan ålder och urinretention  

(r=-0,34) vilket utläses som att yngre personer i vår population hade viss ökad risk för 

postoperativ urinretention, vilket illustreras i Graf 2 nedan.  

 

 

Graf 2. Korrelation mellan ålder och postoperativ blåsfyllnad 
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Operationstiden i gruppen med urinretention varierade mellan en till tre och en halv timme, 

där de patienter som genomgått ortopediska operationer stod för 33%, gynekologiska 

operationer för 17% och övriga 50% hade gjort operationer i gruppen ”övrigt”, där 

operationstyp ej specificerats. Vid jämförelse mellan grupperna kunde inte några statistiskt 

signifikanta skillnader påvisas gällande operationslängd och blåsfyllnad (p-värde 0,115). Inte 

heller kunde operationslängd påvisas som riskfaktor för urinretention (r=0,17). Eftersom så få 

personer i vår undersökning hade problem med postoperativ urinretention har det inte varit 

möjligt att göra sambandsanalyser av operationstyp.  

 
Den anestesiform som framförallt användes var generell anestesi (95%) ibland i kombination 

med lokalbedövning (13%) eller regional blockad (2%). Epidural- eller spinal bedövning 

förekom inte, däremot till exempel plexusblockader. Av den anledningen har inte några 

sambandsanalyser kunnat utföras på variabeln anestesiform.  

 

Mätning av blåsvolym vid utskrivning visade att blåsfyllnaden kunde öka markant under 

postoperativa vårdförloppet. Protokollen hade dock ifyllts inkonsekvent. Mätningarna hade i 

vissa fall utförts före miktion och i andra fall efter miktion, varför inga analyser kunde utföras 

på dessa data. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka förekomsten av postoperativ urinretention hos 

nyopererade patienter utan KAD i postoperativ vård. Vi ville också undersöka eventuella 

samband med tidigare påvisade riskfaktorer. Då tidig upptäckt och behandling av 

urinretention enligt tidigare studier (Baldini et al, 2009; Hansen et al., 2011; Joelsson-Alm et 

al., 2009, 2012; Palese et al., 2010) minskar risken för kvarstående problem, finns en befintlig 

rutin på kliniken för att förebygga postoperativ urinretention. Trots att denna rutin har varit i 

bruk i snart två år, har vi upplevt att den inte följs konsekvent och inte heller är känd av all 

personal. Vår studie visade en tioprocentig förekomst av urinvolym ≥400 ml vid ankomst till 

den postoperativa enheten. Inga speciella riskgrupper kunde identifieras då vi inte kunde 

påvisa något samband med riskfaktorerna ålder, kön, tidigare miktionsproblem, 

fyllnadskänsla, operationstid eller operationstyp. Att förutsäga vilka patienter som ligger i 

riskzonen att drabbas av postoperativ urinretention är därför svårt. Blåsscanningen kan därför 



 
 

11

inte förbehållas specifika patientgrupper, utan varje person som anländer till den 

postoperativa enheten måste betraktas riskera postoperativ urinretention.   

 

Könsfördelningen mellan män och kvinnor med stora urinvolymer i vår studie var helt jämn. 

Männen i gruppen med postoperativ urinretention hade dock signifikant lägre ålder än 

männen i gruppen utan urinretention. Detta skiljer sig mot tidigare forskning (Steggall, 

Treacy & Jones, 2013) där hög ålder och manligt kön påvisats som riskfaktorer. Trots att vårt 

material är alltför litet för att kunna generalisera resultatet är fyndet intressant. Varför hade de 

unga männen så mycket urin i blåsan efter operation? Vi misstänker att det föreligger en bias, 

alltså ett systematiskt fel (Ejlertsson, 2003, s. 27) hos personalen i och med att man inte 

förväntar sig att dessa unga, friska personer ska ha problem med urinretention. Om personalen 

antar att urinretention inte förekommer i patientgruppen kan det leda till försämrad 

rutinföljsamhet. 

 

Rutiner finns för att säkerställa att patienten får god och säker vård i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). Av den lagen framgår att vården ska tillgodose patientens behov 

av trygghet och säkerhet i vård och behandling. Den ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och på ett sätt som värnar om den enskilda människans värdighet. Socialstyrelsen 

(SOSFS 2011:9) fastslår att kvalitén i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska 

utvecklas och säkras. Detta systematiska förbättringsarbete omfattar både riskanalyser för 

situationer som kan uppkomma och avvikelsehantering av situationer som redan inträffat eller 

hade kunnat inträffa. Att följa befintliga rutiner är alltså viktigt för patientsäkerheten.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2013a) betonar att ny forskning måste implementeras i 

det dagliga arbetet för att evidensbaserad vård ska kunna bedrivas. Arbetsgivaren har ett stort 

ansvar att se till att nya rön sprids, införs och används. Resurser behöver avsättas i form av 

tid, utrustning, utbildning, information och handledning (SSF, 2013a). För att personalen ska 

kunna följa en rutin måste den vara tydligt utformad och känd av all personal. Hansen et al. 

(2011) framhåller att det är viktigt att det finns en gemensam förståelse för vem som är 

ansvarig att mäta urinblåsans volym såväl som när och hur mätningen ska göras för att kunna 

undvika blåsdistension, efterföljande problem och skador. Det är också viktigt att en bladder 

scanner finns lätt tillgänglig.  
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Landstingets rutin (Bilaga 3) som syftar till att förebygga postoperativ urinretention är 

utformad med en pre- per- och postoperativ del och är formulerad utifrån kriterier, vilket 

medför att postoperativ BS inte ska utföras rutinmässigt på samtliga patienter utan KAD, utan 

endast på de patienter som inte har urinerat eller urintappats inom de senaste 3 timmarna. Att 

rutinen är utformad utifrån specifika kriterier gör den svår att följa, av studiens resultat att 

döma. Patientflödet på de postoperativa enheterna är ojämnt fördelat, vilket gör att flödet och 

därmed arbetsbelastningen kan vara hög vissa tider på dygnet. Information om senaste 

blåstömningen kan förloras vid överrapportering mellan enheterna. Det föreligger därför risk 

att BS inte utförs på patienter som enligt rutinen borde ha kontrollerats med blåsscanning. Om 

rutinen istället förordade urinblåsescanning inom en timme efter ankomst till den 

postoperativa enheten, skulle stora blåsvolymer tidigt upptäckas och kunna avhjälpas. 

Feliciano et al. (2008) menar att den förlängda vårdtiden för patienter med urinretention både 

försämrar patientflödet och ökar arbetsbelastningen och därigenom påverkar även andra 

patienter. De framhåller vidare att tidig upptäckt och åtgärdande av postoperativ urinretention 

förbättrar patientflödet och därigenom bidrar till ett effektivare och säkrare postoperativt 

omhändertagande.  

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (ICN, u.å.) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

Att inte få hjälp att tömma urinblåsan fast den är full, leder till lidande för patienten. Eriksson 

(1994, s. 82-87) menar att lidandet i vården har tre dimensioner: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande.  Sjukdomslidandet kommer ifrån den smärta som sjukdomen och 

behandlingen orsakar, livslidandet härrör ifrån insikten om den absoluta ensamheten, men 

vårdlidandet – den kommer från vårdpersonalens bemötande och behandling av patienterna. 

Utebliven vård är en form av vårdlidande som kan bero på bristande förmåga att se och 

bedöma vad patienten behöver. Det kan sträcka sig från mindre förseelser och slarv till direkt 

medveten vanvård, men utebliven vård innebär alltid en kränkning av människans värdighet. 

Att inte utföra bladderscan kan orsaka patienten smärta och obehag.  

 

Løgstrup (1992) utvecklar tankarna om människans värdighet i sitt resonemang om det 

grundläggande etiska krav som finns i alla möten människor emellan, vilket hör ihop med att 

människor är ömsesidigt beroende av varandra. Grunden i kravet ligger i den tillit som 

föreligger i allt mänskligt umgänge. I vården innebär möten med lidande människor att 

vårdaren på ett mycket påtagligt sätt håller den andres öde i sina händer och patienter i utsatta 
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situationer måste förlita sig på att vårdare brukar sin makt med kunskap och inlevelse 

(Løgstrup, 1992, s. 41-54). Vårdlidande kan därmed även orsakas genom att vårdpersonalen 

misslyckas med att svara mot det etiska kravet, vilket kränker personens värdighet. Franklin, 

Ternestedt och Nordenfelt (2006)  skriver att upplevelsen av att inte längre ha kontroll över 

sina kroppsliga funktioner kan upplevas som ett hot mot personens självbild och integritet. 

Att bli beroende av andra människor kan kännas kränkande och svårt, och kan också medföra 

att personliga gränser överskrids, vilket kan vara skrämmande.  

 

De personer i vår studie som hade ≥400 ml i urinblåsan vid ankomst till den postoperativa 

vårdenheten uppfyllde kriterierna för urinretention i och med att de inte kunde tömma blåsan 

inom 30 minuter från ankomst. Däremot kunde samtliga av dem tömma blåsan innan de 

lämnade den postoperativa enheten. Detta skiljer sig mot tidigare studier (Feliciano et al., 

2008) som funnit ökade svårigheter att självständigt tömma urinblåsan vid stora urinvolymer. 

Urinretentionen var därmed temporär, och kan ha samband med kvarvarande 

anestesipåverkan. Flera av personerna saknade fyllnadskänsla trots stora blåsvolymer, medan 

det i den andra gruppen förekom falsk fyllnadskänsla.  

 

Enligt klinikens befintliga rutin (Bilaga 3) ska anestesi- och operationspersonalen mäta 

blåsvolymen med BS vid operationens slut i samband med väckning. Då är patienten 

fortfarande sederad och urinproduktionen är reducerad på grund av anestesiläkemedlens 

effekt på kroppen med kärldilatation samt hormonell påverkan av aldosteron och 

antidiuretiskt hormon (Bekkhus, 2013, s. 133; Gulbrandsen, 2009, s.122). Det medför att 

urinvolymen vid den mätningen kan vara låg, men snabbt öka då patienten blir mer vaken och 

anländer till den postoperativa enheten. I studien har vi noterat att patienter som nyligen 

kontrollerats med BS vid operationsslut snabbt har fått ökad blåsvolym vid ankomst till de 

postoperativa enheterna. Vi har sett en tendens att urinblåsan kan komma att fylla på sig 

ordentligt under den postoperativa perioden och enstaka personer uppvisade övertänjning av 

urinblåsan vid utskrivning samt hade problem med residualurin efter miktion.  

 

Svarsfrekvensen i denna studie skiljde sig mellan Postop och UVA, vilket kan förklaras med 

att personer som kommer till Postop är sjukare, har genomgått mer komplicerade ingrepp, är i 

behov av intensivare postoperativ övervakning och således har KAD i högre utsträckning än 

på UVA. Inte heller är det dagliga patientflödet lika stort på Postop som på UVA. Det låga 

deltagandet i vår studie begränsar våra möjligheter att generalisera resultatet – men om 10% 
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av patienterna på Postop och UVA har ≥400 ml i urinblåsan postoperativt skulle det innebära 

att över 1500 patienter årligen ligger i riskzonen för urinretention, blåsdistension och om 

åtgärder inte vidtas – efterföljande vårdskada.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Under datainsamlingen hade vi svårt att få personalen att fylla i protokollen för studien. Detta 

medförde ett lågt svarsdeltagande trots att vi skickade ut påminnelser via mail, samtalade med 

personal och enhetschefer samt hängde upp anslag med påminnelser på enheterna. Det initialt 

låga svarsdeltagandet med totalt 44 ifyllda protokoll under studiens första fem och en halv 

vecka medförde att en intensifierad datainsamling blev tvungen att utföras, där 20 protokoll 

insamlades på totalt två dagar på samtliga patienter som matchade inklusionskriterierna för 

studien. Under denna korta tid uppmättes urinblåsevolymer på ≥400 ml hos fyra av de totalt 

sex personer som under studiens gång uppvisade urinretention vid ankomst till den 

postoperativa vårdenheten. Den låga svarsfrekvensen under studiens två första faser torde 

därmed dölja ett mörkertal. Frågan är hur mycket det har påverkat vårt resultat. Hög 

arbetsbelastning kan vara en orsak till att personalen inte fyllt i protokollen. Trots att 

protokollet utformats för att vara enkelt att fylla i, innebär all extra dokumentation ytterligare 

arbetsbelastning på personalen. Av datainsamlingen framkommer inte huruvida personalen 

har följt rutinen och utfört BS på riskpatienter utan att fylla i vårt protokoll eller om 

urinblåsescanningen inte har utförts. Att själva utföra hela eller en större del av 

datainsamlingen hade förbättrat det statistiska underlaget i och med att bortfallet hade 

minskat. 

 

Med validitet menas att protokollet mäter det som det avser att mäta (Polit & Beck, 2012, s. 

175, 336). Att vårt protokoll har använts i en liknande studie tidigare (McLeod et al., 2013) 

stärker validiteten för att protokollet svarar mot syftesformuleringen. Reliabilitet innebär att 

en studies resultat går att generalisera till en större population (Polit & Beck, 2012, s. 175, 

331-333). Vår studies resultat begränsas av både det låga deltagandet och protokollets 

bristande utformning. Vi har inte haft tillräcklig mängd data för att kunna utföra 

sambandsanalyser på alla de variabler vi var intresserade av att undersöka. Eftersom bara sex 

personer hade en blåsvolym ≥400 ml har vi inte kunnat göra subanalyser inom grupperna och 

det har inte heller varit meningsfullt att utföra sambandsanalyser mellan varken urinretention 

och kön eller urinretention och operationstyp, vilket i tidigare studier (Baldini et al., 2009; 
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Joelsson-Alm et al., 2009; 2012; Stegall et al., 2013) har angetts som riskfaktorer. Detta 

sammantaget begränsar studiens validitet och reliabilitet.  

 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 195) bör en pilotstudie utföras för att testa protokollets 

validitet, vilket av tidsskäl inte genomfördes innan datainsamlingen påbörjades. Det visade 

sig dock att protokollets avslutande frågor där en ny bladderscan skulle tas inför utskrivning 

upplevts otydliga och inte angav om mätningen skulle ske före eller efter miktion. Vi var 

intresserade av att undersöka hur mycket urinblåsan hade fyllt på sig under det postoperativa 

förloppet och således skulle BS ha tagits före miktion, och en uppföljande BS borde ha tagits 

efter miktion för kontroll att urinblåsan fungerar normalt. Den inkonsekventa ifyllnaden av 

delar av protokollen medförde att delar av datan inte kunde användas i analysen. En 

pilotstudie hade uppmärksammat detta och protokollet hade kunnat omformuleras.  

 

6. Konklusion 

Vår studie visar att 10% av patienterna över 18 år har >400 ml urin i blåsan vid ankomst till 

den postoperativa vårdenheten, trots att rutiner finns som i hela den perioperativa vårdkedjan 

ska förebygga stora urinmängder. Om denna siffra vore generaliserbar skulle det innebära att 

1500 personer årligen ligger i riskzonen för postoperativ urinretention och blåsdistension på 

sjukhuset trots att förebyggande åtgärder införts. Detta understryker vikten av att följa de 

rutiner som finns för att förhindra uppkomsten av vårdskada. Vi har inte kunnat påvisa några 

statistiskt signifikanta samband mellan kön, ålder, tidigare miktionsproblem, operationslängd 

eller operationstyp, vilket gör det svårt att förutsäga vilka patienter som ligger i riskzonen för 

postoperativ urinretention. I vår studie var unga män överrepresenterade i gruppen med 

urinretention, vilket skiljer sig från tidigare studier där istället hög ålder och manligt kön 

belysts som riskfaktorer. Vi tror att detta delvis orsakats av att personalen inte förväntar sig 

att denna patientgrupp ska ha problem med postoperativ urinretention, vilket kan medföra 

lägre följsamhet till rutinen. Deltagandet var dock lågt och det var svårt att få in tillräcklig 

mängd ifyllda protokoll från de postoperativa enheterna, vilket gör det svårt att generalisera 

resultatet. Huruvida det beror på att personalen inte fyllt i protokollen eller inte har följt 

rutinen är svårt att veta. Vidare forskning behövs för att utreda hur rutiner bättre kan utformas 

och implementeras för ökad följsamhet. 
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Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

   

Informationsbrev med förfrågan om medverkan i enkätstudie 
Postoperativ urinretention och efterföljande problem med övertänjd urinblåsa är ett vanligt 
förekommande problem i den postoperativa vården. Förmågan att tömma urinblåsan är optimal vid en 
fyllnad omkring 300 ml och därefter försämras förmågan gradvis. Vid fyllnad över 500 ml orsakas 
översträckning av muskelfibrerna i urinblåsans väggar, vilket om det inte åtgärdas kan leda till 
permanenta skador och kroniska urintömningsbesvär. Om problemet åtgärdas inom 1-2 timmar 
minskar risken betydligt för bestående skador. Studier visar att skador på urinblåsan efter överfyllnad 
har stor påverkan på personers liv och det är av stor vikt att sjukvården arbetar preventivt för att 
förebygga denna typ av vårdskada.  
 
Problemet uppmärksammades av Norrbottens läns landsting 2013, vilket ledde till utformningen av en 
rutin som syftade till att motverka överdistension i samband med operation. Studier visar stor variation 
i prevalens av urinretention och vi önskar göra en studie där vi mäter urinblåsans volym med 
bladderscan för att undersöka den faktiska förekomsten av urinretention i postoperativ vård under en 
månads tid samt analysera eventuella föreliggande riskfaktorer.  
 
Vi vill med detta informationsbrev be om tillåtelse att få genomföra en enkätstudie vid den 
postoperativa samt dagkirurgiska enheten. Studien kommer att genomföras genom ifyllnad av ett 
avidentifierat protokoll på samtliga patienter >18 år som anländer till postop/UVA utan KAD. 
Patienten kommer vid ultraljudsscanningen att informeras muntligt om att en studie utförs, men att han 
eller hon kommer att erhålla samma vård oavsett deltagande eller ej.  
 
Vid samtycke till studien önskar vi att du skriver under nedan och återsänder detta till oss.   
 
Vid funderingar, vänligen kontakta någon av oss eller vår handledare.  
 
Med vänlig hälsning,  
Jonas och Julia 
 
Kontaktuppgifter: 
Jonas Bergström  Julia Bäck Åsa Engström, handledare 
Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Bitr. prof och avd.chef 
Stud. Specialistsjuksköterska   Stud. Specialistsjuksköterska Avd. för hälsovetenskap 
med inriktning intensivvård,  med inriktning intensivvård Institutionen för omvårdnad 
LuleåTekniska Universitet, LTU Luleå Tekniska Universitet, LTU Luleå TekniskaUniversitet, LTU 
Tel. 070-2497339 Tel. 073-0395662 Tel. 0920-490000 (vx) 
ojaebf-2@student.ltu.se jullae-5@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
 
Godkännande  
Undertecknad godkänner härmed att studien utförs på Postop/UVA 150301-150331 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn/Ort/Datum 
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 Till enhetschef för 
Luleå tekniska universitet   IVA/Postop 
Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

   

Informationsbrev med förfrågan om medverkan i enkätstudie 
Postoperativ urinretention och efterföljande problem med övertänjd urinblåsa är ett vanligt 
förekommande problem i den postoperativa vården. Förmågan att tömma urinblåsan är optimal vid en 
fyllnad omkring 300 ml och därefter försämras förmågan gradvis. Vid fyllnad över 500 ml orsakas 
översträckning av muskelfibrerna i urinblåsans väggar, vilket om det inte åtgärdas kan leda till 
permanenta skador och kroniska urintömningsbesvär. Om problemet åtgärdas inom 1-2 timmar 
minskar risken betydligt för bestående skador. Studier visar att skador på urinblåsan efter överfyllnad 
har stor påverkan på personers liv och det är av stor vikt att sjukvården arbetar preventivt för att 
förebygga denna typ av vårdskada.  
 
Problemet uppmärksammades av Norrbottens läns landsting 2013, vilket ledde till utformningen av en 
rutin som syftade till att motverka överdistension i samband med operation. Studier visar stor variation 
i prevalens av urinretention och vi önskar göra en studie där vi mäter urinblåsans volym med 
bladderscan för att undersöka den faktiska förekomsten av urinretention i postoperativ vård under en 
månads tid samt analysera eventuella föreliggande riskfaktorer.  
 
Vi vill med detta informera dig om att vi önskar göra en enkätstudie vid den postoperativa samt 
dagkirurgiska enheten. Studien kommer att genomföras genom att personalen fyller i ett avidentifierat 
protokoll på samtliga patienter >18 år som anländer till postop/UVA utan KAD. Patienten ska vid 
ultraljudsscanningen informeras muntligt om att en studie utförs, att deltagande är frivilligt men att 
han eller hon kommer att erhålla samma vård oavsett deltagande eller ej.  
 
Vi önskar att du informerar din personal om att studien kommer att utföras 150301-150331. Ett 
informationsbrev gällande själva utförandet bifogas separat. Information kommer även att hängas upp 
på avdelningens lean-tavla.  
 
Vid funderingar, vänligen kontakta någon av oss eller vår handledare.  
 
Med vänlig hälsning // Jonas och Julia 
 
Kontaktuppgifter: 
Jonas Bergström  Julia Bäck Åsa Engström, handledare 
Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Bitr. prof och avd.chef 
Stud. Specialistsjuksköterska   Stud. Specialistsjuksköterska Avd. för hälsovetenskap 
med inriktning intensivvård,  med inriktning intensivvård Institutionen för omvårdnad 
LuleåTekniska Universitet, LTU Luleå Tekniska Universitet, LTU Luleå TekniskaUniversitet, LTU 
Tel. 070-2497339 Tel. 073-0395662 Tel. 0920-490000 (vx) 
ojaebf-2@student.ltu.se jullae-5@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
 
Godkännande  
Undertecknad godkänner härmed att studien utförs på Postop 150301-150331 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn/Ort/Datum  
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 Till enhetschef för 
Luleå tekniska universitet   UVA 
Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad   

   

Informationsbrev med förfrågan om medverkan i enkätstudie 
Postoperativ urinretention och efterföljande problem med övertänjd urinblåsa är ett vanligt 
förekommande problem i den postoperativa vården. Förmågan att tömma urinblåsan är optimal vid en 
fyllnad omkring 300 ml och därefter försämras förmågan gradvis. Vid fyllnad över 500 ml orsakas 
översträckning av muskelfibrerna i urinblåsans väggar, vilket om det inte åtgärdas kan leda till 
permanenta skador och kroniska urintömningsbesvär. Om problemet åtgärdas inom 1-2 timmar 
minskar risken betydligt för bestående skador. Studier visar att skador på urinblåsan efter överfyllnad 
har stor påverkan på personers liv och det är av stor vikt att sjukvården arbetar preventivt för att 
förebygga denna typ av vårdskada.  
 
Problemet uppmärksammades av Norrbottens läns landsting 2013, vilket ledde till utformningen av en 
rutin som syftade till att motverka överdistension i samband med operation. Studier visar stor variation 
i prevalens av urinretention och vi önskar göra en studie där vi mäter urinblåsans volym med 
bladderscan för att undersöka den faktiska förekomsten av urinretention i postoperativ vård under en 
månads tid samt analysera eventuella föreliggande riskfaktorer.  
 
Vi vill med detta informera dig om att vi önskar göra en enkätstudie vid den postoperativa samt 
dagkirurgiska enheten. Studien kommer att genomföras genom att personalen fyller i ett avidentifierat 
protokoll på samtliga patienter >18 år som anländer till postop/UVA utan KAD. Patienten ska vid 
ultraljudsscanningen informeras muntligt om att en studie utförs, att deltagande är frivilligt men att 
han eller hon kommer att erhålla samma vård oavsett deltagande eller ej.  
 
Vi önskar att du informerar din personal om att studien kommer att utföras 150301-150331. Ett 
informationsbrev gällande själva utförandet bifogas separat. Information kommer även att hängas upp 
på avdelningens lean-tavla.  
 
Vid funderingar, vänligen kontakta någon av oss eller vår handledare.  
 
Med vänlig hälsning // Jonas och Julia 
 
Kontaktuppgifter: 
Jonas Bergström  Julia Bäck Åsa Engström, handledare 
Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Bitr. prof och avd.chef 
Stud. Specialistsjuksköterska   Stud. Specialistsjuksköterska Avd. för hälsovetenskap 
med inriktning intensivvård,  med inriktning intensivvård Institutionen för omvårdnad 
LuleåTekniska Universitet, LTU Luleå Tekniska Universitet, LTU Luleå TekniskaUniversitet, LTU 
Tel. 070-2497339 Tel. 073-0395662 Tel. 0920-490000 (vx) 
ojaebf-2@student.ltu.se jullae-5@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
 
Godkännande  
Undertecknad godkänner härmed att studien utförs på UVA 150301-150331 
 
___________________________________________________________________________ 
Namn/Ort/Datum 
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Informationsbrev till personal på 
Postop/UVA 

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
 
Informationsbrev gällande studie om postoperativ urinretention 
 
Urinretention och uttänjning av urinblåsan är ett välkänt postoperativt problem, och har 
påvisats förekomma i stor utsträckning i en rad olika studier. Genom att göra bladderscan på 
patienter utan kateter kan urinstämman upptäckas tidigt och avhjälpas. Detta är viktigt 
eftersom komplikationerna relaterat till överfylld/uttänjd urinblåsa (urinblåsedistension) är 
betydande och kan leda till inkontinens, upprepade urinvägsinfektioner (även kroniska), 
samt oförmåga att tömma urinblåsan. Av denna anledning skapades år 2013 en rutin i 
landstinget att systematiskt kontrollera blåsvolymen under den peri- och postoperativa 
processen hos patienter utan kvarliggande kateter (KAD). 
 
Vi vill med denna magisteruppsats i omvårdnad undersöka förekomsten av postoperativ 
urinretention/blåsdistension, samt undersöka om det finns några specifika riskfaktorer för 
utveckling av detta. 
 
För att samla in information kring detta har vi utformat ett protokoll som vi under en månads 
tid vill ha hjälp att fylla i (endast på postoperativa patienter utan KAD). Protokollet är lätt att 
fylla i och bör inte vara tidskrävande. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att det blir 
ifyllt, men utförandet kan delegeras till samtliga patientnära personalgrupper som känner sig 
bekväm i användandet av BladderScan (BVI 3000). Se exempel på protokoll nedan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jonas och Julia 
 
 
  
Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss!  
Vi kommer även att finnas på plats på verksamhetsförlagd utbildning på IVA 
under tiden för studiens genomförande. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Jonas Bergström  Julia Bäck Åsa Engström, handledare 
Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Bitr. prof och avd.chef 
Stud. Specialistsjuksköterska   Stud. Specialistsjuksköterska Avd. för hälsovetenskap 
med inriktning intensivvård,  med inriktning intensivvård Institutionen för omvårdnad 
LuleåTekniska Universitet, LTU Luleå Tekniska Universitet, LTU Luleå TekniskaUniversitet, LTU 
Tel. 070-2497339 Tel. 073-0395662 Tel. 0920-490000 (vx) 
ojaebf-2@student.ltu.se jullae-5@student.ltu.se asa.engstrom@ltu.se 
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Kontroll med bladderscan på postoperativa patienter >18 år utan KAD 

Mätning för magisteruppsats i omvårdnad under perioden 150301‐150331 
 

Besvara frågorna nedan med endast ett alternativ. Sätt ett kryss i det svarsalternativ du vill markera. 
På de streckade raderna ska svar anges utan övriga kommentarer. 

Kön  Födelseår   

☐Postop 

☐UVA 
☐Man 

☐Kvinna 

 
19____________ 

Bladderscan 1 
Ankomst: 
 
_______________ ml 

Fyllnadskänsla? 
 

☐Ja 

☐Nej 

Tidigare miktionsproblem? 
 

☐Ja 

☐Nej 
 

Operationstid (AN‐AS) 
 
Start kl _______________ 

 
Slut kl _______________ 

Operationstyp 

☐ Buk 

☐ Ortopedi 
 

☐ Gynekologi 

☐ Urologi 

☐ Övrigt 
 

Anestesiform 

☐ Regional 

☐ Generell (sövd) 

☐ Lokal 
 

☐ Spinal 

☐ EDA 
 

 

Bladderscan 2 
Utskrivning: 
 
_______________ ml 

Fyllnadskänsla? 
 

☐Ja 

☐Nej 

Kunnat tömma blåsan? 
 

☐Ja 

☐Nej 

 

Ifyllt formulär läggs i avsedd mapp som finns på skrivbordsdisken på Postop / UVA 

 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Jonas Bergström,     Julia Bäck  Åsa Engström 
Stud. Specialistsjuksköterska    Stud. Specialistsjuksköterska  Handledare 
med inriktning intensivvård,   med inriktning intensivvård  Bitr. prof och avd.chef  
Luleå Tekniska Universitet, LTU  Luleå Tekniska Universitet, LTU  Avd. för hälsovetenskap. Inst. för omv. 
Tel. 070‐2497339  Tel. 073‐0395662  Luleå Tekniska Universitet, LTU 
    Tel. 0920‐490000 (vx) 
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Övervakning av urinblåsa  
(vuxen) vid operation 

 
 

Berörda enheter 
 

Dagkirurgisk vårdenhet, operation, postoperativa vårdavdelningar 
samt slutenvårdsavdelningar. Med vuxna avses i denna rutin 
patienter från 16 år. 

 
Syfte 

 
Syftet är att förhindra blåsskador och urinretention. KAD skall så 
långt möjligt undvikas. 

 
Preoperativt 

 
Patienten ska tömma blåsan i så nära anslutning till transport, till 
operations-avdelning, som möjligt. Klockslag registreras i 
operationsjournal. Om inte patienten kan urinera görs 
bladderscanning preoperativt vid operation som bedöms ta längre tid 
än 1 timme. Vid urinmängd > 300 ml tappas urinen. 

 
Perioperativt  

Blåsscanner används perioperativt om något av följande föreligger:  
 Ingreppet som pågått > 2 timmar. 

 
Vid urinmängd > 400 ml kontakta ansvarig anestesiolog om 
tappning ska utföras eller KAD sättas. 

 
Postoperativt inne på operationssal 

 
Efter operationsavslut ska patienten blåsscannas inne på 
operationssal om något av följande föreligger:  

1. Det har gått > 3 timmar från senaste blåstömning.   
2. Patienten har fått spinal eller epiduralanestesi och ej har KAD   
3. Mer än två liter intravenös vätska är givet perioperativt.   
4. Förband som täcker urinblåsan, till exempel bukplastiker.  

 
5. Om neurologisk sjukdom, prostata-/urinvägssjukdom eller 

diabetes föreligger, blåsscanna vid indikation.   
Om resurin > 300 ml ska patienten blåstappas inne på operationssal. 

 
Postoperativt på uppvakningsavdelningen. 

 
Patienter som ej urinerat eller tappats senaste 3 timmarna 
bladderscannas vid ankomst till uppvakningsavdelningen. 

 
Om resurin > 400 ml ska patienten i första hand försöka urinera 
på egen hand i andra hand tappas patienten. 
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Före utskrivning UVA/Utskrivningen 

 
      Inneliggande patienter

 

             
 

 
Urinerat? 

  
Nej 

  Bladderscan.  

      

    

Om 200-400 ml urin - tappa 
 

         
 

         Om < 200 ml urin - tappa ej 
 

         

Meddela avdelning att patien- 
 

  Ja      
 

       

tens urineringsförmåga ej är 
 

         
 

          igång.
 

             
 

 Till 
avdelning 

        
 

      

Till avdelning 
 

 

           
 

            

             
 

 
 

Patienter som skrivs hem 
 

Efter ryggbedövning samt efter inguinala, urogenitala och anala ingrepp 
skall patienten ha kastat vatten. Undantag; gynabrasio och exereser. 

 

Urinerat? 
 

Nej
 

Bladderscan. 
Om 200-400 ml urin – tappa 
Om < 200 ml urin – tappa ej 

 
Patient som går hem utan att själv tömt 
urinblåsan skall instrueras att om 
han/hon ej återfått förmågan att kasta 
vatten inom de närmaste 8 timmarna, 
måste sjukvårdsinrättning kontaktas på 
hemorten. 

 

 

  
 

   
 

   
 

       
 

       
 

       
 

 

Ja 

    
 

     
 

      

     
 

        

       
 

       
 

Till hemmet 
      

 

    

Till hemmet
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