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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Urinkateterns design har inte förändrats sedan 1930-talet. Detta trots att 
komplikationer relaterat till urinkatetern kan vara allvarliga och vanligt 
förekommande. För att förhindra komplikationer krävs det att kateterbärarna 
använder sig av egenvård. För en fungerande egenvård behöver kateterbärarna goda 
kunskaper om urinkatetrar, vilket är sjuksköterskans uppgift att förmedla. 
Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med kvarliggande urinkateter. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativa studier. 11 artiklar gick igenom 
kvalitetsgranskningen till resultatet. Fribergs 5-stegs modell användes för att analysera 
datan. 
Resultat: Att leva med urinkateter kan innebära en stor lättnad och möjliggöra ett 
friare liv för personerna. Dock kan det också innebära precis tvärtom, att urinkatetern 
hindrar personerna på grund av mycket oro och, tidskrävande skötsel och en påverkad 
kroppsbild. Kateterbärarnas relationer till människor i sin närhet har ett stort 
inflytande över upplevelsen av att leva med urinkateter. 
Slutsatser: Många personer med urinkateter upplever en ständig oro över problem 
som kan komma att uppstå. Här råder ett glapp mellan sjukvårdens kunskap och utbud 
och kateterbärarnas upplevelse och efterfrågan. Sjukvården är tillsynes inte medvetna 
om kateterbärarnas verkliga upplevelse. Detta kräver vidare forskning för att utreda 
förbättringsmöjligheter inom hälso- och sjukvården. 
 
Nyckelord: kvarliggande urinkateter, upplevelse, vardaglig påverkan, kunskapsbrist, 
livsvärldsperspektiv, kvalitativ litteraturöversikt. 
 



 

Summary 
 
Life with an indwelling urinary catheter – a complex life situation. 
 
Background: The urinary catheter design has not changed since the 1930’s. This is 
thus that complications related to the urinary catheter can be serious and are common. 
To prevent these complications the catheter users need to use self-care. For self-care 
to be sufficient the catheter users need good knowledge about urinary catheters. It is 
the nurse's task to pass on this information.  
Aim: To describe the experience of living with an indwelling urinary catheter. 
Method: A literature study with qualitative studies. 11 articles went through the 
quality review process to the result. Fribergs 5-steps model was used to analyze the 
data.  
Result: To live with a urinary catheter can mean a huge relief and enable more 
freedom. Thus, it can also mean the opposite, that the urinary catheter can prevent 
people because it involves a lot of anxiety, time consuming care and affects the body 
image. Peoples relationships to others in their surroundings has a huge influence on 
the experience of living with a urinary catheter. 
Conclusion: Many people with urinary catheter experience a constant anxiety over 
possible problems. Here is a gap between what is known and offered from the health 
services and the catheter users experience and requests. The health services are not 
aware of the real experience of catheter users. This needs more research to investigate 
the ability of improvement in the health system.  
 
Keywords: indwelling urinary catheter, experience, daily impact, lack of knowledge, 
life world’s perspective, qualitative literature review. 
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Inledning 

Under tiden författarna till studien arbetade på en urologavdelning växte ett intresse 
fram för urinkatetern och dess påverkan på patienterna. En kvarliggande urinkateter 
används endast när andra möjliga behandlingsmetoder exkluderats (Tew, Pomfret & 
King, 2005). Det finns många faktorer som kan påverka personers upplevelse av att 
bära urinkateter, något som författarna till studien anser behövs kännas till då ingens 
livsvärld är den andre lik (Bengtsson, 2005). Forskning kring ämnet är eftersatt likaså 
utvecklingen av den urinkateter som är mest förekommande i dagens sjukvård 
(Feneley, Kunin & Stickler, 2011). Utifrån forskning och egen erfarenhet saknas 
kunskap om hur personer upplever den kvarliggande urinkatetern, (O’Donohue et al., 
2010). Därför bör detta undersökas närmare för att kunna underlätta sjuksköterskors 
framtida möten med kateterbärare. 

Bakgrund 

Urinkateter 
En urinkateter är ett ihåligt rör som kan användas till både män och kvinnor. 
Urinkatetern förs in i kroppen antingen via urinröret eller via ett stoma i bukväggen 
ovanför pubisbenet. Den sistnämnda är en så kallad suprapubisk urinkateter 
(European Association of Urology Nurses [EAUN], 2012). Den urinkateter som 
vanligtvis används idag är en tvåvägskateter, så kallad Foley-kateter (Lawrence & 
Turner, 2005). Foley-kateter uppfanns på 1930-talet och har två ihåliga rör i 
urinkatetern (Foley, 1937). Det ena röret är till för att urinen ska dräneras ur 
urinblåsan och det andra röret är till för att kunna fylla en ballong med vätska. 
Ballongen är fäst i urinkatetern och befinner sig i urinblåsan. Ballongen finns till för 
att urinkatetern inte ska kunna glida ut ur urinblåsan och urinröret (EAUN, 2012). Den 
ände av urinkatetern som inte förs in i kroppen fästes till en urinuppsamlingspåse 
(Allepuz-Palau et al., 2004). 
 
Valet av urinkateter bör anpassas efter personens önskemål eller om latexallergi 
föreligger (Elvy & Colville, 2009). Det finns tre olika sorters urinkatetrar som används 
för långvarigt bruk, och till långvarigt bruk räknas de urinkatetrar som kan sitta i 12 
veckor (Pomfret, 2000). Silikonkatetrar, vilka har väldigt tunna väggar och då extra 
stort lumen, är att föredra vid blödningar i urinvägarna eller om det ofta blivit stopp 
på grund av koagel eller urinkristallisation (Barnes & Malone-Lee, 1986). En annan 
sort är en latexkateter med ett ytskikt av silikon. Urinkatetrar som är uppbyggda på 
detta sätt får en len yta både utåt mot kroppen och inåt mot urinen, vilket möjliggör 
för en bekväm urinkateter med få stopp i (Ryan-Woolley, 1987). Den sista sortens 
kvarsittande urinkateter är en latexkateter med hydrogel som ytskikt. Dessa 
urinkatetrar är de bekvämaste för kateterbärarna och de är lätta att föra in i urinröret 
(Cox, Hukins & Sutton, 1988). Orsak till urinkatetern och hur lång tid behandlingen 
ska pågå har också betydelse för val av urinkateter. Grovleken på urinkatetern mäts i 
charriere, (Ch) som motsvarar urinkateterns yttre diameter där 1 mm motsvarar 3 Ch. 
De mindre storlekarna, 12-14 Ch rekommenderas vid klar och normal urin (EAUN, 
2012). Vid icke klar urin används större urinkatetrar som dock bör undvikas i första 
hand, då det kan orsaka komplikationer och skador på urinvägarna (Loveday et al., 
2014). 
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Indikation till kvarliggande urinkateter 
Enligt Godfrey och Evans (2000) är urinretention, urininkontinens och nedsatt 
funktion i urinblåsan vanliga anledningar till behandling med kvarliggande 
urinkateter. 
 
Urinretention förklaras som en oförmåga att frivilligt kunna urinera (Rosenstein & 
McAninch, 2004) och kan visas på olika sätt, genom helt eller delvis avsaknad till 
blåstömning eller som överrinningsinkontinens (Meigs et al., 1999). Akut 
urinretention uppkommer plötsligt trots full urinblåsa och uppfattas som mycket 
smärtsamt (Rosenstein & McAninch, 2004). Kronisk urinretention upplevs vanligtvis 
smärtfritt och uppkommer på grund av ofullständig tömning av urinblåsan, vilket leder 
till en ökad ansamling av urin i urinblåsan, så kallad residualurin (Deane & Worth, 
1985). Prostataförstoring är den vanligaste orsaken till urinretention hos män 
(Rosenstein & McAninch, 2004). Även antidepressiva läkemedel, och läkemedel 
innehållande antikolinergika har negativ påverkan på urinutsöndringen (Drake, Nixon 
& Crew, 1998). Urinretention kan också uppstå relaterat till graviditet, postoperativt, 
trauman och neurologiska skador (Selius & Subedi, 2008). 
 
Förutom urinretention är även urininkontinens en vanlig indikation för kvarliggande 
urinkateter, när annan behandling inte fungerat (Godfrey och Evans, 2000). 
Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage och kan uppkomma av flera 
olika orsaker såsom ökad känslighet i blåsan, vilket gör att urinblåsan behöver tömmas 
ofta (Spinks, 2013), eller neurologiska orsaker som gör att blåsan kontraheras 
ofrivilligt (Brocklehurst, 1993). Luo et al. (2015) skriver att en person med hög ålder 
har en ökad risk för urininkontinens.   
 
En nedsatt funktion i urinblåsan är också en indikation till kvarliggande urinkateter. 
En nedsatt fungerande urinblåsa kan exempelvis orsakas av en neurologisk skada, en 
skada där kontakten mellan hjärnan och de nerver som styr urinvägarna vanligtvis 
sker. Vissa av dessa patienter drabbas av urinretention medan andra av 
urininkontinens (Fowler & O'Malle, 2003). 

Kateterbyte 
Kateterbytet sker alltid på ordination från läkare. Syftet med kateterbytet är att 
förhindra komplikationer såsom blockage, urinvägsinfektion och skador på 
urinvägarna. Hur ofta urinkatetern ska bytas beror på vilken urinkateter och material 
som används (EAUN, 2012). Det första kateterbytet bör helst ske inom fyra till sex 
veckor efter insättningen (Palka, 2014). Därefter bör kateterbyten ske inom 12 veckor 
eller oftare beroende på komplikationer och behov (Almås & Gjerland, 2001). 
Urinuppsamlingspåsen som fästes till urinkatetern bytes efter tillverkarens 
rekommendation, vanligast var femte till sjätte dag (Yates, 2016). 
  
För att kunna byta urinkatetern behöver kateterballongen tömmas, vilket görs genom 
att dra ut den sterila vätskan med en spruta (Robinson, 2008). Smärta är vanligt 
förekommande vid byte av både uretra- och suprapubisk urinkateter och beror 
framförallt på att kateterballongen drabbats av åsbildning. Smärtan kan minimeras 
genom att istället använda passiv deflation när kateterballongen töms (Parkin et al., 
2002). Det är viktigt att vara medveten om att mängden vätska kan förändrats sedan 
urinkatetern insattes. Efter att kateterballongen är tömd kan urinkatetern dras ut. En 
ny urinkatetern kan sedan sättas om ordination från läkare finns (Robinson, 2008). 
Inför den nya kateterinsättningen tvättas området med tvål och vatten, därefter 
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appliceras bedövningsgel som får verka i cirka fem minuter. Urinkatetern förs in via 
urinröret respektive via stoma i bukväggen och fixeras genom att sterilt vatten sprutas 
in i ballongen (Willette, Banks & Shaffer, 2013). För att förhindra komplikationer krävs 
det att kateterbyten sker inom tillverkarens rekommenderade tidsintervall (EAUN, 
2012). 

Komplikationer 
Komplikationer för personer som bär kvarliggande urinkateter är många, vanligt 
förekommande och kan innebära stor risk för skador eller sjukdomar (Lowthian, 
1998). Komplikationer kan bland annat uppkomma under själva insättningen av 
urinkatetern där trauma kan orsakas på berörd vävnad, exempelvis på prostatan. 
Därtill är urinvägsinfektioner vanligt vid urinkateter, eftersom den fungerar som en 
infart för bakterierna in i kroppen (Lowthian, 1998). Kateterförvärvad 
urinvägsinfektion är den vanligaste sjukvårdsrelaterade infektionen och drabbar 
många kateterbärare inte bara en gång, utan återkommande (Desai, Liao, Cevallos & 
Trautner, 2010). Bakterierna kan sedan sprida sig vidare i kroppen och ut i blodet och 
orsaka en urosepsis (Lowthian, 1998). Ytterligare problem som kan uppstå till följd av 
kateterbyten är blåsspasm (Vaidyanathan et al., 2012). Blåsspasm innebär att 
blåsmuskeln okontrollerat drar ihop sig. Syndromet visar sig genom en känsla av att 
genast behöva tömma blåsan, det visar sig också då man kan få kramper och smärta i 
nedre delen av magen (Chiang, Ben-Meir, Pout & Dewan, 2005). Personer med 
ryggmärgsskada kan på grund av blockage eller i samband med kateterbyten drabbas 
av autonom dysreflexi. Symptom på autonom dysreflexi är extrem huvudvärk, kramper 
och svettningar. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som också kan leda till stroke och 
i värsta fall död (Vaidyanathan et al., 2012).  
 
Andra komplikationer är att det blir stopp i urinkatetern och urinen inte kan rinna ut 
ur blåsan. Stopp i urinkatetern beror oftast på att bakterier bildat en slags biofilm 
(Stickler & Morgan, 2008). Det här leder till ett ökat tryck i urinblåsan, vilket i sin tur 
kan få allvarliga konsekvenser Om detta inte upptäcks i tid kan det leda till 
blodförgiftning eller skador och infektioner i urinvägarna (Stickler, 2008).  
 
Komplikationer kring sex och sexualitet är vanligt förekommande hos kateterbärare, 
då urinkatetern ses som något som hindrar dem från att vilja ha sex. Kateterbärarna 
kan komma att känna att sex inte längre ska vara en del av deras liv. De som väljer att 
fortsätta försöka ha ett sexliv kan känna av smärta och obekväm känsla under samlag 
på grund av urinkatetern och den sexuella upplevelsen påverkas då negativt (Chapple, 
Prinjha, & Salisbury, 2014).  
 
Urinkateterns läge kan orsaka irritation och utslag på huden. Utslagen kan också bero 
på en överkänslighet mot urinkateterns material. Irritation kan uppstå i blåsan om 
kateterspetsen lägger sig mot blåsväggen, men också om det råkar uppkomma ryck 
eller drag i urinkatetern (Lowthian, 1998). För att undvika komplikationer relaterat till 
urinkatetern behöver kateterbärarna ha kunskap om sin urinkateter och utföra 
vardaglig kateterskötsel (Wilde et al., 2015). 

Egenvård 
Egenvård innebär att en person med en viss sjukdom eller syndrom lär sig att vara 
uppmärksam på vissa förändringar eller symptom (Wilde et al., 2015). Genom detta 
kan personen med sjukdomen själv vara observant på om oönskade symptom skulle 
uppstå och, om det inte går att lösa på egen hand, söka hjälp från sjukvården. Om 
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egenvården är tillräcklig kan det komma att betyda att komplikationer till 
grundsjukdomen går att åtgärda innan de brutit ut. En god egenvårdsförmåga kan 
också betyda att man som patient medvetet kan göra förändringar i sitt beteende och 
undersöka om och i så fall hur det påverkar sin sjukdom. Målet med egenvård är att 
personer med en sjukdom, på egen hand, effektivt ska kunna sköta om sig själva med 
speciell hänsyn till sin sjukdom. För att lära sig egenvård krävs det tid och att man 
erbjuds stöttning av sjukvården återkommande under en period, tills personerna lärt 
känna sig själva i sin sjukdom (Koch, Jenkin & Kralik, 2004). För kroniska sjukdomar 
finns det mycket forskning angående egenvård och program för att lära ut och själv 
utföra egenvård (Wilde et al., 2015). 
 
Trots att det är vanligt att personer har kvarliggande urinkateter under flera år och att 
det finns många svåra komplikationer som är vanligt att kateterbärare drabbas av, är 
egenvård för kateterbärare lite beforskat (Wilde et al., 2013). Exempel på egenvård för 
kateterbärare kan vara att mäta hur mycket vätska som tillförs kroppen och hur mycket 
urin som kommer ut, vilken färg urinen har, om urinen är grumlig eller om den är klar 
eller om det finns blod eller koagler i urinen som utsöndras (Wilde et al., 2015). På det 
här sättet kan kateterbärarna lära sig vad som är normalt urin för dem och inte (Wilde 
et al., 2015). En egenvårdsmetod för kateterbärare kan vara att undersöka urinens färg 
i uppsamlingspåsen och därav avgöra om mer vätska behöver intas (Wilde & Brasch, 
2008)  Kateterbärarna kan på så sätt upptäcka när något förändras gällande deras urin 
och med kunskap om symptom på de komplikationer som kan uppstå kan de veta vart 
och när de ska söka hjälp och vilken vård de kan tänkas behöva (Wilde et al., 2015). 
Det kan räcka med små och enkla insatser och observationer för kateterbärares 
egenvård, för att minska risken att drabbas av komplikationer (Wilde & Brasch, 2008). 
 
För en väl fungerande egenvård krävs tydlig skriftlig och muntlig information från 
sjukvården om hur livet med en urinkateter kan se ut, möjliga problem och 
komplikationer (EAUN, 2012). Enligt Roe (1990) krävs det att patienten fått bra 
information och förstått innebörden av urinkatetern för att öka medvetenhet, kunskap 
och coping (Roe, 1990). 

Sjuksköterskans roll och ansvar vid katetervård 
Sjuksköterskan ska ha goda kunskaper om urinkateter i både teori och praktik. Det är 
till exempel viktigt att ha kunskap om de komplikationer som kan uppstå och vilka 
risker det finns med att sätta en urinkateter. Vidare ska sjuksköterskan också veta vad 
som kan göras för att förhindra vårdskada relaterat till urinkatetern. Om vårdskada 
redan inträffat ska sjuksköterskan istället fokusera på vad som kan göras för att 
begränsa vårdskadans omfattning. Denna information är sjuksköterskan skyldig att 
föra vidare till kateterbärare (SOSFS 2008:1).  
 
Insättning av urinkateter är en uppgift för sjukvårdspersonal. Det är läkare och 
sjuksköterskor som i sin professionella roll har rätt att sätta urinkateter (SOSFS 
2000:1). I Sverige är all omvårdnad kring kateterisering sjuksköterskans ansvar. 
Sjuksköterskan ska se till att kateterinsättningen blir gjord på ett tillfredsställande sätt 
och att personen i samband med detta får utrustning och tillbehör som är anpassade 
efter denne själv. Personen ska tränas i kateterskötsel och specifik omvårdnad för att 
kunna hantera urinkatetern. Ansvar gällande uppföljningar och eventuella kontroller 
eller åtgärder åligger också sjuksköterskan. Den person som sätter urinkatetern har i 
uppgift att ge ut den information som krävs för att personen ska förstå vad urinkatetern 
är till för, hur den används och varför den behövs (SOSFS 2008:1). Patienten behöver 
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information om hur hantering av urinkatetern bör ske och vad som är viktigt att tänka 
på. Framförallt behövs information ges om urinvägsinfektioner och vätskeintag för att 
undvika komplikationer som kan uppstå. Familjen bör också involveras och få 
information för att kunna stötta patienten samt för att vid akuta situationer kunna 
hantera urinkatetern (Prinjha, Chapple, Feneley & Mangnall, 2016). Information om 
sexliv är viktigt för att ge svar på patientens och anhörigas funderingar och 
tillsammans välja den urinkatetern som passar bäst. Det är då viktigt att informera om 
andra alternativ exempelvis möjligheten med suprapubisk urinkateter, då denna typ 
av urinkateter underlättar sexlivet för kateterbäraren (Hellström & Lindehall, 2006).  
 
För att sjuksköterskan ska kunna tillfredsställa individens vårdbehov behöver hen ha 
en förståelse för personens livsvärld. Det är genom ett livsvärldsperspektiv i vården 
som välbefinnande och hälsa kan uppstå. Det är också i livsvärlden som hälsa 
respektive ohälsa äger rum (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärldsperspektiv 
Livsvärld är ursprungligen ett filosofiskt begrepp som utvecklats och används inom 
både samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Begreppet har växt fram från 
fenomenologin som grundades av filosofen Edmund Husserl (Husserl, 1954). 
Begreppet syftar till ett perspektiv som försökt förklaras som “vardagsvärld” och “vara-
i-världen”. Perspektivet används då man, i forskning, vill utgå från människans 
livsvärld och det dagliga livet. I forskningssyfte används livsvärldsperspektivet ofta i 
kvalitativ ansats. Begreppet gjorde debut inom forskningsvärlden som en reaktion på 
att forskningen hamnat för långt bort från människors vardag och forskningen gjorde 
därför inte nytta för människorna (Bengtsson, 2005). 
 
Genom användning av livsvärldsperspektivet ska vårdpersonal ta hänsyn till 
människors relationer. Det handlar om relationer till andra människor, djur och vilka 
ting som helst som är av betydelse för just den personen (Bengtsson,2005). Med 
utgångspunkt i livsvärldsperspektivet kan vårdpersonal få kännedom gällande 
patientens individuella tolkning och påverkan på patientens livssituation relaterat till 
hälsa, lidande, sjukdom och vårdande. Genom detta kan vårdpersonalen främja 
patientens upplevda hälsa och balans i sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 
För att förklara detta ses kroppen som levd (Husserl, 1954). Med detta menas att 
kroppen meningsbärande och meningsskapande. Den är ett subjekt som är 
genomsyrad av emotioner, funderingar och föreställningar, minnen, erfarenheter, 
upplevelser och kunskap. Om kroppen ses som levd där hänsyn till psykiska, fysiska, 
andliga och existentiella aspekter i relation till varandra kan vårdpersonal få förståelse 
för individens syn på hälsa och ohälsa, lidande och välbefinnande (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Det är upplevelsen som personen har och får i relationer och möten 
med omvärlden som fungerar som byggstenar för personens livsvärld (Bengtsson, 
2005). Då relationer är en väsentlig del av livsvärlden ska närstående inkluderas i 
omvårdnadsprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Livsvärlden har inga tydliga avgränsningar, det är en värld som finns både 
runtomkring och inom oss. Det studerar fenomen som är materiella såväl som icke-
materiella (Asp & Fagerberg, 2016). Detta medför att med livsvärldsperspektivet går 
det att studera urinkateterns materiella påverkan på den icke-materiella upplevelsen 
av den. Likväl kan påverkan på individen i relation till omvärlden studeras utifrån 
samma teorigrund. Med detta sagt kan slutsatsen dras att ingens livsvärld är den andre 
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lik. Detta då livsvärlden är en kombination av händelser och relationer och hur dessa 
upplevs och tolkas (Bengtsson, 2005). 
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Syfte 

Att beskriva personers upplevelse av att leva med kvarliggande urinkateter. 

Material och metod 

Design 
Designen på denna studie var en litteraturöveriskt av kvalitativa studier. En 
litteraturöversikt är en sammanställning av artiklar som studerar samma fenomen 
(Kristensson, 2014). De artiklar som ingår i litteraturöversikten har en kvalitativ 
ansats. Kvalitativ forskning har sitt ursprung i människans verklighet och forskningen 
bedrivs med förståelsen om individualitet och att alla är unika (Kristensson, 2014). 
Detta stämmer väl överens med studien då syftet var att beskriva människors 
upplevelse av ett fenomen.  

Urval och datainsamling 
I litteraturöversikten beskrivs vuxnas, från 18 år och äldres, upplevelse av att ha 
kvarliggande urinkateter. Artiklarna som ingår i studien innehåller forskning kring 
både urinkateter genom urinröret och suprapubisk urinkateter. De artiklar som 
resultatet består av har en tidsbegränsning på forskningen, vilken är att de skulle vara 
skriva mellan år 2002 och 2017. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, ha ett etisk 
godkännande och vara skrivna på engelska eller svenska. 
 
Artikelsökningarna gjordes i två databaser, se bilaga 1, Cinahl som innehåller 
framförallt omvårdnadsforskning och Medline som fokuserar både på omvårdnad och 
medicin (Forsberg & Wengström, 2016). För att hitta artiklar som svarade på syftet till 
litteraturöversikten gjordes följande sökning: (indwelling OR long-term) AND 
(experience* OR perspective* OR attitude* OR view* OR living) AND (urin* catheter*). 
Det gjordes även en manuell sökning för att fånga upp de artiklar som inte hittades 
genom sökningen ovan. Forsberg och Wengström (2016) skriver att för att hitta fler 
artiklar till ämnet bör en manuell sökning göras. Utöver databassökningen 
genomfördes en manuell sökning genom att studera referenslistorna på de artiklar som 
klarat kvalitetsgranskningen. 
 
De artiklar som hittades genom sökningen genomgick en första gallring då titlar och 
sedan abstract lästes för att se om de var relevanta till litteraturöversikten 
(Kristensson, 2014). Artiklarna som då fanns kvar lästes igenom som helhet. I de 
artiklar som svarade på studiens syfte gjordes en granskning av artiklarnas kvalitet. 
Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Avdelning för Omvårdnads-, (AFO), 
granskningsmall för kvalitativa artiklar, (bilaga 2). För att artiklarna skulle bli 
godkända skulle alla de fyra första kriterierna uppfyllas, de behövde sedan minst klara 
sex av de åtta resterande kriterier i mallen. För att försäkra att studien har en hög 
kvalitet och har ett genomgående etiskt förhållningssätt var samtliga artiklar som 
resultatet grundar sig i tvungna att ha ett etiskt godkännande. Till slut var det 11 
artiklar, (bilaga 3), som klarade kvalitetsgranskningen och det var dessa artiklar som 
låg till grund för analys och resultat. 

Dataanalys 
Datan analyserades med ett induktivt förhållningssätt. Att bedriva forskning genom ett 
induktivt förhållningssätt innebär att man börjar sin forskning i empirin och inte 
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utifrån en teori (Priebe & Landström, 2013). I denna litteraturöversikt innebär det att 
granskandet av artiklarnas innehåll gjordes förutsättningslöst för att kunna beskriva 
det valda fenomenet (Priebe & Landström, 2013).  
 
Artiklarnas resultat analyserades med utifrån Fribergs fem-stegs modell för kvalitativa 
litteraturstudier som bygger på fem arbetsfaser (Friberg, 2012). Steg 1-4 beskriver hur 
artiklarna analyserades. Författarna började analysen genom att läsa artiklarna ett 
flertal gånger. Artiklarna studerades sedan grundligt var för sig, för att få en djup 
förståelse för innehållet. Efter att ha läst artiklarna var för sig studerades artiklarna 
gemensamt för att urskilja om det fanns några likheter såväl som skillnader i 
artiklarnas resultat. Det som framkom i resultatet som författarna såg som relevant för 
studiens syfte markerades med olika färger och delades in i olika rubriker med 
liknande huvudfynd. Dessa likheter och skillnader sammanställdes under olika 
rubriker för att kunna skapa en helhet av den information som var relevant för denna 
litteraturöversikt (Friberg, 2012). I det femte och sista steget kunde de olika rubrikerna 
sammanställas till kategorier och efter det delas in i kategorier. Det är dessa kategorier 
som blev grundpelare för studiens resultat: Upplevelsen av urinkatetern som 
möjlighet, Upplevelsen av urinkatetern som hinder och Upplevelsen av relationers 
inverkan. En sammanställning gjordes till sist av de 11 artiklarna och valda kategorier, 
se bilaga 4. 
 

Etiska överväganden 
Det är i Sverige lagstadgat att forskaren måste genomgå en etikprövning av sin 
forskning om den ska få bedrivas på människor (Sandman & Kjellström, 2013). Lagen 
som styr forskningsetiken heter Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460). Det finns tre villkor som ska uppfyllas för att en studie ska 
vara etisk. Villkoren är; Den har god vetenskaplig kvalitet, den handlar om väsentliga 
frågor och den genomförs på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 2013). De studier 
som görs på högskolenivå kräver inget etiskt prövande, men trots detta ska studien 
rätta sig till de etiska riktlinjer som finns (Sandman & Kjellström, 2013). Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) bör alltid etiska överväganden göras gällande 
resultatens urval och presentation. Artiklar som ska ingå i en studie bör ha genomgått 
etiska överväganden samt ha tillstånd från en etisk kommitté. För att säkerställa att 
denna litteraturöversikt genomfördes på ett etiskt korrekt sätt krävdes det att de 
artiklar som används i studien hade ett etiskt godkännande.   
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Resultat 

Analysen visade att urinkatetern kan ha olika betydelse för olika personer. För vissa 
innebar livet med urinkateter nya möjligheter i livet. För andra var urinkatetern något 
som hindrade dem i sin vardag och hade en negativ inverkan på deras kroppsbild. 
Personers sociala nätverk påverkade hur man såg på livet med urinkateter likväl som 
urinkatetern påverkade ens vilja till socialisering.  

Upplevelsen av urinkatetern som möjlighet 
Att leva med kvarliggande urinkateter sågs för många kateterbärare som något positivt 
som underlättade dem i deras vardag. För vissa innebar det en direkt förändring och 
förbättring, medan det för andra behövdes en period för att anpassa sig till det nya livet 
med kvarliggande urinkateter. 
 

Livet blir bättre med urinkateter 

Något som upprepat sig under studien var att livet har blivit bättre och enklare för 
många personer sedan de fick en urinkateter. En av de vanligaste orsakerna till detta 
var att man tidigare haft inkontinensproblem som vid ett eller flera tillfällen lett till 
pinsamma situationer i sociala sammanhang eller att personerna har isolerat sig för att 
säkerställa att sådana situationer inte ska kunna utspela sig. 

Flera personer beskrev en situation där de hade haft ofrivilligt urinläckage på en 
offentlig plats. Det var det som sedan ledde fram till beslutet om att acceptera att en 
urinkateter behövdes för att underlätta deras situation (Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014; Wilde, 2002b). Andra beskrev hur de tidigare varit konstant 
blöta på grund av urinläckage eller ständigt oroliga för att det skulle bli läckage och att 
de nu, efter de fått urinkateter, var fria från båda delarna (Kralik, Seymour, Eastwood 
& Koch, 2007; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Prinjha & Chapple, 
2013). På grund av detta upplevde personer med tidigare urinläckage en stark känsla 
av frihet när de fått urinkatetern. De kunde medverka i sociala sammanhang igen, utan 
att vara orolig och den sociala isoleringen som vissa tvingat sig till var bruten (Prinjha 
& Chapple, 2013; Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014). 
 
En annan återkommande förklaring till varför livet blev enklare med urinkateter var 
att urinkatetern underlättade livet för kateterbärarna och gjorde det mer bekvämt. De 
personer som upplevde detta var de som hade en underliggande sjukdom som gjorde 
att de krävde assistans för att klara det vardagliga livet. Personer med en kronisk 
och/eller progressiv sjukdom såg ofta väldigt positivt på att ha en urinkateter då det 
underlättade deras vardag (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Kralik, 
Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 2003b; Godfrey, 2008). Urinkatetern gjorde 
dem också mer självständiga och fick dem att känna sig tryggare och i kontroll (Kralik, 
Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 2003b; Godfrey, 2008). En person uttryckte 
till och med en känsla av förbättrad livskvalité och att urinkatetern hade inneburit 
mycket mer för hans liv än han förväntat sig (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 
2007). En annan menade att hon inte alls var orolig för ett liv med urinkateter, detta 
berodde dock på att hon hade Multipel Skleros, MS, och rädslan över vad hennes 
sjukdom innebär tog över hennes tankar kring urinkateter (Kralik, Seymour, Eastwood 
& Koch, 2007). 
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För vissa var det från första början självklart att acceptera urinkatetern och att se den 
som något positivt. Flera personer sa att deras urinkateter var en del av dem (Sweeney, 
Harrington & Button, 2007; Wilde, 2003a; Wilde, 2003b), någon sa att hen glömde 
bort att de hade en urinkateter och kände att något saknades när de var utan den vid 
kateterbyten (Wilde, 2003a). För en person innebar urinkatetern att hans njure 
räddades. För honom var då urinkatetern något positivt i hans liv och han var därför 
besluten om att den inte skulle få hindra honom från något i livet. Han var övertygad 
om att kunna bära kortbyxor och bada under sommaren trots att personer skulle stirra 
(Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Liknande inställning fanns hos en annan 
man som menade att han hade en fördel då han slapp stanna för att gå på toaletten 
(Wilde, 2003a). 

Med tiden accepterat urinkatetern 

Alla var inte övertygade om urinkateterns positiva effekt i första stadiet (Wilde, 
2003b). Vissa personer uttryckte att de till en början hade jobbat mot tanken om att 
behöva bära en urinkateter, men att de med tidens gång vant sig vid idéen (Sweeney, 
Harrington & Button, 2007; Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 2003b) 
och sen sett de positiva sidorna och då kunnat acceptera urinkatetern (Kralik, 
Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 2003b). En deltagare gav ett tips till hur 
man kunde göra för underlätta transitionen till att acceptera urinkatetern. Hon 
menade att det hjälpte att acceptera urinkatetern som om det inte fanns något annat 
val och att man måste göra det bästa av situationen (Wilde, 2003a). Detta innebar då 
också att man skulle fortsätta leva sitt liv precis som vanligt och inte låta urinkatetern 
hindra en från aktiviteter (Wilde, 2003a; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 
2014).  
 
För andra tog det flera år innan de kunde acceptera urinkatetern, men när de väl gjort 
det såg de urinkatetern som en del av deras liv och det som var naturligt för dem 
(Godfrey, 2008; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Wilde, 2003b; 
Sweeney, Harrington & Button, 2007). Någon beskrev att hon efter några år kände att 
hon var både fysiskt och emotionellt tillfreds med urinkatetern och hon menade att det 
var först då hon accepterat den fullständigt (Sweeney, Harrington & Button, 2007). 

En del kateterbärare menade att man tillslut kunde acceptera urinkateterns inverkan i 
livet bara man tog sig samman och kom igång med processen (Godfrey, 2008; 
Sweeney, Harrington & Button, 2007), eller så länge man hade rätt inställning (Wilde, 
2003a). En man hade lyckats med detta genom att skapa rutiner. Han gjorde 
kateterskötsel till något vardagligt, likt att borsta tänderna. Han hade också ökat sin 
kunskap kring kateterskötsel och de valmöjligheter som fanns kring material och 
tillbehör. Detta ledde fram till att han kände att han hade kontroll och lärt sig hantera 
urinkatetern utifrån hur han var som person (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 
2007). Flera kateterbärare hade utvecklat liknande strategier för att hantera 
urinkatetern i vardagen. Ett stort antal personer klappade på urinuppsamlingspåsen 
för att övervaka urinmängden i uppsamlingspåsen. Ett par personer lyssnade efter 
specifika ljud för att veta ifall urinuppsamlingspåsen behövde tömmas. (Fowler, 
Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014, Wilde, 2003b).  Någon kateterbärare lyfte på 
byxbenet för att inspektera urinmängden (Wilde, 2002b), medans en annan reagerade 
på tyngdkänslan när urinuppsamlingspåsen var tung (Wilde, 2003b). Vissa 
kateterbärare var noga med att kontrollera så urinkatetern inte knyckts till, men tyckte 
att vara uppmärksam hörde till livet med urinkateter (Wilde, 2002b). En kvinnlig 
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kateterbärare berättade att hon lärt sig av sina misstag i livet och är nu alltid förberedd 
med en kanna i bilen ifall hon skulle behöva tömma sin urin (Godfrey, 2008). 

I ett flertal studier var kateterbärarna noga med att observera sin urin (Godfrey, 
2008;Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Prinjha & Chapple, 2013;Fowler, 
Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014;Wilde, 2003b) gällande lukt, färg (Wilde, 
2002a;Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014) och blod (Godfrey, 
2008;Wilde, 2002a). Detta för att snabbt kunna uppmärksamma en pågående 
urinvägsinfektion eller annan infektion i kroppen (Wilde, 2002a;Fowler, Godfrey, 
Fader, Timoney & Long, 2014). Ett par andra kateterbärare uppmärksammade andra 
symtom relaterade till urinvägsinfektion såsom brännande känsla vid miktion, en 
konstig känsla i kroppen, förvirring och svaghet (Wilde, 2002a). Många beskrev att de 
följde sjukvårdens råd om att dricka stora mängder vätska för att förhindra 
komplikationer (Wilde, 2002a; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Wilde, 
2002b) såsom infektioner (Wilde, 2002a) och blockage (Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014) samt att de var noga med att tvätta sig och hålla urinkatetern 
ren (Wilde, 2002a). 
 
Några kateterbärare blev tvugna att tillslut acceptera behovet av urinkatetern då de av 
olika orsaker inte hade några andra möjligheter till urinavledning (Fowler, Godfrey, 
Fader, Timoney & Long, 2014). Någon tyckte tanken på att bära urinkateter var 
fruktansvärd, men när hon insåg att det inte fanns något val handlade hon också 
utifrån det (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). 
 
Flera personer lärde sig aldrig acceptera en urinkateter som gick genom urinröret 
(Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Dessa personer fick möjlighet att byta till 
en suprapubis-kateter och kunde då acceptera sitt nya liv med urinkateter. Varför 
suprapubis-katetern underlättade acceptans berodde bland annat på att placeringen 
ansågs mer hygieniskt än en urinkateter som gick in i urinröret. Någon kände sig mer 
självsäker kring att bära en suprapubis-kateter än den tidigare genom urinröret. Det 
underlättade också själva renhållningsprocessen för dem och på så vis var de då i högre 
grad infektionsfria. Några antydde att det möjliggjorde för sexuella relationer med en 
suprapubis-kateter då det helt enkelt underlättade under samlaget och att det var mer 
accepterat i andras ögon (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Vissa kvinnor 
uppgav obehag kring urinkateter genom urinröret då de tvingades sitta på den, vilket i 
vissa fall ledde till hudirritation. Några av kvinnorna bestämde sig då för att byta till 
en suprapubis-kateter för att slippa det problemet (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney 
& Long, 2014). 
 
En kvinna hade på egen hand lärt sig att handskas med blockage. Hon löste problemet 
genom att snurra och vrida på urinkatetern för återfå urinflödet. En annan hade 
återkommande problem med sår i underlivet då urinkatetern skavde. Detta åtgärdade 
hon genom daglig inspektion och insmörjning (Wilde, 2002a). Många kateterbärare 
hade fått information om hantering av urinkatetern vilket hade ökat deras förståelse 
för urinkatetern (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). En kateterbärare 
tog kontroll över hanteringen av urinkatetern då personalen inte alltid fanns 
tillgängliga när det behövdes (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Kunskapen 
om utrustningen varierade hos kateterbärarna. De yngre kateterbärarna med 
ryggmärgsskada hade mest kunskap om urinkatetern, dess olika sorters material och 
utrustningen som behövdes (Wilde, 2003b). 
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Upplevelsen av urinkatetern som hinder 
Livet med kvarliggande urinkateter kunde innebära stora hinder och begränsningar i 
vardagen. Oro för komplikationer och frustration över sitt tillstånd med urinkateter 
var vanligt förekommande känslor.  
 
Oro och obehag 
För många kateterbärare var det okej att leva med en urinkateter så länge den inte 
skapade några problem (Wilde, 2002a). Flera kateterbärare uttryckte att det var 
psykiskt påfrestande att leva med urinkatetern. Det var blandade känslor av bland 
annat oro, rädsla och pinsamhet (Godfrey, 2008). De vanligaste problemen som 
kateterbärarna upplevde var urinvägsinfektioner, läckage, blåsspasm och blockage 
(Prinjha & Chapple, 2013). För många personer var deras största bekymmer att 
riskeras drabbas av en infektion, då de skulle behöva anpassa sig till nya rutiner. Ett 
flertal personer beskrev en känsla av ständig oro och rädsla för att drabbas av blockage 
och framförallt att det ska ske offentligt (Godfrey, 2008; Kralik, Seymour, Eastwood & 
Koch, 2007). En blockerad urinkateter orsakar mycket smärta (Kralik, Seymour, 
Eastwood & Koch, 2007; Fowler,Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). För många 
personer var ett kateterblockage det värsta som kunde inträffa, framförallt för att det 
oftast slutade med ett oplanerat kateterbyte (Fowler,Godfrey, Fader, Timoney & Long, 
2014). För många var det inte urinkatetern som var ett hinder utan främst oron för 
uppkomsten av blockage. (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). En kvinna 
beskrev att hon tidigare inte varit orolig för blockage förrän hon själv fick uppleva det 
(Wilde,2003b).  
 
För vissa personer var det svårt att fortsätta socialisera sig på samma sätt som innan 
de fick urinkatetern, då urinkatetern medgav stor oro. Urinkatetern blev ett hinder till 
att lämna huset på grund av att det skapades en oro för att problem skulle uppstå som 
inte skulle kunna redas ut (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). Även 
problem som kunde innebära att urinkatetern synliggjordes orsakade oro och skam, 
vilket fick kateterbärarna att täcka över påsen på olika sätt när de vistades på offentliga 
platser. Detta kunde förklaras genom en önskan att se så normal ut som möjligt och att 
urinuppsamlingspåsen kunde förhindra detta (Wilde, 2003a). Ett stort antal personer 
återberättade att de någon gång i livet hade varit med om urinläckage offentligt, vilket 
beskrevs i stunden som ångestfyllt och pinsamt ifall någon skulle märka detta (Wilde, 
2003a; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Wilde, 2002b). En kvinna 
beskrev oro över att urinuppsamlingspåsen skulle bli för full och börja läcka urin 
offentligt. Många hade erfarenheter av urinuppsamlingspåsar som gått sönder och som 
bidragit till urinläckage på möbler och sängkläder (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & 
Long, 2014). 

Ett stort antal personer såg kateterbytet som en oroande upplevelse inför kommande 
kateterbyten (Wilde, 2003b). Detta på grund av flertalet negativa erfarenheter vid 
tidigare kateterbyten, såsom smärta, ångest och blåsspasm. Personer med 
ryggmärgsskada kunde även få stark huvudvärk relaterat till autonom dysreflexi om 
kateterbytet skedde för hastigt. (Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013). 
 
En del kvinnor upplevde att katetern orsakade skavsår i underlivet på grund av 
urinkateterns friktion. (Wilde, 2002a). Hos andra kateterbärare uppkom irritation och 
hudskada på grund av banden som används till att fixera urinuppsamlingspåsen 
(Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). Ett flertal kvinnor uppgav att 
urinkatetern orsakade smärta och obehag i vagina när de satt ner därav var ett flertal 
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personer noga med att justera urinkateterns position, framförallt för att urinkatetern 
inte skulle leda till obehag (Wilde, 2002a). 
 
Begränsningar i vardagen 
I flera artiklar framkom det att urinkatetern påverkat kateterbärarnas liv negativt då 
de kände sig begränsade i vardagen (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Fowler, 
Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Adejumo & Ilesanmi, 2008). Flera 
kateterbärare vågade inte se in i framtiden och ansåg att urinkatetern var ett hinder då 
de inte längre kunde kontrollera eller styra sitt liv eftersom vardagen behövde planeras 
i förväg, vilket sågs som skrämmande (Godfrey, 2008; Wilde, 2003b; Kralik, Seymour, 
Eastwood & Koch, 2007; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). För de med 
ryggmärgsskada var planering extra väsentlig då de hade svårt att nå och tömma sin 
urinuppsamlingspåse på egen hand (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 
2003b). För de personer som skulle ut i offentliga eller sociala sammanhang var det 
viktigt att de visste var toaletten fanns eller hade med sig utrustning för att kunna 
tömma sin urin (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). Någon upplevde 
också att det var svårt att upprätthålla ett normalt socialt liv då urinkatetern krävde 
planering och material tillgängligt om man skulle ge sig ut ur huset (Fowler, Godfrey, 
Fader, Timoney & Long, 2014). Vad som också påverkade kateterbärarnas sociala liv 
var att vara uppmärksam på att urinkatetern fungerar som den ska och att ständigt 
behöva övervaka urinuppsamlingspåsen och beskrevs hos många kateterbärare som 
tidskrävande. (Godfrey, 2008; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014).  
 
Sömnstörningar var ett vanligt problem hos kateterbärarna. De kunde vakna upp mitt 
i natten om urinuppsamlingspåsen var full då det orsakade smärta och obehag (Kralik, 
Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Wilde, 2oo2b). För andra var det placeringen av 
urinuppsamlingspåsen som hindrade sömnen (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & 
Long, 2014). 
 
Ett flertal personer hade svårt att acceptera och förstå varför de skulle ha en urinkateter 
och tyckte livet hade förändrats helt och hållet efter insättningen av urinkatetern 
(Godfrey, 2008; Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Någon beskrev det som en 
ständig kamp (Godfrey, 2008). En annan hade svårt att uppfatta förändringen som 
skett i vardagen  (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). En kvinna förklarade att 
hon inte hade känt sig delaktig i beslutet om att få en urinkateter. Hon hade utan 
förvarning fått frågan om hon ville ha en urinkateter eller flytta till ett äldreboende. 
Trots att varken kvinnan ville ha urinkateter eller flytta togs beslutet av personal att 
sätta en urinkateter, vilket gjorde det svårt för henne att förstå och acceptera varför det 
skett. Hon kunde inget annat än att se urinkatetern som ett hinder i hennes liv 
(Godfrey, 2008). 
 
Förändrad kroppsuppfattning 
Efter insättningen av urinkatetern upplevde många personer en förändrad 
kroppsuppfattning, en främmande kropp (Godfrey, 2008; Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014), en känsla av pinsamhet och negativ syn på sin självbild 
(Prinjha & Chapple, 2013). En person uttryckte att det var svårt att känna sig som en 
hel person med urinkatetern och även svårt att känna igen sig själv då mycket har 
förändrats sen urinkatetern sattes in (Godfrey, 2008). Vissa grät i många dagar efter 
insättningen av urinkatetern då de var chockade över förändringen. Urinkatetern 
påminde personerna om olika saker (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Fowler, 
Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). Flera personer såg urinkatetern som en 
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påminnelse av sitt sjukdomstillstånd vilket medförde obehag (Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014; Sweeney, Harrington & Button, 2007). Andra kateterbärare 
beskrev en förlust av sin tidigare kropp och liv, att det aldrig kunde bli som förr igen 
(Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). En manlig kateterbärare beskrev en 
stor förändring i livet efter att ha fått urinkatetern, framförallt en förlust av sin 
manlighet då han inte längre kunde urinera naturligt (Adejumo & Ilesanmi, 2008). För 
en annan kvinna var det svårt att se sig själv med urinkatetern. Det blev svårt för henne 
att acceptera sin situation då hon inte kände sig bekväm (Sweeney, Harrington & 
Button, 2007). För att må bättre trots förändrad kroppsuppfattning försökte de flesta 
vara aktiverade genom att titta på tv eller lyssna på musik. Andra tyckte det passade 
bäst att umgås med familj eller vänner och äta god mat. En liten andel mådde bättre 
efter att ha rengjort urinkatetern, framförallt för att få bort urinlukten (Adejumo & 
Ilesanmi, 2008).  

Flera kateterbärare tyckte att det var okej att ha en urinkateter så länge den inte sågs 
av någon annan, (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Wilde, 2003a), men så fort 
urinkatetern syntes var det förnedrande, då den inte tillhörde kroppens normala 
funktion. Det upplevdes samtidigt onaturligt att urinera ofrivilligt och tvingas urinera 
på konstgjord väg (Wilde, 2oo3a; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). 
Många manliga kateterbärare beskriver att de endast vill leva ett normalt liv och att det 
inte är normalt att urinera på det sättet de gör med en urinkateter. Det blir onaturligt 
och ett ständigt obehag (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Adejumo & 
Ilesanmi, 2008).  
 
Valet av kläder hade förändrats för flera kateterbärare när de fick sin urinkateter. 
Många försökte välja kläder som skymde urinkatetern och urinuppsamlingspåsen 
genom att ha vida kläder (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Adejumo, 
Ilesanmi, 2008) eller kjol (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). En 
kateterbärare uttryckte att valet av att gömma sin urinuppsamlingspåse är relaterat till 
sin egen personliga hygien då urinering är något personligt (Wilde, 2003a). För en 
manlig kateterbärare var det viktigare med positionen av urinuppsamlingspåsen, 
genom att ha den på insidan av benet kunde han övervaka påsen (Kralik, Seymour, 
Eastwood & Koch, 2007). För en annan kateterbärare var det bekvämligheten som kom 
först, hen valde att långa byxor just för att spänna fast sin urinuppsamlingspåse på 
byxorna, detta för att skydda huden mot skavsår (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & 
Long, 2014). 
 

Upplevelsen av relationers inverkan 
Relationen mellan kateterbärarna och omgivningen spelade en stor roll i huruvida 
kateterbärarna kom att acceptera sin urinkateter eller inte. Relationerna kunde 
fungera som stöd till att hantera livet med urinkateter. Att leva med kvarliggande 
urinkateter kunde dock också innebära försvårade relationer eller att relationerna 
påverkade kateterbärarna i negativ riktning. 
 
Sjuksköterskan påverkar 
Sjuksköterskans sätt att bemöta personer med urinkateter visade sig spela stor roll. 
Framförallt var sjuksköterskans bemötande och roll viktig vid kateterbytena, de 
planerade såväl som oplanerade bytena. Kateterbyten i sig är för många en svår 
situation som kan orsaka känslor som pinsamhet och sårbarhet och sjuksköterskans 
förhållningssätt kunde vara det som avgjorde om bytet blev en positiv eller negativ 
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upplevelse. Att få tillräcklig information inför kateterbytet (Wilde, 2003a) och att 
känna delaktighet kunde ge en bättre upplevelse för kateterbärarna (Wilde, 2003a; 
Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013). Relationen mellan kateterbärare och 
sjuksköterska har en stor påverkan på upplevelsen vid kateterbyten (Godfrey, 2008). 
Många upplevde stor tacksamhet till sjuksköterskorna som gjorde det bästa för att 
kunna hjälpa dem (Godfrey, 2008) och fanns tillgängliga dygnet runt (Wilde, 2003b). 

Alla personer upplevde dock inte den positiva relationen till sjuksköterskorna. Vissa 
kände sig besvärade över när de behövde kontakta sjuksköterskor på kvällar eller 
nätter (Godfrey, 2008; Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014) eller kände att 
de inte riktigt kunde prata med sjuksköterskorna om de funderingar de hade kring sin 
urinkateter (Sweeney, Harrington & Button, 2007). Vissa personer hade tidigare varit 
med om kateterbyten som innebar smärta, insättningsproblem eller infektioner 
(Wilde, 2003b). När de berättar dessa situationer kring kateterbytena pratar de om 
sjuksköterskan och kopplade kateterbytena till sjuksköterskans agerande. De menade 
att vissa av problemen som uppstått grundade sig i sjuksköterskans arbete under 
kateterbytet (Wilde, 2003b). Det kunde också vara en så konkret sak som att de med 
suprapubis-kateter upplevde att många sjuksköterskor saknade tillräcklig kunskap för 
att kunna utföra dessa byten på ett säkert sätt (Prinjha & Chapple, 2013). 

Många av kateterbärarna hade en önskan om att det var samma sjuksköterska som 
skötte deras urinkateter varje gång, eller i alla fall några få. Då kontinuitet medförde 
hög kunskap kring just deras urinkateter. Detta istället för att behöva träffa nya 
sjuksköterskor inför varje kateterbyte (Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013; Prinjha & 
Chapple, 2013). Det här grundade sig i flera olika orsaker. Några ansåg att vissa 
sjuksköterskor var bättre än andra på att byta urinkatetrarna och önskade då att det 
var denna grupp som ansvarade för deras byten (Prinjha & Chapple, 2013). Någon 
annan tyckte det var en trygghet att träffa samma sjuksköterska vid varje kateterbyte 
då de lärde känna varandra och var bekväma i varandras sällskap. Det viktigaste var 
dock att sjuksköterskorna jobbade på ett liknande sätt när de genomförde kateterbytet.  

Flera personer tog upp just upp det faktum att kateterbytet beror till stor del på 
sjuksköterskan. Det ansågs vara viktig för kateterbärarna att sjuksköterskan arbetade 
utifrån en hög hygienisk standard. Några uppfattade det som nonchalant och 
oprofessionellt av sjuksköterskan att under kateterbytet inte ta hänsyn till spill eller 
urinläckage på inredning. Vissa sjuksköterskor var noga med förebyggande åtgärder 
för urinläckage. Om förebyggande åtgärder till detta gjordes kunde det leda till att 
kateterbärarna uppskattade vissa sjuksköterskor mer än andra (Chapple, Prinjha & 
Mangnall, 2013). 

Ett annat vanligt problem kring kateterbytena var begränsningen gällande tid 
(Godfrey, 2008; Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013). De som haft urinkateter under 
en längre period märkte skillnad på nu och då. Tidigare hade sjuksköterskorna tid att 
utföra kateterbytena på ett korrekt sätt, exempelvis väntade de hela verkningstiden 
som var utsatt på bedövningsgelen innan de påbörjade insättningen av den nya 
urinkatetern. Nu var sjuksköterskorna för stressade och de hade för mycket att göra 
under en dag att de inte längre hade tid till att kvalitetssäkra sina arbetsuppgifter, vilket 
drabbade flera kateterbärare (Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013). 

En del personer med ryggmärgsskada beklagade sig över sjuksköterskornas 
kunskapsbrist kring autonom dysreflexi. Det har funnits tillfällen då personerna 
antingen pratat om detta med sin sjuksköterska eller att sjuksköterskan har varit med 
vid tillfällen då detta drabbat personerna. Sjuksköterskorna har då förminskat 
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problemet och försökt uppmana kateterbärarna till att bara slappna av för att det då 
skulle lösa sig (Wilde, 2002a). Sådana här tillfällen ledde till att kateterbärarna kände 
frustration för att sjuksköterskorna inte lyssnade på dem då det handlade om deras 
egna kroppar. Detta var något som flera personer upplevt vid ett eller flera tillfällen 
(Wilde, 2002a; Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013; Wilde, 2003b). Det kunde handla 
om allt ifrån hur urinkatetern skulle sitta (Chapple, Prinjh &, Mangnall, 2013) till olika 
problem relaterat till urinkatetern, exempelvis en felpositionerad urinkateter (Wilde, 
2003b) eller början av en infektion (Wilde, 2002a). 
 
Flera kateterbärare efterfrågade mer information från vården om urinkatetrar 
generellt. Mer specifikt ville de ha mer kunskap kring kateterinsättning, 
kateterfunktion, alternativ för hur och vart man kan fästa uppsamlingspåsen, vilka 
olika urinkatetrar, påsar och annat material som finns tillgängligt, kateterskötsel samt 
egenvård som inkluderar förebyggande åtgärder till komplikationer (Prinjha & 
Chapple, 2013). En del hade kunskap om att det fanns olika alternativ till 
katetertillbehör för att kunna individanpassa, dock visste de inte vad de olika 
alternativen betydde eller vad som var för- respektive nackdelar med de olika 
alternativen (Wilde, 2003b). En manlig kateterbärare som besvärades av autonom 
dysreflexi förklarade att sjukvårdspersonalen hade visat honom hur han skulle 
handskas med situationen, men många gånger räckte inte råden till (Wilde, 2002a). 
Kateterbärare ville också ha mer information av vårdpersonal vad gäller sex och 
samlag. De ville ha information om hur urinkatetern kunde påverka deras sexliv, 
eventuella komplikationer som skulle kunna uppstå (Prinjha & Chapple, 2013) och 
vilka alternativ som fanns (Wilde, 2003b). Det var viktigt för kateterbärarna att 
vårdpersonal uppmuntrade till diskussion kring ämnet sex (Prinjha & Chapple, 2013). 
 
Anhöriga påverkar 
Hur kateterbärarna hanterade sin situation påverkades mycket av om de hade något 
socialt nätverk som stöttade dem eller inte. Personer som inkluderas i nätverken kunde 
vara familj, vänner, grannar (Adejumo & Ilesanmi, 2008) eller i vissa fall 
distriktssköterskan (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). De som hade ett 
gott stöd från familj och vänner hade ofta mer positiva tankar kring urinkatetern och 
deras anhöriga hade hjälpt dem att inse dessa delar. Flera pratade om att det var väldigt 
viktigt för dem att känna att familj och vänner stöttade dem (Fowler, Godfrey, Fader, 
Timoney & Long, 2014; Sweeney, Harrington & Button, 2007). Ihop med detta var det 
många som uttryckte enorm tacksamhet för den stöttning, hjälp och uppmuntran de 
fått från familj och vänner. Det kunde handla om att familjen följde med på 
sjukhusbesök eller att nära vänner kom och hälsade på för att visa omtänksamhet 
(Adejumo & Ilesanmi, 2008). Någon menade att hen inte skulle klara av att leva med 
urinkatetern om det inte vore för all hjälp av familjen (Godfrey, 2008) och flera andra 
uttryckte att dess anhöriga hjälpte dem att komma över oro och praktiska hinder 
gällande urinkatetern (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014). Några nämnde 
att deras anhöriga kunde använda humor för att veta hur de skulle tacklas med saker 
kring urinkateter (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014; Godfrey, 2008; 
Sweeney, Harrington & Button, 2007). Exempel på detta var barnbarn som skämtade 
och busade med sina mor- och farföräldrar som bar urinkateter (Godfrey, 2008; 
Sweeney, Harrington & Button, 2007). Ett annat exempel på betydelsen av att ha 
anhöriga kring sig är behovet av hjälp för de med ryggmärgsskada. Dessa personer 
hade mycket svårt att kunna tömma sin kateterpåse själv och deras vardag 
underlättade om de hade vänner eller familj runt omkring sig som kunde hjälpa dem 
med detta (Wilde, 2003a). 
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Alla personer hade inte ett tillförlitligt nätverk nära till hands. Det visade sig vara 
vanligare att de som inte kunde acceptera sitt liv med urinkateter hade dålig stöttning 
av anhöriga och var ofta socialt isolerade (Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 
2014). Några kateterbärare kände att de inte hade någon att prata med om saker som 
rörde urinkatetern. Detta var trots att de hade anhöriga omkring sig (Sweeney, 
Harrington & Button, 2007; Godfrey, 2008). Antingen kände de att deras anhöriga inte 
var rätt person att prata med (Sweeney, Harrington & Button, 2007) eller så tyckte de 
helt enkelt att områden som rörde urinkatetern var för intima för att diskuteras med 
andra (Godfrey, 2008). En person berättade att hon inte längre är bekväm med att visa 
upp sin urinkateter för sina anhöriga då hon tidigare fått uppleva negativa reaktioner 
från dem då de hade svårt att acceptera urinkateterns synlighet (Kralik, Seymour, 
Eastwood & Koch, 2007). 
 
Påverkan på sex och intimitet 
Urinkatetern hade ett stort inflytande kring känslor om sexualitet och intimitet 
(Fowler, Godfrey, Fader, Timoney & Long, 2014) och ett liv med urinkateter betydde 
för flera ett liv utan sex (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Sweeney, 
Harrington & Button, 2007). Dessa personer hade bestämt sig för att det inte gick att 
ha något sexliv om man hade urinkateter. Det berodde dels på att man inte trodde att 
partnern skulle kunna acceptera det (Sweeney, Harrington & Button, 2007) och dels 
då de bara bestämt sig för att de inte längre var sexuella varelser sen de fick 
urinkatetern (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). En del personer pratade om 
deras partners upplevelse av deras avslutade sexliv och minskade intimitet (Adejumo 
& Ilesanmi, 2008; Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). Vissa partners klagade 
över det faktum att deras sexliv var över (Adejumo & Ilesanmi, 2008), någon 
förklarade att hans partner inte förstod varför han drog sig undan och bristen på 
intimitet skadade deras förhållande (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007).  

Alla var dock inte lika bestämda med att deras sexliv skulle vara över. Några var 
hoppfulla att ens kommande sexuella partners skulle vara förstående och kunna 
acceptera urinkatetern (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007; Fowler, Godfrey, 
Fader, Timoney & Long, 2014). Andra var beslutna om att urinkatetern inte skulle 
betyda slutet av deras sexliv (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Wilde, 2003b). En 
person sa att det bara krävdes tid för kroppen att anpassa sig (Sweeney, Harrington & 
Button, 2007), medans det för andra istället innebar praktisk anpassning och speciella 
förberedelser inför samlag (Wilde, 2003b). För en person var till och med urinkatetern 
hans enda möjlighet för att bevara sitt sexliv. Han hade fått information om risk för att 
bli impotent till följd av en operation om han inte valde att få en urinkateter (Kralik, 
Seymour, Eastwood & Koch, 2007). 

För en del personer hade suprapubis-katetern en fördel också gällande sex. De kände 
att det var mer accepterat att ha sex med en suprapubis-kateter än med en urinkateter 
genom urinröret. Den innebar också ett enklare sexliv rent praktiskt då det inte krävdes 
några specifika förberedelser för personerna för att kunna ha sex med denna sorts 
urinkateter (Kralik, Seymour, Eastwood & Koch, 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I denna studie har de fyra trovärdighetsbegreppen verifierbarhet, överförbarhet, 
tillförlitlighet och giltighet tagits i beaktande (Lincoln & Guba, 1984). Begreppet 
tillförlitlighet handlar om att läsaren till studien ska kunna följa forskningsprocessen 
steg för steg och att det är tydligt hur författarna gått tillväga vid både insamling och 
analysering av data. Något som stärker tillförlitligheten är också om någon objektiv 
part läst datan och formulerat konstruktiv kritik kring den. Giltigheten stärks om 
författarna diskuterat sin förförståelse för ämnet som studeras. Även för giltigheten är 
det viktigt att det noggrant framkommer vem av författarna som gjort vad i varje del 
av analyseringen. Verifierbarhet handlar om urvalet och analysprocessen. Urvalet och 
analysprocessen ska vara detaljerat beskrivet för en god verifierbarhet. Att studien 
visar på en stark tillförlitlighet och giltighet är något som i sig stärker verifierbarheten. 
Studiens överförbarhet handlar till stor del om huruvida de resterande begreppen är 
synliga i studien eller inte. Det handlar också om att förmedla ifall studiens resultat går 
att överföra till andra grupper eller situationer (Lincoln & Guba, 1984).  

När artikelsökningen påbörjades var tidsbegränsningen på artiklarna max 10 år gamla. 
Under det tidsspannet var det publicerat för få artiklar för att kunna skapa ett 
tillförlitligt resultat i litteraturöversikten. På grund av detta beslutades det att öka 
artiklarnas ålder till 15 år. Avgränsningen till artikelsökningen blev därför från år 2002 
till 2017. Med den nya sökningen hittades tillräckligt många artiklar för att anse att 
resultatet av litteraturöversikten blev trovärdigt. En negativ aspekt till den förlängda 
tidsrymden i artikelsökningen är att litteraturöversikten kan ha påverkats 
ofördelaktigt gällande studiens giltighet. Dock har urinkateterns design knappt 
förändrats sen den uppfanns på 1930-talet (Feneley, Kunin & Stickler, 2012) och då 
människor precis då som nu fortsätter att vara människor argumenterar detta emot att 
resultatets giltighet skulle vara påverkad på grund av artiklarnas ålder. Detta stärks 
också av Kristensson (2o14) som skriver att det finns en svårighet i att kunna avse en 
bra tidsintervall för studiens artiklar och menar att studiens kvalité inte påverkas av 
artiklarnas ålder utan att det viktigaste är att artiklarna svarar på det beskrivna syftet. 
Då syftet i denna studie var att beskriva personers upplevelse blev valet att tillämpa 
artiklar med kvalitativ ansats då kvalitativ forskning fokuserar på att beskriva, tolka 
och förstå upplevelser hos individer (Forsberg & Wengström, 2016). 

I sökningen användes Cinahl och Medline som databaser. Detta för att Cinahl grundar 
sig mer åt omvårdnad, medan Medline inriktar sig mer på medicinsk 
forskning  (Forsberg & Wengström, 2016). Att använda sig av databaser med olika 
områdes inriktningar ger ett bredare och starkare resultat som ökar trovärdigheten i 
studien (Henricson, 2012). Artikelsökningen skapades genom fritextssökning med ord 
som ansågs vara relevanta för syftet (Bilaga 1). Att sökningen endast gjordes som 
fritextssökning kan ses som en nackdel då sökresultat blir för stort. Genom att 
exempelvis använda urinkateter och/eller upplevelse som ämnesord,  som 
kombination till fritextssökningen hade det möjligtvis gett en mer specifik sökning. 
Dessa ämnesord skulle vara möjliga då de förmedlar det största fokusen på den här 
studien. Samtidigt gick ej studien miste om artiklar som möjligtvis hade avgränsats 
med ämnesord. Orden trunkerades för att innefatta alla möjliga böjningar/ändelser av 
sökorden (Polit & Beck, 2014). Detta anses som positivt då det ökade antal träffar och 
sökresultat blev bredare.  
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Artiklarna kvalitetsgranskades genom AFOs granskningsmall där en 
överenskommelse gjordes innan artikelgranskningen som innebar att artiklarna skulle 
behöva uppnå minst fem av åtta kriterier i mallen för att bli godkända och kunna 
användas i studien. Detta ändrades sedan till sex av åtta kriterier då de artiklarna som 
uppfyllde dessa kriterier höll en högre kvalitet än den artikel som uteslöts. Detta 
berodde på att den inte hade ett etiskt godkännande. På grund av tidsbrist delades 
artiklarna upp mellan författarna. Detta är något som kan ha påverkat studiens 
tillförlitlighet då det förhindrar en diskussion mellan författarna kring 
kvalitetsgranskningen (Aveyard, 2010). De 11 artiklarna som valdes ut höll alla hög 
kvalité, något som anses stärka trovärdigheten i studien. Det finns en medvetenhet att 
ifall kraven minskats på artiklarna hade det möjligtvis kunnat resultera i en högre 
kvantitet i resultatet vilket hade kunnat öka verifierbarheten. Forsberg och Wengström 
(2016) menar att det inte finns bestämt om hur många artiklar som behöver tillämpas 
i en studie utan belyser att huvudsaken är att forskningen som beskrivs är relevant för 
studien samt uppfyller de krav författarna ställt. 

Under dataanalysen upplevdes sedan en mättnad i artiklarnas resultat, det vill säga att 
det tillslut inte tillkom någon ny upplevelse trots ny studerad data (Polit & Beck, 2014). 
Artiklarna bekräftade tidigare visade upplevelser. Att upplevelserna upprepas i flera 
artiklar tyder på en ökad tillförlitlighet till det sammanställda resultatet. Då det visar 
att det valda fenomenet har blivit väl studerat (Rosenqvist & Andrén, 2006). Detta 
visar sig också då artiklarna är fördelade över hela resultatet som illustrerat i bilaga 4. 
Att det uppnåddes en mättnad i resultatet och att flera artiklar tog upp liknande 
upplevelser tyder på en god överförbarhet av studien till alla kateterbärare. 

Analysen av artiklarna gjordes först var för sig och sedan fördes en gemensam 
diskussion. Genom diskussionen framfördes sedan förslag till möjliga kategorier och 
subkategorier. Att analysen gjordes var för sig ses som en styrka då chansen till att 
olika synvinklar till resultatet skulle framkomma ökar, vilket i sin tur ökar både 
trovärdigheten och giltigheten i studien (Lincoln & Guba, 1984). 

Artiklarna till studien inkluderade både urinkateter genom urinröret och suprapubisk 
urinkateter. Tanken från början var att utesluta artiklar som handlade om suprapubisk 
urinkatetrar. Efter att ha påbörjat artikelsökningen upptäcktes det att detta inte skulle 
vara möjligt. Det berodde på att alla artiklar som hittades innefattade både urinkateter 
genom urinröret och suprapubisk urinkateter. Efter att ha tänkt igenom vad detta 
kommer betyda för studien drogs slutsatsen att det medför positiv effekt. Studiens 
överförbarhet ökar i och med att resultatet täcker in fler grupper av samhället. Att fler 
perspektiv av samma fenomen har studerats ökar också trovärdigheten av resultatet. 
För att öka tillförlitligheten till studien bygger den endast på artiklar som är peer-
reviewed (Wallgren & Henricson, 2012). Studierna bakom artiklarna är gjorde i fyra 
olika världsdelar. Detta medför en stor utbredning på studiedeltagarna och stor 
variation i datan. Överförbarheten förstärks då resultatet kan gå att tillämpa till flera 
länder och världsdelar. Det finns en medvetenhet om att upplevelserna kan ha 
påverkats beroende på vilket land datan är insamlad i då sjukvårdssystemen ser olik ut 
i de olika länderna.  

Studien bygger på artiklar som är skrivna på engelska. Då engelska inte är författarnas 
modersmål kan det ha påverkat hur texten översatts och tolkats. Av de artiklar som 
resultatet bygger på är det fyra artiklar skrivna av samma författare som till synes 
grundar sig i samma urvalsgrupp. Vidare är det ytterligare två artiklar med samma 
författare där artiklarna beskriver samma urvalsgrupp. Detta kan ha försämrad effekt 
på studiens överförbarhet, då antal medverkande i studien frångår det höga antal som 
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väntades. Samtidigt upplevdes en mättnad i datan som analyserades, som nämnt ovan, 
vilket kan argumentera emot påverkan på överförbarheten. 

Författarna har båda arbetat en tid på en urologavdelning och har där kommit i kontakt 
med flera kateterbärare. De har också fått en inblick i hur den svenska hälso- och 
sjukvården arbetar kring urinkatetrar. Det finns därför en risk att analys av data då 
inte kunnat göras förutsättningslöst. Att omedvetet ha haft med sig en uppfattning om 
hur de tror att personer upplever det är att leva med urinkateter när analys av data 
gjordes är möjlig. Förförståelsen som diskuterades handlade om brister gällande 
informationsöverföring från sjukvården till kateterbärarna och brister gällande 
utbildning i egenvård. På samma sätt fanns det en uppfattning om urinkateterns 
negativa påverkan på sexuella relationer och att suprapubisk urinkateter underlättar 
detta. På grund av detta kan till exempel citat i artiklarna ha tolkats i en mer negativt 
eller positivt riktning än hur det egentligen menades. Risken anses dock som liten då 
det medvetandegjorts att förutfattade meningar kring fenomenet fanns hos författarna 
och medvetenheten kring detta fanns med genom hela studiens uppbyggnad. 
Analysprocessen och uppbyggnaden av resultatet har handledaren till studien följt steg 
för steg. Med den objektiva syn på datan handledaren kan förmedla innebär det en 
minskad risk för att författarnas förförståelse skulle påverkat analysprocessen. Det 
stärker också studiens tillförlitlighet då en objektiv part tagit del av datan (Lincoln & 
Guba, 1984). 

Resultatdiskussion 
Det visades vara stora skillnader från person till person hur man kom att se på sin 
urinkateter. Orsaker som påverkade skillnaderna som sågs var bland annat 
personernas relation till sin miktion innan de fick urinkateter, vilka förändringar som 
skedde i den relationen när de fick urinkateter och vilka relationer kateterbärarna hade 
till andra människor som kunde ha betydande roller i situationen. Med utgångspunkt 
i livsvärldsperspektivet får detta en tydlig förklaring då det för med sig en medvetenhet 
om att personer har en unik relation till sin omvärld och det som ingår i den 
(Bengtsson, 2005).  Att ha ett livsvärldsperspektiv inom vården innebär att man ser till 
personens vardagsvärld, därav utgår vården från patienten och riktar in sig på vad som 
är av betydelse för denne (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Personerna med urinkateter har med säkerhet just det gemensamt, att de har 
urinkateter. Med ett livsvärldsperspektiv betyder och upplevs urinkatetern olika för 
alla personer, vilket medför  en egen och ny upplevelse av fenomenet för varje individ. 
Ett exempel som visades ha stor inverkan på den nuvarande relationen till urinkatetern 
var om kateterbärarna tidigare haft problem med urininkontinens. Alltså om de haft 
en dålig relation till sin miktion innan urinkatetern var chanserna större till att skapa 
en god relation med sin urinkateter då de såg fördelarna med den. Om relationen till 
urinkatetern istället var dålig berodde det oftast på att den uppfattades som ett hinder. 
Det kan då göras antaganden om att kateterbärarna tidigare haft en god relation till sin 
miktion och att relationen nu förvärrats sen de fick urinkateter. När patienter inom 
vården upplever hinder som innebär att de inte vågar/vill göra vissa saker kan 
sjuksköterskan fungera som ett stöd. En metod för att motivera patienter är Self-
Efficacy (Bandura, 1977). Self-Efficacy innebär att stärka personers tilltro till sig själva, 
att de kan klara av mer än de tror. Som sjuksköterska kan man tillämpa 
tvåstegsmodellen när man arbetar med Self-Efficacy. Det innebär att man först frågar 
patienten vilka beteendeförändringar hen tror kan leda till att hindret inte upplevs som 
ett hinder längre. Efter det ställs frågan hur stor tilltro patienten har på sig själv att 
klara av den förändring som krävs. Därefter förs en diskussion kring patientens svar 
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och vilka delmål som kan sättas på vägen. Sjuksköterskan kan också upplysa om vikten 
av de vinster patienten skulle uppnå om beteendeförändringen lyckas (Fossum, 2013). 

Det kom också att bero mycket på relationen personerna hade till människor omkring 
dem. Det innefattar partner och familj likväl som sjuksköterskan. Dessa relationer 
kunde påverka relationen till urinkatetern i både positiv och negativ riktning. Familjen 
sågs oftast som en stöttning med positiv inverkan på relationen till urinkatetern. Dock 
kunde det försvåra relationen också då familjen reagerat negativt till urinkatetern. 
Sjuksköterskan kunde ha samma effekt på personernas relation till sin urinkateter. 
Beroende på hur sjuksköterskorna agerade och om det fanns möjlighet att skapa en 
relation till kateterbäraren eller inte, kunde vara avgörande ifall urinkatetern 
upplevdes tillföra något gott eller ont i kateterbärarnas liv. EAUN (2012) har utformat 
riktlinjer kring hur insättning av en urinkateter ska gå till. Första stegen kring detta 
handlar om att sjuksköterskan ska informera patienten om hur proceduren kommer 
gå till, varför urinkatetern behövs och hur den används för att till sist få ett 
godkännande av patienten att sätta urinkatetern. Det är först då som sjuksköterskan 
börjar förbereda med material för insättningen. Under insättningen ska 
sjuksköterskan fungera som ett stöd och ge kontinuerlig information för att patienten 
ska känna delaktighet och därav minskad oro. Trots dessa riktlinjer visade resultatet 
till stor del att många kateterbärare upplevde att sjuksköterskornas sätt att tillämpa 
omvårdnad skiljde sig dem emellan. Detta framkom framförallt vid just kateterbyten. 
Då sjuksköterskorna arbetar och genomför momenten i kateterbytet på olika sätt kan 
en viss förvirring uppstå hos kateterbärarna, vilket i sin tur kan ha påverkat 
kateterbärarnas möjlighet till att öka sin kunskap och känna delaktighet i sin vård. 
Wilde et al. (2013) hävdar att många kateterbärare inte hade kunskap om sin 
urinkateter och detta visade sig när kateterbärarna fick frågor om till exempel vilken 
storlek de hade på urinkatetern, hur många milliliter sterilt vatten kateterballongen 
innehöll eller vilken typ av material urinkatetern hade. Ett antagande som görs är att 
det finns en stor brist på kunskap om urinkatetern hos både kateterbärarna och 
vårdgivarna som bör åtgärdas. Att som sjuksköterska vara medveten om och följa dessa 
riktlinjer, som EAUN (2012) satt upp, vid kateterinsättning innebär en kontinuitet för 
kateterbärarna i vården de erhåller. Det betyder också att en relation mellan 
sjuksköterskan och kateterbäraren ska ha etablerats innan insättning av urinkatetern 
påbörjats. Att följa riktlinjerna medför också att den betydande skillnaden i hur 
kateterbärarna upplevde de olika sjuksköterskorna skulle bli mindre markant. 
Sjuksköterskorna skulle alla jobba efter samma rutin och den skillnaden som blir skulle 
enbart bero på sjuksköterskornas individuella personlighet.  

Som nämnt kan det med säkerhet fastställas att alla kateterbärare har som gemensam 
faktor att de bär en urinkateter. Detta, oavsett hur tidigare relationer sett ut, visade sig 
påverka nuvarande och framtida relationer till andra fenomen. Efter att kateterbärarna 
fått en urinkateter insatt, berättar de om hur livet har förändrats. Det kunde handla 
om möjligheten att engagera sig mer i sociala sammanhang eller ett upplevt hinder för 
det samma. Detta då deras livsvärld hade förändrats på grund av den nyskapta 
relationen till urinkatetern. På liknande sätt visar Wilde et al. (2013) på flera aspekter 
där urinkatetern påverkade kateterbärarna i deras vardag. Det handlade ofta om 
vanliga vardagssysslor som tog mycket längre tid sen de fick urinkatetern. 
Komplikationer relaterat till urinkatetern nämndes upprepade gånger och hur dessa 
resulterade i tidskrävande hjälp från vården. Skillnaderna i påverkan på vardagslivet 
berodde på orsaken till urinkateter. Om det fanns ytterligare sjukdom eller handikapp 
som krävde urinkateter resulterade det ofta i att mer tid och hjälp behövdes för att 
hantera urinkatetern (Wilde et al., 2013). I föreliggande studies resultat påverkade 
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människornas relation till sina kroppar och till sex. Flera personer uttryckte en 
förändrad självbild sen de fick urinkateter. Detta tolkas som att den levda kroppen 
hade fått nya erfarenheter och nya minnen som i sin tur påverkade relationer personen 
hade till omvärlden, det skapades en ny vardagsvärld. Vidare menade några 
kateterbärare att de inte längre kunde ha någon sexuell relation, vilket i sin tur 
påverkade deras relationer till sin partner. I motsats till detta var det istället någon som 
kunde kvarhålla sin sexuella upplevelse just på grund av hans urinkateter. Detta 
bekräftas även i studien av Chapple, Prinjha och Sailisbury (2014) där flera 
kateterbärares-sexliv påverkades negativt när de fick urinkatetern. Deras 
självförtroende förminskades vilket i sin tur påverkade deras vilja att ha sex. Vissa 
upplevde också obehag då de haft sex med urinkatetern och avstod därför från detta.  

Resultatet visade att urinkatetern påverkade alla kateterbärares relationer till personer 
likväl som till andra fenomen. Livet med urinkateter handlade om att anpassa sig och 
också låta urinkatetern påverka och att kateterbärarna ska anamma den nya 
upplevelsen till sin livsvärld och formas utefter erfarenheten. Vissa personer hade 
svårare med anpassning till urinkatetern än andra. Sämre anpassning till urinkatetern 
berodde oftast på att kateterbärarna hade en dålig relation till sin urinkateter. 
Relationen hade påverkats negativt av de komplikationer den orsakade. I många fall 
räckte det med oron över att komplikationer skulle uppstå. Oron hindrade 
kateterbärarna från att skapa positiva relationer till andra människor och ting. Elgaard 
och Tækker-Jepsen (2010) förklarar att ett stort antal kateterbärare besväras av 
obehag på grund av urinkatetern, bland annat över att behöva gå omkring med sin 
slang och urinuppsamlingspåsen, men också obehag över att urinkatetern ska märkas 
av omgivningen. Några andra aspekter som urinkatetern påverkade var intag av mat 
och dryck, sömn, socialisering, möjlighet eller hinder till resor, sexuella relationer, 
hygien och val av kläder. Chapple, Prinjha, Feneley och Ziebland skriver i sin artikel 
från 2016 att livet med urinkateter påverkar personernas sociala förmåga och sociala 
eller sexuella relationer. Relationen mellan kateterbärare och urinkatetern påverkas i 
sin tur av eventuella komplikationer och personernas känsla av behovet att gömma 
uppsamlingspåsen från andras blickar. Livsvärldsperspektivet skapas bland annat 
genom levda erfarenheter och minnen som gemensamt skapar vardagsvärlden 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Med detta i åtanke kan det förklara en del av 
kateterbärarnas oro. Om kateterbärarna genomgått situationer som upplevts som 
besvärande för dem kopplat till urinkatetern sätter det sina spår i deras livsvärld. 
Minnena och erfarenheterna finns kvar och kan fungera som en grund för att vardagen 
ska genomsyras av oro. 

Det framkom att många kateterbärare upplevde att informationen inte varit tillräcklig 
och att de hade många frågor som de inte fått svar på, speciellt frågor gällande sexuella 
möjligheter där personalen undvikit samtalsämnet. Detta är inte något som är speciellt 
bara för kateterbärare. I studien av Saunamäki och Engström (2014) diskuteras det 
faktum att den sexuella hälsan ofta är något som bortprioriteras inom vården. 
Sjuksköterskor undviker att tala om sexualitet då de anser att det finns en svårighet att 
tala öppet kring ämnet. I vissa fall bortprioriterades den sexuella hälsan då 
sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tid eller plats för att tala om detta intima 
och ibland känsliga ämne. Enligt Prinjha, Chapple, Feneley och Mangnall (2016) fanns 
även i deras studie brister i information kring sexlivet med urinkateter. Många 
kateterbärare visste inte varför det gjorde ont eller hur det skulle kännas. I samma 
studie framkommer det även att sjuksköterskan bör ta reda på vad kateterbärarna vet 
och har för kunskap om urinkatetern för att kunna ge utförligare information samt på 
vilket sätt informationen bör ges då det kan vara individuellt. Vissa personer föredrar 
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information skriftigt medans andra vill ha den muntlig (Prinjha, Chapple, Feneley & 
Mangnall, 2016). Detta är viktigt då det är sjuksköterskan som är huvudansvarig för 
omvårdnaden (Prinjha, Chapple, Feneley & Mangnall, 2016; Dahlberg & Segesten, 
2010). Det är även sjuksköterskans ansvar att se till att den omvårdnaden som ges 
grundar sig på evidens (Dahlberg & Segesten, 2010). 

För att kateterbärarna ska kunna känna acceptans i sin vardag krävs tillräcklig 
information. Detta för att informationen ses som ett viktigt redskap för att 
kateterbärarna ska kunna ta ansvar och kontroll över omvårdnaden, men också för att 
öka kunskapen om sitt tillstånd. Det har visat sig att patienter först behöver mer 
information från sjukvården för att det ska leda till en känsla av delaktighet och att 
kateterbärarna tar ett visst ansvar över sin vård (Holman & Lorig, 2004). Det fanns en 
stor okunskap hos de flesta av kateterbärarna. De hade oftast utvecklat egna 
föreställningar om vad som kunde inträffa till följd av ett kateterbyte. Att okunskap 
finns kan betyda att informationen mellan sjuksköterskan och kateterbäraren brister, 
att informationen är otillräcklig eller svår att förstå. Detta ses som ett område för 
vidare forskning, det vill säga vad som behöver åtgärdas i sjukvården kring rutiner 
gällande undervisning och informationsspridning för att öka kateterbärarnas 
kunskapsnivå och egenvårdsförmåga.  

Genom att öka kunskapsnivån hos kateterbärarna möjliggörs det för att kateterbärarna 
ska kunna bedriva egenvård. Orems egenvårdsteori menar att personer behöver 
kunskap för att kunna bedriva egenvård. Kunskapen måste innefatta möjliga 
egenvårdsinsatser såväl som möjliga utfall för att individen ska förstå sin personliga 
vinst av att utföra insatserna (Orem, 2001). Då kunskap erhålls om vilka 
komplikationer som kan uppstå och möjliga orsaker till varför de uppstår kan 
kateterbärarna utveckla profylaktiska strategier för att försöka förhindra att 
komplikationerna uppkommer. Skulle kateterbärarna utveckla denna kunskap kring 
sin urinkateter kan det leda till att färre komplikationer uppstår. Genom egenvård kan 
kateterbärarna uppmärksamma tidiga tecken på komplikationer genom att observera 
urinen, urinmängd och vätskeintag (Wilde et al., 2015). Detta är möjligtvis något som 
kan öka kateterbärarnas förståelse för sin livssituation och på så sätt lära känna sin 
kropp och normalvärden, vilket kan underlätta i mötet mellan sjuksköterska och 
kateterbärare då omvårdnaden istället utgår ifrån kateterbäraren och på så sätt 
individanpassas. 

Sjuksköterskan kan tillämpa Self-Efficacy för att stötta patienterna under vägen till att 
utveckla en god egenvårdsförmåga. Då detta tillämpas individanpassas också vården 
utefter patientens preferenser. Det är patienten själv som upplyser sjukvården om de 
mål patienten har gällande egenvårdsstrategier där sjuksköterskan sedan kan fokusera 
på stöttning i detta. Forskning har visat att personer med en hög Self-Efficacy har 
större chanser att lyckas med de mål personen har (Fossum, 2013). En bättre 
egenvårdsförmåga hos kateterbärare är något som såklart gynnar kateterbärarna 
själva, men som också leder till en sekundär påföljd till sjukvården. Genom att minska 
antalet kateterrelaterade problem minskas katetervårdsbelastningen på sjukvården. 
Sjuksköterskorna skulle få mer tid till att utföra planerade och kvalitetssäkra 
kateterbyten istället för de oplanerade med grund i att komplikationer uppstått. 
Kateterbärarna skulle få tid till att ställa frågor, bedövningsgelen kommer hinna verka 
den bestämda tiden och sjuksköterskan kommer kunna lägga allt sitt fokus på ett gott 
bemötande. Orem har valt att beskriva sjukvårdens ansvar som omvårdnadssystem. 
Det finns olika omvårdnadssystem beroende på graden av egenvårdsbrist hos 
patienten. De som har chans att utveckla god egenvård behöver endast stöttning och 
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undervisning av sjukvården, medan de som helt saknar möjligheter till egenvård 
kräver ett fullständigt kompenserande omvårdnadsystem (Orem, 2001). Detta tyder 
på vikten av vidare forskning kring hur sjukvården ska öka kateterbärarnas 
kunskapsnivå. Det säger också varför det är av sjukvårdens intresse att bedriva 
forskning kring ämnet och utöka denna typ av verksamhet. Wanless (2002) styrker att 
egenvård betyder att båda parter, patient och sjukvård, går i vinst. För patienterna 
innebär det att de har möjlighet att hålla sig friska i större utsträckning. För vården 
innebär egenvård en finansiell besparing och bättre nyttjande av tillgängliga resurser. 
Patienterna kommer då också få en högre kvalitet på vården när de väl efterfrågar 
hjälpen (Wanless, 2002). 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Att leva med kvarliggande urinkateter har visat sig påverka kateterbärarnas vardag i 
hög grad. Vad som var utmärkande såväl som förvånande i resultatet var oron som 
upplevdes av majoriteten av kateterbärarna. En negativ upplevelse av urinkatetern kan 
anses förväntad, dock inte den starka kateterrelaterade oron. Framförallt var oron 
kopplat till problem och komplikationer som kunde uppstå och att de då skulle hamna 
i pinsamma situationer. Detta verkar det råda kunskapsbrist om i sjukvården. Hade 
det varit ett känt problem av sjukvårdspersonalen borde det funnits mer hjälpmedel 
för att förhindra komplikationerna och undvika de pinsamma situationerna. Trots 
oron hos kateterbärarna sker det för lite forskning kring förbättringsmöjligheter 
gällande utrustningen som krävs till urinkatetrarna. Utifrån detta kan det konkluderas 
att det inte är något som blivit poängterat nog inom sjukvården, hade det blivit det 
hade det möjligtvis funnits mer förbättringsarbeten gällande utrustningen och 
sjukvårdens rutiner. På grund av detta anses det krävas vidare forskning kring hur 
sjukvården kan underlätta kateterbärarnas oro. Exempelvis om oron kan minskas 
genom att öka kunskapen kring urinkatetrar hos kateterbärarna eller om vardagen 
underlättas om individanpassade material skulle utformas. Ett annat förslag är att 
bedriva forskning kring hur man bättre kan förebygga och förhindra komplikationer 
med hopp om att det kan minska oron hos kateterbärarna. 

Vidare krävs ny design och nytt material av urinkatetern och bättre 
informationsspridning till kateterbärare för att minska deras oro. Forskning bör också 
bedrivas för att utreda hur sjukvården behöver förbättras för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna tillgodose kateterbärarnas behov av vård och stöttning i 
deras vardag. Ett steg i rätt riktning kan vara att utöka utbildningen kring urinkatetrar 
för sjuksköterskestudenter. Detta då utbildningen anses, av författarna, bristfällig 
kring det som just denna studie studerat, människors upplevelse av att bära 
urinkateter. I utbildningen bör det ingå hur forskning visat att människor upplever 
fenomenet och hur avgörande sjuksköterskans roll kan vara i den allmänna 
uppfattningen av urinkatetrar. Det är viktigt att betona detta i utbildningen för att 
urinkatetersättning inte ska ses som en rutinåtgärd i sjukvården, utan istället ses för 
vad det betyder för personen som får urinkatetern. Utbildningen bör också poängtera 
det ansvar som sjuksköterskan har att utbilda och informera kateterbärare om 
urinkatetrar och adekvat utrustning. 
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år. 
21 personer deltog. 

Kategorier: 
Motstånd till att ha en 
kvarliggande kateter. 
Förståelse för behov av en 
urinkateter. 
Är vaksam över tecken på 
problem. 
Försonats med behovet av 
andra och att vara själv. 
Återta sitt liv. 
Att klara egenvård. 
Ta kontroll. 

Första: 4/4 
Andra: 6/8 



 

 
 

A. Sweeney, A. 
Harrington & D. 
Button. 
(2007). 
Australien. 

Suprapubic 
Catheters - A 
Shared 
Understandin
g, From the 
Other Side 
Looking In. 

Att undersöka 
personers 
upplevelse att leva 
med en suprapubis 
kateter. 

Kvalitativ. Djupgående 
intervjuer. Gadamerian 
hermaneutiska filosofi. 

Deltagarna var vuxna 
personer som levde i 
samhället med 
suprapubis kateter.  
6 personer deltog. 

Kategorier: 
Behovet av anpassning. 
Att vara oförberedd. 
Att vara psykologiskt 
oförberedd. 
Kroppsbild. 
Förändrad sexualitet. 
Hjälpbehov. 

Första: 4/4 
Andra: 6/8 

M.H. Wilde. 
(2003a). 
USA. 

Life With an 
Indwelling 
Urinary 
Catheter: The 
Dialectic of 
Stigma and 
Acceptance. 

Undersöka hur det är 
att leva med en 
kvarliggande 
urinkateter.  

Kvalitativ. van Manen’s 
metod från 1994. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Deltagarna var melln 35-
95 år och hade erfarenhet 
av att leva med en 
kvarliggande urinkateter.  
14 personer deltog. 

Kategorier: 
Upplevelsen växlade mellan 
accepterande och 
stigmatisering.  
Katetern sågs som en en del 
av personen. 
Skamsenhet.  
Hantering av skam. 

Första: 4/4 
Andra: 7/8 

M.H. Wilde. 
(2002a). 
USA. 

Understandin
g Urinary 
Catheter 
Problems: 
From the 
Patient’s 
Point of View. 

Att förstå vardagen 
för patienter med 
kvarliggande 
urinkateter. 

Kvalitativ. van Manen’s 
metod från 1990. 
Öppna, djupgående 
intervjuer.  

Deltagarna var mellan 35-
95 år som haft kateter i 
minst 6 månader. 
14 personer deltog. 

Kategorier: 
Infektioner. 
Läckage och blockering. 
Kateterobehag. 
Autonom dysreflexi. 

Första: 4/4 
Andra: 7/8 

S. Prinjha & A. 
Chapple. 
(2013). 
England. 

Living with an 
indwelling 
urinary 
catheter. 

Att förbättra 
förståelsen av att 
leva med en 
kvarliggande 
urinkateter ur 
patientens 
perspektiv. 

Kvalitativ. Semi-
strukturerad intervju. 

Deltagarna var mellan 22-
96 år gamla och har haft 
urinkateter i minst 3 
månader. 
36 personer deltog. 

Kategorier: 
Fördelar med urinkateter. 
Negativa tankar kring 
katetern. 
För lite information. 
Påverkad sexuallitet. 
Kateterbytet. 
En nyare katetrdesign 
efterfrågas.  

Första: 4/4 
Andra: 6/8 



 

 
 

Fowler, 
S.,Godfrey, H., 
Fader, M., 
Timoney., A-G., 
A. Long  
(2014). 
Engalnd. 

Living with a 
long-term 
indwelling 
urinary 
catheter- 
catheter 
users 
experience 

Att beskriva vuxna, 
heterogena 
kateterbärares 
upplevelse av att 
leva med urinkateter. 

Kvalitativ metod. 
Enskilda intervjuer. 

Deltagarna var mellan 22-
96 år gamla, heterogena. 
29 deltagare varav 15 
män och 14 kvinnor. 

Kategorier:  
Juseringar, hantera kateter 
hemifrån, nattetid, kateter 
relaterad problem, social 
interaktion, stöd från andra, 
oförutsägbarhet och intimitet 
och kroppsuppfattning. 

Första: 4/4 
Andra: 6/8. 

Chapple, A., 
Prinjha, S., 
Mangnall, J. 
(2013). 
England. 

Changing a 
urethral or 
suprapubic 
catheter- the 
patients 
perspective. 

Belysa det viktiga för 
patienter som lever 
med kateter och 
deras perspektiv vid 
kateterbyte. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 
tolkande analys. 

Deltagarna var mellan 22-
96 år. 36 deltagare deltog 
varav 22 män och 14 
kvinnor. 

Ansvarig för kateterbyte, 
Kontinuitet i vården, Kunskap, 
erfarenhet och 24-timmars 
tillgång till vård, Goda 
hygienvanor, 
Tidsbegränsningar, Noga 
med att förhindra läckage 
och för att skydda kläder och 
sängöverkast, Lyssnar på 
patienten. 

Första: 4/4 
Andra: 7/8. 

Adejumo, P.O., 
Ilesanmi, R.E.  
(2008). 
Nigeria. 

Acute urinary 
retention and 
indwelling 
urethral 
catheters: a 
qualitiative 
study of men 
with 
obstructiv 
prostateenlar
gment. 

Undersöka 
upplevelse hos män 
med kvarliggande 
kateter.  

Kvalitativ metod med 
deskriptiv analys. 
Systems theory.  

18 män över 45 år deltog. 
Skulle haft kateter i minst 
4 veckor. 

Tidsintervall med 
kvarliggande kateter, 
Klienternas syn på livet med 
kateter och vilka 
anpassningar som gjorts för 
att klara en förändrad 
kroppsuppfattning och 
självkänsla. 

Första: 4/4 
Andra: 8/8. 



 

 
 

Wilde, M.  
(2002b). 
USA. 

Urine 
Flowing: A 
Phenomenolo
gical Study of 
Living with a 
Urinary 
Catheter.   

Att förstå människors 
erfarenhet av att leva 
med kvarliggande 
kateter.  
 

Kvalitativ metod med 
face intervjuer. 
Fenomenologisk.  

Deltagarna var mellan 35-
95 år. 14 deltagare. 

Förlägenhet med brist på 
kontroll, Vakande 
uppmärksamhet på urinflödet, 
rinner hela tiden, Ljud från 
urinuppsamlingspåsen, 
Metafor av våren, Kunskap 
om urinflödet- måste vara 
uppmärksam.  

Första: 4/4 
Andra: 8/8. 

Wilde, M.,  
(2003b).  
USA. 

Continence 
care. 
Meanings 
and practical 
knowledge of 
people with 
long-term 
urinary 
catheters. 

Att beskriva 
kvarliggande kateter 
bärares upplevelse 
och erfarenhet. 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk. 
Intervjuer, ljudinspelat. 

Deltagarna var mellan 35-
95 år. Deltog 14 personer 
varav 9 kvinnor och 5 
män.  

Kateterns betydelse, 
Medvetenhet kring behov, 
Kateter relaterade 
förändringar, 
Kateterinsättning, Tömma 
urinuppsamlingspåse, 
förändringar relaterade till 
sex. 

Första: 4/4 
Andra: 8/8 

 
  



 

 
 

Bilaga 4 
Översikt av artiklar redovisade i resultatet i varje subkategori. 
 

Artiklar ↓         

Subkategorier: Livet är bättre 
med 
urinkateter 

Med tiden lärt 
sig leva med 
urinkateter 

Oro och 
obehag 

Begränsningar i 
vardagen 

Förändrad 
kroppsuppfattnin
g 

Sjuksköterskan 
påverkar  

Anhöriga 
påverkar 

Påverkan 
på sex och 
intimitet 

Living with long-
term urinary 
catheter: Older 
people’s experience 

X X X X X X X  

Managing the self: 
living with an 
indwelling urinary 
catheter 

X X X X X  X X 

Suprapubic 
catheters - a shared 
understanding from 
the other side 
looking in 

X X   X X X X 

Life with an 
indwelling urinary 
catheter: the 
dialectic of stigma 
and acceptance 

X X X  X X X  



 

 
 

Understanding 
urinary catheter 
problems: from the 
patient's point of 
view 

 X X   X   

Living with an 
indwelling urinary 
catheter 

X X X  X X   

Living with a long-
term indwelling 
urinary catheter - 
catheter users 
experience 

X X X X X X X X 

Changing a urethral 
or suprapubic 
catheter the 
patient’s 
perspective 

  X   X   

Acute urinary 
retention and 
indwelling urethral 
catheters: a 
qualitative study of 
men with 
obstructive prostate 
enlargement  

   X X  X X 

Urin flowing: a 
phenomenological 
study of living with 
a urinary catheter 

X X X      



 

 
 

Continence care 
meanings and 
practical knowledge 
of people with long-
term urinary 
catheters 

X X X X  X  X 

 


