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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I det naturliga åldrandet drabbas många män av godartad prostataförstoring som kan ge 
akut urinstopp (urinretention) som följd. På akutmottagningen tar man emot dessa patienter som efter 
insatt urinkateter i blåsan skrivs ut till hemmet med kateterbehandling. 2016 års nationella patientenkät 
(NPE) samt punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner (VRI) visar att det finns utrymme för 
förbättringar inom områdena delaktighet och information samt infektionsförebyggande åtgärder.   
 
Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra omhändertagande av patientgruppen som söker 
akutvård med urinretention inför behandling med urinkateter i hemmet. Med hjälp av personcentrerad 
och evidensbaserad information ge patienterna möjlighet till delaktighet och ökad kunskap i syfte att 
öka tryggheten och minska riskerna med kateterbehandlingen. Studiens syfte var att identifiera 
områden som ledde till ett förbättrat omhändertagande samt dokumentation av given information om 
kateterbehandlingen i patientjournalen.  
 
Metod: Som metod för bättringsarbetet användes Model for Improvement enligt Nolan. Studien av 
projektet var en fallstudie med induktiv ansats. Via personal- och patientenkät inhämtades kvantitativa 
data som kompletterades med två semistrukturerade fokusgruppsintervjuer analyserade med kvalitativ 
innehållsanalys.   
 
Resultat: Under förbättringsarbetet utformades en evidensbaserad och personanpassad skriftlig 
information med stöd av svaren från enkäter och intervjuer. Patienterna fick därmed en mer entydig och 
heltäckande skriftlig information om egenvård under och efter kateterbehandlingen. Områden för 
förbättrat omhändertagande identifierades vilket härrörde från oklarheter gällande ansvarsfördelning 
och rutiner i arbetsgruppen samt behov av förbättrad behandlingsuppföljning hos nästa vårdgivare.   
 
Slutsatser: Kontinuerlig utbildning i kateterhantering och -behandling samt följsamhet till gällande 
rutiner på en akutmottagning är nödvändig för att ge personalen verktyg till att utföra ett gott 
omhändertagande och säker vård. En personanpassad, skriftlig patientinformation framtagen 
tillsammans med vårdpersonal och patientgrupp medverkar till ökad delaktighet och säkerhet för 
patienten under och efter kateterbehandling vid urinretention. Framtagandet av ett standardiserat 
kateterkit har ökat möjligheten till trygghet vid hemgång. En remissmall ger ett bättre underlag för en 
säkrare informationsöverföring till nästa vårdgivare vid behandlingsuppföljning. Slutligen behöver ett 
förbättringsarbete som genomförs på en större arbetsplats få ta tid för att vara realiserbart.  
 
 
Nyckelord: Urinretention, kateter, patientinformation, health literacy, akutmottagning 
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Summary 
 

Background: In the natural aging, many men suffer from benign prostatic hyperplasia can result in 
acute urinary retention. In the emergency room, these patients are treated to with indwelling urinary 
catheters and are sent home with catheter treatment. According to the National Patient Survey (NPE) of 
2016 and measurement of health-related infections (VRIs) show that there is room for improvement in 
the areas of participation and information as well as infection prevention. 
 
Purpose: The purpose of the improvement work was to improve the care of the patient group seeking 
with treatment for urinary retention. Person-centered and evidence-based information provides 
patients with opportunities for participation and increased knowledge to increase safety and reduce the 
risk of catheter treatment. The purpose of the study was to identify areas that led to improved care and 
documentation of given information on catheter treatment in the patient record. 
 
Method: As a method of improvement work, Model for Improvement was used according to Nolan. 
The study of the project was a case study with an inductive approach. Through personal and patient 
surveys, quantitative data was collected, supplemented by two semi-structured focus group interviews 
analyzed with qualitative content analysis. 
 
Result: During the improvement work, evidence-based and personalized written information was 
drafted based on answers from surveys and interviews. The patients thus received a more unambiguous 
and comprehensive written information about self-care during and after catheter treatment. Areas for 
improved care were identified because of uncertainties regarding the division of responsibilities and 
routines in the working group and the need for improved treatment follow-up with the next healthcare 
provider. 
 
Conclusions: Continuous training in catheter handling and treatment as well as compliance with 
current procedures in an emergency room is necessary to provide the staff with tools for proper care and 
safe care. Personalized written patient information developed with healthcare professionals and patient 
groups contributes to increased participation and safety for the patient during and after catheter 
treatment during urinary retention. The development of a standardized catheter kit has increased the 
possibility of safety at home. A referral template provides a better basis for safer information transfer to 
the next care provider during treatment follow-up. Finally, an improvement work carried out in a larger 
workplace needs to take time to be realizable. 
 

Keywords: urinary retention, catheter, patient information, health literacy, emergency room 
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Inledning   
 
Ett akut besök 
 
Fredagen den 22 november kl. 20.45 sökte Sture Retenius, 78 år, vård på akutmottagningen. Han 
hade då haft svårigheter att tömma blåsan sen ett par dagar tillbaka och det hade successivt 
förvärrats till att nu vara helt stopp med akuta buksmärtor som följd. ”Det värsta jag upplevt” 
berättade Sture inneliggande på vårdavdelningen där jag intervjuade honom. Efter ett akut 
omhändertagande med bl.a. ultraljudsskanning av urinblåsan där det upptäcktes 1200 ml urin i 
blåsan fick Sture en urinkateter insatt och buksmärtorna klingade av relativt snabbt och 
allmäntillståndet förbättrades avsevärt. Däremot kom dessvärre historien att upprepa sig med en 
slutenvårdvistelse som följd.  
 
Sture tillhör en patientgrupp som med ökande ålder drabbas av prostataförstoring, en godartad åkomma 
men som obehandlad som kan medföra akuta besvär och behov av ett snabbt omhändertagande. 
Flertalet i patientgruppen kan efter påbörjad behandling återvända till hemmet för att i nästa steg 
omhändertas och utredas vidare av primärvården.  
 

 
En förändrad livssituation 

  
Södersjukhuset tar dygnet runt emot patienter med oförmåga att tömma urinblåsan helt eller delvis 
(urinretention) som  ofta  medför en smärtsam och ibland chockartad upplevelse (1). Den akuta 
behandlingen är i många fall en urinkateter som placeras via urinröret in i urinblåsan under en 
avgränsad tid samt kompletterande läkemedelsbehandling (se fig. 1).  
 
Figur 1 Kateterns placering i urinblåsan 

 
Som stöd för omhändertagande finns riktlinjer utformade i 
samråd med urologkliniken som beskriver både det akuta 
omhändertagandet men även uppföljning och utredning. I och 
med katetriseringen som utförs av sjuksköterska eller 
undersköterska avtar oftast smärtorna relativt omgående. 
Efter katetriseringen kvarstannar patienten en tid på 
akutmottagningen där läkaren gör en slutbedömning med 
hjälp av provsvar, vitalparametrar och patientens status där 
både kognitiv förmåga och allmäntillstånd vägs in. Patienten 
går i många fall tillbaka till hemmet med en kvarliggande 
kateter i urinblåsan om patienten inte uppvisar tecken på 
allvarlig infektion, blödning och/eller njurpåverkan samt 
kognitiv svikt vilket medför slutenvårdsinläggning.  

 

 
Det akuta omhändertagandet 
 
På Södersjukhusets akutmottagning sökte under 2016 drygt 132 000 personer vård varav närmare 700 
var män med tömningsbesvär av olika orsaker vilket motsvarade i snitt 2 patienter/dygn. Orsakerna var 
bl.a.  akut urinstopp, stopp i befintlig urinkateter, svårigheter att genomföra självtappning sk. RIK (Ren 
Intermittent Katetrisering) eller svårigheter att tömma blåsan fullständigt (residualurin). Orsakerna till 
detta var bl.a. förstorad prostata och/eller urinvägsinfektion, förstoppning, läkemedelsbiverkan, 
alkoholintag eller blödning från urinvägarna. Personerna som sökte vård på akutmottagningen gjorde 
det antingen gående, med eget kommunikationsmedel eller via ambulans eller annan sjuktransport 
beroende av komplikationer till urinretentionen som kraftig smärta, feber och andra infektionstecken 
samt generell sjukdomskänsla. Patienter med tecken på kraftig infektion, blödning eller annan svikt 
skrevs in i slutenvården men flertalet skrevs ut till hemmet med kateterbehandling med planerad 
uppföljning i öppenvård eller hos urologspecialist. Information till patienten om kateterbehandlingen 
gavs i många fall muntligen av behandlande vårdpersonal och i vissa ibland dokumenterades det i 
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patientjournalen. Det fanns dock ingen rutin som klargjorde vem som gjorde vad gällande 
informationsöverföring angående egenvård ej heller hur man säkerställde att patienten verkligen hade 
förstått den givna informationen. Den sjukhusövergripande skriftliga informationen användes mycket 
sällan bl.a på grund av att man ansåg den otillgänglig på intranätet.  
 
 

En tid av förändring 

 
Sjukvården idag speglar den allmänna utvecklingen i samhället. Inom ramen för de sjukvårdande 
insatserna ska vårdpersonalen handla effektivt, säkert och personcentrerat. Det finns också krav på att 
områden behöver förändras och förbättras vilket är och bör vara en del av den professionella 
yrkesidentiteten. Andra krav ställs på patienten och närstående som vårdtagare. Egenvård, 
kommunikativ och språklig förmåga, kunskapsinhämtning och en  förmåga till följsamhet krävs från 
patienters och närstående för att hamna på rätt vårdnivå (2). I vårdens övergångar ökar komplexiteten 
där patientomhändertagandet vårdgivare emellan medför ytterligare frågor som rör ansvar, 
kommunikation och kompetens och det säkra patientomhändertaget inte alltför sällan ställs på sin 
spets.   
 
 

Förbättringskunskap inom sjukvården 
 
Batalden och Stoltz (3) beskriver i sin artikel sjukvårdens uppbyggnad i stora drag baserat på den 
professionella kunskapen traditionellt kopplat till subjektet (patienten) i en kontext skapad av tidigare 
erfarenhet och värderingar. Förbättringskunskapen, det kompletterande kunskapsområdet, skapar 
möjligheter att med sitt ramverk ge stöd i vårdens förändrings- och förbättringsprocesser i det nära 
samarbetet med det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet. Det är därför viktigt att 
som vårdpersonal känna till och förstå vårdens strukturer beskrivna i processer som finns i det nära 
samarbetet i mikrosystemet runt patienten(4). Förbättringskunskapen ger stöd vid dels 
processbeskrivningen men tillhandahåller även verktyg i det senare förbättringsarbetet för att göra det 
möjligt att skapa hållbara lösningar som ger en konkret och sann förbättring.   
 
I syfte att skapa bättre förutsättningar om säkert omhändertagande samt öka patienternas delaktighet 
och medbestämmande åligger det vården själv att ständigt kritiskt granska, utveckla och förbättra. För 
att säkerställa rekommendationer och åtgärder krävs forskning inom ett antal områden där kunskap om 
kvalitetsförbättring som ett specifikt kunskaps- och forskningsområde har de senaste åren fått allt större 
betydelse. En till synes enkel åkomma kan visa sig engagera flera vårdgivare i olika led där kravställan 
om kommunikationsöverföring, korrekt medicinskt och omvårdnadsmässigt omhändertagande behöver 
beskrivas, utvecklas och förbättras på olika nivåer i vårdsystemet.  Till detta bör även räknas in förståelse 
och kunskap om patientens delaktighet och hälsokompetens. Först då kan Sture 78 år känna sig delaktig 
och trygg då vi erbjudit honom en rättvis och säker vård.  
 

Bakgrund 
 
 Vad är urinretention? 
 
Urinretention betyder oförmåga att tömma urinblåsan och kan vara antingen akut eller kronisk. Den 
akuta urinretentionen är ett livshotande tillstånd och behöver åtgärdas omedelbart. Det är också viktigt 
att snabbt sätta in behandling då urinblåsan kan ta skada och en kronisk blåstömningsproblematik kan 
uppstå.  Den kroniska retentionen betyder att blåsan inte töms fullständigt. Däremot kan en kronisk 
retention övergå i ett akut tillstånd.   
 
Urinretention kan bero på ett flertal orsaker såsom urinvägsinfektion, blod i urinen, provtagning från 
prostatakörteln, neurologiska sjukdomar ex. MS eller Guillain-Barré samt vid alkohol- eller 
läkemedelsintag (5). Mannens naturliga åldrande kan innebära att en urinretention uppträder då 
prostatakörteln ökar i storlek sk. benign prostatahyperplasi (BPH) vilket påverkar blåsömningen på 
olika sätt. Detta startar redan i 30-årsåldern men symtom uppträder från ca 50 års ålder och uppåt. Det 
sker med olika symtom och i olika grad där effekterna av dessa kan visa sig i form av försenad och icke 
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fullständig urinblåsetömning, nattliga frekventa tömningar men även akuta stopp som alla beskriver 
LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) vilket ofta kräver åtgärder av sjukvården (6-8).  Patienter som 
söker för dessa besvär bör utredas vilket oftast sker i primärvården, av specialister inom urologi och i 
det mer akuta skedet vid ett totalstopp även akutmottagningarna som remitterar patienten vidare efter 
det akuta omhändertagandet.  
 
Kateterbehandlingen sker oftast under 7–14 dagar och därefter görs ett försök att avveckla katetern 
oftast hos distriktssköterskan på patientens vårdcentral.  Under kateterbehandlingen kan problem 
uppstå t.ex. stopp i katetern, urinvägsinfektion, blödningar och smärta av katetern. Vissa av dessa 
problem kan förebyggas med enkla åtgärder som ökat vätskeintag och hygienåtgärder som exempelvis 
god handhygien. Kateteravvecklingen bör ske med uppföljning av blåstömningen på evidensbaserat sätt.   
En genomförd kateteravveckling utan korrekt uppföljning med ultraljudskontroll alt. tappningskateter 
för att kontrollera residualurin (kvarvarande urin i blåsan efter blåstömning utan hjälpmedel) kan 
medföra att en ny retention uppträder senare och med komplikationer kan detta innebära utveckling av 
sepsis (blodförgiftning) vilket kräver slutenvårdsbehandling. Detta kan i allvarliga fall handla om 
intensivvårdsbehandling.  

 
 
Det lokala problemet 
 
På Södersjukhusets akutmottagning tas patienten omhand av ett tvärprofessionellt team bestående av 
akutläkare, sjuksköterska och undersköterska. Flödessjuksköterskan med utökat prioriteringsansvar 
bedömer behovet av insats där patienter som söker med akuta urinstopp prioriteras högt och tas 
omhand snabbt. Efter inskrivning och påbörjad anamnes inklusive sjukdomshistoria ordinerar ansvarig 
läkare inläggning av en urinblåsekateter i urinblåsan (9). Patienten som söker akut kan oftast beskriva 
oförmågan att tömma blåsan helt eller delvis. Även mer diffusa symptom som buksmärtor, 
infektionstecken eller akut påverkan av vitala parametrar kan också härröra från ofullständig 
blåstömning. Oftast utförs en enklare ultraljudsundersökning av urinblåsan initialt som ger svar på 
misstanken. Behandlingen i det akuta skedet är insättande av en urinkateter i urinblåsan antingen via 
urinröret (uretrakateter) eller via buken (suprapubisk kateter) (10, 11). Katetern kopplas därefter till en 
uppsamlingspåse och urinen töms kontinuerlig från blåsan. 
  
Efter katetersättningen får patienten oftast vänta på provsvar som är en viktig faktor i behandlingen. 
Det är dessutom inte sällan väntetiden förlängs ytterligare vilket ofta beror på hög belastning på 
akutmottagningen. För de patienter med urinretention som inte uppvisar allvarligare följdsymtom kan 
vistelsetiden förlängas åtskilligt innan de blir utskrivna till hemmet av ansvarig läkare.  
 

 
Journaldokumentation  

 
Kateteriseringen dokumenteras i patientjournalen av sjuksköterska eller undersköterska. I 
journalsystemet ges möjlighet att utförligt beskriva val av kateter, mängden residualurin, eventuella 
svårigheter vid katetriseringen men också om patienten fått information och om patientundervisning 
gällande katetern genomförts. Dock varierar graden av information i patientjournalen. 
 
Efter genomförd behandling dokumenterar ansvarig läkare åtgärden i patientens journal. Där finns 
uppgifter gällande katetriseringen exempelvis mängden urin i blåsan, att kateterbehandling påbörjats, 
och val av uppföljning som planeras. Uppgifter om fortsatt omhändertagande och uppföljning av 
kateterbehandlingen är en viktig parameter att ta ställning till där bl.a. mängden urin i blåsan, blod- och 
urinprovssvar bör dokumenteras i remissen till primärvården eller specialistmottagning då ansvaret förs 
över till nästa vårdgivare. Innehållet i remissen varierar dock då det idag inte finns någon standardiserad 
mall för remissinnehållet och om den ställs till läkare eller distriktssköterska. Urinretention 
kategoriseras under diagnoskoden R339 (12). 
 
 I de fall då inte patientjournalsystemen korresponderar och en digital överföring inte är möjlig, skickas 
en pappersremiss för fortsatt uppföljning av kateterbehandlingen till patientens vårdcentral eller 
urologspecialist. Detta kan ta några dagar beroende på när dokumentationen sker.  
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Bemanning och kompetens 
 
Personalen på akutmottagningen arbetar sen ett år tillbaka i team, sk. personalmoduler bestående av 
olika sammansatta personalkategorier. Effekten av detta sätt hoppas man ska kunna bidra till att 
kompetensförsörja på bästa sätt dygnet runt. Syftet med projektet är också att utnyttja lokalerna bättre 
och att minska vistelsetiden för patienterna på akutmottagningen. Flera personalkategorier under 
utbildning i olika nivåer deltar också i arbetet på akuten och där ingår kontinuerlig 
kompetensutveckling. Även i övriga personalgrupper sker kompetensutveckling kontinuerligt, både via 
den lokala arbetsplatsens egna initiativ och via direktiv från SLL (Stockholms Läns Landsting).  
 

 
Kvalitetsindikatorer 
 
Kvalitetsmått som följs är de nationella punktprevalensmätningarna där VRI-mätningar 
(Vårdrelaterade Infektioner) sker årligen bl.a. inom vården uppkommen urinvägsinfektion. Andelen 
patienter med VRI var i Stockholm 2017 7, 9 % och av dessa var 21, 7 % behandlade med urinkateter  
(13). 
 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utför årligen undersökningar i syfte att sammanställa 
patientupplevelser i vården (14). Mätningarna fördelas i olika områden där Information och kunskap är 
två av sju mått. Frågor som ställdes rörde bl.a om man fått information om behandlingen, om 
varningssignaler gällande sjukdomen/den medicinska behandlingen och om personalen varit tillräckligt 
tydlig i informationen, I området delaktighet fick deltagarna svara på frågor rörande närståendes 
involvering, delaktighet i beslut om behandling samt egen erfarenhet av hälsotillståndet.  Mätningarna 
redovisas på riks- och sjukhusnivå där Södersjukhuset redovisade 2015 ett resultat inom området 
information på 62,9 % och gällande delaktighet 72,8 %. Vid mätningarna 2016 ökade siffrorna något 
men var fortfarande de områden som hade lägst siffror sammantaget i enkäten. Södersjukhusets och 
akutmottagningens resultat av den Nationella Patientenkäten visade också att området Information och 
Kunskap hade sämst siffror vid bägge mättillfällena i Stockholms läns landsting.  
  
Södersjukhusets eget mål gällande patientnöjdhet är att öka andelen som känner sig delaktiga i  sin vård 
och behandling från 2016 72 % till 2019 >80% (15). Södersjukhuset arbetar med att öka samverkan 
mellan patienter och närstående vilket tar sin form i ett personcentrerat förhållningssätt. Med hjälp av 
patienten och hens historia kan information och kommunikation skapa en dialog som kan bidra till att 
minimera risker vilket i förlängningen kan minska uppkomsten av återinläggning, infektioner och 
åstadkomma kortare vårdtider (15).  
 

Patientinformation 

 
Patienten delges muntligen under akutbesöket vilken uppföljning som planeras. Som komplement till 
den muntliga informationen finns sen tidigare en kortfattad skriftlig information att ge patienten inför 
utskrivning till hemmet framtagen av Urologkliniken på Södersjukhuset. Dock visade det sig att den 
skriftliga informationen mycket sällan delades ut till patienterna då projektet startade. Orsaken var att 
broschyren inte var allmänt känd och att den inte fanns i tryckt format utan enbart digitalt.  
 
 

Kommunikation och kommunikationsöverföring 
 
Forskning visar att det är svårt att nå målet med säker patientkommunikation och 
kommunikationsöverföring i en akut situation. Samules-Karlow et al. (2012) beskriver situationen som 
följande “For many patients, being discharged from the ED (Emergency Department, (förf.´s anm.) 
represent a moment of high vulnerability”. Däremot är kunskapsfältet inte lika täckande gällande frågor 
om patientens sårbarhet inför ny information, förmåga till förståelse, att memorera det som sagts och 
komma ihåg informationen och instruktioner väl i hemkommen. Även personalen inom akutsjukvården 
behöver stöd i att kommunicera rätt saker men också försäkra sig att patienten förstått budskapet. En 
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schweizisk studie utförd på en akutmottagning gällande patienter med hjärtproblematik visade att 
korrelationen mellan läkarens val av information och patientens behov av information skilde sig åt 
markant inom vissa områden (16). Både kunskapen om mottagaren och tekniken man använder i 
samtalet som vårdpersonal för att informera och kommunicera spelar roll både i dialogen med patienten 
och nästa vårdgivare.  Ett sätt att säkerställa att informationen har haft önskvärd effekt är att använda 
sig av en modell som kallas ”teach-back” vilket översatt till svenskan fått namnet ”Förstå mig rätt” 
utvecklat av Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Modellen innebär att 
säkerställa patientens förståelse för den givna informationen med inspiration i health literacy vilket 
närmast kan översättas med definitionen hälsokompetens. Detta görs med ett pedagogiskt 
förhållningssätt där patienten får återberätta den givna informationen(17-19).  
 
 
Health Literacy – Hälsoinformationsförståelse 
 
I det förebyggande hälsobefrämjande arbetet uttrycker WHO (1998) att ”Empowerment is a process 
through which people gain control over decisions and actions affecting their health” (sid 6). Enligt 
WHO är hälsa är en grundläggande rättighet (20) vilket i Ottawa-dokumentet beskrivs också som en 
holistisk tanke med en positiv ansats. Det hälsobefrämjande arbetet består av flera olika principer där 
empowerment, delaktighet och jämlikhet alla utgår från grundläggande värderingar i omsorg om 
människan med ett etiskt förhållningssätt.  
 
I arbetet med hållbara lösningar krävs att vården skapar utrymmen för partnerskap mellan vårdgivare 
och patient och möjliggör ett hälsobefrämjande stöd till patienten. I och med en ökad överlevnad 
uppstår nya frågeställningar kring den åldrande populationen där det förebyggande arbetet kommer att 
påverka uppkomst av sjukdom, självständighet och kostnadsutveckling. Termen Health literacy 
beskrevs första gången 1998 I WHO´s förklaring av nyckeltermer (21) med följande syfte: “Health 
literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and ability of 
individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain 
good health” (WHO, 1998, sid 10). Den svenska definitionen enl Svensk MeSH (22) beskriver  health 
literacy enligt följande: ”Individers förmåga att förvärva, förstå och använda hälsoinformation i syfte 
att bibehålla, främja eller förbättra hälsa, samt att fatta självständiga beslut i hälsofrågor”. I det 
hälsobefrämjande arbetet som delvis beskrivs som aktionsorienterat (23) sker arbetet tillsammans med 
individen.  
 
 
Kommunikation och informationsöverföring i ett större perspektiv 
 
Hälso- och sjukvården har idag en stor utmaning i frågor rörande kommunikation och information vilket 
är vitala komponenter i det direkta patientmötet men även i informationsöverföringen till nästa 
vårdgivare. På makronivå beskrivs detta i den Nationella Informationsstrukturen (NI) i fyra områden; 
juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet som samtliga ingår i handlingsplanen 
för den nationella visionen för e-hälsa 2025 (24, 25). Syftet är att skapa gångbara lösningar i IT-
systemens standarder för informationsöverföringar mellan olika vårdenheter och 
vårdinformationssystem för att bidra till en hållbar vårdkedja. I SKLs rapport beskrivs i dagsläget 
vårdkedjans behov av uppbyggnad med en ändamålsenlig struktur i en säker utveckling (se fig. 2 sid 10) 
(26).  
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Figur 2 Olika mikrosystems samverkande informationsflöden (26) 
 

 

 
 
Rapporten rekommenderar att fokus borde i större grad läggas på verksamhetsutveckling inom 
professionsorganisationerna där användarna själva är delaktiga i utvecklingsarbetet (27). Detta gäller 
både utveckling av åtgärder rörande patientens journal men även informationsöverföring mellan 
vårdgivare. Information bör vara utformad för att kunna användas både ”nedströms” i flödet (feed-
forward) men även kunna fungera ”uppströms” där provsvar och undersökningsresultat sker via feed-
back. I The Commonwealth Fund International Health Policy Survey jämförelse av Sverige och 10 andra 
länder 2016 visade resultaten på informationsöverföring mellan slutenvård och öppenvård att Sverige 
låg sist med 58 % jämfört med Storbritannien på 87 % (28).  Samma trend visar Nationella 
patientenkäten där området information vid senaste mätningen 2016 hade lägst resultat. Även resultatet 
gällande digitala kontakter med vården visade låga siffror för Sverige. Dock visar siffror från användare 
av 1177 att man använder den publika nätbaserade informationen av rådgivning och stöd användes 
gällande egenvårdsåtgärder.  
 
Patientlagen (29) beskriver patientens behov där bl.a. delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering samt information är delar som ska ge patienten stöd i kontakt med vården. I 3:e kapitlet § 7 
står det ”Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har 
förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas 
skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller 
hon ber om det” (29). Detta gäller också utförandet av egenvårdsåtgärder (30). 
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Tillgänglig kunskap 

 
I min litteraturgenomgång har jag uppmärksammat att det är sparsamt med forskningsrapporter 
gällande egenvård och kateterbehandling i hemmet i det akuta skedet. Jag har sökt artiklar i databaserna 
PubMed och Cinahl och där funnit att par artiklar inom ramen för mitt projekt. Fitzpatrick & Kirby (5) 
beskriver den akuta situationen av urinstämma ur ett medicinskt perspektiv och jämför olika länders 
behandling gällande exempelvis val av öppen- eller slutenvård, behandlingslängden och kirurgisk 
åtgärd.  Sienkiewicz et al.  nämner avsaknad av konsensus och hantering av komplikationer i behandling 
med långtidskateter i syfte att öka självmonitorering och minska risken för komplikationer (31). Jag har 
även funnit ett par artiklar som rör nyopererade med prostatacancer som går hem med kateter efter 
behandling i slutenvård som då haft en tid av förberedelse på sjukhuset innan hemgång (32). Jag har 
funnit en artikel som beskriver patienter med förstagångsretention som beskriver deras upplevelse och 
problem då de skrivs ut direkt från akuten (33). Några artiklar beskriver den engelska modellen TWOC 
(Trial WithOut Catheter) (1, 9) som beskriver omhändertagandet inklusive läkemedelsbehandling och 
en snabb uppföljning av kateterbehandlingen inom tre dagar på ett standardiserat sätt. Det skiljer sig 
ganska markant från hur uppföljningen ser ut i Sverige där primärvården följer upp patienten i de flesta 
fall vilket sker efter en till två veckor. De artiklar som jag tagit del av beskriver också andra länders 
sjukvårdsystem som inte går att applicera direkt på den svenska akutsjukvården där bl. a. uppföljning 
av kateterbehandlingen sköts av specifika sjuksköterskemottagningar med inriktning på 
kateterbehandling. Det finns ett behov av mer forskning som direkt relaterar till patientens upplevelse 
av kateterbehandling i hemmet i aspekter av trygghet, säkerhet och personligt anpassad vård.  

 
 
Gapet 
 
Det akuta omhändertagandet av patienter med urinretention, dokumentation och informationen når 
inte upp till de krav och förväntningar som patienter, dagens sjukvård och samhälle har. I 
Stockholmsområdet saknas det generella riktlinjer och vilka åtgärder som krävs gällande behandling, 
utredning och uppföljning av patienter med urinretention. Det saknas även forskning som relaterar till 
hur patienterna upplever sin nya situation då de skrivs ut till hemmet med kateterbehandling efter 
akutbesöket men även hur personalen upplever omhändertagandet av patienter med urinretention.  
Därför initierades förbättringsarbetet som ett projekt med syftet att förbättra omhändertagandet av 
patienter med urinretention på akutmottagningen, minska riskerna vid kateterbehandling i hemmet och 
öka delaktigheten och tryggheten hos patientgruppen. Studien syfte var att identifiera områden som 
påverkar omhändertagandet av patienter som söker på akutmottagningen med urinretention inför 
behandling med urinkateter i hemmet.  
 

Syfte                                   

Syfte förbättringsarbetet  

 
Syftet och målet med förbättringsarbetet var att förbättra omhändertagandet av patienter som söker 
akutvård med urinretention samt öka säkerheten under och efter kateterbehandling. Delmålen var 
följande: 

̶ att minska riskerna under kateterbehandlingen med hjälp av evidensbaserad skriftlig 

information  

̶ att öka delaktigheten och tryggheten hos patienterna via personanpassad information gällande 

kateterbehandling 

̶ att förbättra akutpersonalens omhändertagande av patienterna med urinretention inför 

planerad kateterbehandling i hemmet 
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Syfte studien 

 
Syftet med studien var att identifiera områden på en akutmottagning som påverkar omhändertagandet 
av patienter med urinretention inför behandling med urinkateter i hemmet.  
 
 
Frågeställningar 

Vilka förbättringsområden kan identifieras rörande omhändertagandet av patienterna inför 

kateterbehandling i hemmet?  

I vilken omfattning finns dokumentation om given patientinformation beskrivet avseende 

kateterbehandling i patientjournalen?  

 

Studiemiljö 
 
Projektet genomfördes under 2016–2017 på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm. 
Södersjukhuset är en av landets största i sitt slag och tar emot patienter via ambulans, helikopter och 
andra kommunikationsmedel under dygnets alla timmar. Akutmottagningen för vuxna tog under 2016 
emot 133 000 patienter som sökte akutvård. Fördelat över året sökte i medeltal varje dygn 350 patienter 
vård under dygnet (34). Akutmottagningen är uppdelad i fem moduler; kardiologi, internmedicin inkl. 
neurologi, gynekologi och akut som innefattar kirurgi, urologi och ortopedi samt en yttre modul med 
reception där en första prioritering görs av patienter som inte anländer med ambulans eller helikopter. 
Projektet genomfördes till största delen inom området kirurgi och urologi. 

 

Metod 

Metod förbättringsarbetet 

 
Förbättringsarbetet som genomfördes var inspirerad av Demings förbättringscykel,  utvecklad av Nolan  
och det strukturerade ramverket Model for Improvement (4, 35). Ramverket användes vid 
återkommande tillfällen under projekttiden som stöd vid frågeställningarna vad vill vi förbättra, hur vet 
vi att en förändring är en förbättring samt vilka förändringar leder till förbättring?  Batalden & Davidoff 
skriver i sin artikel “Defined in this way, improvement involves a substantial shift in our idea of the 
work of healthcare, a challenging task that can benefit from the use of a wide variety of tools and 
methods”. För att skapa förståelse och för att se förbättringsarbetet som en process integrerad i vårdens 
övriga processer är det nödvändigt att involvera vårdpersonal, patienter och närstående i det dagliga 
arbetet. Med hjälp av verktyg och metoder utformade för ändamålet ökar förståelsen i 
förbättringsarbetet (36). I The Improvement-Formula beskrivs också de olika kunskapsfält som 
involveras i ett förbättringsarbete, var och en med sitt specifika kunskapssystem. Kunskapsfälten nedan 
(se fig. 3) visar kommunicerande sammanhang i vilket förbättringsarbetet har utförts och det teoretiska 
forskningsperspektiv som använts. 
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Figur 3 Kunskapsfält enl. Model for Improvement 
 

 
 

Metod studien 

 
I studien av förbättringsarbetet användes fallstudie som metod. Fallstudie är lämplig att använda för att 
ingående studera en arbetsgrupp och i den olika, multipla och samtidiga pågående processer vilket också 
är representativt inom vård- och omvårdnadsforskning (37). Olsson och Sörensen (2008) beskriver 
också att en fallstudie löper över flera tidsdimensioner vilket kan medverka till att se förändringar över 
tid vilka annars kanske varit otydliga. I studien användes både kvalitativa och kvantitativa 
datainsamlingsmetoder för att fånga den komplexa vårdform som en akutmottagning innebär. Backman 
(38) skriver också att fallstudier inte behöver begränsas till ett fall utan flera fall kan ingå i en studie. 
Exempelvis har både personal- och patientgruppen var för sig varit viktiga men också i det gemensamma 
mötet för att få ett sammanhang. Analysen av data har använts både deskriptivt och explorativt för att 
dels undersöka och förstå resultaten av förbättringsarbetets aktiviteter men även för att gå vidare till 
nästa steg. Exempelvis har patientenkätens resultat bidragit till uppdateringen av patientinformationen. 
För att tydligare förstå dynamiken på arbetsplatsen och i mötet med patienten genomfördes 
fokusgruppsintervjuer som kvalitativ forskningsstrategi. 
 

Genomförandets olika steg  

 
På ett initierande möte med chefsjuksköterskorna på Södersjukhusets akutmottagning under hösten 
2016 presenterades projektidén och om möjligheten att använda vårdpersonalen i tillsättandet av en 
projektgrupp. Svaret var positivt och i mitten av november presenterades idén om ett förbättringsarbete 
och projektet i sin helhet.  
 
Initialt gjordes en mindre kartläggning av processen via hospitering och journalgranskning i syfte att 
undersöka hur omhändertagandet såg ut, vilken information patienterna fick och hur de olika 
personalkategorierna samarbetade. Detta resulterade i en SWOT-analys (se bilaga II) där styrkor och 
svagheter gav en indikation om prioritering av vilka aktiviteter och mål som var viktiga i processen. 
Under projektets gång blandades även delar av SOAR-analys (Strenghts, Opportunities, Action Oriented 
& Result) in där frågeställningarna passade bättre (39). 
 
Då författaren i ett tidigare förbättringsarbete varit delaktig i framtagandet en skriftlig 
patientinformation om kateterbehandling utgick man från denna vid kartläggningen. Det fanns även 
framtaget ett dokument för uppföljning av kateterbehandlingen ställd till primärvården innehållande 
information om kateteravveckling och uppföljning. Dessa två dokument var tänkta att delges patienten 
innan hemgång. Det skulle visa sig att ingen rutin fanns som säkerställde att patienten fick 
ändamålsenlig muntlig och skriftlig information gällande kateterbehandling inför hemgång. Det 
framkom även under de första mötena med projektgruppen att det fanns en uppfattning om brister 
angående personalens kompetens gällande kateterbehandling.  

Kostnader 
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Vid projektstarten informerades vårdpersonalen på akutmottagningen via dagliga uppstartsmöten vid 
fem tillfällen. Läkargruppen informerades på morgonmöten vid tre tillfällen. Informationen skedde 
muntligen och med framtagen PowerPoint för att förstärka informationen visuellt. Samtidigt 
informerades grupperna om vikten av att dela ut den befintliga patientinformationen och dokumentet 
om uppföljning av kateterbehandlingen nu placerat i klarblå plastmappar. Samtidigt påbörjades 
utbildningsinsatser i form av en föreläsning om projektet, hur förbättringsarbetet var planerat samt om 
omhändertagandet av patienter med urinretention. Föreläsningen innehöll även information om ett 
pedagogiskt sätt att säkerställa den muntligt givna informationen inspirerat av tekniken ”Förstå mig 
rätt”(40). 

 
 
Författarens roll 

 
Författaren som var anställd under projekttiden på urologkliniken agerade som projektledare under 
hela förbättringsarbetet på akutkliniken. Kommunikationen i projektgruppen fördes via mail och under 
projektmöten. Dialog fördes även med andra nyckelpersoner på akutkliniken gällande bemanning, 
ekonomi och IT-ansvar. Som kommunikationsmedel användes mail, intranätets veckobrev som gick ut 
till hela personalgruppen och dagliga uppstartsmöten. Vid projektstarten spelades en informationsfilm 
in med hjälp av Södersjukhusets fotogrupp. Filmen distribuerades via arbetsplatsens veckobrev på 
intranätet och via mail.  Författaren genomförde också hospitering på akutmottagningen under några 
veckor i december 2016 i syfte att skapa sig en övergripande bild av arbetsplatsen.  
 
 
Projektgruppen 
 
Projektgruppen skapades av frivilliga i personalgruppen bestående av tre sjuksköterskor med 
flödesansvar, en undersköterska och en utbildningsansvarig sjuksköterska. Det ingick ingen läkare i 
gruppen initialt men det fanns kontaktpersoner som svarade för läkargruppen. I slutet av projekttiden 
tillkom emellertid en ST-läkare under utbildning. Projektgruppen bestod också under de första 
månaderna av en patient med erfarenhet av att ha drabbats av urinretention och kateterbehandling i 
hemmet vilket gjorde att projektet fick ytterligare en dimension. Totalt bestod gruppen av sju deltagare 
inklusive projektledaren vid projektstarten. Under projekttiden använde projektledaren också andra 
nyckelpersoner inom personalgruppen som bl.a. personaladministratör, förrådsansvariga 
undersköterskor, distriktsköterskor anställda på akutmottagningen och övriga personer i 
personalgruppen som bidrog till förbättringsarbetet.  
 
Projektgruppen träffades varannan vecka under introduktionen av projektet med syftet att lära känna 
varandra och samla information. En tidsplan (se bilaga IV) skapades för att underlätta planeringen av 
genomförandet (41). Projektledaren kallade till möten och kommunicerade däremellan via mail och 
frekventa besök på akutmottagningen. 
 
 
Förbättringsverktyg 
 
Model for Improvement låg till grund för förbättringsarbetet. Initialt gjordes en inventering med hjälp 
av en orsak-verkan-diagram enl. Ishikawa av de olika områdena på akutmottagningen som kopplades 
till patientgruppen med urinretention (35) (se bilaga I). Syftet var att beskriva processen och belysa 
eventuella gap på ett lättförståeligt sätt. Analysen användes senare även i andra sammanhang för att nå 
en större del av personalgruppen där den också utvecklades. Till förbättringsarbetets genomförande 
kopplades därefter PDSA-hjul, (Plan Do Study Act) (4). Testverktyget användes i tillsammans med 
Model for Improvement under hela projekttiden. 

 
 
Förbättringsarbetet fördelades huvudsakligen i två PDSA-hjul; ett hjul för förbättringar i 
patientgruppen och ett för personalgruppen. Förbättringsaktiviteter som riktade sig till 
personalgruppen benämndes som PDSA nr 1 och markeras med blå färg i tidsplanen. Testerna som 
riktade sig patientgruppens markeras med grönt i tidsplanen och benämndes som nr 2. Vid upprepade 
mätningar inom respektive hjul betecknades PDSA-hjulen 1a, 2b etc.  
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Projektgruppen var överens om att samtliga patienter som skrevs ut till hemmet med 
urinkateterbehandling skulle ha en skriftlig information som stöd vid hemgång. Den första 
personalrelaterade PDSA-aktiviteten blev att i december 2016 dela ut den befintliga broschyren och det 
kompletterande dokumentet för behandlingsuppföljning.  
 
Vid personalinformationen på uppstartsmöte i december 2016 framkom att det inte fanns några rutiner 
för vem som informerade patienten om kateterbehandlingen. Utskrivande läkare hade ansvar för 
uppföljningen där oftast en muntlig information om att ”dra katetern hos din distriktsköterska” var den 
huvudsakliga informationen som gavs. I de flesta fall skickades också en remiss till husläkare och/eller 
distriktssköterskan. För att testa olika åtgärder gällande personalens arbete i omhändertagandet av 
patienterna skapades det andra PDSA-hjulet. Målet var att med hjälp av personalgruppen identifiera 
förbättringsområden som relaterade till information och planering inför hemgång gällande egenvård 
och uppföljning av kateterbehandlingen.  
 
PDSA-hjul nr 2 testade förbättringsåtgärder avseende patientens situation och behov. 
 
 
 
Värdekompassen 
 
För att beskriva värdet för den aktuella patientgruppen användes Värdekompassen där måtten 
balanseras mot varandra för att hitta en jämvikt i utfallet i fyra olika dimensioner (se fig. 4).  
Värdekompassen täcker in olika domäner med sin områdesfördelning, var och en med sitt 
värdeskapande område (4). Dessa balanserar varandra och möjliggör ett hållbart förbättringsarbete 
baserat på de dagliga aktiviteterna på arbetsplatsen. Förbättringsarbetet beskrivs nedan i 
värdekompassens olika domäner.   
 
Tillfredsställelse 
Med hjälp av patientutbildning och personfokuserad information om kateterbehandling ge patienten 
verktyg att själv hantera katetern under behandlingstiden med syftet att skapa upplevd hälsa och 
möjliggöra egenvård via trygg kateterbehandling i hemmet.  
 
Funktionellt hälsostatus 
Minska risken för kateterrelaterade besvär såsom infektion, skada på urinrör och blåsa och/eller akut 
återbesök med hjälp av korrekt omhändertagande samt patientanpassad information som medger att 
patienten förstått densamma. 
 
Kliniskt perspektiv 
Standardiserad informationsöverföring till nästa vårdgivare med hjälp av korrekt remiss 
Kompetensutveckling för personalen 
 
Kostnader  
Minska antal återbesök samt vistelsetid på akutmottagningen efter rätt kateteravveckling hos 
vårdcentral.  
Minskade kostnader i och med minskat antal uppkomna kateterrelaterade sjukdomar och eventuell 
slutenvårdsinläggning.  
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Figur 4 Värdekompass 
 

     
 

  
5P-modellen 
 
Förbättringsarbetet genomfördes i första hand vid akutmodulen (akutläkardisken kallad) som 
behandlar akuta kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomstillstånd. Patienter som söker för 
urinretention tillhör specialiteten urologi och behandlas därför oftast vid ovan nämnda modul.   
Genom att använda 5P-modellen (4) och dess ramverk bestående av fem områden beskrivs 
akutmottagningens mikrosystem nedan.   
 
 
Purpose/syfte 
 
Södersjukhusets akutmottagning har som uppdrag att omhänderta patienter med akuta sjukdomar där 
olika parametrar som patientsäkerhet, professionellt och etiskt förhållningssätt, ökad hälsa samt  
ekonomi ingår som delar i sjukhusets värdegrund (34). Akutmottagningens många gånger stressfyllda 
miljö möter en utmaning i de första delarna av SÖS värdegrund; Patienten först och Respekt för 
individen. Även resursslöseri gällande exempelvis återbesök inom 30 dagar bevakas som ett viktigt mått 
som mäts kontinuerligt och utvärderas SÖS-övergripande i gemensamma fora (15). Det akuta 
omhändertagandet av patienter med urinretention finns beskrivet i riktlinjer framtagna i samarbete 
med urologkliniken.  
 
 
Patients/Patienter 
 
Av de nästan 133 000 patienter som sökte vård under 2016 vård var drygt 800 patienter som 
diagnostiserades med akuta blåstömningsbesvär enligt KVÅ-koden R339 (urinretention) (12). Av dessa 
var 20 % kvinnor och 80 % män. I medeltal sökte 1,8 manliga patienter vård varje dygn. Medelåldern på 
männen var 72 år och åldersfördelningen hade ett medianvärde på 72 år (figur 5).   
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Figur 5 Åldersfördelning 
  

 
  
Professionals/Personal 
 
Inom akutmottagningens mikrosystem arbetade drygt 200 personer under tiden som projektet pågick. 
Dessa var både fast anställda, timanställda och under utbildning. Totalt sett var närmare 100 
sjuksköterskor, 50 undersköterskor samt ca 60 läkare anställda fördelade på hel- och deltidstjänst. 
Därutöver fanns även distriktsköterskor, sekreterare och HR-personal tillhörande akutmottagningens 
personalstab. 
 
Inför ett arbetspass sker vid uppstartsmötet en fördelning av vårdpersonalen vilket en av sex 
chefsjuksköterskor ansvarar för.   Bemanningen är uppdelade i olika vårdlag i respektive modul som 
leds av flödesläkare med specialistkompetens inom akutsjukvård och flödessjuksköterska med en 
kompetensgrad K3 (se fig. 6). Flödesjuksköterskan har som huvudsaklig uppgift att fördela och 
samordna arbetet inom vårdlagen och se till att det finns ett flöde i patientomhändertagandet. Den första 
kontakten och prioriteringen sker emellertid i den yttre modulen (receptionen) där en första bedömning 
görs av sjuksköterskor och även undersköterskor. Patienter med urintömningsbesvär prioriteras i de 
allra flesta fall högt och förflyttas in till akutläkardisken där ett snabbt omhändertagande sker. 
Flödessköterskan gör en kortare ankomstbedömning och delegerar därefter arbetsuppgifterna till både 
sjuksköterskor och undersköterskor för vidare åtgärder. Samtliga sjuksköterskor har behörighet att 
sätta kateter, för undersköterskorna gäller personlig delegering. Oftast sker en muntlig 
överenskommelse med läkaren i arbetslaget som senare träffar patienten för ytterligare anamnestagning 
och fortsatt planering. 
 
Figur 6 Fördelning i team 
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Processes/Processer  
 
SLL som är huvudman för vården i Stockholm ansvarar för avtal och beskrivning av akutsjukhusens 
uppdrag (42). Kärnprocessen i det akuta omhändertagandet startar i vissa fall redan med den 
prehospitala vården som via ambulans- och ambulanshelikopter samarbetar med akutmottagningen i 
uppdraget att omhänderta och behandla patienter som söker med akuta sjukdomar. Akutmottagningens 
arbete innehåller kompletterande stödprocesser exempelvis röntgen, laboratorieverksamhet och 
intensivvårdsenheten. Andra processer som är baserade på kommunikation och information är olika IT-
system exempelvis patientjournal, lokala riktlinjer men även kunskapsstöd i form av VISS.nu och 
Vårdhandboken (11, 43). 
 
Då personer med urinretention söker vård registreras de i en reception för att där vidare slussas vidare 
för bedömning och åtgärd.  Prioritering sker via journalsystemet TakeCare där personalen använder ett 
prioriteringsverktyg som innehåller ett antal olika parametrar vilka ger indikation om nästa steg och 
åtgärd.  Därefter flyttas patienten mellan olika undersöknings- och väntrum beroende på vilka 
aktiviteter i processflödet som är aktuella.  
 
 
Figur 7 Beskrivande process inklusive projektets mätningar och aktiviteter på akutmottagningen 
gällande patienter med urinretention 
 

 
       

Patterns/Mönster 
 
Akutmottagningen kännetecknas av en arbetsplats med hög intensitet i patientflödet och en variation i 
vårdbehovet som varierar snabbt med akut omprioritering som följd. Detta i sin tur påverkar 
arbetssituationen för de anställda där förmågan att förstå sjukdomsutvecklingen är nära kopplat till 
kompetens men även erfarenhet. Dagligen sker uppstartsmöten där fördelning i arbetslag, flödes- och 
ledningsansvar sker. Innan överrapportering mellan vårdlagen sker finns tidsutrymme för bl.a. 
kompetensutveckling.  
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I verksamhetsområdet sker kompetensutveckling fortlöpande där exempelvis HLR-utbildning, 
introduktionsprojekt för nyutexaminerade sjuksköterskor och handledning av ST-läkare under 
utbildning sker. Som många arbetsplatser inom vårdsektorn är tyvärr också akutmottagningen drabbad 
av personalbrist vilket gör att det är svårt att hålla en jämn kompetensnivå framför allt gällande 
sjuksköterskor. Därför har det varit värdefullt att andra verksamheter bidragit till kompetensutveckling 
som exempelvis urologkliniken med kateterutbildning.  
 
Verksamhetsområdets ordinarie mätningar såsom besöksfrekvens, tidsmått på mottagningen, 
produktionstal och olika omvårdnadsparametrar exempelvis olika hygienmått, dokumentation av risker 
och säkerhetsmätningar pågår parallellt där uppföljning sker månadsvis på personalens APT-möten. 
Flera förbättringsarbeten pågår också på arbetsplatsen.  
 
 
Tidsplan 
 
För att visualisera arbetets gång användes en tidsplan i form av ett Ganttschema (se bilaga IV). 
 

Datainsamling och analys 

 
Journalgranskning  
 
Journalgranskningen gjordes för att få en grundläggande bild av flödet och patientomhändertagandet 
under hela projekttiden. Syftet med dataframtagandet var också att beskriva hur besöken såg ut i form 
av vistelsetid, klockslag och veckodag då patienterna sökte vård samt om det fanns någon årsvariation. 
Detta för att få en tydligare bild av patientgruppen för att ställa det i relation till arbetspassens personal- 
och kompetensfördelning. I den bakomliggande journalgranskningen som gjordes användes 
statistikprogrammet Qlikview som gav möjlighet till sammanställd data om patienterna (34). 
Kriterierna för datainsamlingen skedde via val av verksamhetsområde, besökstyp och diagnoskod. 
Därefter sorterades data via tidsenhet, kön, antal sökande patienter och slutligen med personnummer. 
En matris togs fram för att kunna sortera data för senare analys.  
 
Studiens mått Andel dokumenterad patientutbildning/-information i patientjournal togs fram via 
journalgranskning. Dokumentationen var det mått som kunde verifiera att information hade delgivits 
patienten.  
 
 
Återbesök inom 30 dagar 
 
Upprepad vård inom 30 dagar är ett mått som Södersjukhuset mäter kontinuerligt på 
akutmottagningen. Mätningen har gjorts med följande upplägg: 
 
Inklusionskriterier 
Manliga patienter med huvuddiagnoskod R339 därpå följande diagnoser A419 sepsis ospec. samt N300; 
akut cystit under 15 månader 2016–1017. Kompletterande diagnoser var valts ut då patienterna också 
drabbas av infektioner i olika grader vilket relaterar till kateterbehandlingen. Både öppen- och 
slutenvårdspatienter har inkluderats men data har utgått från akutklinikens siffror i Qlikview. 
 
Exklusionskriterier 
Kvinnliga patienter. Enbart diagnos A419 och /eller N300 då syftet med studien har varit patienter med 
urinretention diagnoskod R339. I tveksamma fall har en mer djupgående journalgranskning gjorts. 
 
 
Enkäter  
 
Personalenkät 
 
Enkäter användes för att utvärdera effekterna av förbättringsarbetet på akutmottagningen. Syftet med 
personalenkäten var att ta del av akutpersonalens åsikter om omhändertagandet av patientgruppen med 
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urinretention. Enkätfrågorna utformades delvis med inspiration från och med resultatet av det 
Ishikawadiagram (se bilaga I) som gjordes i projektgruppen och via föreläsningarna om 
kateterbehandling vid projektstarten.  Enkäten bestod av påståenden utformade i en femgradig 
Lickertskala fördelade i tre områden (se bilaga V). Det inledande området handlade om personalens 
omhändertagande av patientgruppen som sökte med urinretention. Andra områdets frågor berörde 
ansvarsfördelningen i arbetsgruppen gällande information till patienten samt om man kände sig trygg 
med att patienten förstått informationen om kateterbehandlingen och dess uppföljning. De två 
avslutande öppna frågorna gav personalen möjlighet att berätta om vad som inte fungerade och vilka 
förbättringsområden man såg.   
 
 
Urval 
Akutmottagningens vårdpersonal bestod vid tiden för enkätutskicket av chefsjuksköterskor, 
bemanningsassistenter, distriktsköterskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som alla ingick i 
olika former i förbättringsarbetet. Samtliga fast anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
fick ett mail utskickat med information om studien samt en länk till ett webbenkät- och 
frågeformulärverktyg där enkäten utformats. Länken gav inga indikationer på svarsidentitet som gjorde 
att personalen svarade anonymt vilket också beskrevs i informationen som följde med webblänken. 
Bemanningsassistenterna och chefsjuksköterskorna bidrog till största delen med data om 
bemanningsstrukturen men ingick inte i svarsgruppen. Utskicket skedde under slutet av april 2017 och 
enkäten stängdes fyra veckor senare. Två påminnelser skickades ut under de fyra veckorna med 10 
dagars intervall.  
 
 
Patientenkät  
 
Patientenkäterna utformades liknande personalenkäten med fyra frågor rörande information och 
delaktighet delvis inspirerad av NPE (14). En öppen fråga avslutade enkäten (se bilaga V). Enkäten 
skickades hem till patienterna med post innehållande brev med enkätens syfte, information om 
patientsamtycke och uppmaning att bifoga detta underskrivet tillsammans med enkätsvaret i bifogat 
förfrankerat svarskuvert. Patienterna rangordnades efter ålder och varannan valdes ut i ett första urval 
för att få ett representativt urval av hela gruppen.  Därefter exkluderades de patienter som föll under 
exklusionskriterierna vilket gav ett slutantal på 46 patienter. Den första enkäten skickades ut till totalt 
46 patienter under början av juni och patienterna gavs möjlighet att svara under tre veckor. Ingen 
påminnelse skickades ut.  
 
Enkät nr 2 (uppställd på samma sätt som nr 1) med syftet att framför allt utvärdera den skriftliga 
patientinformationen skickades ut i oktober till Ingen påminnelse skickades ut.  
Totala svarsfrekvensen var 56%. I enkät nr 2 var svarsfrekvensen 45%.  
 
 
Urval  
 
Inklusionskriterier 

 Huvuddiagnos kod R339 

 Utskrivna till hemmet 

 Män över 18 år 

Exklusionskriterier  

 Annat boende exempelvis seniorboende eller sjukhem med anställd vårdpersonal 

 Inläggning i slutenvård   

 Kateterproblem hos kronisk bärare (stopp i katetern, katetern hade dragits ut oplanerat eller 

svårigheter att byta katetern)  

 Patienter som utförde intermittent självtappning (RIK)  

 Behandling suprapubisk kateter (kateter via bukväggen) 

 Hemgång utan kateter 

 Delaktig i annan studie 
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De gånger då patienten sökte vård upprepade gånger skickade författaren patientenkät motsvarande 
första vårdtillfället. 
 
 
Patientinformationsbroschyren -  framtagande och granskning 
 
En tidigare broschyr som utformats 2011 började delas ut strax innan jul i samband med första 
projektinformationen till patientgruppen. Till broschyren kopplades också ett dokument för uppföljning 
i primärvården gällande kateteravvecklingen. Ett 40-tal broschyrer tillsammans med dokumentet 
placerades vid akutläkardisken i närhet av vårdlagets arbetsplats för att öka tillgängligheten. 
Information gick ut till samtliga på arbetsplatsen med en påminnelse om att dokumentera given 
information i patientjournalen.  
 
Uppdateringen av den skriftliga patientinformationsbroschyren togs fram med hjälp av evidensbaserad 
text från bl.a. Vårdhandboken och EAUN (European Association of Urology Nurses) (11, 44). 
Manuskriptet skickades därefter för korrekturläsning till specialister inom urologi och urologisk 
omvårdnad. Förutom svaren från patientenkätens öppna fråga tillfrågades fem patienter att granska 
manuskriptet som var klart för genomlysning.  Via journalgranskning gjordes urval av dessa patienter 
som sökt för urinretention under en vecka i juni och fick förfrågan om granskning av broschyrmaterialet. 
Förfrågan skickades ut med samtyckesblankett och presentation av uppdraget samt bifogat manuskript. 
Under maj – juli skapades den nya patientbroschyren och trycktes upp i 200 exemplar för att sen 
distribueras på akutmottagningen i början på augusti. Samtidigt gick ett nytt veckobrev ut till personalen 
på akutmottagningen med information om den nya broschyren. 
 
 
Fokusgruppsintervju  
 
Syftet med att använda semistrukturerade fokusgruppsintervjuer var att identifiera områden för 
förbättring med utgångspunkt från personalens åsikter och erfarenhet på arbetsplatsen med dess 
omgivande kontext. Två intervjuer genomfördes och de semistrukturerade intervjufrågorna utgick från 
tre områden som framkommit i resultaten från personal- och patientenkäten. I bägge intervjuerna 
användes en PowerPoint med frågorna för att tydligt visualisera ämnet. Bägge intervjuerna pågick under 
ca 30 minuter och samtalet spelades in via en smartphone. Den kvalitativa innehållsanalysen skedde 
med induktiv ansats i syfte att förutsättningslöst studera det pågående förbättringsarbetet, tolka och 
hitta mönster i den transkriberade intervjutexten gällande arbetssätt och omhändertagande. Manifest 
analys användes med nära anknytning till texten utan djupgående tolkning (45). Texten transkriberades 
av författaren och materialet bearbetades igenom vid upprepade tillfällen. Texten tolkades och 
fördelades i meningsbärande enheter, kondenserades till mer sammanhängande områden (se bilaga 
VIII och XI) och tematiserades därefter.  
 
En fokusgruppsintervju av två genomfördes i augusti 2017 där en distriktssköterska och en läkare från 
akutmottagningen samt en distriktsköterska från primärvården i privat regi deltog. Urvalskriterier för 
deltagande var längre tids erfarenhet från akutsjukvård och urologi samt erfarenhet av primärvård och 
omhändertagande av patienter med kateterbehandling. Ytterligare en läkare (urolog) skulle ha deltagit 
men blev tvungen att avboka samma dag. Intervjuledare var en vårdutvecklare med 
sjuksköterskebakgrund från urologkliniken. Författaren deltog inte aktivt i intervjun men var närvarade 
som observatör. Syftet med intervjun var att hitta områden för förbättring i övergången mellan olika 
vårdgivare för att bidra till en säker och trygg vårdkedja för patienter med urinretention.  
 
Till intervju nummer två som gjordes i november samma år med personalen på akutmottagningen bjöds 
den personal in som arbetade med patientgruppen vid akutläkardisken. Deltagare var två läkare under 
utbildning, sjuksköterska med ledningsfunktion, undersköterska med utökat ansvar samt samma 
intervjuledare som vid föregående intervju samt författaren som observatör. Upplägget var även här en 
semistrukturerad intervju med samma upplägg som den föregående med syftet att få en jämförbar 
utvärdering så långt det var möjligt.  
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Översikt av datainsamlingen i matrisform 

 
Tabell 1 Matris förbättringsarbetet  
 

 

Förbättringsarbetet 
 

   

 
Metod 

 
Tidsperiod för 
utförandet 

 
Analysform 

 
Utfall 

 Personalenkät 

akutmottagningen 

 April-maj 2017  Analys 

Likertskala samt 

öppen fråga 

 Andel 

svar/Likertskala  

 Kvalitativ analys 

av öppen fråga 

 

 Utbildningstillfälle ang. 

kateterbehandling, risker 

och behandlingsuppföljning 

 

 April-maj 2017  Kvantitativ 

 

 Andel deltagare 

av totala 

arbetsgruppen  

 Patientenkät öppen fråga 

 

 Juni 2017  Analys öppen 

fråga  

 Kvalitativ analys 

av svar öppen 

fråga  

 Journalgranskning 

återbesök inom 30 dagar 

diagnosgrupp R339  

  Jan-okt 2017  Kvantitativ 

 

 Andel återbesök 

med 

kateterrelaterade 

problem/ny 

urinretention 

inom 30 dagar 

 

 Framställning, publicering 

och distribuering av ny 

patientinformationsbroschyr 

 Granskning av utkast av 

broschyr via öppen fråga 

 April-aug 2017 

 

 

 Juni 2017 

 

 

 

 

 

 Analys av öppen 

fråga 

 

 

 

 Kvalitativ analys 

av svar öppen 

fråga 
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Tabell 2 Matris studien 
 

 
Studien 
 

  

 
Metod 
 

 
Analysform 

 
Utfall 

 Patientenkät nr 1 och 2 

 

 Likertskala 1–5   Andel svar/Likertskala  

 Fokusgruppsintervju 

vårdpersonal akutmottagning 

och primärvård 

 Kvalitativ 

 

 Manifest kvalitativ 

innehållsanalys 

 Fokusgruppsintervju 

vårdpersonal 

akutmottagningen 

 Kvalitativ 

 

  Manifest kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 Andel dokumenterad 

patientutbildning/-

information i 

patientjournal 

 

 Kvantitativ  Styrdiagram (P-chart) enl SPC 

(Statistical Process Control)  

(46, 47) 

 

 

Etiska överväganden 

 
Innan projektet startade uppkom etiska betänkanden som härrörde till patientgruppen som 
behandlades med kateter via urinröret och den problematik som kunde tänkas höra samman med 
kateterbehandlingen exempelvis frågor om avsaknad av autonomi, sexualitet och samliv.  Därför beslöt 
författaren ansöka om prövning hos Etiska prövningsnämnden (EPN) för att där säkerställa ett erkänt 
etiskt tillvägagångssätt i mötet med patienten. Fokus för ansökan var de enkäter som planerade skickas 
ut. Enkätsvaren behandlades anonymt där endast författaren hade tillgång till data som förvarades 
digitalt och lösenordskyddat. Personalenkäten skickades ut via webblänk där svaren inkom anonymt. 
Utformning av generell patientenkätensinformation samt omformning av forskningspersoninformation 
specifikt tillfogades ansökan hos Etiska nämnden Linköping som godkändes januari 2017 (se bilaga III). 
 

Resultat 

Resultat förbättringsarbetet  

Resultaten från personalenkäten samt del av patientenkäten bidrog till stor del i skapandet av 
utbildningsinsatsen för personalgruppen i säkert omhändertagande av patienter med urinretention. 
Resultatet från patientenkäten bidrog till utformningen av den skriftliga patientinformationen i syfte att 
ge patienterna evidensbaserat stöd och minska riskerna under kateterbehandlingen.  
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Personalenkät akutmottagningen  
 
Totalt skickades 160 enkäter ut och svarsfrekvensen uppmättes till 49 % (N=78).  
 
Resultatet visas i diagrammen som följer. 
 
 
Figur 10  
Fråga 1 Svarsfördelningen i personalkategorier  
 

 
 
 
Resultatet av fråga 2 visade att svarsalternativet 4 och 5 viktades högst vilket innebar att man i 
personalgruppen kände sig trygg till största delen i omhändertagandet av patientgruppen (se fig. 11). 
Däremot kände man sig mindre trygg gällande om patienten förstått given information (se fig. 13, fråga 
3).  
 
 
Figur 11  
Fråga 2 Hur trygg kände jag mig i omhändertagandet av patienter med urinretention?  
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Fråga 3 handlade om hur man som personal uppfattade arbetsfördelning och ansvar i arbetet med 
patientgruppen (se fig. 12). Svaret gav här en bredare fördelning i hur man uppfattade frågan om 
ansvar.  
 
 
Figur 12 Personalenkät fråga 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13 Säkerställande av given patientinformation  
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Öppna frågor 
 
Fråga 6 och 7 var två öppna frågor där respondenterna gavs möjlighet att beskriva vad som fungerade 
bra och mindre bra i omhändertagandet av patientgruppen (se bilaga VI). Efter analys framkom 
områden som rörde information, informationsöverföring, riktlinjer, kompetens och kunskap. I 
resultatet vidhöll man att en skriftlig information skulle underlätta både för patienten men också för 
personalen. En respondent uttryckte; ”Skriftlig info som finns lättillgänglig så det inte kräver tid för 
läkaren att fylla i och dela ut. Infobladet ska kunna utformas individuellt vad gäller antalet dagar 
KAD ska sitta och när blåsträning ska påbörjas”. En annan respondent ansåg att information borde 
också finnas översatt till andra språk samt tillgänglig för synskadade.  
 
Området informationsöverföring fördelades dels på överföring till patienten där en sjuksköterska 
uttryckte följande ”Att vi i personalen (den patientansvariga sjuksköterskan eller undersköterskan) 
ska ge ut foldern och även instruera muntligt till ALLA patienter som ska gå hem med KAD” (kateter 
á demèure dvs. urinkateter; förf. ´s anm.).  Detta glöms ibland bort. Och även instruera närstående”. 
Gällande överföring till nästa vårdgivare hade man olika åsikter i personalgruppen där en 
sjuksköterska uttryckte ”Vet ej, upplever ibland info miss o dålig uppföljning från VC (vårdcentral, 
förf. anm.)” samtidigt som en läkare skrev ”Ofta fungerar samarbetet med primärvården väl vid 
avveckling av KAD”. 
 
 
Övriga kommentarer 

 ”Det skulle vara bättre om det fanns en annan instans än akuten för kateter-besvär, patienter 

får oftast vänta länge”. 

 ”Bättre info till pat vart de ska vända sig vid stopp i KAD. Många kommer till akuten ibland i 

ambulans trots att befintlig KAD kan tas om hand av PR vård i hemmet”. 

 ”Färdiga kit inför hemgång hade underlättat de gånger erfaren uska saknas”. 

 ”Att vårdhemmen som inte känner sig bekväma med KAD sättning överlåter det till oss, har 

hänt för många gånger att KAD sitter kuffad i urinröret”. 

 ”Många vårdcentraler saknar bladderscan, vilket gör KAD-dragningen något riskabel då 

retention blir svårt för primärvården att bedöma därefter”. 

Resultatet av enkätsvaren användes delvis i framtagandet av den skriftliga patientinformationen men 
också i ett annat pågående förbättringsarbete där en av ST-läkarna på akutmottagningen arbetade med 
en remissmall för uppföljning av kateterbehandlingen.  
 
 
 
 
 
Patientenkäten öppen fråga 
 
Den fjärde och avslutande öppna frågan i patientenkäten gav följande teman efter kondensering och  
Tematisering (se tabell 3 sid 27). 
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Tabell 3 tematisering av frågan ”Har du några andra synpunkter och/eller saknar du något som rör 
kateterbehandlingen efter ditt besök på akutmottagningen”? 
 
 
 

 
Tematisering av enkätsvar 
patientenkäten Fråga 4 
 

 
 

 

 
Kommentar 

 
Subtema 

 
Tema 

 Jag vill inte ha en påse. Gick med 

pip 2013 och det fungerade bättre. 

 Fick åka in pga. påsen var trasig. 

Mycket dålig mottagning vid 

kassan. Fick till slut en ny påse. 

Trasig påse igen. Men fick en 

jättebra service vid kassan. 

 Materialval Personcentrerad 
planering 

 Hänvisad till vårdcentralen NN för 
att ta bort efter 5 dagar.  

 Tyvärr var ej V-centralen öppen 
vid akutbesöken. SÖS-personalen 
uppfattade säkert att jag fått 
instruktionerna från Vc. 

 Tillgänglighet hos nästa 

vårdgivare 

Information om 
tillgänglighet 

 Jag fick noggranna instruktioner 
av läkaren innan hemgång och 
ombads att repetera vad hon n 
hade sagt. 

 Jag tycker det fungerar bra med 
katetern och byter ventilen varje 
vecka(?). Fråga!! Hur ofta bör 
katetern nyinsättas?? Var 6:e 
vecka stämmer det? 

 Det verkade inte finnas någon tid 
för någon särskild specifik info om 
kateter, kateterbehandling på SÖS 
akut. Någon slags trycksak kunde 
kanske delas ut till patienten. 

 Mycket dålig information hur 
hantera katetern. Ingen 
information när det blev stopp i 
katetern, svämmade över i 
byxorna. 

 Instruktioner innan hemgång 
med repetition. 

 Skriftlig information 

 Frågeställning kring 
uppföljning 

Säkerställande av 
anpassad information 

 På akuten fick jag besked om att 
jag skulle kallas till Vårdcentralen 
NN för att ta bort katetern efter ett 
visst antal dagar. Det tog längre 
tid än jag trodde så det blev jag 
som ringde Vc istället för tvärt om. 

 Ansvarsfrågan - vem tar 
kontakt gällande uppföljning 
av behandlingen 

Ansvarsfördelning och 
informationsöverföring 
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Publicering av den uppdaterade patientinformationsbroschyren  
Den tidigare patientinformationsbroschyren uppdaterades med ny text och ett flertal pedagogiskt 
utformade bilder med syftet att vara ett nära stöd till patienten i vardagen med kateter.  I juli skickades 
ett utkast av den nya broschyren ut till fem patienter som sökt med urinretention med förfrågan om 
granskning. Två svar kom tillbaka med kommentarer direkt i texten vilka användes för att vidare 
utforma broschyren. Resultatet visade att informationen behövdes på fler språk samt önskemål om en 
tom sida i broschyren att kunna använda för patientens egna anteckningar etc. Broschyren granskades 
också av urolog, av sjuksköterska med urologisk specialistkompetens, undersköterska med reell 
urologisk kompetens samt distriktssköterska i öppenvården.  
 
 
Upprepad vård 
 
Nedan visas resultatet från mätningen andel återbesök inom 30 dagar i med huvuddiagnoskod R339 
(urinretention), bidiagnos N300 (akut cystit) samt A 419 (oklar sepsis) under 15 månader 2016–1017 
(se fig. 14).  
 
 
Figur 14   Andel återbesök akutmottagningen 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning av personalgruppen undersköterskor och sjuksköterskor i katetervård och 
informationsöverföring  
 
Resultat av antal deltagare i utbildningen var 86 personer vilket motsvarade 61 % av arbetsgruppen 
sjuksköterskor och undersköterskor. Utbildningen medförde också att nya frågor belystes vilket bidrog 
till en översyn av akutmottagningens katetersortiment och en uppdatering av tillhörande material som 
exempelvis urinpåsar och utformning av ett standardiserat ”kateterkit” vid hemgång.  
 

 

 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

P
ro

ce
n

t

Månad

Andel återbesök inom 30 dagar huvuddiagnos R339
okt 2016-dec 2017

Projektstart Utdelning av ny  broschyrUtdelning av bef. broschyr



29 

 

Resultat av studien 

Svaren och analysen från patientenkäten, fokusgruppsintervjuerna samt andel dokumenterad 
patientinformationen i journaldokumentationen var studiens väsentligaste resultat som redovisas 
nedan. 
 
 
Patientenkät 
 
Patientenkät nr 1 skickades ut till patientgruppen i juni 2017.  Totala svarsfrekvensen var 56%. I enkät 
nr 2 var svarsfrekvensen 45%. De svarandes ålder i bägge grupperna låg mellan 88 - 55 år. 
 
Figur 15 Fråga 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 16 Fråga 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15

8
12

23

42

6

12

29

38
41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5

P
ro

ce
n

t

Nej ,instämmer inte alls ---------------- Ja, instämmer helt 

Fråga 2. Jag gavs möjlighet att ställa frågor om hanteringen av 
urinkatetern av vårdpersonalen på akutmottagningen  

Utskick juni 2017

Utskick oktober 2017

19 8 8 19 4612 12 12 24 41
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5

P
ro

ce
n

t

Nej ,instämmer inte alls ---------------- Ja, instämmer helt 

Fråga 1. Jag upplevde att jag fick tillräcklig information om 
urinkatetern och dess skötsel

Utskick  juni 2017

Utskick oktober 2017



30 

 

Figur 17 Fråga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fokusgruppsintervju akutmottagningen och primärvården  
 
Fokusgruppsintervjun med akutmottagningen och primärvården gav följande resultat (se bilaga VIII). 
Det saknades riktlinjer vem som ansvarade för vilken information. Det framkom också att information 
om kateterhanteringen direkt riktat till patienten var ett omvårdnadsområde med fokus på 
sjuksköterske- och undersköterskekompetens. Det medicinska ansvaret var tydligt relaterat till 
läkargruppen i fråga om uppföljning av läkemedelsfrågor, provtagning och fortsatt kateterbehandling 
via remiss vidare till primärvård eller urologspecialist. Det som distriktssköterskorna saknade var en 
egen remiss att arbeta utifrån med innehåll som mer beskrev patientens behov av katetervård och 
information ”Det är inte sällan dom står i väntrummet …jag skulle dra... det skulle dras en kateter 
…och nu har vi samma journalsystem så vi kan ju gå in och titta men upplevelsen att egentligen inte 
ha koll alltså …”.  
Även kontakt med andra stödfunktioner som hemtjänst eller att patienten var inskriven i 
hemsjukvården efterlystes då patienten kanske var dement eller hade annan kognitiv nedsatt förmåga 
att hantera en urinkateter. Men även kunskap om vem som gör vad i patientens hemsituation som en av 
sjuksköterskorna beskrev det ”Man tror man informerat hemtjänsten och ibland tror många att 
hemtjänsten är sjuksköterskan eller vårdgivaren som har det medicinska ansvaret”. Även stress i den 
akut uppkomna och för en del av patienterna helt nya situationen diskuterades.  Läkaren uttryckte 
”De flesta går hem, det räcker inte… Man har inte tid...om de har frågor… kanske lite stress.” Samtliga 
ansåg att en skriftlig information underlättar för patienterna …”den skriftliga informationen tycker jag 
är JÄTTEVIKTIG eftersom när man får en kateter första gången, det är ganska traumatiskt”. Även 
uppföljningen där läkaren i gruppen uttryckte oro över att inte nå fram ”Jag brukar skriva ett brev, dom 
gamla jag menar 80–90 år gamla…. ett brev som kan läsa hemma ...jag tror inte dom kommer ihåg 
allting vi säger.”  
 
Gällande fråga om informationskompetens beskrev gruppen att man saknade bra IT-stöd som 
kommunicerade med varandra i syfte att hitta rätt information på ett snabbt och säkert sätt. Även IT-
baserade kunskapsstöd efterlystes ” … och sen det här då med att följa upp, finns det nån rutin...jag 
menar jag har kollat upp på VISS.nu och jag såg att det inte finns nån rutin om när man drar ut 
katetern och om man ska följa upp patienten”. Frågan om kompetensöverföring då omsättningen av 
personal framför allt på sjuksköterskesidan var hög diskuterades där ny personal måste läras upp och 
förstå komplexiteten då patienten lämnar sjukhuset med en kateter. En av distriktssköterskorna 
uttryckte ”Därför att informationen inte går fram till alla och vi byter personal och det är resursteam 
och ja, det är timvikarier och det är allt. Inga rutiner…vi har försökt att införa rutiner men det är 
svårt”. Materialförsörjning var också en viktig fråga man tog upp. Vem bar ansvaret för att patienten 
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fick med sig rätt material hem för att kunna sköta katetern? En av distriktssköterskorna brukade ge 
rådet till patienten ”Det är viktigt att närmsta vardag, vänd dig direkt till vårdcentralen… inte när 
påsarna är slut för det tar ju nån vecka innan man får de här nya påsarna med hemleverans om man 
fortsätta ska ha katetern”.  
 
Slutligen diskuterade man på vilket sätt uppföljningen av kateteravvecklingen borde ske på 
vårdcentralen. Man var överens om att använda modern teknik i form av ultraljudsskanning för att på 
ett säkert sätt kontrollera att blåstömningen fungerade efter kateterdragningen men var medveten om 
att inte alla vårdcentraler ansåg sig ha råd att köpa in en sådan. Man var också överens om att undvika 
infektioner och smärtupplevelse hos patienten med att kontrollera att blåstömningen fungerade via 
kontroll med kateter. Samtidigt som risken att inte kontrollera alls kunde medföra att patienten blev 
tvungen att återigen uppsöka akuten med en ny urinretention och risk för en övertänjd urinblåsa.   
 
 
Fokusgruppsintervju akutmottagningen  
 
I analysen av intervjun med akutmottagningens personal i november framkom tre områden som rörde 
patientinformation, ansvarsfördelning inom teamet på arbetsplatsen och kompetens och 
kunskapsöverföring (se bilaga IX). Initialt diskuterade gruppen patientinformation och vem som 
ansvarar för vilken information. En betydande faktor var tiden som inte gav möjlighet att informera och 
säkerställa att patienten förstått informationen. En deltagare berättade om en patientkategori som var 
extra svår… ”Det visade sig att både patienten och frun hade alzheimer och vi ville att han skulle 
komma till vårdcentralen så snabbt som möjligt för uppföljning”.  
 
Gruppen diskuterade delegeringsfrågor och hur arbetsinsatserna fördelades ställt i skenet av ett snabbt 
patientomhändertagande. En av deltagarna uttryckte följande: ” Dom (patienterna, förf.´s anm.) som 
vi vet så är det ju snabb koll med bladderscan, är det över 400 ml så sätts det en kateter. Dom som 
kommer hit har ju över 1000 ml tycker jag så är det inte så mycket att snacka om så är ju det akuta 
problemet löst och så…”.  
 
Om patienten inte var känd dök andra problem upp där en av läkarna sa ”Men dom har man inte ens 
skannat, dom har ont i magen, och så lyckas dom lämna ett urinprov och sen blir dom sittandes i 
väntrummet och fortfarande har ont i magen och det är dom som kommer till mig och det är först jag 
som ställer diagnosen eftersom varför skulle dom ha skannat dom?” Det fanns alltså olika 
uppfattningar om patientgruppen och hur man tar hand om patienten som har oklara symtom. Det 
saknades tydliga riktlinjer eller så valde man att inte följa dom av orsaker som tidsbrist eller de normer 
som rådde.  
 
Kompetens var också ett ämne som diskuterades och där arbetsformen kunde vara en bidragande orsak 
till att man är osäker i sin roll som framför allt sjuksköterska. Kunskapsöverföring saknades ansåg 
sjuksköterskan i gruppen. ”Vi kanske har skapat problemet åt oss själva sen vi började med 
modularbetet. Där vi inte längre har sjuksköterskor som inte är särskilt proaktiva. Eller särskilt 
bekväma i att fatta egna beslut och prioritera sina egna idéer där man litar väldigt mycket på läkaren 
i vårdlaget och frågar den hela tiden hur saker och ting ska gå till”. Det fanns också tecken på att man 
inom arbetsgruppen inte visste hur ansvarsfördelningen såg ut och vem som ansvarade för vad. 
Undersköterskan i gruppen uttryckte; ”Vem ska fortsätta med informationen då jag bara går in och 
sätter kateter? Måste man veta… ska jag stanna kvar och ge informationen? På ortopeden är det är 
enklare då det är min patient. Vi behöver få veta vem ska ge informationen i vårdlagen”.   
 
 
Dokumentation av delgiven patientinformation i journal 
 
Ett av resultaten i studien (se fig. 18) där andelen patienter som fått dokumenterad delgiven information 
om kateterbehandling i sin journal visade på ett försiktigt positivt resultat.  
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Figur 18 P-chart gällande andel dokumenterad given patientinformation i journal  
 

 
 
 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion förbättringsarbete  

 
Det akuta omhändertagandet av patienter med urinretention är en åtgärd som dagligen inträffar på 
Stockholms storsjukhus. Det är också ofta starten på en vårdkedja som löper genom flera vårdgivare där 
ett tydligt definierat omhändertagande är en förutsättning för att skapa trygghet och säkerhet för 
patientgruppen som många gånger är äldre. I Stures fall, som inte på något sätt är unikt, är det av 
yttersta vikt att göra rätt från början för att undvika allvarliga komplikationer längre fram i vårdkedjan. 
Tidigare kvalitetsmätningar har också visat att områden som information och delaktighet kan förbättras 
 
Syftet och målet med förbättringsarbetet var att förbättra omhändertagandet av patienter som söker 
akutvård med urinretention samt öka säkerheten under och efter kateterbehandling. Resultatet av 
personal- och patientenkäten gav insikter om att det fanns en eller flera faktorer som kunde påverka 
omhändertagandet av patienten på akutmottagningen. Oftast träffade patienten en sjuksköterska 
och/eller en undersköterska i den första bedömningen då patienten inte anlände som larmpatient med 
hög prioritet. I många fall fick patienten efter genomfört ultraljud av blåsvolymen en kateter som första 
åtgärd. Sjuksköterskorna med längre erfarenhet och/eller utökat ansvar inväntade inte alltid 
läkarordination vilket är ett avsteg från regelverket. Man uppgav stress som en orsak men också att man 
ville bidra med ett snabbt omhändertagande utifrån patientens många gånger smärtsamma symtom. En 
annan aspekt är att ju längre tid urinretentionen pågår desto större är risken för att en permanent 
blåsövertänjningsskada uppkommer (48). Kanske skulle en riktad utbildningsinsats med påföljande 
delegeringsförfarande för sjuksköterskorna att sätta kateter utan läkarordination vara en lösning (49)? 
Katetriseringen skulle då utföras som en rutin med fastställda kriterier vilket skulle kunna medföra 
förbättring för patienten med minskad väntetid och även minska stressen på arbetsplatsen med att 
invänta ordination. I dagsläget följs heller inte alltid det totala ordinationsförfarandet då ansvaret för 
val av katetertyp, storlek och material förläggs på sjuksköterskan.  

UCL=0,50086

LCL=0,0

CEN=0,22674

UCL=0,89376

LCL=0,11923

CEN=0,50649

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
1

6
-1

0
-0

1

1
6
-1

1
-0

1

1
6
-1

2
-0

1

1
7
-0

1
-0

1

1
7
-0

2
-0

1

1
7
-0

3
-0

1

1
7
-0

4
-0

1

1
7
-0

5
-0

1

1
7
-0

6
-0

1

1
7
-0

7
-0

1

1
7
-0

8
-0

1

1
7
-0

9
-0

1

1
7
-1

0
-0

1

1
7
-1

1
-0

1

Start utdelning
uppdaterad
patientinformation

Start utdelning 
befintlig  
patientinformation

Start utdelning
uppdaterad
patientinformation

Start utdelning 
befintlig  
patientinformation

Andel patienter som erhållit patientinformation med dokumentation i journal 



33 

 

   
 
Personalenkäten visade också att det fanns en osäkerhet i hur ansvarsfördelningen fungerade i 
omhändertagandet av patienten då det gällde information om behandlingen och hur katetern skulle 
skötas. Orsaken till att patienterna inte fick den information som de efterfrågade förklarade man att det 
var ont om undersökningsrum och tid att ge informationen på ett kvalitativt sätt. Det saknades till viss 
del också insikt hos personalen om vad som hände då patienten återvände till hemmet för att fortsätta 
behandlingen som för många patienter var helt ny situation. Akutpersonalen visste inte hur 
omhändertagande såg ut i primärvården där bl.a. den fortsatta försörjningen av urinpåsar och stöd till 
viss del var helt okänd. Under utbildningstillfällena för omvårdnadspersonalen kom därför frågan om 
patientens behov av kunskap om katetern att få ett extra fokus men även hur kontakten med 
primärvården kunde utvecklas. Med tanke på att det också finns anställda distriktssköterskor på 
akutmottagningen finns kunskapen om fallgropar och vad ett överförande av information bör innehålla 
både för patienten och för mottagande enhet i primärvården (50).  
 
Läkargruppen ansvarade för den del som handlade om det medicinska omhändertagandet dvs. 
utredning och beslut om uppföljning av behandlingen. Överföringen av information till primärvården 
var en vital del som under projekttiden kom att resultera i en standardiserad remissmall utvecklat av en 
av ST-läkarna. Några i läkargruppen ansåg också att vana undersköterskor bidrog med trygghet i 
omvårdnaden och gav patienten bra information vilket gav trygghet inför utskrivningen. En av läkarna 
uttryckte att sjuksköterskorna/undersköterskorna borde kunna skicka en egen remiss till patientens 
distriktssköterska för kännedom om vilken omvårdsplanering som patienten var i behov av vilket skulle 
kunna ge en tryggare informationsöverföring och säkra att patienten fick rätt uppföljning.  
 
Ofta var läkaren den person som sist såg patienten innan hemgång och det avslutande samtalet rörde 
nästa alltid den medicinska behandlingen och kateteravvecklingen hos primärvården, inte hur patienten 
skulle klara av att sköta katetern i det dagliga livet. Hela arbetsgruppen efterfrågade bra skriftlig 
information att ge patienten i handen men man var mer osäker på hur patienten hade uppfattat 
informationen och om patienten verkligen förstått. Man hade heller inte hört talas om tekniken att 
säkerställa given information med att be patienten återberätta (18, 40). Under utbildningstillfällena 
diskuterades upplägget hur informationen skulle bäst komma patienten till nytta och ett förslag om att 
direkt efter katetriseringstillfället ge patienten broschyren för att sen återkomma inför hemgång och då 
säkerställa att patienten förstått.  De flesta var överens om att informationen skulle ges när katetern var 
satt och patienten mådde bättre för att då bättre kunna ta in informationen, både muntligt och skriftligt. 
 
Patienternas åsikter och önskemål om den fortsatta behandlingen var yttersta viktiga då syftet med 
projektet innefattade hela kateterbehandlingen och uppföljningen. Patienternas kommentarer och 
önskemål i patientenkäten om olika praktiska förbättringar bidrog till utformningen av den skriftliga 
informationen. Flertalet patienter var dock nöjda med behandlingen även om man hade åsikter om 
förbättring i den öppna frågan. Det var också värdefullt att några patienter kunde bidra till 
korrekturläsningen av broschyren där bl.a en sida om egna anteckningar lades till. Innehållet i 
patientbroschyren baserades till stor del sig på vad man upplevt saknades i form av material och stöd i 
uppföljningen av behandlingen.  Däremot var det svårare att diskutera bristande bemötande och en 
stressig miljö i arbetsgruppen som några av patienterna hade uppgett som ett problem. Patientgruppen 
som ofta var äldre hade kanske inte varit van att göra sin röst hörd och då om ett ämne som kunde vara 
känsligt och laddat. Då krävdes det en extra lyhördhet hos personalen att uppfatta problem i det 
närmaste outtalade och kunna skapa trygghet hos patienten. Det hade också varit värdefullt att haft med 
en patient i projektgruppen under hela projekttiden. Med facit i hand hade det då behövts tydligare 
beskrivning vad patientmedverkan skulle gå ut på vilket hela projektgruppen kunde haft nytta av.   
 
Resultatet från mätningarna gällande återbesök inom 30 dagar gav ingen tydlig indikation på förbättring 
efter projektstarten (se fig. 14). Troligen krävs det en längre tids mätningar då förändringar i arbetssätt 
tar ofta längre tid att ändra. Mätningar bakåt i tid hade kanske kunnat ge en tydligare indikation att 
ställa i jämförelse med dagens mätningar. Däremot kan en förklaring till den ökning som uppmättes i 
juli ge en förklaring till minskad sjuksköterskekompetens gällande äldreboenden och sjukhem vilket 
också journalgranskningen visade. Fler patienter med kronisk kateterbehandling sökte då med 
kateterstopp samt där man inte kunnat sätta en ny kateter på boendet.  Patienten skickades då in till 
akuten för åtgärd. Det blev extra kännbart då den patientgruppen ofta var sjukare och även ibland hade 
en kognitiv svikt vilket gjorde att arbetsbelastningen ökade för akutpersonalen. För patienten kunde 
detta medföra en lång vistelsetid på akuten innan utskrivning till hemmet.  
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Resultatdiskussion studien 

 
Syftet med studien var att identifiera områden på en akutmottagning som påverkar omhändertagandet 
av patienter med urinretention inför behandling med urinkateter i hemmet. I arbetet med att nå fram 
till ett resultat användes det som Backman (38) beskriver som breda och ibland diffusa formuleringar 
som under arbetet med datainsamlingen har allt tydligare fått en mer distinkt formulering. Resultatet 
från fokusgruppsintervjun med akutmottagningen och primärvården i augusti gav efter analys en 
indikation om de områden som ansågs mest avgörande vilka var informationsöverföring och 
omhändertagandet av nästa vårdgivare efter akutbesöket. Det förstärktes av svaren från patientenkäten 
där patientens planering kunde se väldigt olika ut beroende på vem som gav informationen på 
akutmottagningen och vilka beslut som togs gällande uppföljning. Informationsöverföringen till 
primärvården skedde i de flesta fall med en remiss via journalsystemet med olika rekommendationer 
om exempelvis behandlingstid för vilken det ibland saknades grundläggande urologisk kunskap 
exempelvis då stora blåsvolymer uppmätts. Läkargruppen efterlyste också en standardiserad remiss i 
syfte att underlätta arbetet men även som stöd i ett korrekt urologiskt omhändertagande vilket också 
framkom i intervjun med primärvården. Det framkom även att skillnader mellan olika vårdcentralers 
arbetssätt också spelade en avgörande roll.  Det handlade oftast om när patienten kunde få tid för 
avveckling av katetern och om katetermaterial kunde erhållas i lagom mängd och om patienten kunde 
erbjudas rätt kunskap om handhavande av katetern. Primärvårdens kunskapsstöd VISS.nu gav viss 
information (43) men inte fullständigt vilket gav önskemål om en utveckling av detta. 
 
 Resultatet från intervjun blev ytterligare en förbättringsåtgärd då ett standardiserat hemgångskit 
innehållande skriftlig information och kateterpåsar för dag- och nattanvändning gjordes iordning till 
varje patient som skrevs hem.  
 
Grundläggande kompetens om kateterbehandling var det område som identifierades i 
fokusgruppsintervjun i november då projektet pågått under nästan ett år. Frågor om katetersättning 
diskuterades där det framkom önskemål om mer kateterkunskap, träning och råd vid komplicerade 
situationer. Samtidigt pågick ett SÖS-övergripande projekt där undersköterskorna kunde via en 
utbildningsplattform träna sina kunskaper och senare få personlig delegering i katetersättning.  
Kunskap om katetern som sattes av både undersköterskor och sjuksköterskor men där huvudansvaret 
för patientens omvårdnad låg på sjuksköterskan behövdes kontinuerligt uppdateras ansåg man. 
Erfarenhet och kompetens varierade men också hur man förhöll sig till riktlinjer och rutiner. Någon 
framhöll att var det tillräckligt bråttom så brydde man sig inte om att exempelvis att följa 
hygienföreskrifterna vid katetriseringen. Detta kunde förstås bidra till ökad risk för komplikationer som 
exempelvis infektioner då patienten återvänt till hemmet samt bidra till i vissa fall återinläggning. En av 
sjuksköterskorna framhöll också att det nya sättet att arbeta i team som införts under föregående år på 
akutmottagningen påverkade framför allt de nya sjuksköterskorna och deras utveckling. Sjuksköterskan 
ansåg att handledning av en senior sjuksköterska var en betydande faktor för yrkesutveckling som nu 
ibland saknades och därför gjorde det svårare för de nya sjuksköterskorna i deras nya profession.  
 
Patienternas upplevelse av delaktighet under projektet gav inga större förändringar i svaren från 
patientenkäten mellan juni och november. Drygt hälften upplevde att de kunnat ställa frågor där svaret 
motsvarar NPE 2016 (14).  Möjligen kan en liten förbättring ses men en fortsätt mätning skulle kunna 
ge en tydligare indikation. Mest påtagligt upplevde flera vara de praktiska problemen med katetern och 
också oklarheterna kring att få tid hos nästa vårdgivare.   
 
Resultatet från mätningen av andel patienter som erhållit patientinformation med dokumentation i 
journal gav i augusti signal om en ökning vilket möjligen kan förklaras av att den nya broschyren 
samtidigt publicerades och blev tillgänglig (se fig. 18).  
 

 
Metoddiskussion förbättringsarbetet 
 
Under förbättringsarbetet användes flera olika verktyg såsom 5-P-modell, PDSA-cykler och 
värdekompassen. Dessa gav en struktur och i projektgruppen en förståelse för genomförandet. Vid 
projektstarten behövdes information om hur omhändertagandet av patientgruppen såg ut från en större 
del av arbetsgruppen vilket Ishikawadiagrammet  (4) delvis gav svar på. Analysen gav som en biprodukt 
också en förståelse för vad projektets idé var. Förbättringsarbetet utfördes till stor del med PDSA-cykler 
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där resultaten användes i nästa PDSA-cykel exempelvis där patienternas och personalen svar från 
enkäten bidrog till utformningen av informationsbroschyren. Då författaren inte var anställd på 
akutmottagningen fördes en stor del av dialogen via projektgruppen gällande det vardagliga arbetet. 
Kommunikationen med den stora arbetsgruppen var under hela projektet en utmaning där 
övergripande informationskanaler som veckobrev, mail och informationsfilmen utlagda på intranätet 
var de möjligheter som stod till buds att föra ut bl.a. resultaten av förbättringsarbetet. Diskussioner 
gällande utbildningsinsatsernas upplägg skedde med cheferna framförallt gällande 
omvårdnadspersonalen och upplevelsen var att man ansåg projektet viktigt och tid för utbildning 
skapades i samråd. Dialogen med läkargruppen var inte lika frekvent vilket kan ha påverkat resultatet 
negativt. Den stora arbetsgruppen gjorde att var det svårt att nå ut till samtliga vilket visade sig vid 
fokusgruppsintervjun med akutpersonalen då två deltagare inte kände till att projektet pågick.  
 
 
Patientgruppen som användes vid mätningen återbesök inom 30 dagar innehöll till skillnad från 
exempelvis enkätutskicket samtliga patienter som sökte med urinretention men även med ytterligare 
två diagnoser som relaterade till urinretention. Diagnoskoden R339 fanns alltid med i mätningen för att 
relatera till syftet som figur 17 visar. Mätningarna visar antal återbesök vilket i vissa fall har utgjorts av 
en patient med ett flertal urinstopp men även komplikationer i högre grad. Jag har valt att visa med 
samtliga återbesök ett verkligt förlopp av problemet. Mätningen visar även ett förhöjt antal sökande 
under sommarmånaden juli vilket troligen kan förklaras av semestrar och ett förändrat kompetensläge 
hos personalen inom primärvården, hemsjukvården och hemtjänsten.   
 
 

Metoddiskussion studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet med studien var att identifiera områden på en akutmottagning som påverkar omhändertagandet 
av patienter med urinretention inför behandling med urinkateter i hemmet. Studien genomfördes som 
en fallstudie med induktiv ansats vilket gav möjlighet till att fokusera på processen och i den kontext 
arbetet utfördes (51). Fallstudien beskrivs av Backman (38) som tillämplig i ett försök att beskriva ett 
vardagligt problem i ett komplext system. Upplägget beskrivs i tabell 2.  
 
Enkäter användes för att undersöka patienternas åsikter om trygghet, delaktighet och information. 
Enkäter har som fördel att nå många med samma frågor. För att få en bredd av svaren valdes enkäterna 
att utformas med Lickertskala där skalsteg ger en större möjlighet tillvariation av svaret (52). Enkäten 
utformades med påståenden i tre av frågorna och en avslutande öppen fråga där respondenterna gavs 
möjlighet att uttrycka egna tankar vilket gav ytterligare en dimension och ett stöd i det vidare 
förbättringsarbetet. Enkäten var på svenska vilket kan ha påverkat svaren från patienterna med utländsk 
härkomst. Upplevelsen på akutmottagningen som hos vissa av respondenterna låg tre månader före 
enkätutskicket kan ha påverkats av tidslängden. Även omhändertagande i primärvården som i många 
fall låg nära akutbesöket i tid kan ha påverkat upplevelsen på akutmottagningen och därför kan svaret 
ha varit missvisande. Här skulle ett snabbare och mer kontinuerligt utskick av enkäten med samma 
tidsintervall efter besöket kunnat ge en rättvisare bild. Någon fråga ställdes ej heller om patienten hade 
stöd i hemmet av närstående vilket kunde ha påverkat svaret. För att få en tydligare bild av patientens 
upplevelse skulle en intervju troligen ha kunnat ge ett mer uttömmande och rättvisare svar. Förfrågan 
om kommentarer i utkastet till broschyren kunde ha ställt till fler patienter men tiden tillät inte detta 
varför endast fem patienter fick fråga om granskning.  
 
Fokusgruppsintervjuerna som skedde vid två tillfällen i personalgruppen gav svar på inom vilka 
områden som påverkade omhändertagandet av patientgruppen. Intervjuerna var också ett mer 
djupgående alternativ till personalenkäten där flexibiliteten och möjligheten att följa upp en kommentar 
var värdefulla (53). Intervjuerna som var semistrukturerade med tre förutbestämda 
diskussionsområden utvecklades under samtalet men där tidsåtgången påverkade en mer djupgående 
analys negativt. Att samla olika personalkategorier i ett gemensamt möte gav insikt om att vara tydlig 
gällande syftet och att använda en klar mötesstruktur. Det var en fördel att använda samma 
intervjuledare som hade en förkunskap om området vilket bidrog till fördjupning av vissa frågor. 
Intervjuerna kunde ha bestått av fler personer för att få en mer fulminant bild. Det spelade också en 
betydande roll att en av läkarna i gruppen var under pågående utbildning vilket gav en dynamik i 
diskussionen med den mer erfarne sjuksköterskan och undersköterskan. 
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 Som motvikt och för att få en mer rättvis bild av patientgruppen skulle också här en intervju varit 
värdefull. En fokusgruppsintervju hade också kunnat ge en jämförande bild av personalens uppfattning 
om olika områden för ett förbättrat omhändertagande. Analysen av intervjun som genomfördes av 
författaren. 
 
 
Mätningarna av dokumentationen i journal av andel given information visade på en förbättring då fler 
patienter fick information. Dock är måttet inte representativt kvalitativt sett dvs. det ger inte svar på 
informationens innehåll, på vilket sätt informationen har delgivits patienten och om återkoppling skett 
på ett kvalitativt sätt.  
 

Slutsatser  
 
Att genomföra ett förbättringsprojekt på en akutmottagning behöver få ta tid för att finna de 
förbättringsområden som bäst påverkar omhändertagandet av patienter med urinretention. Ett 
förbättringsarbete som utförs på en större arbetsplats behöver också tid för att genomförandet ska vara 
genomförbar. Projektet har visat att arbetet över tid har medfört att nya områden för förbättring har 
identifierats vilket varit en positiv kompetent i projektet. Personalenkäten visar att det delvis råder 
tveksamhet i arbetsgruppen kring rutiner och ansvarsfördelning vilket teamarbetet bör ges möjlighet att 
utveckla framgent för att öka säkerheten kring patienten.   
 
Utbildningsinsatserna för sjuksköterskor och undersköterskor har också bidragit till förbättringar 
exempelvis det hemgångskit som skickats med patienten hem och medfört en tryggare övergång till 
hemmet. Det är av vikt att utbildningsinsatser även når läkargruppen och att utbildningsinsatser görs 
kontinuerligt då personalomsättningen är hög. Förslag om delegering av katetersättning för 
sjuksköterskor har också förts vilket är en fråga för fortsatt diskussion.  
 
Via svaren på patientenkäten har kunskap om patienternas behov bidragit till både utvecklingen av 
informationsbroschyren men även bemötandet där en ökad förståelse av patienternas behov har 
framkommit. Detta har verifierats i patientjournalen vilket möjliggjort för nästa vårdgivare att ta del av 
vid uppföljning av kateterbehandlingen.  
 
Behovet av fortsatt forskning är framför allt relaterat till dialogen mellan vårdgivare och patient. 
Patientinformation behöver utvecklas mer till att innefatta kärnvärden som återkoppling, involvering 
och acceptans. Vidare kan patientundervisning utformas med hjälp av standardiserade former till att 
också passa in på en arbetsplats som akutmottagningen. Här ges på ett enkelt och effektivt sätt via 
samtalsmetoden ”Förstå mig rätt” möjlighet till delaktighet, eget beslutsfattande och tillgodogörande av 
information i dialogen mellan patient och vårdgivare. 
 
Slutligen behöver informationsöverföring och kunskapen hos primärvården stärkas ytterligare där nu 
uppdatering av området urinretention kommer att föreslås till kunskapsstödet VISS.nu under 2018. 
Frågan har också väckt intresse hos nationella 1177 Vårdguiden samt Vårdhandboken. 
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      Bilaga II 

 
 
 
 
 
SWOT-analys 
 
 

 
 

 
Positiva faktorer 

 
Negativa faktorer 

 
 
Interna faktorer 

Styrkor 

 Arbetslaget gör den första 
bedömningen och startar 
behandling 

 Samarbete med BDC 
(BildDiagnostisktCentrum) 

 Tydlig personalfördelning i 
arbetslag med 
flödesansvariga 

 Känd patientkategori 

Svagheter 

  Flera uppger att de delvis 
saknar grundläggande 
kateterkunskap 
 Otydlig uppföljning av 
patienter med 
urinretention 
 Stressig arbetsmiljö 
 Lokalerna ej 
dimensionerad för det 
ökade patientflödet 

 
 
Externa faktorer 
 
 

Möjligheter  

 Väldefinierat uppdrag av 
SLL 

 Centralt läge i Sthlm 
 Fast patientflöde 
 Byggnation av ny 

akutmottagning pågår 
 Aktualiserad 

patientinformation 1177 
ang. prostataförstoring  

Hot 

 Enligt NPE är siffrorna låga 
ang.  information och 
delaktighet 

 Hög personalomsättning 
 Patientflödet ökar och 

väntetiderna förlängs 
 Återinskrivningar  
 Infektioner och andra 

risker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Bilaga III 

 
 



43 

 

Bilaga IV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

Bilaga V 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



45 

 

      Bilaga VI 

Analys personalenkät akutmottagningen  
 
Fråga 6 Vad tycker du fungerar bra gällande patienter med urinretention angående egenvård och 
uppföljning av kateterbehandling i hemmet? 
 
Fråga 7 Vad tycker du skulle kunna göras bättre för patienter med urinretention angående egenvård 
och uppföljning av kateterbehandling i hemmet? 
 

 
 
Tema information 

 
Undersköterska = usk 
Sjuksköterska=ssk 
Läkare= läk 

 
Kommentar 

 
Personalkategori 

 
Info.bladet är bra 

 
usk 

 
 
Skriftlig patientinformation för de olika fall som kan förekomma. Dvs 
öppen, tömningsintervall mm 

 
 
 
läk 

 
Färdig skriftlig information att ge. 

 
läk 

 
Den skriftliga informationen som skickas med patienten hem är mkt bra 
och lätt förståelig. Att pt uppmanas att själv kontakta VC fast det har 
skickats en remiss är bra då det ibland kan glömmas bort att kallas från VC 
för uppföljning 

 
 
 
 
ssk  

 
Jag kan bara bedöma patienter utifrån de jag själv handlägger. De nya 
broschyrer som vi har tillsammans med tydlig information om 
uppföljning/avveckling av KAD är bra 

 
 
 
ssk 

 
Vi har en folder som enkelt förklarar vad en KAD är och vad det innebär. 
Den är lättförstådd 

 
 
ssk 

 
Att möjlighet finns till skriftlig information 

 
ssk 

 
Broschyren som man kan skicka med hem. 

 
ssk 

 
God information om skötsel 

 
ssk 

 
De får info muntligt om att söka VC/DSK för fortsatt uppföljning av 
katetern. Åter hit vid akuta besvär 

 
 
ssk 

 
Informationsblad för synskadade. 

 
ssk 

 
Bra att det finns patentinformation att dela ut. Men den borde finns på olika 
språk, samt uppdateras 

 
 
ssk 

 
Ordentlig och lättillgänglig info i skrift och med bilder. Tydlighet vart pat 
ska vända sej om besvär/problem uppstår 

 
 
ssk 

 
Skriftlig info som finns lättillgänglig så det inte kräver tid för läkaren att 
fylla i och dela ut. infobladet ska kunna utformas individuellt vad gäller 
antalet dagar KAD ska sitta och när blåsträning ska påbörjas. 

 
 
 
läk 
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Informationsöverföring 
 

 
Undersköterska = usk 
Sjuksköterska=ssk 
Läkare= läk 

 
Kommentar 

 
Personalkategori 

 
Att pt uppmanas att själv kontakta VC fast det har skickats en remiss är bra 
då det ibland kan glömmas bort att kallas från VC för uppföljning 

 
 
ssk 

 
Högst oklart, patienten söker till akutmottagning så fort besvär med kateter 
uppstår. Oftast inget förtroende för primärvården. 

 
 
ssk 

 
Vet ej, upplever ibland info miss o dålig uppföljning från VC 

 
ssk 

 
Beror helt på patient 

 
ssk 

 
Vet ej. Får ingen återkoppling hur det gick i öppenvården. Kommer dock en 
del patienter tillbaka som haft det trassligt hemma. 

 
 
läk 

 
Ofta fungerar samarbetet med primärvården väl vid avveckling av KAD 

 
läk 

 
Jag tror inte att alla i vårdpersonalen ger rätt information och inte heller 
tillräcklig. Jag vet att jag gör det men jag har 10 år på nacken... 

 
 
ssk 

 
Har inte riktigt upp fattning om pat tycker att dom fått tillräcklig 
information från början 

 
 
usk  

 
Tycker det ska skrivas meddelade till distriktsköterskan på VC så de vet att 
patienten har fått Kad och sköterskan ska kontakta patienten se till att de 
följas upp. 

 
 
 
usk 

 
Att det skrivs en remiss till tillhörande VC/DSK så att pat. dagen efter kan få 
hembesök/tid på VC och då få en mer ingående genomgång av KAD i 
hemmet 

 
 
 
ssk 

 
Att vi i personalen (den patientansvariga SSK eller USK) ska ge ut foldern 
och även instruera muntligt till ALLA patienter som ska gå hem med KAD. 
Detta glöms ibland bort. Och även instruera närstående. 

 
 
 
ssk 

 
Att broschyrer finns tillgängliga och info ges till alla nya USK/SSK om 
rutinen. Borde även vara så att USK/SSK har en länk att "remittera" för 
kännedom till patientens DSK! 

 
 
 
läk 

 
 

 
 
Tema kunskap och kompetens 

 
Undersköterska = usk 
Sjuksköterska=ssk 
Läkare= läk 

 
Kommentar 

 
Personalkategori 

 
När erfaren undersköterska finns till hands (i stort sett alltid) får patienten 
bra information både muntligt och skriftligt samt rätt utrustning med hem. 

 
 
läk 
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Tema kunskap och kompetens 

 
Undersköterska = usk 
Sjuksköterska=ssk 
Läkare= läk 

 
Kommentar 

 
Personalkategori 

 
Jag är van och vet vad jag ska informera om 

 
usk 

 
Vet inte då jag bara träffar dem när dom går från akuten, vad som händer 
sen och i vilken mån de gör som de blivit lärda är för mig oklart.  

 
 
ssk 

 
När erfarna uskor handlägger fungerar det bra. Ofta saknas broschyrer eller 
man vet inte var de finns i lager att dela ut. 

 
 
läk 

 
Snabb behandling efter ankomst. 

 
ssk 

 
Jag skulle vilja veta om pat. fortfarande ska stänga av kat. och träna upp 
blåsan efter ngr dagar som förut. En del pat. som återkommer med 
urinstopp så fort kat. har dragits har inte tränat upp urinblåsan utan den 
har varit öppen hela tiden 

 
 
 
 
usk 

 
Alla kan inte sätta KAD och kan inte informera på ett korrekt sätt 

 
usk 

 
Utbildning/workshops på överlappningstid för att säkerställa att alla 
patienter får en individanpassad lämplig information vid kateterbehandling 

 
 
ssk 

  
Att det finns standardiserade riktlinjer för all personal att följa så att det 
säkras att patienterna får likvärdig information oberoende om vem som 
jobbar just det passet. Att all personal har kunskapen om basal egenvård 
samt hur uppföljning går till på VC. Att personalen vet vart patienten ska 
vända sig om det är något fel på katetern eller påsen, så pt slipper åka till 
akuten i onödan. 

 
 
 
 
 
 
ssk 

 
Information skall ges muntligen och jag vet att det finns blanketter för 
information som skall ges ut. Ibland är det dock så mycket ny personal att 
alla inte är helt informerande om möjlighet till informationsvägar att ge 
patienterna. oftast skickar vi hem patienter med endast en kadpåse att klara 
sig med tills dess att uppföljningen sker hos dsk/ VC. Fler påsar skulle 
kunna finnas att skicka med patienter. 

 
 
 
 
 
 
ssk 
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Bilaga VII 

 
 

 
 

Patientenkät om information och delaktighet gällande 
kateterbehandling vid akut urinstopp 

 
Här nedan följer några påståenden och frågor om ditt besök på Södersjukhusets 
akutmottagning gällande behandlingen med urinkateter. Markera den cirkel med 
motsvarande siffra på skalan som passar din upplevelse bäst.  
Enkäten pågår fram till den 30 juni 2017 
 Födelseår: .....................................  

1. Hur väl stämmer följande påstående? 
Jag upplevde att jag fick tillräcklig information om urinkatetern och dess skötsel.  
 
Nej, instämmer inte alls    Ja, instämmer helt 

 

                   
                   1    2                          3                            4                      5 

  

2. Hur väl stämmer följande påstående? 
Jag gavs möjlighet att ställa frågor om hanteringen av urinkatetern av vårdpersonalen på 
akutmottagningen. 

 
Nej, instämmer inte alls    Ja, instämmer helt 

 

                   
                  1    2                          3                            4                      5 

   

3. Hur väl stämmer följande påstående? 
Jag kände mig trygg inför hemgång gällande information om uppföljning av 
kateterbehandlingen hos nästa vårdgivare. 
 

Nej, instämmer inte alls    Ja, instämmer helt 
 

                   
                   1    2                          3                            4                      5 

 
Vänligen vänd på bladet! 
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4. Har du några andra synpunkter och/eller saknar du något som rör 
kateterbehandlingen efter ditt besök på akutmottagningen? 

 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 ...........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga VIII 
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Bilaga IX 
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Bilaga X 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 


