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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kvarvarande katetrar är vanligt förekommande i vården och det finns en 

mängd olika anledningar till att patienter ordineras dessa. Oftast sker 

ordinationen i samband med problem eller sjukdomar i urinvägarna. Med 

kvarvarande katetrar följer även en del komplikationer. Somliga 

komplikationer uppstår på grund av den teknik som används vid 

katetersättningen. 

 

Syfte:  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patientens upplevelse av att 

leva med en kvarvarande kateter.  

 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts i denna studie. Tio stycken resultatartiklar 

söktes fram, nio var kvalitativa och en var kvantitativ och de har sedan 

analyserats och tolkats för att sedan tematiseras. Artiklarna har hämtats från 

databaserna CINAHL Complete, PubMed och Psyc Info. 

 

Resultat:              Resultatet beskrivs i två teman som presenterar skillnaderna mellan negativa 

upplevelser och positiva upplevelser. Resultatet visar att katetern kunde 

upplevas som ett hinder i vardagen och ofta upplevde deltagarna smärta, 

som vid urinvägsinfektion, oro eller obehag vid läckage och blockage. 

Självbilden och sexualiteten kunde förändras då vissa deltagare inte längre 

upplevde sig själva som kvinnliga eller manliga. Några deltagare upplevde 

även en positiv förändring i livet då de menade att katetern bidragit till en 

ökad frihet och trygghetskänsla. 

 

Diskussion: Metodens styrkor och svagheter bearbetas i metoddiskussionen. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet med vårdvetenskapligt material 

och valda delar av Katie Erikssons omvårdnadsteori som belyser lidandet. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, kvarvarande kateter, patientens upplevelse   



 
 

 
 

 

 

Abstract         

 

Background: Indwelling catheters are common in health care and there are multiple 

causes why patients get them prescribed. The most common reasons for the  

prescription is of difficulties and or diseases in the urinary tracts. Indwelling 

catheters are also an cause of complications like infections, pain or other 

catheter problems. 

 

Aim: The aim of this study was to explore the patient's experience of living with 

an indwelling catheter. 

 

Method: A literature review was conducted. Ten scientific articles were analyzed, 

interpreted, nine were qualitative and one was quantitative and then 

categorized into two themes. The articles were found from the databases 

CINAHL Complete, PubMed and Psyc Info. 

 

Results: The result presents two themes which represents the differences between the 

negative and the positive experiences from the patients. The result described 

that urinary catheter became an obstacle in the everyday life and were often 

the reason to urinary tract infection, anxiety, discomfort under leakage or 

blockage. The patients self-image and sexuality could sometimes change 

since some of the patients did not experienced themselves as the person they 

used to be before they got the urinary catheter. Some patients experienced a 

positive change in their life because they felt that the catheters contributed 

them with a sense of security and freedom. 

 

Discussion: The method's strengths and weaknesses are processed in the discussion. The 

result discussed articles and selected parts of Katie Eriksson nursing theory 

that highlights the suffering. 

 

Keywords: Literature review, indwelling catheter, patients experience  
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Inledning 

Vi har valt att belysa patientens upplevelse av att leva med en urinkateter. Under våra olika 

verksamhetsförlagda utbildningar upplevde vi att patienter ofta blir ordinerade urinkatetrar.  

Vi upptäckte att i samband med kvarsittande urinkatetrar uttryckte patienter att problem 

medföljde katetern och det fanns en bristande kunskap hos vårdpersonal. Vi upplevde att 

komplikationer var något patienter med kvarvarande katetrar ofta blev drabbade av. Detta 

väckte ett intresserade av att fördjupa oss i ämnet kvarvarande kateter. Vi tyckte att det var 

viktigt att belysa patientens upplevelse av att leva med en urinkateter, då vi upptäckt att det 

fanns brister kring kateteranvändningen. Vi ville även veta mer om sjuksköterskans funktion i 

förhållande till kateteranvändning.  

 

Bakgrund 

Anledningen till att en kvarvarande urinkateter ordineras kan variera, men ofta finns problem 

med elimination av urin eller sjukdomar hos patienten vilket Ericson och Ericson (2008) 

beskriver. Dessa problem och sjukdomar kan vara prostatacancer, svårigheter med 

vattenkastning, andra skador och trängningar i urinvägarna. En kvarvarande kateter kan 

orsaka smärta och lidande hos patienten.  

 

Suprapubisk och Uretralkateter samt katetersättning  

Enligt Lauritzen (2015) ska en katetersättning via urinröret ordineras från läkare och 

kateterisering utförs av sjuksköterskor eller undersköterskor. Metoden som används vid 

katetersättning är en ren metod, men katetern skall fortfarande hållas steril och förvaras i 

sterilförpackning. Katetern är gjord av hydrogelbelagd latex eller helsilikon. Katetern 

förs in i patienten genom urinröret med hjälp av en pincett och lokalbedövning används. 

När katetern är införd i urinblåsan kopplas en uppsamlingspåse till katetern som skall 

hållas under blåsan, vanligtvis i en benficka som fixeras på benet. En suprapubisk 

urinkateter har samma funktion som en uretralurinkateter, nämligen att hjälpa blåsan att 

tömmas på urin. Den har dock en annan lokalisation på kroppen.  

En suprapubisk kateter placeras i urinblåsan genom bukväggen, enligt Lauritzen 

(2015). Ingreppet kräver kirurgi och metoden som används är steril. Katetern kan vara en 

envägskateter eller tvåvägskateter och det är samma typ av kateter som används till 

urinröret. När en suprapubisk kateter skall bytas ut görs det första bytet på sjukhus, 

därefter kan bytet göras av en distriktssköterska i hemmet eller på vårdcentral. När bytet 
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ska ske beror på patientens upplevelse och tillverkarens anvisning för längsta 

användningstid eller när läkaren avgör att katetern bör bytas ut.  

 

Orsaker till varför patienter har kateter 

Chapple, Prinjha, och Mangnall (2013) har gjort en kvantitativ studie, de presenterar en tabell 

som motiverar varför vissa människor lever med en kvarvarande kateter. I denna artikel var 

störst användargrupp patienter med ryggmärgskada. Den näst största användargruppen var 

patienter med neurologiska tillstånd, som multipel skleros. Därefter följer de patienter som 

har problem med prostatan/cancer och patienter med urinretention. Den minsta 

användargruppen var patienter med endometrios i blåsan, livmodercancer (inkontinens efter 

strålbehandling), tarmcancer (efter operation påverkas urinblåsan) samt spinal muskelatrofi. 

 En annan artikel av Wilde et al. (2015)  har i sin studie uppmärksammat andra anledningar 

till varför individer ordineras en kvarvarande kateter. Dessa anledningar var tillstånd som 

ryggmärgsskador, multipel skleros, diabetes, stroke, prostata cancer, ryggmärgsbrock och 

neurogen blåsa. Majoriteten av deltagarna hade en ryggmärgsskada och nästan en fjärdedel 

hade multipel skleros. I denna studie var även indikationerna för att en kateter skulle 

ordineras att individen hade svårigheter att röra sig, inkontinens besvär, neurogen blåsa, 

svårigheter med att tömma sin blåsa och sår som var under läkningsprocess (Wilde et al, 

2015).  

 

Omvårdnad - sjuksköterskans funktion  

Sjuksköterskan ansvarar för att kontrollera att en kateter fungerar och sköts enligt rutiner. 

Sjuksköterskan fyller en pedagogisk funktion där hon visar och förklarar för patienten 

hur en kateter bör hanteras. Det är viktigt att en sjuksköterska ger vägledning och 

informerar patienten om kateterns funktion och livet med en kateter. Sjuksköterskan kan 

ställa adekvata frågor till patienten om saker denne kan tänkas undra över, detta kan vara 

bra då patienten inte alltid vågar fråga om saker själv. Katetern kan upplevas känslig att 

prata om då den sitter samman med intima delar på kroppen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan visar respekt och tar hänsyn till patientens integritet (Gjerland, Almås och 

Grønseth 2011). 

 För att reducera risken för en urinvägsinfektion i samband med en kvarvarande kateter 

är det viktigt att sjuksköterskan kontrollerar att katetern är rätt anpassad till individen och 

att den minsta möjliga storlek på katetern används. Sjuksköterskan måste även se till att 
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regelbundna byten av kateterpåsen följs, var femte till sjunde dag är att rekommendera. 

Användandet av handskar och en god handhygien hos vårdpersonal är åtgärder som kan 

reducera risken för infektioner (Wilson, 2009). 

 Det finns vissa riktlinjer som vårdpersonal kan följa för att i största mån försöka 

förhindra att vårdrelaterade urinvägsinfektioner uppstår. Dessa riktlinjer innebär att 

jobba med förebyggande åtgärder, diagnostisera och behandla urinretention samt 

urininkontinens korrekt. Ordination och dokumentation av en kateter ska bland annat 

innefatta en tidsplan för katetern. När en kateter är ordinerad skall det ges korrekt 

omvårdnad från vårdpersonal. Patientens behov av katetern ska dagligen utvärderas och 

dokumentation skall föras i patientens journal (Lauritzen, 2015).  

 

Egenvård vid kateter 

Enligt Lauritzen (2015) är det viktigt att upprätthålla hygienen för patienter med en 

uretralkvarvarande kateter. Det innebär daglig underlivshygien och tvätta med en mild tvål 

eller tvättkräm då det finns parauretrala körtlar vars sekret utsöndras och bör tvättas bort. Män 

bör dra tillbaka förhuden och tvätta. Det är viktigt att föra tillbaka förhuden över ollonet så att 

inte paraphimosis uppstår. Paraphimosis är när ollonet blir svullet och smärtar. Det är även 

viktigt att byta underkläder dagligen för att minska bakteriespridning. Vid suprapubisk kateter 

är det viktigt att sköta hygienen kring ingångshålet i bukväggen och det är bra att skydda hålet 

med ett förband för att undvika synlig smuts kring öppningen och fläckar på kläder. 

Förbandet bör hållas torrt och tas bort vid duschning. 

 

Kateterorsakad urinvägsinfektion en vanlig komplikation 

Enligt Ericson och Ericson (2008) är kateterisering en vanligt förekommande orsak till att 

patienter drabbas av vårdrelaterade urinvägsinfektioner. När en patient drabbas av en 

urinvägsinfektion som uppträder under det tredje vårddygnet eller senare, så klassas det som 

en vårdrelaterad urinvägsinfektion. Risken att drabbas av en urinvägsinfektion ökar vid 

katetrisering och efter 10-14 dagar har alla patienter med en kvarliggande kateter kateteruri, 

bakterier som tagit sig in till urinblåsan. Varje dag som katetern sitter kvar så ökar risken för 

att drabbas av en urinvägsinfektion.  

 Wilson (2009) menar att urinvägsinfektion uppkommer i samband med kvarvarande 

katetrar. När män får urinvägsinfektion i samband med en kateter, är det mest troligt att 

bakterierna kommer in i urinblåsan via kateterlumen och hos kvinnor tar sig 
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mikroorganismerna in via sekret mellan katetern och uretraslemhinnan. Risken för att drabbas 

av en bakteriell infektion är högre hos kvinnor, diabetiker, försvagade och äldre.  

 Enligt Ericson och Ericson (2008) är det vårdrutinerna kring en katetersättning som utgör 

den största riskfaktorn för att patienten skall drabbas av en vårdrelaterad urinvägsinfektion. 

Kateterisering får därför enbart utföras på läkarordination och det finns tydliga riktlinjer för 

när det skall ordineras. Innan en ordination på en kateter skrivs, skall andra alternativa 

metoder ha beprövats.  

 

Andra komplikationer och problematik i samband med kvarvarande katetrar  

Enligt Stenzelius och Bengtsson (2009) kan en kateter via urinröret skapa problem för 

användarna. Katetern kan orsaka urinträngningar och ge en känsla av drag från slangen. 

Kateterpåsen kan spricka och då uppstår ett läckage av urin. Det bör påtalas att samliv med en 

uretralkateter går att genomföra och det bör ges konkreta förslag på hur det kan göras, detta 

för att det inte ska skapa problem för kateteranvändarna.  

 Wilson (2009) menar att blockering i katetern kan vara ett problem. En blockering i katetern 

kan uppstå på grund utav bakterier som på ett eller annat sätt täpper igen kateterlumen och 

därmed hindrar urinflödet. För att försöka hindra att detta händer är det viktigt att regelbundet 

byta och spola katetern och att bytena är anpassade efter varje individs enskilda behov. Även 

allergi mot latex, vävnadsskador och fel positionering av katetern är problem som kan 

förekomma i samband med kvarvarande katetrar. 

 

Problemformulering 

Anledningen till att patienter ordineras en kvarvarande kateter beror ofta på sjukdomar eller 

problem kring urinvägarna. En ordination av en kvarvarande kateter är aldrig riskfritt för 

patienten, förekommande komplikationer i samband med den kvarvarande katetern kan vara 

smärta, obehag och infektioner kan även uppstå inom några dagar efter kateteriseringen. För 

att minimera risken för komplikationer är det viktigt att en katetersättning sker på rätt sätt och 

att sjuksköterskan ger den omvårdnad som krävs vid kvarvarande katetrar. Sjuksköterskan 

fyller även en funktion i att informera patienten om vad patienten själv kan göra för att sköta 

sin kateter på bästa sätt. Problematiken kring kvarvarande katetrar är komplikationer och 

komplikationer kan ha en påverkan på patienten.  
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Syfte 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av att leva med en kvarvarande urinkateter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Katie Eriksson 

Att leva med en kvarvarande kateter kan upplevas som ett lidande för individen och utifrån 

konsensusbegreppen hälsa och människan kan lidandet förstås med hjälp utav Katie Erikssons 

teori (1994). Katie Erikssons (1994) beskriver lidandet som ett delbegrepp och Wiklund-

Gustin och Lindwall (2012) tolkar Katie Erikssons teori som att lidande kan vara relaterat till 

kroppsliga upplevelser men även till andra dimensioner så som andligheten och livet självt. 

Enligt denna teori kan hälsa och lidande upplevas samtidigt av människan och hälsa är 

därmed en process som hela tiden fortgår och som aldrig är statisk.  

Lidandet är enligt Eriksson (1994) en del av livet och människan kan i lidandet hitta en 

mening med sitt liv och sig själv. Varje människas lidande är unikt och utformas av 

människan. Lidandet är komplext och ibland svårt för individen att definiera och förmedla. 

För att kunna förstå lidandet hos en människa så bör man komma åt det uttryck som definierar 

lidandet som tillexempel ångest, oro eller smärta. När lidandet är definierat kan människan gå 

in i det som Eriksson (1994) benämner som lidandets kamp. 

 Lidandet tolkas enligt Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) som olika dimensioner som 

sammanfaller med de olika dimensioner som även hälsan innefattar. Dessa dimensioner delas 

in i görande, varande och vardande. Dimensionen görande innefattar det som människan gör 

för att uppnå, eller inte uppnå, hälsa och lidande. Varande nivån innebär ett lidande så som att 

vara främmande för sig själv, för sina möjligheter och för de begär som individen har för att 

lindra sitt eget lidande. Den sista dimensionen, vardande nivån, ses lidandet som en kamp 

mellan liv och död (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 Det som utgör lidandet, till exempel sjukdomen, hindrar människan och medför 

begränsningar att leva så som människan vill leva. Det beskrivs som en kamp mellan det 

människan önskar och kan uppfylla, mellan det som hon upplever som gott och ont, och 

mellan värdighet och skam. Denna kamp benämns som lidandets kamp och berör människans 

vardande nivå, i människans innersta och kan innebära att människan ger upp något som 

tidigare varit av stort värde för henne då hon ger sig vika för att slippa kampen (Wiklund-

Gustin & Lindwall, 2012). 
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 Eriksson (1994) menar även att det finns tre olika former av lidande; vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som förekommer i samband 

med en sjukdom eller en behandling och smärta är en vanlig orsak till sjukdomslidandet. För 

att lidandet skall generera i något positivt för människan och för att det skall upplevas som 

uthärdligt så är det viktigt att förmedla sitt lidande. Som sjukvårdspersonal är det viktigt att 

kunna bemöta och belysa människans lidande för att sedan kunna lindra lidandet. En 

förutsättning för att kunna lindra lidandet inom sjukvården är att patienten känner sig sedd 

och respekterad. Som sjukvårdspersonal kan man lindra lidandet genom att vara närvarande, 

trösta, beröra och samtala med patienten. På så sätt blir sjukvårdspersonalen involverad i 

patientens lidande och kan därmed gör sitt yttersta för att lindra lidandet.  

 

Metod  

Metoden som ska användas är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) handlar en 

litteraturöversikt om att skapa en bild av kunskapsläget inom det aktuella området. Vid 

sökning av vetenskapliga artiklar så ska syftet vara förenligt med resultatet för att sedan 

analyseras och granskas.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gjordes via databaserna CINAHL Complete, PubMed och Psyc Info. 

Sökorden som användes var living with urinary catheter, urinary catheter, long-term urinary 

catheter, indwelling urinary catheter och experience. Dessa sökord var relevanta för att det 

gav träffar på artiklar som var användbara för denna litteraturöversikt. Vissa sökord användes 

sedan tillsammans med funktionen AND för att kunna söka på flera sökord samtidigt (se 

bilaga 1). Begränsningar som gjordes var full text, och på alla sökningar förutom en användes 

även begränsningen peer reviewed för att få träffar på vetenskapligt granskade artiklar. Även 

begränsningarna english language och human användes i majoriteten av sökningarna. En 

tidsbegränsning på 2000-2016 gjordes för att minska antalet träffar i databaserna. De artiklar 

som sedan valdes ut var publicerade från år 2002-2016, artiklar mellan 2000-2002 var inte 

relevanta för syftet (se bilaga 1). Under datainsamlingen så granskades syftet och abstrakt på 

de studier som verkade relevanta med syftet för att få en överblick av studierna (Friberg, 

2012).  
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Urval  

Vid sökningarna av artiklarna användes sökord som var i relation till ämnesområdet. Steget 

efter sökningen var att göra en översikt och genom en granskning av sammanfattningar och 

abstrakt urskilja de artiklar som var relevanta för syftet. Det andra steget i översikten som 

gjordes var att avgränsa de studier som var lämpliga att ingå i resultatanalysen genom att 

granska studiernas kvalitet. Artiklarnas kvalitet granskades av författarna innan de 

inkluderades i det slutgiltiga resultatet. Artiklarna lästes och analyserades ett flertal gånger, 

enligt fribergsanalysmetod (Friberg, 2012), för att få ett grepp om helheten. Det togs även 

hänsyn till om det var kvalitativa eller kvantitativa artiklar i resultatet, då de kvantitativa 

artiklarna inte alltid var applicerbara för studiens syfte. Resultatet som framkommit genom 

analysen presenteras i flera olika delar (Friberg, 2012). Tio stycken vårdvetenskapliga artiklar 

valdes ut då de är relevanta för syftet (se bilaga 2). 

 
Analysmetod  

I denna litteraturöversikt analyserades data enligt Friberg (2012) och det första som gjordes 

var att söka relevanta vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades enskilt och gemensamt, för 

att få en bredare förståelse för artiklarnas resultat. Författarna observerade därmed skillnader 

och likheter när artiklarna sedan jämfördes med varandra. Fokus lades på att presentera dessa 

likheter och skillnader i resultatinnehållet. Ur analysen av resultatartiklarna framkom två 

huvudteman, som sedan delats in i subteman. Detta gjordes för att få en tydligare överblick av 

resultatet. 

 Då samtliga resultatartiklar är skrivna på engelska, och för att undvika feltolkning, så 

användes översättningsverktyget svensk MeSH för att översätta medicinska termer samt 

Google Translate och Dictionary-Oxford advanced learners för att få en så korrekt 

översättning som möjligt.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturöversikt innefattar vetenskapliga artiklar som har ett forskningsetiskt 

godkännande och som därmed har fått tillstånd att utföra studien av en forskningsetisk 

kommitté. Detta innebär att ett forskningsetiskt godkännande inte är nödvändigt för denna 

litteraturstudie (Wallengren & Henricson, 2012). 

Förförståelsen diskuterades författarna sinsemellan för att kunna tolka texterna så objektivt 

som möjligt. Författarna har även valt ut och fortlöpande diskuterat de begrepp som används, 
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för att förhindra feltolkningar. När studien genomfördes och resultatartiklarna granskades var 

målet att förhålla sig kritiskt till det insamlade materialet och att tolka texterna så fakta nära 

som möjligt. För att denna litteraturstudies resultat skall vara så sanningsenlig som möjligt så 

har all information som svarat för syftet i de vetenskapliga studierna tagits med och ingen 

information har därmed undanhållits (Kjellström, 2012). 

 

Resultat 

Resultatet har presenterat likheter och skillnader i artiklarna i enlighet med Friberg (2012). 

Resultatet har utgått från patientens upplevelse av att leva med kateter och det har 

sammanställts i två stora teman, negativa upplevelser och positiva upplevelser. Dessa två 

teman sågs som motsatspar till varandra och de utgjorde skillnader. Utifrån dessa teman har 

det skapats subteman där likheterna beskrivs. Subteman under negativa upplevelser var åtta 

stycken, dessa var: Smärta och obehag, Oro och skam i samband med kateter, Ändrad 

självbild och kroppsuppfattning hos män och kvinnor, Sexualitet, Problematik kring kateter 

och kateterpåse, Dölja kateterpåsen, Social isolering och Behovet av stöd och information. 

Subteman under positiva upplevelser var tre stycken och dessa var: Stöd och större frihet, 

Acceptans för katetern och Humor och skratt. 

 

Negativa upplevelser i samband med kateter användning 

Smärta och obehag 

Smärta och obehag påvisades hos ett flertal deltagare som levde med en kvarvarande kateter 

(Wilde et al., 2013; Fowler et al., 2014; Chapple et al., 2016; Wilde, 2002a). I en kvantitativ 

studie gjord av Wilde, McDonald, Brasch, McMAhon, Fairbanks, Shah, Tang och Scheid 

(2013) beskrivs smärtans bakomliggande orsaker. Av 202 deltagare rapporterade 46 stycken 

att de hade problem med smärta varav 23 % hade smärta på grund av felpositionering av 

katetern, 46 % hade smärta på grund av kontraktioner av urinblåsan. Av deltagarna hade 30 % 

smärta i samband vid vissa kateterbyten varav 26 % upplevde smärta i samband vid varje 

kateterbyte. 3 % av deltagarna upplevde även att de hade en konstant smärta (Wilde et al., 

2013). Deltagarna rapporterade även smärta när katetern blockerades och när de drabbades av 

urinvägsinfektioner. Detta nämndes som en av anledningarna för att byta till en suprapubisk 

kateter (Fowler et al., 2014).  

 Många av deltagarna i studierna av Wilde (2002a) och Fowler et al. (2014) upplevde att det 

var obekvämt att leva med en kateter. Det var fler kvinnliga deltagare än manliga deltagare 
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som rapporterade smärta i samband med katetern och många av deltagarna lärde sig dock att 

justera sin kateter så att det inte gjorde ont när de till exempel satt ner på en stol. Deltagarna 

lärde sig med tiden hur de på bästa sätt satt ner utan att katetern skavde eller orsakade smärta. 

Vissa stunder upplevde däremot deltagarna katetern som enbart störande då den drog och 

gjorde ont. Somliga deltagare upplevde även att de fick hudproblem på grund av katetern 

(Wilde, 2002a; Fowler et al, 2014). Två kvinnliga deltagare hade fått sår i underlivet på grund 

utav katetern (Wilde, 2002a). Även de deltagare som haft suprapubiska katetrar har 

rapporterat ömhet vid ingångshålet i buken. Deltagarna har även rapporterat att 

fixeringsanordningen som kateterpåsen kräver behöver justeras regelbundet för att inte skapa 

obehag. Även de remmar och fästanordningar som medföljer katetern kan orsaka irritation 

eller hudskada (Fowler et al, 2014).  

 Chapple et al. (2016) påvisar att de intervjuade deltagarna uppgav att de hade täta 

infektioner, som drabbade deras liv och som resulterade i smärta för deltagarna. Symtom på 

en infektion kan vara frossa, svettningar, spasmer i urinblåsan, smärta och ett ständigt behov 

av att gå på toaletten. 

  I Wilde (2002a) var urinvägsinfektion vanligt förekommande bland deltagarna och det 

orsakade både smärta och obehag. Av 14 deltagare hade två stycken haft återkommande 

urinvägsinfektioner och fyra stycken deltagare hade aldrig haft en infektion. Fem stycken 

deltagare hade haft en eller flera infektioner. En kvinnlig deltagare hade varit infektionsfri i 

17-år men sedan hon fått kateter så hade hon haft nio urinvägsinfektioner under en period av 

nio månader. Hon härledde infektionerna till vårdpersonalens okunskap och att de hade en 

dålig teknik vid katetersättningen och därmed skadat urinblåsans vägg (Wilde, 2002a).  

 

Oro och skam i samband med kateter  

Att inte kunna förutsäga när katetern behövde tömmas gjorde det svårt för deltagarna att 

planera när de skulle lämna hemmet (Fowler, Godfrey, Fader, Gerard-Timoney & Long, 

2014; Wilde, 2003). Deltagarna i studien delgav berättelser av att de känts som de skulle 

spricka om de inte kunde öppna ventilen och tömma kateterpåsen i tid. Om de inte tömde 

påsen i tid, fanns en medvetenhet om att det kunde börja läcka urin på sidorna av 

katetern. Sådana läckage och överfyllningar i katetern kunde ge upphov till oro, speciellt 

på offentliga platser, då deltagarna oroade sig över att deras kläder skulle bli blöta eller 

att de skulle droppa urin på golvet(Fowler et al., 2014; Wilde, 2003). Urinläckage i det 

offentliga var även förknippat med skam, detta bekräftas av ett par deltagare i studien av 



 
 10 (35) 

 

 

 

Wilde (2003), dessa hade varit med om urinläckage på en buss, vilket de båda tyckte var 

mycket skamfyllt. För vissa deltagare fanns det ett behov av att ständigt övervaka sin 

kateterpåse och detta påverkade dem i sociala sammanhang då de ständigt var oroliga 

(Fowler et al., 2014; Wilde, 2003). I Wilde (2003) visar studien även att deltagare utöver 

oro även kunde känna skam över sin kateter. Skammen visar förlust av värdighet genom 

att tillexempel inte kunna uppfylla vissa normer som finns i samhället och hos en själv.  

  I Fowler et al. (2014) förklarade deltagarna att de ofta hade avbruten sömn på grund av 

oro för läckage eller på grund utav andra problem med kateterdräneringen. Kateterpåsen 

kunde då placeras i en hink istället för på ett stativ, vilket kunde minska oro hos 

deltagarna när det fanns risk för läckage från kateterpåsen under nattetid. Somliga 

deltagare kände även skuld och skam över att kontakta sjuksköterskor utanför kontorstid 

till exempel om de behövde hjälp med sin kateter nattetid. 

  Oro togs även upp i artikeln Chapple, Prinjha, Feneley, och Ziebland (2016) där det 

framkommer att deltagare oroades över den höga antibiotikaanvändningen. Antibiotikan 

användes för att behandla infektioner som uppstod i samband med katetern. Ett högt intag 

av antibiotika kunde ge allergier, antibiotikaresistens och biverkningar vilket deltagarna 

upplevde som oroande. 

 

Ändrad självbild och kroppsuppfattning hos män och kvinnor 

I en studie var det vanligt att självbilden förändrades hos deltagarna som fått en kvarvarande 

kateter. Deltagarna som lever med en kvarvarande kateter kan även uppleva en förlust av sin 

värdighet (Godfrey, 2008; Chapple et al., 2016; Sweeney, Harrington & Button, 2007). 

Katetern påverkade bilden av deras egen kroppsuppfattning och det förekom känslor av att 

inte vara sig själv, för att "något" sitter instoppat i kroppen. Även känslan av att känna sig hel 

som människa försvann hos vissa deltagare (Godfrey, 2008). 

 En kvinnlig deltagare beskrev att hon fick en ändrad kroppsuppfattning efter 

katetersättningen, vilket bidrog till en ändrad självbild. Hon ville inte längre se sig själv i 

spegeln och när hon tittade sig i spegeln var det enbart för att se om byxorna dolde 

kateterpåsen (Chapple et al., 2016).  

 I en studie av Sweeney, Harrington och Button (2007) beskrev tre stycken deltagare att det 

var en chock att få sin suprapubiska kateter insatt. Kroppsuppfattningen blev förändrad och 

deltagarna fick nya tankar om sig själva och förändringen upplevdes som stressande. En av 

deltagarna blev så chockad över att hennes kropp förändrats att hon inte längre tycke det var 



 
 11 (35) 

 

 

 

värt att leva. En annan deltagare visade inte att hon var chockad över förändringen för än hon 

hade lämnat sjukhuset och brast i gråt när hon kom hem. Den tredje deltagaren tyckte att 

insättningen av katetern var en påminnelse av hur långt hans sjukdom hade gått och att den 

påminnelsen kändes jobbig, då det påverkade hans självbild (Sweeney, Harrington & Button, 

2007). En äldre manlig deltagare som opererats för prostatacancer och fått kateter på grund 

utav sin inkontinens menar att han inte kommer att diskutera hans kateter med andra 

människor eftersom han ansåg att det inte var "manligt" (Chapple et al., 2016).  

 Yngre kvinnliga deltagare upplevde att katetern bidrog till att de fick en ändrad självbild då 

katetern utgjorde en visuell påminnelse om deras inkontinens (Chapple et al., 2014; Fowler et 

al., 2014). En annan kvinnlig deltagare i 30-årsåldern beskriver att hon tappat sitt 

självförtroende och ser sin kateter som oattraktiv och en 60-årig manlig deltagare beskriver att 

katetern gjorde att han inte kände sig lika attraktiv som förut (Chapple et al., 2014).   

 

Sexualitet 

Ett antal manliga deltagare talade om vilken inverkan urinkatetern har på sexuella relationer 

och intimitet och det framkom att deltagarna upplevde urinkatetern som ett hinder. Deltagarna 

uttryckte en förändrad uppfattning av sig själva som sexuellt aktiva efter att de hade fått sina 

urinkatetrar (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Fowler et al., 2014). De konstaterade även 

att sexualiteten är en enorm drivkraft i mänskligheten, större än vad folk egentligen vill 

erkänna (Fowler et al., 2014).  

 I studien av Chapple et al. (2014) upplevde en äldre manlig deltagare att han inte var 

sexuellt aktiv längre på grund utav sin kateter, han menade att ca 85 % av män som har nått 

sin 70-årsdag är relativt impotenta, även han själv. Han menade att drivet fortfarande fanns, 

men att sex inte var en lika viktig del av hans liv längre. Han hade en underbar fru och känslor 

till henne och det räckte. 

 En deltagare som inte hade någon partner under perioden för studien av Sweeney, 

Harrington och Button (2007) såg inte sig själv som sexuellt aktiv längre och kunde inte tänka 

sig att någon annan heller skulle göra det. Han upplevde att sex tillhörde hans förflutna och att 

den tiden var förbi då han inte trodde att någon skulle vilja ha sex med honom då katetern är 

fullt blottad (Sweeney, Harrington & Button, 2007). En kvinnlig deltagare berättar att den 

suprapubiska katetern gör att hon inte är intresserad av att ha en intim relation med andra 

(Chapple et al., 2016).  

 Sexuell självkänsla kopplas till hur deltagarna definierar manlighet och kvinnlighet. Flera 

deltagare kommenterade att de hade en negativ kroppsuppfattning och saknade sexuell 
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självkänsla (Chapple et al., 2014). Delvis på grund av deras funktionshinder och delvis på 

grund av katetern. Deltagarnas självförtroende påverkades negativt av katetern och bilden av 

dem som "kvinna eller man" försvagades därmed (Chapple et al., 2014; Fowler et al., 2014). 

 En manlig deltagare i 35-årsåldern menar att det går att ha sex med en urinkateter om man 

tejpar katetern åtsidan eller använder kondom, men hans erfarenhet var att de gjorde ont. Han 

beslutade sig för att byta till en suprapubisk kateter vilket gjorde det lättare för honom att vara 

sexuellt aktiv (Chapple, Prinjha & Salisbury, 2014). En annan deltagare i studien av Sweeney, 

Harrington och Button (2007) trodde att det skulle vara svårt att fortsätta att vara sexuellt 

aktiv men att utfallet inte blev så. Med tiden så kom acceptansen för sin nya 

kroppsuppfattning och det i samband med att ha en partner som stöttade hade stor betydelse 

för sexualiteten. 

 

Problematik kring kateter och kateterpåse 

Vanligt förekommande problem för deltagarna i samband med katetern är urinvägsinfektion, 

blockage och läckage (Wilde, 2002a; Wilde, 2013). Annan problematik kunde yttra sig i en 

känsla av en bristande kontroll av urinflödet (Wilde, 2002a).  

 När en kateter inte fungerade som den skulle upplevde vissa deltagare i studien av Wilde 

(2002b) att hela vardagen stannade upp, vilket kunde ge upphov till känslor som frustration, 

beroende och sårbarhet då de inte kunde hantera katetern när den inte fungerade. Några av 

deltagarna upplevde även problem med läckage och blockage, vilket ofta var problem som 

uppstod i samband med att katetern var fel positionerad.  

 Det framkommer även att deltagarna upplever en brist på kontroll över sitt urinflöde, att de 

inte känner av tyngden och att kateterpåsen avger skvalpande ljud. En deltagare upplevde den 

bristande kontrollen när han inte kände av att kateterpåsen fylldes på och att vikten därmed 

ökade så pass mycket att påsen tillslut sprack. Händelsen fick honom att känna sig väldigt 

sårbar då hans vardag är beroende av att katetern fungerar (Wilde, 2002b).  

 

Dölja kateterpåsen 

Deltagarna som lever med en kvarvarande kateter är extra medvetna vid klädval efter att de 

fått sin urinkateter (Fowler et al., 2014; Chapple et al., 2016; Wilde, 2003). Deltagarna 

försökte täcka kateterpåsen med sina kläder. Deltagarna valde kläder med avsikt att försöka 

dölja kateterpåsen, exempelvis så använde de byxor med bredare ben eller stora kjolar, eller 

så försökte de täcka sin kateter med exempelvis matkassar. Försöken till att täcka sina 
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kateterpåsar gjordes för att normalisera hela situationen kring katetern (Fowler et al., 2014; 

Chapple et al., 2016; Wilde, 2003). 

En kvinnlig deltagare i Chapple et al. (2016) har gått tillbaka till att börja använda långa 

kjolar för att kunna dölja kateterpåsen. Hon väljer att inte använda tajta byxor för att undvika 

att få en stor bula på benet till följd av att kateterpåsen fylls. Kvinnan skulle till exempel 

aldrig kunna ha kort kjol igen då hon vill dölja sin kateter. En annan deltagare försökte 

förhindra att påsen fylldes på, för att undvika en utbuktning på benet (Chapple et al., 2016). 

En annan kvinnlig deltagare ville inte att hennes kateterpåse skulle synas då hon inte tyckte 

att urin är något som ska visas offentligt och därmed försökte gömma katetern (Wilde, 2003). 

 

Social isolering  

Att vistas på allmänna platser är något som kan upplevas som otroligt pinsamt för de 

deltagare som lever med en kateter, vilket kan bidra till en social isolering (Sweeney, 

Harrington & Button, 2007; Wilde, 2002b; Fowler et al., 2014). För att undvika jobbiga 

situationer var det vissa deltagare som undvek sociala sammanhang, speciellt tidigt efter att de 

fått katetern. Två av deltagarna stängde in sig själva för att de skämdes över sina katetrar och 

försökte gömma sig för omgivningen (Sweeney, Harrington & Button, 2007). Vissa deltagare 

försökte att kontrollera flödet i sina katetrar genom att dricka mindre för att kunna vistas på 

allmänna platser utan att behöva drabbas av en pinsam situation (Wilde, 2002b).  

 Deltagare i Fowler et al. (2014) upplevde sig själva som socialt isolerade då resor ofta var 

beroende av att åtföljas av en närstående. Deltagarna uppgav även att de enbart åkte till 

platser som de tidigare besökt, för att de visste vart toaletter fanns. De äldre deltagarna i 

studien begav sig oftast bara ut en gång i veckan då de var oroliga för att inte ha en toalett i 

närheten. När de begav sig ut var det ofta till snabbköp eller caféer, där de tidigare varit. Detta 

var ofta den enda gången de gick ut om det inte var för att gå på ett läkarbesök. 

 

Behovet av stöd och information 

Informationen gällande ingreppet och den kroppsliga samt psykiska förändringen upplevde 

deltagarna i studierna som bristfällig (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Fowler et al., 

2014; Chapple et al. 2014). Deltagarna i Sweeney, Harrington och Button (2007) hade inte 

känt sig förberedda, och inte heller tillräckligt stöttade av vårdpersonalen, för vad som 

väntade dem efter att katetern var på plats. De upplevde även att det fanns ett glapp mellan 

patientens behov och vad vårdgivarna upplevde som patientens behov. 
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 Den bristande informationen om kateter och sex påvisas även från deltagarna. Deltagarna 

upplevde att de saknade information från vårdpersonal om sex och kateteranvändning (Fowler 

et al., 2014; Chapple et al., 2014). En kvinnlig deltagare i 22-års åldern fick sin kateter när 

hon var 13-år och hon var upprörd över att hennes urolog aldrig diskuterat sex i samband med 

hennes kateter. När kvinnan själv tog upp frågor kring sex och samlevnad hänvisade urologen 

henne till en gynekolog (Chapple et al. (2014). De flesta deltagarna i studien av Fowler et al. 

(2014) tyckte att frågor som rör intimitet och kroppsuppfattning bör diskuteras mer öppet i 

samband med katetersättning, helst före kateteriseringen eller strax efter den blivit insatt.  

 

Positiva upplevelser i samband med kateter användning 

Stöd och större frihet 

De deltagare som tidigare hade upplevt inkontinens upplevde katetern som en positiv 

förändring som bidrog till större frihet, vissa deltagare rapporterade en förbättrad sömn i 

samband med sin kateter då de inte längre behövde springa på toaletten nattetid. Majoriteten 

av de intervjuade deltagarna uppgav även att de hade fått stöd från familj och vänner vilket 

bidrog till en känsla av frihet (Fowler et al., 2014). 

 Stödet av personerna i den närmaste omgivningen spelade en stor roll för deltagarna när det 

skulle anpassa sig till sin nya vardag (Sweeney, Harrington & Button, 2007; Fowler et al., 

2014). Fysiskt och psykiskt stöd från deltagarnas respektive beskrevs som väldigt viktigt. För 

de deltagare som inte hade familj eller vänner som bodde i närheten, har 

distriktsjuksköterskan spelat en stor roll när det kommer till att hjälpa deltagarna att hantera 

och justera katetrarna (Fowler et al., 2014). Utifrån det som deltagarna har berättat, kan man 

tydligt se att det är viktigt för dem att de har stöd från vårdpersonal och anhöriga (Sweeney, 

Harrington & Button, 2007). 

  

Acceptans för katetern  

Många deltagare från flera olika studier uppgav att de tillslut nådde en acceptans för den 

kvarvarande katetern (Fowler et al., 2014; Godfrey, 2008; Chapple et al., 2016; Wilde, 2003). 

Deltagare i studien av Godfrey (2008) upplevde att de var tillfreds med katetern då den hade 

blivit en integrerad del av deras liv, utan att påverka deras identitet. Deltagarna kunde se 

katetern som en naturlig del av livet. De beskriver katetern som en känsla av säkerhet och 

som en vän (Godfrey, 2008). 
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 De flesta deltagare anpassade sig till deras kroppsliga förändringar och menade att katetern 

blev en del av dem själva (Wilde, 2003; Godfrey, 2008). Vissa av deltagarna menar att de 

blev vana vid katetern och såg den som en del av sig själv (Wilde, 2003). Vissa deltagare 

uttryckte även en beslutsamhet till att inte tillåta katetern begränsa deras liv (Fowler et al., 

2014). 

 Att kunna hantera och acceptera sin kateter påverkades ofta av hur länge deltagarna haft den, 

vilket framkommer i studien av Fowler et al. (2014). Acceptans och vana kom efter en tids 

användning av katetern och det fanns ofta inget annat val för deltagarna än att acceptera att 

katetern fanns där (Fowler et al., 2014; Wilde, 2003).  

  

Humor och skratt 

Deltagare rapporterade att humor och skratt var en strategi som ofta användes för att lindra 

pinsamma situationer. Deltagare som levde med katetern och närstående använde sig av denna 

strategi för att lätta upp situationer som uppstod (Wilde, 2003; Fowler et al., 2014).  

 En deltagare beskrev att hennes vän hade hjälpt henne att tömma sin kateterpåse när 

toaletten inte var tillgänglig och förklarade det som att de båda två gjorde ett skämt av 

situationen, vilket lättade upp stämningen. Insättning och byte av katetern kunde upplevas 

som pinsamma moment för deltagarna. En manlig sköterska skulle sätta en kateter på en 

kvinnlig deltagare men hade svårt att hitta ingången till urinröret och när kvinnans make var 

humoristisk, blev sköterskan mera avslappnad och kunde sedan föra in katetern (Wilde, 

2003). Att använda sig av humor och skratt i pinsamma situationer upplevdes som positivt då 

det bidrog till en lättare och bättre stämning (Wilde, 2003; Fowler et al., 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussionen bearbetas enligt Friberg (2012). Metodens styrkor och svagheter kommer 

att diskuteras. Resultatdiskussionen diskuterar ståndpunkter till förbättring kring 

kateteranvändning och vårdvetenskapligt material kommer att appliceras. 

Resultatdiskussionen anknyts och diskuteras utifrån valda delar av Katie Erikssons 

omvårdnadsteori (Eriksson, 1994) där lidandet står i fokus.  
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Metoddiskussion 

Sökningarna gjordes i tre olika databaser, CINAHL complete, Pubmed, Psyc info. De olika 

sökningarna gjordes för att finna artiklar som svarar på syftet. Genom att söka i flera olika 

databaser ökade chansen att finna många olika relevanta resultatartiklar, Henricson (2012).  

 Sökningen och tidsavgränsningen som gjordes var från 2000 - 2016, denna avgränsning 

gjordes då det påträffades mer forskning efter 2000. Detta visar att forskning kring området, 

att leva med kateter, har ökat de senaste 16-åren. Övriga avgränsningar som gjordes var för att 

enbart påträffa artiklar som var relevanta med litteraturöversiktens syfte. Avgränsningarna 

som gjordes var human för att enbart få sökträffar på studier med människan som 

huvudområde, samt english language för att inte påträffa studier på andra språk. Sökorden 

som användes var, living with urinary catheter, long-term urinary catheter, urinary catheter, 

indwelling urinary catheter detta för att få en bred träff på människans upplevelse. Den breda 

sökningen kan ses som en styrka, då det genererar ett brett resultat. Sökningen avgränsades 

ytterligare vid ett tillfälle med sökordet experience. Detta gjordes för att spetsa sökningen och 

rikta den mot vårt syfte. 

 Bland resultatartiklarna presenteras nio kvalitativa studier och en kvantitativ studie. I de 

kvalitativa studierna skedde datainsamlingen med hjälp av intervjuer, vilket styrker resultatet 

då det var upplevelsen som efterfrågades.  

 I urvalet av våra resultatartiklar var ålderspannet på deltagarna mellan 22 -96 år. 

Medelsnittsåldern på deltagarna i denna litteraturöversikt var relativt hög, detta kan innebära 

en svaghet då mer forskning behövs i de yngre åldrarna. Det fanns även krav på att deltagarna 

skulle haft katetern en viss tid och ingen artikel understiger en användningsperiod på tre 

månader. Det som däremot kan påverkat resultatet var att en artikel i urvalet hade som krav att 

deltagare skulle upplevt problematik i samband med katetern. Detta kan ses som en svaghet 

då det kan ha bidragit till att fler negativa upplevelser framkom i resultatet. I resultatartiklarna 

har både män och kvinnor deltagit.  

 Ingen avgränsning av länder gjordes för att få ett bredare resultat. Resultatartiklarna i denna 

litteraturstudie föreföll sig slumpmässigt vara utförda i Storbritannien, Australien och USA. 

Att artiklarna enbart kommer från tre olika länder kan ses som en svaghet då det kan ha 

påverkat resultatet, indikationerna för kateterisering kan skilja sig från olika länder. Det 

framkom även att flera artikelförfattare varit med och utfört flera arbeten inom området, vilket 

har resulterat i att vissa resultatartiklar i denna litteraturöversikt är gjorda av samma författare.  



 
 17 (35) 

 

 

 

 Författarnas tidigare erfarenheter var insikten om att urinvägsinfektion förekom, vilket kan 

ses som en förförståelse. Denna förförståelse diskuterades och reflekterades författarna 

emellan, detta för att minimera att förförståelsen skulle påverka resultatet (Henricson, 2012). 

Samtliga resultatartiklar granskades av båda författarna och översattes med Google Translate 

och Dictionary-Oxford advanced learners, detta gjordes för att kunna tolka texterna så 

ordagrant som möjligt. Artiklarna tolkades sedan var för sig för att sedan jämföras. Det 

gjordes för att minimera risken för en felaktig tolkning av artiklarna, vilket stärker 

trovärdigheten av resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte anses vara besvarat och det övergripande resultatet belyser patienternas 

upplevelser av att leva med en kateter. Det kommer nu att diskuteras faktorer som kan 

förbättras för att patienter som lever med kateter ska kunna leva ett så smärtfritt och 

obehindrat liv som det är möjligt. För att livet med kateter ska bli optimalt och minska 

lidandet för patienterna, är faktorer runt omkring katetern viktig. Det är viktigt att hantera 

katetern rätt, både från vårdens och patientens sida. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

informera patienten om skötsel, exempelvis hygienen kring katetern och byte av 

urinuppsamlingspåse, samt annan nödvändig information som har med katetern och livet med 

kateter att göra. Sjuksköterskan bör även sköta dokumentationen kring katetern och det är 

viktigt att uppföljning görs samt att förebyggande arbete mot urinvägsinfektion upprätthålls. 

Det gjordes även ett viktigt och intressant bifynd i en av resultatartiklarna, Chappel et al. 

(2016), som kommer att diskuteras. 

 

Smärta och lidande hos hela människan 

Smärta förekommer i olika dimensioner enligt Bergh (2009) då smärta kan utgöra ett lidande 

för hela människan. Den fysiska smärtan beskriver lokalisationen av smärtan, till exempel i 

urinblåsan eller urinvägarna, hur smärtan tar sig i uttryck, molande, ilande, brännande och så 

vidare. Den psykiska smärtan identifierar oro eller rädsla för tillexempel urinläckage. Den 

sociala smärtan beskriver faktorer som ändrad identitet och självkontroll hos de som lever 

med en kateter. En smärta som är långvarig kan bidra till att människan förlorar sin värdighet 

och detta kan leda till socialt utanförskap, depression och försämrad livskvalitet.  Det 

resultatet av denna litteraturöversikt visar är att livet med katetern påverkat hela människan. 

Resultatet visar att individer som lever med kateter både fått uppleva psykisk, fysisk och 
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social smärta pågrund av sin kateter och detta har skapat lidande. Eriksson (1994) benämner 

tre dimensioner av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Patienter som lever 

med kateter har ett sjukdomslidande eller ett vårdlidande som övergår i ett livslidande där 

katetern påverkar hela människan. Lidandets kamp berör människans innersta bild och kan 

innebära att individer ger upp sitt sociala och aktiva liv, då de känner att katetern begränsar 

dem i livet. Begränsningarna kan göra att man mister en del av sin identitet och gemenskap 

med andra. Att begränsa sig pågrund av smärta eller oro för sin kateter innebär att individerna 

undviker lidandets kamp, för att undkomma lidandet.  

 

Sjuksköterskors information till patienter 

I en studie av Roe (1989) framkommer det hur information avseende kateter vård, når fram 

till patienter och deras vårdare i samhället. Informationen var olika beroende på om den kom 

från sköterskor på sjukhus eller från distriktssköterskor som befinner sig i patienters 

hemmiljö. Det visar sig att distriktssköterskor gav mer information till patienten än 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. Detta kan bero på att distriktssjuksköterskor är vana 

att arbeta i patienters hem och kan uppskatta vad som krävs för att kunna hantera en 

urinkateter i hemmiljö. 

 Sjuksköterskor ger olika information beroende på vart de arbetar och detta kan påverka 

informationen och undervisningen som ges ut till patienter angående kateterskötsel. Inte heller 

alla rekommendationer som gjordes av sjuksköterskor var baserad på gedigen forskning och 

informationen varierade beroende på vilken sjuksköterska som gav den. Detta kan bli 

problematiskt då informationen som når fram till patienter måste grunda sig i evidensbaserat 

arbete och sjuksköterskor måste ge samma information oberoende på vart de arbetar. Om 

patienter får bristfällig eller felaktig information kan detta resultera i lidande för patienten. En 

bra information om katetern kan innebära att patienter inte är lika främmande för sina 

möjligheter och därmed inte upplever lidandet som lika påtagligt. Genom tydlig och upprepad 

information kan patienten uppleva katetern som en övervägande positiv förändring vilket 

innebär ett minskat lidande (Eriksson, 1994). 

 För att patienter ska kunna hantera en kateter och ett urindränagesystem måste de förses med 

information som både är omfattande och konsekvent. Undervisning för patienter och vårdare 

angående katetervård bör helst påbörjas på sjukhus och undervisningen bör sedan fortsätta i 

hemmet, undervisningen bör även vara både praktisk och skriftlig (Roe, 1989). 
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Dokumentation och hantering av katetern 

So, Habashy, Doyle och Chan (2014) har granskat hanteringen av katetrar för patienter som 

lever med urinkateter. Resultaten från studien visar att kvarsittande katetrar och dess 

användningsområde kräver förbättring, om en förbättring sker kan det bidra till att patienter 

inte upplever övervägande negativa upplevelser på grund utav den kvarvarande katetern. 

Författarna menar att det uttryckligen bör dokumenteras för särskild indikation, när patienter 

ordineras kvarsittande katetrar. Dokumentation av insättningsdatum och en plan gällande 

kateterhantering är också områden som ytterligare kan förbättras och där har sjuksköterskan 

en central roll. Studien påvisar bristfällig adekvat dokumenterad information gällande 

patienters kvarvarande katetrar. Ett förslag till förbättring är att skapa speciella etiketter för 

kvarvarande katetrar, detta för att underlätta dokumentation och uppföljning. Etiketterna ska 

placeras i patientens anteckningar vid tidpunkten för kateterinsättning och kräver att läkaren 

definierar information om varför kvarvarande katetersättning sker. Det skall även 

dokumenteras katetertyp, kateterstorlek, om det var lätt eller svårt att sätta katetern samt att 

det även skall finnas en kateterplan och hanteringen av katetern ska följas upp och utvärderas 

(So et al. 2014).  

 Willson, Wilde, Webb, Thompson, Parker, Harwood, Callan, och Gray (2009) har även de 

påvisat att det är viktigt att det finns en tydlig indikation samt en ordination från läkare på att 

en kateter bör sättas, för att undvika komplikationer. Många katetersättningar som görs idag 

är olämpliga då en tydlig indikation inte föreligger vilket innebär att patienter idag erhåller 

katetrar trots att det inte finns indikationer för det (Willson et al., 2009). Detta innebär att 

somliga patienter blir utsatta för ett onödigt sjukdomslidande, som kan yttra sig i exempelvis 

smärta. När patienter upplever denna typ utav lidande är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

finns till hands för att samtala med patienten och bejakar lidandet hos patienten. Genom att 

samtala om hur patienten upplever lidandet så kan sjukvårdspersonalen lindra lidandet hos 

människan och det är först då, när lidandet är identifierad, som den lindrande processen kan 

påbörjas (Eriksson, 1994).  

 När det gäller ytterligare hantering av kvarvarande katetrar så bör en ren aseptisk metod 

vid uretral-katetersättning användas och det bör därför läras ut grundligt till sjukvårdspersonal 

enligt Willson et al. (2009). Den kvarvarande katetern bör även avlägsnas så fort indikationen 

för den inte föreligger, då det kan förhindra att komplikationer på grund utav katetern uppstår. 

I studien framkommer det även att om sjukvårdspersonalen får adekvat utbildning gällande 

katetersättning och god information kring hantering av katetrar, så minskar uppkomsten av 
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kateterorsakad urinvägsinfektion och på så vis även lidandet hos patienten (Willson et al., 

2009).  

 

Förebyggande arbete  

Urinvägsinfektion på grund utav en kvarsittande kateter är fortfarande en utmaning för 

vårdpersonal och det krävs mer forskning inom området vilket redovisas i artikeln av Mavin 

och Mills (2015). I studien har de på flera vårdavdelningar på ett sjukhus använt en metod för 

att förebygga urinvägsinfektion i samband med kvarvarande katetrar. De använde sig av 

PDSA -cykeln (planera, utföra, studera och agera). Poängen med PDSA - cykeln är att 

implementera vårdplaner, motivera personal, förbättra kommunikationen och börja arbeta 

som ett team mot ett gemensamt mål. Personalen bör planera, utforma och pröva verktyg för 

att förbättra och förebygga urinvägsinfektion hos användarna av urinkatetrar. Detta har gjorts 

för att kunna genomföra ett förbättringsarbete. Vårdpersonal rapporterar att det är svårt att 

diagnostisera urinvägsinfektion i samband med kvarvarande kateter. Vårdpersonal förlitar sig 

ofta på klassiska symtom som missfärgad och illaluktande urin, och detta följs sedan upp 

rutinmässigt med mätstickor. Resultatet av studien påvisar vikten av att följa upp 

kateteranvändningen och säkerställa att patienten får en vård som är baserad på forskning. 

Författarna menar att det inte bara finns en lösning till problemet, utan att det är ett 

mångfacetterat område. Det är viktigt att vårdteamet tar sitt ansvar och att experter på området 

finns för att arbeta med att förebygga urinvägsinfektion.   

 När det gäller problematiken med kateterpåsen, och främst blockage, så har Miles och 

Schroeder (2013) i sin studie belyst fördelarna med att ha planerade kateterbyten, för att i 

största mån försöka förebygga att komplikationer uppstår. Deltagarna i studien upplevde att 

problemen som uppstod i samband med katetern minskade och hade inte längre så stor 

påverkan på deras liv, problemen de nu upplevde var överkomliga. De regelbundna och 

planerade besöken av en distriktssjuksköterska påvisade enbart fördelar för deltagarna. För 

det flesta deltagarna satt katetrarna bättre och antalet spontana besök av 

distriktssjuksköterskan minskade. Problem med katetern minskade vilket innebar en 

positivare syn på katetern och därmed även en ökad livskvalitet och ökat välbefinnande hos 

deltagarna (Miles & Schroeder, 2013).  

 Välbefinnandet tillsammans med sundhet och friskhet beskrivs av Eriksson (1994) som en 

integrerad helhet till hälsan och människan. Välbefinnandet innebär att människan upplever 

känslor som övervägande består av välbehag. Om problematiken som många upplever kring 
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sin kvarvarande kateter kunde förebyggas eller förhindras, så skulle upplevelsen av lidandet 

minska då de istället skulle uppleva ett välbefinnande.  

 Övervakning och registrering av varför kateterorsakad urinvägsinfektion uppkommer kan 

även det vara till hjälp för förbättringsarbetet (Jain et al. 2015). All sjukvårdspersonal, 

inklusive läkare, bör ha regelbunden utbildning om det förebyggande arbetet av 

kateterorsakad urinvägsinfektion. Sjukhus och myndigheter bör arbeta med att förebygga 

kateterorsakad urinvägsinfektion och det borde ligga högt på prioriteringslistan då det kan 

minimera det lidande som patienten upplever i samband med den kvarvarande katetern (Jain 

et al. 2015). Genom att minimera sjukdomslidandet så lindras även det lidande som 

människan upplever. Detta innebär att om komplikationer som till exempel kateterorsakad 

urinvägsinfektion kan minimeras så minskar även patientens sjukdomslidande. Det innebär att 

patienten istället kan uppleva positiva upplevelser som därmed bidrar till ett ökat 

välbefinnande och en förbättrad hälsa (Eriksson, 1994).  

 

Konstruktionen av katetrar 

I artikeln av Chapple, Prinjha, Feneley och Ziebland (2016) framgick det av studien att 

deltagarna vill ha en mindre märkbar kateterenhet, detta för att möjliggöra lättare hantering i 

situationer med katetern på ett smidigare sätt. Intervjuer med kateteranvändare visar att vissa 

förändringar som storlekar och färg på kateterpåsarna kunde göra katetern mer acceptabel för 

användarna, designen och utformningen var därför mycket betydelsefull. Resultatet av denna 

litteraturöversikt påvisar att upplevelsen av att ha kateter bland annat påverkar deltagarnas 

självbild och kroppsuppfattning. Känslan av att inte vara sig själv ansågs vara stark och denna 

förändring av självbilden tolkas som att vara främmande för sig själv, vilket utgör en sorg och 

ett lidande hos kateteranvändare. Eriksson (1994) pratar om dimensioner av lidandet där hon 

nämner varande nivå, vilket bland annat innefattar ett lidande av att vara främmande för sig 

själv och sina begär. Kateteranvändning utgör ett lidande och det kan beskrivas som en kamp 

mellan värdighet och skam. Chapple (2016) visar att en mindre eller en annan typ av kateter, 

kan innebära att förändring av självbilden inte upplevs lika stark och därför minimeras 

lidandet.  

 Flera deltagare i studien av Chapple et al. (2016) uttryckte även en frustration över att själva 

grundläggande kateterdesignen inte förändrats sedan år 1937. Deltagarna kom gärna med 

egna idéer till förbättrade kateterkonstruktioner men de menade att det snarare borde vara de 

yrkesverksamma som kommer med idéer till att förbättra konstruktionen, och inte de själva. 
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Deltagarna var även missnöjda med fixeringsanordningarna som medföljer katetern. 

Fixeringsanordningarna som kateterpåsen kräver för att hållas på plats måste justeras 

regelbundet för att inte skapa smärta och obehag. Fästanordningar till katetern har visat sig ge 

upphov till bland annat irritation och hudskada, detta ger upphov till ett lidande för den som 

använder katetern Chapple et al. (2016). Enligt Eriksson (1994) är det viktigt att som 

sjukvårdspersonal kunna bemöta och lyssna till patienten för att kunna se om en människa 

lider. En förutsättning för att kunna lindra lidandet inom sjukvården är att patienten känner sig 

sedd, respekterad och lyssnad på. Som sjukvårdspersonal kan man lindra lidandet genom att 

vara närvarande och samtala med patienten. På så sätt blir sjukvårdspersonalen involverad i 

patientens lidande och när lidandet är identifierat kan sjukvårdspersonalen påbörja arbetet 

med att lindra lidandet (Eriksson, 1994). 

 

Kliniska implikationer  

Det som framkommit av denna litteraturöversikt är att den är applicerbar i hälso- och 

sjukvården, där kvarvarande katetrar är vanligt förekommande. Denna översikt skapar en 

medvetenhet om patientens upplevelse att leva med en kateter. Utifrån resultatet kan 

vårdpersonal fundera över om informationen som ges ut om kateteranvändning är tydlig och 

tillräcklig. Även förbättringsarbeten gällande kateteranvändning och prevention av 

urinvägsinfektion är arbetsområden som kan minska patientens vårdlidande. Ett förslag till 

åtgärd är att ha en tydlig och planlagd uppföljning hos kateteranvändare och observera både 

fysiska och psykiska aspekter hos patienten. Uppföljningen skall sedan reflekteras i 

vårdteamet om hur vissa saker kan göras annorlunda eller bättre.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det som var tydligt framkommande i denna litteraturöversikt var att olika komplikationer 

orsakade smärta och lidande, något som förekom frekvent bland kateteranvändarna. 

Urinvägsinfektion i samband med kateteranvändning är fortfarande ett stort problem och det 

behövs forskas mer på förebyggande åtgärder mot urinvägsinfektion. Detta för att minska 

patienters lidande. Något annat det bör forskas mer på är kateterdesignen, då patienterna 

skulle vilja att katetern var annorlunda utformad. Rimligtvis borde mer forskning läggas på att 

ta fram en kateter som patienterna inte upplever som skavande, tung och knepig att ha att göra 
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med. Kanske bör företagen som tillverkar katetrar undersöka vad som egentligen efterfrågas 

av patienterna? 

 Denna litteraturstudie täcker enbart en del av patientens upplevelse av att leva med en 

kvarvarande kateter. Detta ämne är otroligt viktigt och bör därmed forskas mer på för att 

belysa ämnet mer. 

 

Slutsats 

Det som framkommer av denna litteraturöversikt är att negativa upplevelser hos 

kateteranvändare är ett faktum. Förvånansvärt få deltagare upplevde den kvarvarande katetern 

som en positiv förändring, de upplevde inte att den underlättade vardagen trots deras 

sjukdomstillstånd. Det som begränsar deltagarna mest i vardagen är olika former av smärta 

och hinder som de måste utså. Infektioner förekom frekvent bland användarna vilket innebar 

både smärta och lidande. Förbättringsarbete kring att förebygga urinvägsinfektioner behöver 

ständigt arbetas med. Översikten visar även att det brister i kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal och informationen om att leva sitt liv med en kateter är varken tillräcklig eller 

tydlig. Det visar sig även finnas ett missnöje bland deltagarna, med kateterns design och 

fästanordningar, deltagarna i studien skulle kunna leva sitt liv något lättare om 

kateterkonstruktionen ändrades och förbättrades.  

 Inför det fortsatta vårdarbetet är det viktigt att vårdpersonal ständigt uppmärksammar 

problematiken som kan uppstå i samband med en kvarvarande kateter och ger patienterna god 

information, då det kan minska patientens lidande.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

160212 

CINAHL - complete 

living with 

urinary catheter, 

44 Full text available 

Peer Reviewed 

English Language 

Human 

2000-2016 

17 9  Fowler, S.,             

Godfrey, H., Fader, 

M., Gerard, A. & 

Adele- Long T. 

           

  Godfrey, H. 

 

  O´Donohue, D., 

  Winsor, G., Gallagher, 

  R., Maughan, J., 

  Dooley, K. & Walsh, 

J. 

 

Sweeney, A.,  

Harrington, A. & 

Button, D. 

 

 Wilde H., M. (2003) 

                  

 Wilde H., M. (2002)       

                    

160212 

PubMed 

Living with 

urinary catheter 

AND Indwelling 

urinary catheter 

33 Free Full text  

Human 

2000-2016 

 

 

22 8  

Chapple, A., Prinjha, 

S. & Salisbury, H. 
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160214 

PsycINFO 

Long-term 

urinary catheter 

10 Full text available 

Peer Reviewed 

English language 

Human 

2000-2016 

 

5 4  

Chapple, A., Prinjha, 

S., Feneley, R. & 

Ziebland, S. 
 

Wilde H., M., 

McDonald V., M., 

Brasch, J., McMahon 

M., J., Fairbanks, E., 

Shah, S., Tang, W. & 

Schied, E. 
 

160214 

CINAHL - complete 

 

Urinary catheter 

AND experience 

55 Full text available 

Peer Reviewed 

English language 

Human 

2000-2016 

 

23 7  

Wilde H., M. (2002) 

Home Healthcare 

Nurse 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Chapple, A., 

Prinjha, S., 

Feneley, R. & 

Ziebland, S. 

Drawing on 

Accounts of 

Long-Term 

Urinary Catheter 

Use: Design for 

the 

“Seemingly 

Mundane” 

2016, United 

Kingdom, 

Qualitative Health 

Research 

Syftet med studien var 

att belysa deltagarnas 

upplevelser av att leva 

med en långsiktig 

urinkateter i 

Storbritannien. 

Metod: Kvalitativ 

design. 

Urval: 36 deltog i 

studien, de skulle ha levt 

med en urinkateter i 

minst 3 månader för att 

få delta. 

Datainsamling: Det 

gjordes två typer av 

intervjuer. 

Analys: Först gjordes  

narrativa intervjuer och 

sedan gjordes 

semistrukturerade 

intervjuer. Grounded 

theory metod användes. 

Resultatet visar att deltagarna kände 

begränsningar pga. av sin kateter, de 

hade även fått infektioner och 

upplevde komplikationer och hinder 

i det sociala livet och i sina 

relationer. 

Alla deltagare vidtog åtgärder för att 

dölja urinpåsen. Deltagarna som 

lever med långvariga katetrar känner 

sig relativt isolerade och håller sig 

gärna hemma. De känner att de 

måste hantera många olika 

underliggande hälsoproblem som 

katetern orsakar. 

Chapple, A., 

Prinjha, S. & 

Salisbury, H. 

How users of 

indwelling urinary 

catheters 

talk about sex and 

sexuality: 

a qualitative study 

2014, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var 

att utforska individens 

uppfattningar om hur 

långsiktlig urinkateter 

användning kan påverka 

ens kroppsbild och 

sexualitet. Samt att få 

hjälp att  

diskutera kring dessa 

frågor. 
 

 

Metod: Kvalitativ 

design. 

Urval: 36 deltagare som 

haft kateter i minst 3 

månader deltog i studien. 

Med erfarenheter av båda 

kateter sorterna. 

Datainsamling: Det 

gjordes intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Det framkom 

Några deltagare sade att sex inte var 

en viktig del av deras liv på grund av 

ålderdom eller sjukdom. Andra 

talade om hur deras kateter 

påverkade deras sexuella självkänsla 

och känslor av manlighet eller 

kvinnlighet. Katetern kunde orsaka 

smärta, obehag eller oväntade 

symtom under sex. Många noterade 

bristen på information om 

ämnet och vårdpersonal var ovilliga 

att prata om sex. 
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teman som sedan 

analyserades och 

jämfördes med varandra. 

Narrativa intervjuer 

användes som metod.  

 

 

Fowler, S., 

Godfrey, H., 

Fader, M., 

Gerard, A. & 

Adele- Long T. 

Living With a 

Long-term, 

Indwelling 

Urinary Catheter: 

Catheter Users’ 

Experience 

2014, United 

Kingdom, J Wound 

Ostomy Continence 

Nurse. 

Syftet med studien var 

att upptäcka patientens 

upplevelse av 

långtidsanvändning av 

en kateter. 

 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 27 deltagare 

deltog i studien. 14 

kvinnor och 13 män. 

Blandad användning av 

urethral och suprapubic 

katetrar. Från åldrarna 

22-96 år.  

Datainsamling: 
Intervjuerna spelades in 

och transkriberades för 

att kunna ge en tolkande 

beskrivning  

Analys: De gjordes semi 

strukturer intervjuer. 

Grounded theory  

användes som metod. 

 

Upplevelsen av kateteranvändning i 

det dagliga livet beskrivs av 

deltagarna  i 8 teman: (1) att göra 

justeringar, (2) hantera katetern när 

du inte är hemma (3) justeringar på 

natten (4) kateterproblem, (5) social 

interaktion, (6) Stöd från andra, (7) 

oförutsägbarhet, (8) intimitet och 

kroppsuppfattning  

 

Godfrey, H. Living with a 

long-term urinary 

catheter: older 

people’s 

experiences 

2007, United 

Kingdom, 

Journal of 

Advanced Nursing 

Syftet med studien var 

att se äldre människors 

erfarenheter utav att 

leva med en urinkateter. 

Studien utvecklar en 

materiell teori grundad 

från deltagarnas 

upplevelser.  

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 12 deltagare 

deltog i studien. Kravet 

för deltagande var, 60 år 

fyllda och deltagarna 

skulle haft en kateter i 3 

månader eller längre. 

Datainsamling: Det har 

I resultatet beskrivs hur äldre 

människor upplever att leva med en 

urinkateter. Det kunde skapas två 

huvudkategorier av resultatet. De 

fanns de människor som kände sig 

"till freds" med sin kateter eller de 

som kände sig "illa till mods" med 

sin kateter. Tre sammanläkande 
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 gjorts djupgående 

intervjuer med 

deltagarna. 

Analys: Det skedde två 

intervjuer, intervjuerna 

kodades och  

transkriberades. Metoden 

är Grounded theory.  

kategorier hittades; försöka förstå, 

självprestation, och vara medveten 

om katetern, formade de äldres 

relation med sin kateter och andra 

kateteranvändare. 

 

O´Donohue, 

D., Winsor, G., 

Gallagher, R., 

Maughan, J., 

Dooley, K. & 

Walsh, J. 

Issues for people 

living with long-

term urinary 

catheter in the 

community 

 

2010, United 

kingdom, British 

Journal of 

Community 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att belysa vilka 

problem som individer 

med kvarvarande 

katetrar upplever. 

Metod: Kvantitativ 

design.  

Urval: 62 individer 

deltog. deltagarna hade 

alla haft sin kateter i mer 

än sex månader eller att 

de skulle ha den hela 

livet, fick vård av 

samhället på grund av sin 

kateter eller ha kontakt 

med vården samt vara 

bosatt i ett visst samhälle 

där studien ägde rum. 

Datainsamling:  

Sjuksköterskor och 

kontaktpersoner samlade 

in information från de 

patienter som de var i 

kontakt med. 

Analys: Det gjordes en 

statistisk analys med 

hjälp utav statistical 

package for the social 

Siences version 17. 

I resultatet framkom det att 

urinvägsinfektion var det mest 

förekommande problemet hos 

deltagarna. En tredjedel av alla 

deltagare som hade fått en 

urinvägsinfektion hade dessutom fått 

det flera gånger. Två tredjedelar av 

deltagarna hade även obehags 

känslor på grund av katetern. Att 

katetern påverkade det vardagliga 

livet framkom även ur denna studie, 

72 % upplevde att det störde 

vardagen.  
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Sweeney, A., 

Harrington, A. 

& Button, D. 

Suprapubic 

Catheters—A 

Shared 

Understanding, 

From the Other 

Side Looking In 

2007, Australien, J 

Wound Ostomy 

Continence Nurse. 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

upplevelserna för 

människor som lever 

med en suprapubisk 

kateter. 

Metod: Kvalitativ 

design. 

Urval: 6 deltagare 

deltog, alla levde med en 

suprapubisk kateter.  

Datainsamling: Det 

gjordes djupgående 

intervjuer. 

Analys:  

Tolkning av data har 

skett via en tematisk 

analys av deltagarnas 

berättelser. Det användes 

en hermeneutisk metod. 

 

Två teman framkom i resultatet. 

Deltagarnas upplevelser skiftade, 

från negativa till positiva 

upplevelser både psykiskt och 

fysiskt. Deltagare berättade att 

vårdpersonal inte var tillräckligt 

förberedda eller stöttat deltagarna 

till att lära sig leva med en 

suprapubisk kateter. Många 

av deltagarnas negativa erfarenheter 

uppkom genom brist på stöd från 

vårdpersonal. Frågor kretsade kring 

psykiskt oförberedd förändrad 

kroppsuppfattning, förändrad 
sexualitet och beroendet av vården. 

Wilde H., M.  Life with an 

indwelling urinary 

catheter: The 

dialectic of stigma 

and acceptance 

 

2003, New york,  

Qualitative health 

research 
 

Syftet med denna studie 

var att beskriva och 

tolka levda erfarenheter 

av långvariga användare 

till urinkatetrar. 

Metod: kvalitativ design. 

Urval: 14 deltagare, 

åldrar mellan 35-95 år. 

De hade haft kateter 

minst 6 månader och 

max i 18 år. 

Datainsamling: Det 

gjordes intervjuer som 

transkriberades, skrevs 

ned och analyserades. 

Analys: Detta är en 

hermeneutisk och 

fenomenologisk metod.   

 

Att leva med en urinkateter innebar 

acceptans av att katetern var "en del 

av mig" och känslor av 

alienation och sårbarhet. Det fram 

kom teman. Dels förändringar 

genom att uppfatta katetern som en 

"del av mig" det framkom även  

skam. Ett sätt att hantera och 

normalisera katetern var inslag av 

humor viktigt för deltagarna.  

 

Wilde H., M.  Understanding 

urinary catheter 

problems: From 

2002, New York, 

Home Healthcare 

Nurse 

Syftet med denna studie 

var att få en förståelse 

för hur det vardagliga 

Metod: Kvalitativ 

design. 

Urval: Deltagarna skulle 

Studiens resultat presenteras i 

undergrupperna infektion, läckage 

och blockage, obehag i samband 
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the patients point 

of view 

 

 

 

livet är när man lever 

med en kvarvarande 

kateter.  

ha haft sin kateter i minst 

fyra månader och variera 

i ålder. De slutliga 

deltagarna hade haft sina 

katetrar i 6 månader upp 

till 18 år och var mellan 

35-95 år 

Datainsamling: 
Grundliga intervjuer som 

spelades in och 

analyserades.  

Analys: 

Metoden som användes 

var hermenutisk och 

fenomenologisk.   

 

med katetern och anatomisk 

dysreflexi. Resultatet sammanfattar 

vanliga problem som uppstår i 

samband med en kvarvarande 

kateter utifrån patientens upplevda 

erfarenheten. I resultatet så 

presenteras och missförstånd mellan 

vårdare och patient.   

 Wilde H., M.  Urine Flowing: 

A 

Phenomenological 

Study of 

Living with a 

Urinary Catheter 

2002, New York, 

Research in Nursing 

& Health 

Studiens syfte var att se 

deltagarnas erfarenheter  

av att leva med en 

långsiktig urinkateter. 

Metod: Kvalitativ 

design. 

Urval: 

Det var 14 deltagare som 

deltog i studien. De var i 

åldrarna 35 till 95 år. De 

har använt kateter i 6 

månader eller som längst 

i 18 år. 

Datainsamling: Det 

gjordes bandinspelade 

intervjuer i deltagarnas 

hem.  

Analys: Merleau-Ponty s 

fenomenologi 

och van Manens metod 

Att leva med en urinkateter kan 

liknas med att leva med kraften av 

ständigt flödande vatten. Deltagarna 

var medvetna om flödet i sina 

katetrar och märkte när det blev 

trögt eller stopp i katetern. 
Metaforen av flödande urin kan ge 

förståelse för deltagarna att hjälpa 

dem att anpassa sig till sin kateter. 
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användes för denna 

studie. 

Wilde H., M., 

McDonald V., 

M., Brasch, J., 

McMahon M., 

J., Fairbanks, 

E., Shah, S., 

Tang, W. & 

Schied, E.  

Long-term urinary 

catheter users 

self-care pratices 

and problems 

2013, New York 

och Buffalo, 

Journal of clinical 

nursing 

Att samla ihop 

information från vuxna 

individer som lever med 

en kvarvarnade kateter 

gällande egenvård och 

problem som uppstår, 

även att se geografiska 

likheter och skillnader.  

Metod: Kvantitativ 

design.  

Urval: Deltagarna skulle 

vara minst 18 år och haft 

kateter i minst ett år, 

samt rapporterat problem 

med sin kateter eller 

rapporterat användning 

av kateter i minst ett år, 

kunna fullfölja studien 

ensam eller med hjälp 

utav familj och kunna 

kommunicera på 

engelska. 

Datainsamling: 

Intervjuer gjordes i 

hemmet.  

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys och test 

för demografi. 

Problem som framkom på grund av 

den kvarvarande katetern var 

urinvägsinfektion, smärta, läckage 

och blockage. Även 60 % av 

deltagarna rapporterade problem 

med det vardagliga livet så som 

problem med att bada, klä på sig, gå 

på toaletten och att komma upp ur 

sängen på morgonen. 19 % av 

deltagarna rapporterade även att de 

hade problem med att äta.   

 

 


