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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Flera hälsoproblem och bakomliggande sjukdomsorsaker kan leda till problem 
med urinering och i förlängningen till att urinkateter behöver användas. Trots en ökning av 
urinkateterrelaterade problem så vet man inte så mycket om dessa och hur de upplevs av 
patienten. Det finns endast ett fåtal studier gjorda på området. 
Syfte: Syftet med studien är att belysa personers upplevelse av att leva med urinkateter. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta stycken vetenskapliga artiklar. Dessa 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans modell. 
Resultat: I studiens resultat framkom fyra stycken kategorier och sex stycken subkategorier. 
I resultatet framkom att många hade problem att acceptera katetern och att betydelsen av stöd 
var viktigt både från vårdpersonalen och från familj och vänner. Urinkateteriseringen kunde 
även upplevas som någonting som innebar nya besvär i form av obehag och oro. Personerna 
uppgav att urinkateterisering innebar att en ny livssituation uppstod och att personerna 
upplevde att de fick arbeta fram nya strategier för att få livets olika delar att fungera.  
Slutsats: Studien visade att många som använder urinkateter upplever problem i någon form 
av lidande i samband med behandlingen. Ett av de största problemen som deltagarna beskrev 
hörde samman med sociala aktiviteter och i relationer till andra människor. Problem med 
urinen upplevs som ett tabubelagt område som är skamligt att prata om. Många lider därför i 
tysthet och social isolering förekommer. Även problem med sexliv och ibland förlust av det 
var något som många manliga deltagare beskrev. Ingen av studierna beskrev de konsekvenser 
urinkatetern kunde få för de kvinnliga deltagarnas sexliv och inte någon av studierna berörde 
möjligheterna till bibehållet samliv trots urinkateter, vilket skulle kunna vara av intresse att 
undersöka i framtida undersökningar. Då det finns ett begränsat antal studie gjorda på 
området är förhoppningen att fler studier görs för att ytterligare belysa området. 
Nyckelord: anpassning, acceptera, besvär, stöd, urinkateter 
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Inledning 

Urinkateter är en vanlig åtgärd vid olika sorters problem med urininkontinens, och Wilde 

(2002) skriver att trots en ökning av urinkateterrelaterade problem så vet man inte så mycket 

om dessa och hur de upplevs av patienten. Wilde menar även att en icke-fungerande 

urinkateter kan vara både smärtsamt och tidskrävande för patienter och deras anhöriga och 

detta leder till många besök hos sjuksköterska (ibid). Många upplever även problem med 

användningen av urinkateter så som smärta, blödning och att de samtidigt inte hörsammas på 

ett önskvärt sätt i omvårdnadssituationer skriver intresseföreningen Sinoba  (2016). Även 

brist på information och erbjudande av alternativa behandlingar och material upplevs av 

patienter. De säger samtidigt att blåsproblemen, exempelvis kan få dem att känna sig som en 

halv människa. Brist på stöd kring omvårdnaden gör att enskilda vänder sig till 

intresseföreningar på området för att få hjälp med sina problem kring kateterbehandlingen, 

när de upplevt att hälso- och sjukvårdens omvårdnad inte räckt till. Sinoba skriver att det 

saknas forskning på området och att läkar- och sjuksköterskeutbildningen är eftersatt (ibid.).  

 

Eriksson (1979) påtalar att det är viktigt att se helheterna i vårdsituationerna och hur olika 

samband och fenomen samspelar, och vilken innebörd dessa har för varandra, för att kunna 

göra rätt prioriteringar. Det är genom att förstå samspelet av patientens olika behov, begär 

och problem som en helhetsbild av hur patienten har det, och vad hon behöver kan framstå 

skriver hon (ibid.). Jakobsson (2002) framhåller att det finns lite kända uppgifter om hur män 

med prostata cancer och förstorad prostata upplever urinkateterbehandling pre- och 

postoperativt (ibid.).  

 

För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad vid urinkateteriseringar, och hantera de 

problem som kan uppstå i samband med detta, behöver sjuksköterskan ha god kunskap om 

hur de enskilda individerna som bär urinkateter upplever sin situation och därefter kunna 

handla utifrån denna kunskap. 

Bakgrund 

Inom sjuksköterskans kärnkompetenser skriver Svensk sjuksköterskeförening (2014) att 

professoinell kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och 
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etik utgör en självklar grund för sjuksköterskans arbete. En personcentrerad omvårdnad 

innebär att patienten betraktas som en medmänniska som är expert på sin upplevelse och 

vardag. Genom att lyssna på patienten kan personens möjligheter och resurser identifieras 

och grunden för ett partnerskap i vården läggas. Evidensbaserad vård innebär bland annat att 

sjuksköterskan får insikt i den inviduella patientens upplevelser och situation.   

Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling sker genom att följa upp och förbättra vården i 

termer av struktur, processer och resultat för olika patientgrupper (ibid.) 

 

Jakobsson (2002) menar att individuell omvårdnad, information och undervisning i praktisk 

urinkateterhantering, tillsammans med psykosocialt stöd under 

urinkateterbehandlingsperioden kan minska problemen och därmed bidra till upprätthållandet 

av självständighet och livskvalitet (ibid). Även Ericsson (2000) belyser att vårdvetenskapen 

har sin grund i helhetssynen på människan. Detta bygger på att alla delar av människans 

behov tillgodoses i vården (ibid).  Wilde (2003) skriver att sjuksköterskor som är insatta i hur 

det är att leva med urinkatater blir bättre i sitt beslutsfattande och även som förespråkare för 

dessa patienter (ibid.). 

 

Särskilt viktiga områden för män med prostatacancer skriver Jokobsson (2000)  var att bära 

och hantera urinkatater samt frågor som rörde sexlivet. Männen kände sig löjliga och försökte 

gömma undan sina besvär och sexlivet avtog undan för undan (ibid.). 

 

Hellström och Lindehall (2006) tar upp patienternas upplevelse av urininkontinens och vilka 

besvär de upplevt i samband med detta. Bland annat framkom att patienterna anklagade 

personalen för att dröja för länge med att hjälpa dem till toaletten och att passivitet från läkare 

och sjuksköterskor hindrade dem att ta till sig stöd och information om inkontinensproblem. 

De beskriver även patienternas känslor av skuld, skam och förtvivlan. Även känslor av 

depression, uppgivenhet och försämrad självkänsla beskrevs.  Andra problem var minskad 

sexuell aktivitet och begränsat socialt liv till platser där toaletter var lätttillgängliga (ibid.). 

 

Kissandets tabun och sociala normer 

Problem med urinkatetern är ett vanligt problem enligt Wilde (2002) och som orsakar 

personerna svårigheter bland annat genom att ge en känsla av hjälplöshet. Samtidigt skriver 

Sinoba (2016) att prata om urinproblem är något som man sällan gör och ibland inte ens med 
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de närmaste. De skriver även om att ta upp ämnet med problem kring urinen med 

arbetskamrater vilket knappast är något som någon gör då det upplevs skamligt (ibid). 

Toalettvanor är olika i olika kulturer och förändras även i ett tidsperspektiv skriver Stenzelius 

och Bengtsson (2010). I det omoderna samhället ansågs det naturligt att behoven skulle 

uträttas utomhus i det fria. Det har ofta varit genom de sociala regelverken i överklassen som 

avgjort hur toalettbehoven ska uträttas på ett accepterat sätt och dessa sociala normer har 

sedan spridit sig till den övriga befolkningen. För trehundra år sedan var det socialt tillåtet att 

tömma blåsan offentligt på stadens gator och idag riskera samma beteende att mötas av 

allmänhetens sociala oacceptans. Toaletternas utformning har ändrats och dess placering har 

getts olika betydelse under olika tidsepoker, från att det har ansetts vara helt naturligt att 

uträtta sina behov offentligt, till att bli något att skämmas för, och något som skall uträttas så 

undanskymt som möjligt. Idag förs en diskussion där toaletter ska vara ljudisolerade och att 

distraherande musik kan spelas så att inga ljud uppfattas från behovsuträttandet av andra 

personer utanför toaletten. (ibid.).  

 

Skotnes, Omli, Einarsen och Dalhaug (2010) påtalar även att åldersförändringar tillsammans 

med sjukdom gör att problem med urinen ofta drabbar särskilt äldre. Upplevelsen av att inte 

kunna kontrollera kroppen är tabubelagt område och kan även vara ett hot med integriteten. 

De skriver att den mest utbredda rädslan hos äldre är att inte kunna kontrollera kroppens 

funktion (ibid.). Det är därför angeläget att studien görs, så att det även blir belyst hur tabun 

och sociala normer upplevs av personer som använder urinkateter. Detta  för att få en 

helhetssyn på personernas upplevelser av att bära urinkateter och därmed öka sjuksköterskans 

kunskap inom omvårdnadsområdet. 

 

Fraczyk, Godfrey och Feneley (2003) skriver att så många som 20 % av urinkateterbärarna 

inte var nöjda med sin urinkateter och önskade att situationen varit annorlunda. Urinkatetern 

påverkade menligt deras livskvalitét genom lukt, urinläckage, restriktioner i  klädval och 

påverkade även deras sociala liv. 

Kateter 

År 1839 konstruerades den första urinkatetern av gummi och 1927 kom den första modellen 

av ballongkateter avsedd för urinröret skriver Hellström och Lindehall (2006). Med tiden 

visade det sig att urinkateterbehandling även innebar kompliktioner och arbetet med att 
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begränsa användandet av urinkateter samt användandet av RIK:ning (ren intermittent kateter) 

började användas (ibid.). 

 

Det finns flera olika urinkatetermodeller och val av dessa görs utifrån individuella 

bedömningar tillsammans med att även behandlingens längd kan variera. Enligt Jannings och 

Kelly (2001) varierar även valet av de olika modellerna av urinkateter mellan olika delar i 

världen. 

Symtom av kateteranvändning 

Kateteranvändning påverkar vardagslivet på en rad olika sätt. Det sociala livet påverkas och 

det uppstår nya situationer som ska lösas rent praktiskt. Intresseföreningen Sinoba (2016) 

skriver att det finns ett samband mellan psykosomatiska besvär, som smärta i musklerna, 

trötthet och en känsla av utsatthet och problem med miktionen (ibid.). Hedelin och Jonsson 

(2009) beskriver att problem med bakterier i urinen ökar med kateteranvändningen, och att 

detta ökar riskerna för både urinvägsinfektion och sepsis. Till följd av detta förskrivs även 

stora mängder antibiotika. De uppgav att omkring hälften av de som använder kateter får 

kateterrelaterade komplikationer (ibid.).  

 

Enligt Ericsson (2000) är vårdaren och patienten en del i interaktion med varandra men även 

med den omgivande världen. Interaktionen innebär att människan försöker bemästra aktuella 

villkor i världen. För människor som behandlas med urinkateter uppstår nya villkor i tillvaron 

som ska bemästras och sjuksköterskornas agerande i vården blir en del i detta. Patienten och 

vårdpersonalen ska tillsammans besluta om vården skriver Ericsson (2000) vidare.  Det är 

därför viktigt för sjuksköterskan att förstå patienternas upplevelse av att leva med urinkateter 

och hur de upplever villkoren, att leva med urinkateter i tillvaron och interaktionen med 

vårdaren i vården.  

 

Omvårdnaden till personer som lever med urinkateter 

Vårdandet är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster skriver Eriksson (1987). 

Vårdandet har ursprungligen innefattat hela individen och har en hälsofrämjande funktion. 

Om dagens vårdande professioner glömmer själva vårdandets idé, samtidigt som dessa 

yrkesgrupper kritiserats för att allt mer utöva modern teknologi än att ge vård. En vård måste 

utvecklas att vara varm och mjuk för att ge en kvalitativ bra vård (ibid.). Med bakgrund av 
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dessa omvårdnadstankar kan dagens sjuksköterskor ställa sig frågor om hur de bästa 

hälsofrämjande funktionerna ska kunna ges till patientgruppen som genomgår en 

urinkateterbehandling, och hur det ska kunna omfatta hela individen när det gäller den 

moderna omvårdnaden. Kan det finnas en risk att individen reduceras till teknologin för 

själva urinkatetern och på vilket sätt önskar den enskilda patienten att sjuksköterskan ger den 

hälsofrämjande omvårdnaden till just henne?  

 

Eriksson (1984) påtalar att hälsa är ett integrerat tillstånd av välbefinnande, sundhet, friskhet 

och att detta inte nödvändigtvis behöver innebära frånvaron av sjukdom (ibid.). Detta är högst 

relevant för patientgruppen som använder urinkateter eftersom studien belyser alla som står 

under kateterbehandling på grund av något ohälsoproblem i urinvägarna. Men detta faktum 

behöver inte nödvändigtvis innebära att patienten känner sig sjuk utan kan uppleva hälsa och 

välbefinnande på andra områden och välbefinnande kan även upplevas i livet som helhet trots 

en pågående behandling med kateter.  

 

Eriksson (1994) skriver att om en människa känner sig övergiven i sitt lidande bidrar det till 

att hon kan uppleva en känsla av förtvivlan och hopplöshet. Hon tar även upp att beroende 

kan ses som en del av ett lidande. En människa som upplever beroende blir tvungen att 

antingen acceptera situationen eller bli utan nödvändigt stöd. Till lidande räknas även 

isolering på grund av sjukdom och de begränsningar som uppstår i sociala sammanhang på 

grund av olika ohälsotillstånd. Eriksson menar även att en människa måste bli sedd i sitt 

lidande för att kunna uppleva hälsa (ibid.).  

 

Eriksson (2000) menar att människans sätt att förhålla sig till livet är nära relaterat till 

människans upplevelse och att en del av upplevelsen utgör lidandet. Eriksson (1979) påtalar att 

det är viktigt att se helheterna i vårdsituationerna och hur olika samband och fenomen 

samspelar, och vilken innebörd dessa har för varandra, för att kunna göra rätt prioriteringar. 

Det är genom att förstå samspelet av patientens olika behov, begär och problem som en 

helhetsbild av hur patienten har det, och vad hon behöver, kan framstå. Det är ur denna 

helhetsbild som sedan prioriteringar kan utarbetas, och för detta behövs en klar definiering av 

behov, inriktning och mål (ibid.). 

 

Dahlberg och Segesten (2011) skriver att det är sjuksköterskans uppgift att få grepp om 

patientens hela hälsotillstånd, vilka hinder finns och på vilket sätt som problemen uppstår och 
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hindrar patienten att fullfölja både små och stora livsprojekt. De påtalar även att 

sjuksköterskan ansvarar för patientens dagliga omvårdnad, med vilket det menas ett 

vardagsnära vårdande och i vilket helhetssyn och etiska förhållningssätt betonas (ibid.). 

 

Utifrån detta kan vi förstå att patientens omvårdnadsbehov, utifrån en helhetssyn på 

människan i en vårdsituation är en komplex frågeställning där många faktorer samspelar. För 

att förstå vilka faktorer som samspelar och hur dessa faktorer påverkar patienten behöver 

omvårdnadspersonalen känna till patienternas upplevelser och veta hur dessa ska hanteras. 

 

Denna litteraturstudies avsikt är att bidra till att klarlägga och sammanföra kunskap om hur 

urinkateterbärande personer upplever sin situation för att medverka till att omvårdnaden ges 

utifrån en helhetssyn och utifrån sjuksköterskeprofessionens omvårdnadsområde. Det är 

därför värdefullt för sjuksköterskan i mötet med den urinkateterbärande personen att förstå 

dennes hela situation och studiens målsättning är att belysa detta. Även utifrån perspektivet 

att tabun kring urinkateteranvändning och hur sociala normer runt att ha problem med urinen 

upplevs, finns det en anledning att göra studien. 

 

Syfte 

Syftet med studie var att belysa personers upplevelse av att leva med urinkateter. 

Metod 

Val av metod 

Studien gjordes som en litteraturstudie och med kvalitativ metod och en induktiv ansats. För 

att belysa patienternas upplevelse och erfarenheter, samt för att få en djupare förståelse av 

deras upplevelse av att leva med urinkateter, där det är patienternas egna berättelser och 

synpunkter som skall belysas. Enligt Patel och Davidsson (2011) är syftet med den kvalitativa 

undersökningen att få annan och djupare kunskap om ett område, än den fragmentariska 

kunskap som oftast fås genom kvantitativa studier. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

menar att den kvalitativa forskningsmetoden används för att klarlägga mänskliga upplevelser, 

händelser och processer. De används inte för att i första hand förklara orsaker, utan för att 
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beskriva och fördjupa förståelsen för vad människor upplever och deras uppfattningar (ibid.). 

En induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av människors texter, berättelser om 

deras upplevelser till exempel när de berättar om hur det är att leva med en viss sjukdom 

(Lundman och Graneheim 2012). 

Urval och datainsamling 

Datainsamling gjordes ifrån tre databaser, CINAHL, SweMed och PubMed. De kvalitativa 

vetenskapliga artiklarna som användes i studien söktes fram i referensdatabasen CINAHL 

eftersom det är en av de större databaserna inom omvårdnad. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) skriver att CINAHL innehåller indexerade artiklar från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. PubMed är den största sökmotorn för sökning i Medline som är den 

primära databasen för National Library of Medicine och den innehåller referenser inom 

områdena medicin, omvårdnad, onkologi, veterinärmedicin samt hälso- och 

sjukvårdsadministration. Medline innehåller 15 miljoner artiklar från 32000 tidskrifter (ibid.).  

 

I svensk MeSH kontrollerades orden kateter och där framkom de medicinska termerna 

catheters –katetrar, indwelling-kvarkatetrar, urinary catheters –urinkatetrar. Engelsk stavning 

i olika former kontrollerades i engelska lexikon. De ord som kontrollerades var experience, 

urinary, urine, coping, catheter, reactions.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Inga avgränsningar 

gjordes i när artiklarna hade publicerats eller i vilka geografiska områden studierna hade 

genomförts. I litteraturstudien inkluderades vuxna personer som använder urinkateter. 

Exklusionskriterier var barn då dessa inte ingår i den grundutbildade sjuksköterskans 

omvårdnadsområde. 

 

I CINAHL gjordes en sökning på orden urinary catheters AND experince AND coping AND 

reactions. För att avgränsa sökningen användes den booleska operatorn ”AND” och det 

markerades att sökningen skulle innehålla English language, peer reviewed, abstract 

available, full text, all adults, academic journals gav 458 svar. Först lästes titlarna på alla 

artiklarna och jämfördes med syftet i studien på de 458 artiklarna. Av dessa lästes fyra 

stycken abstrakt och en valdes bort på grund av att den var en kvantiativ studie som hade 

gjorts. En artikel lästes i sin helhet och valdes sedan att ingå i litteraturstudien. I den andra 
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CINAHL sökningen gjordes en sökning på orden urinary catheters AND experince. För att 

avgränsa sökningen markerades det att sökningen skulle innehålla English language, peer 

reviewed, abstract available, full text vilket gav 198 svar. Av dessa lästes 7 abstrakt, 6 artiklar 

lästes sin helhet och slutligen valdes 3 ariklar. Den tredje sökningen i CINAHL gjordes på 

ordet urinary catheters. För att avgränsa sökningen markerades det att sökningen skulle 

innehålla English language, peer reviewed, abstract available och full text. I kryssrutorna 

markerades Academic Journals samt all adult då artiklar på barn inte önskades eftersom de 

inte ingår i den grundutbildade sjuksköterskans område.  Denna sökning gav 183 svar. Först 

lästes titlarna på artklarna och jämfördes med syftet i studien på alla de 183 artiklarna. 

Därefter lästes 5 abstrakt och 3 stycken i sin helhet och slutligen valdes 3 stycken artiklar. 

 

Den fjärde sökningen i CINAHL gjordes på ordet urinary catheters. Sökningen avgränsades 

med English language, peer reviewed, full text och research article. Denna sökning gav 302 

svar. Först lästes titlarna på artklarna och jämfördes med syftet i studien på alla de 302 

artiklarna. Därefter lästes 5 abstrakt och 4 artiklar lästes i sin helhet och 1 artikel valdes att 

ingå i studien. 

 

Artiklar söktes även i referensdatabaserna PubMed och SweMed men gav inget resultat för 

att svara på syftet i litteraturstudien. En kontrollsökning gjordes avslutningsvis i CINAHL för 

att utesluta att inga artiklar av vikt för studien hade blivit förbigångna. Samtliga artiklar som 

valdes för litteraturstudien översattes även till svenska genom Google translate för att 

förhindra att fel uppstod på grund av språkförbistring. 

Kvalitetsgranskning 

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, (2014) skriver att en systematisk översikt 

måste fullgöra höga krav på tillförlitlighet. En systematisk översikt rättar sig efter vissa 

principer som ska minimera riskerna for att slump eller godtycklighet utövar inflytande på 

slutsatserna (ibid). Sammanställning av resultatet från granskningen av de vetenskapliga 

artiklarna är gjord utifrån SBU: s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU 2016). Granskningsmallen innehöll 

21 olika frågor där varje fråga genererade 1 poäng. I kvalitetsgranskningen fick artiklarna 

mellan 14-19 jakande svar vilket gav lika många poäng, av de 21 maxpoängen. Artiklarna 

kunde därmed anses ha tillräckligt god kvalitet och tillförlitlighet för att ingå i studien. 
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Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Innehållsanalysen skall enligt författarna vara trovärdig, pålitlig och innehålla en 

överförbarhet. Fokus vid en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer i 

textmaterialet genom att identifiera likheter och skillnader (ibid.).  

 

Först lästes texterna igenom ett flertal gånger för att till fullo förstå innehållet. Under 

inläsningen gjordes anteckningar och viktiga områden markerades i texten. Under denna fas i 

arbetet lades ett förutsättningslöst fokus på hur deltagarna i studien beskrev sina upplevelser i 

samband med att de använde urinkateter. 

 

Därefter delades texten in i meningsenheter som är en konstellation av ord eller uttalanden 

som relaterar till samma centrala betydelse, och kallas kondensering eller textenhet.  Detta 

gjordes genom att de beskrivna upplevelserna markerades med färg och sorterades in i 

grupper som hade likartade innebörd. Ur texten framstod då olika grupperingar av 

meningsenheter. Dessa meningsenheter översattes från engelska till svenska och delades 

därefter in i koder och subkategorier och slutligen sammanfördes flera liknande textdelar i 

kategorier. Detta gjordes genom att betydelsen i varje meningsenhet lästes igenom sakta och 

noggrant och den centrala betydelsen färgmarkerades. Då detta gjorts i flera steg framstod 

deltagarnas beskrivning av deras upplevelser till sist ur vilket resultatet i studien kunde 

förstås och sammanställas. 

 

Då flera av artiklarna behandlade både sjukdomstillstånd och upplevelsen av att leva med 

urinkateter gjordes en noggrann granskning av textmaterialet så att de delar i texten som inte 

direkt svarade mot syftet valdes bort vid innehållsanalysen. I studiens resultat framkom fyra 

stycken kategorier och sex stycken subkategorier. 

Resultat 

Avsikten med studien var att klarlägga hur personer som har urinkateter upplever detta för att 

säkra sjuksköterskans omvårdad till de enskilda personer som hon möter i sin omvårdnad. 

Sjuksköterskan behöver ha en god översikt i hur olika behov och problem samspelar för att få 

en sammanfattande inblick i hur den urinkateterbärande individen upplever det så att 

omvårdnaden ges utifrån en helhetssyn och utifrån sjuksköterskeprofessionens 
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omvårdnadsområde. I studiens resultat framkom fyra stycken kategorier och sex stycken 

subkategorier.  

 

Till kategorin ”acceptera katetern” kunde ingen subkategorier identifieras. I kategorin 

”betydelse av stöd” identifierades subkategorierna ”relationer till vårdpersonalen” och 

”samspel med andra”. I kategorin ”nya besvär” identifierades subkategorierna ”obehag” och 

”oro”, och i den sista kategorin ”anpassa sig” identifierades subkategorierna ”ny livssituation 

och ”strategier för att hantera urinkatetern”. 

 

TABELL 2    

KATEGORI KATEGORI KATEGORI KATEGORI 

Acceptera katetern Betydelse av stöd Nya besvär Anpassa sig 

Subkategorier Subkategorier Subkategorier Subkategorier 

Inga subkategorier 

kunde identifieras 

Relationer till 

vårdpersonalen 

Obehag Ny livssituation 

 Samspel med andra Oro Strategier för att 

hantera 

urinkatetern 

 

Acceptera urinkatetern 

Många deltagare var angelägna om att bli informerad om sin urinkateter och försökte skapa 

sig en bra känsla av sin urinkateter och dess funktion visade studie. Förståelsen om varför de 

hade en urinkateter tycktes bidra till att det var lättare att acceptera nödvändigheten av att ha 

en urinkateter. Men det fanns även de som var osäkra över nödvändigheten av att ha 

urinkateter och det gjorde att de fick svårare att acceptera den. Alla deltagarna hade ett behov 

av att självständigt få utvärdera urinkatetern men bedömningarna varierade. Flera deltagare 

uttryckte att de upplevde fördelar med att ha en urinkateter och att den psykologiska 

uppfattningen om urinkatetern varierade och framträdde som ett instrument då deltagarna 

försökta skapa sig ett accepterande av att använda urinkateter. Färgen och lukten av urin var 

avslöjande för funktionen och beskrevs som en bidragande orsak till att det var svårt att 

acceptera urinkatetern. De verkade mer benägna att uppfatta sina urinkatetrar positivt när 

deras förväntningar inför den var uppfyllda eller överträffas. Att vara en passiv mottagare av 
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vård gjorde även deltagarna mer obehagliga till mods när det gällde att acceptera 

urinkatetern. Äldre människor införlivade urinkatetern i sina liv genom att anta olika 

strategier som möjliggjorde för dem att göra justeringar och undvika att bli överväldigad av 

katetern, vilket gav dem en känsla att situationen var hanterbar och därför kunde accepteras. 

Men det fanns även deltagare som antydde att de hade känslor som var förtryckta på olika 

sätt, och inkluderade upplevelser av maktlöshet. De beskrev urinkatetern som "mitt problem" 

och lyfte fram att deras livsvärld krympte och bidrog till att det var svårt att acceptera 

urinkatetern (Godfreys, 2007). 

 

“Being a passive recipient of care also made participants more  

uneasy in their acceptance of the catheter” (Godfreys 2007,s.185). 

 

Att behöva tvingas urinera liggande till sängs på ett bäcken komplicerar urineringen sa en av 

deltagarna och tillägger att urinera på kommando var ibland omöjligt, och det upplevdes som 

frustrerande och stressande. Deltagaren upplevde att när hon inte kunde urinera kunde detta 

leda till urinkatetrisering som orsaka ångest och som hon beskrev i termer av en psykisk 

blockad. Detta i sin tur hindrade förmågan att urinera. Andra patienter beskrev kateterisering 

som en kompensation för en brist och upplevde övergripande urinkateterisering som 

problemfritt. Det fanns även patienter med inneliggande urinkateter som upplevde den som 

bekväm. Vissa patienter beskrev en lättnad för att med hjälp av en urinkateter, bäcken eller 

urinflaska slippa gå på toaletten så snart efter operationen. Smärta och en känsla av svaghet 

följde ofta efter kirurgin och patienterna var glada att de inte behövde bry sig om urineringen. 

Det första intrycket av urinvägsproblemen och perioder av behandling med urinkatetern var 

att det var lätt att vänja sig vid, och anpassa sig till den angav en av personerna i studien. Det 

fanns ilska rörande konsekvenserna av problemen och samtidigt, fanns det en medvetenhet 

om att behöva stå ut med den hos andra deltagare. Att bära en urinkateter kunde accepteras 

för en kort tid eftersom det inte fanns något alternativ före och efter operationen. Praktiska 

frågor kring urinkatetern tolkades sedan som ett accepterande.  

 

Den bild som presenterades av männen i studien, var att deras val av behandling hade varit 

den rätta, utan möjliga alternativ. De hade blivit informerade om efterbehandling, impotens 

och eventuellt urininkontinens. Detta var deras eget val och ingen kunde skyllas för dessa 

olyckliga konsekvenser. I studien diskuterades även effekterna som sjukdom och urinkateter 

fick på sexlivet, och några av deltagarna menade att ett substitut för sexlivet fanns i de 
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organisationer som de kunde vara aktiva i. De menade att fritidsaktiviteter, barn som behövde 

hjälp, och så vidare delvis kunde ersätta förluster på andra områden i livet. På detta sätt 

ansågs livet fortfarande vara bra, och det var möjligt att upprätthålla illusionen av att ett 

obruten hälsosamt liv fortsatte. Samtidigt beskrev några av männen att de var hoppfulla att 

den sexuella funktionen skulle återvända, även om kirurgerna hade förberett dem för 

möjligheten av minskad eller frånvarande erektil funktion.  

 

Kunskap om urinkatetern bidrog till att det var lättare för många att acceptera att de måste 

använda sig av en urinkateter. Men samtidigt beskrev de sina tidigare brister på kunskap 

kring urinkatetrar och förstod inte vad RIK: ning (intermittent urinkateterisering) var när de 

inledningsvis fick detta berättat för sig En del av männen som fick urinkateter tillfälligt 

beskrev att deras reaktioner varierade från att känna sig optimistiska om sitt tillfälliga 

tillstånd till frustration och förlägenhet, och de beskrev sig själva som känslomässigt 

oförberedda på vad urinkateterbehandlingen innebar (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005; 

Hälleberg Nyman, Gustafsson, Langius-Eklöf & Isaksson, 2013; Burt, Caelli, Moore & 

Anderson, 2005; Hallberg & Lovén, 2000; Ramm & Kane, 2011). 

Betydelse av stöd   

Relationer till vårdpersonalen  

Enligt deltagarna i studien har relationen mellan personal och patient en stor betydelse för om 

patienterna upplever att de har stöd från omgivningen när det gäller sin behandling med 

urinkateter. Om personalen och patienten förstår varandra då är det så mycket bättre beskrev 

en deltagare. Men om det än bara finns en liten bit av agitation där, är det just där, problemen 

kommer in. En av de faktorer som bidrog till en orolig relation mellan äldre med urinkateter 

och sjukvårdspersonal var en upplevd brist på tid för samråd. Jag har förstått att 

distriktsköterskor är så upptagna att de inte kan avvara tid svarade en av deltagarna. En 

stödjande relation med vårdarna tolkades som samarbete i vården och verkade vara viktigt för 

att hjälpa äldre personer att acceptera deras urinkateter. Det fanns även de deltagare som 

uttryckte tacksamhet för vårdpersonalens hjälp. Vissa patienter var relativt pigga och för dem 

hade den inneliggande urinkatetern inneburit ett oönskat beroende av vårdpersonalen. Det 

fanns även patienter i intermittent kateteriseringsgruppen som beskrev hur vårdpersonalen tog 

över deras blåstömning, i form av urinkateterisering när de inte kunde urinera. Med hjälp av 

olika typer av strategier, beskrev både män och kvinnor öppet om deras behov av att RIK:a 
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sig, samt nödvändigheten av att behöva visa sina katetrar i privata och offentliga 

sammanhang. De gav också uttryck inför framtiden i ord av tro och hopp: Varför kämpa? 

frågade sig en av deltagarna. Jag kan inte göra något åt det som kommer. Jag bryr mig inte ... 

Vad som kommer, kommer. Läkarna vet bäst. En deltagare sa att vara beroende av en 

anordning är acceptabelt, men att bli beroende av andras hjälp för att uppfylla sina 

grundläggande behov är skrämmande (Jaqus, Eiskjær, Steffensen, Schantz & Laursen, 2009; 

Godfreys, 2007; Hallberg & Lovén, 2000; Hälleberg Nyman, Gustafsson, Langius-Eklöf & 

Isaksson, 2013). 

 

”Being dependent of a device is acceptable, but being dependent of others’ 

help in fulfilling ones’ basic needs is frightening” (Jaqus, Eiskjær, 

Steffensen, Schantz & Laursen 2009, s.663).  

 

 

Deltagarna i studien önskade klarhet i vem som har ansvaret för att byta katetern. Kontinuitet 

i vården beskrevs som viktig tillsammans med vårdpersonalens kunskap och erfarenhet. En 

24-timmars tillgänglighet av vård i en nödsituation (så som vid blockeringar) var faktorer 

som nämndes av många deltagare. Vissa deltagare klargjorde även att de värderade de 

sjuksköterskor som hade höga krav på hygien högt. Med begränsade resurser i samhället är 

sjuksköterskorna stressade. Flera personer i studien nämnde detta. En av deltagarna som hade 

en urinkateter, vittnade om att vissa sjuksköterskor inte har en aning om hur man sätter en 

urinkateter och han förklarade att han därför tyckte att sjuksköterskorna borde lyssna på 

honom.  

 

Deltagarna beskrev känslan av förlägenhet i olika grader i samband med sin erfarenhet av att 

undervisas av vårdpersonalen i RIK: ning. De tre i gruppen, som upplevde den mest allvarliga 

psykiska pressen initialt och under inlärningsprocessen, uppger att de fortfarande kan uppleva 

starka känslor kring sin urinkateter. När de från början fick lära sig tekniken av 

vårdpersonalen upplevde deltagarna en viss press. Dessa tre patienter var tvungna att placera 

sin egen urinkateter på sig själva under övervakning av en sjuksköterska, och under sitt första 

undervisningstillfälle. Två av dessa patienter uppfattade det som en press att de måste lyckas 

med att "få det rätt", under dessa omständigheter. De hade uppfattningen att undervisningen 

kulminerade i ett test av kompetens, där de antingen var godkända eller underkända av 

vårdpersonalen (Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013; Ramm & Kane, 2011). 



 

17 
 

Samspel med andra 

När det gavs tillfälle för interaktion med andra äldre med urinkateter gav det en lättare 

anpassning till urinkatetern på grund av det upplevda stödet. Positiva kontakter med familj 

och vänner som ingår i ett socialt nätverk tycktes hjälpa till att acceptera urinkatetern. Några 

av deltagarna kunde uppleva att de begränsades av en förlägenhet när de diskuterade intima 

detaljer om kroppsfunktionerna då det fortfarande finns ett tabu kring ämnet. Men att se 

andra patienter i samma situation gå runt i korridoren med sina urinpåsar gjort det lättare att 

acceptera situationen. Patienterna nämnde också hur pinsamt det kan vara att inte kunna gå på 

toaletten självständigt. Vissa patienter talade även om ett oönskat beroende av vårdpersonalen 

på grund av att de inte tilläts att tömma urinpåsen själva. Ämnen som var relaterade till 

sjukdomen hölls hemliga för andra och de diskuterade sällan med vänner eller anhöriga om 

sin urinkateter eller sina urinproblem. Få eller inga råd alls togs emot från andra. För 

patienter som genomgått en operation såg framtiden bra ut och gav anledning till att de kände 

tacksamhet inför livet. De med en sämre prognos var tacksamma för det förflutna och 

hoppades på att få några fler bra år i livet. Det fanns också beskrivningar av attityder till 

sjukdomens konsekvenser, och hur konsekvenserna minskade vid jämförelse med andras 

problem.  

 

Några av männen beskrev att de ordnade om det sociala livet, aktiviteter och arbetet för att 

passa in i deras behov av blåstömningen, att exempelvis ha lättillgängliga toaletter och att de 

därmed kunde dölja problemet för andra. De försökte att justera det dagliga livet till 

urinvägsproblemen, istället för tvärtom.  

 

Jag kom till ett smärtsam slut när urinretention upplevdes som mycket besvärlig beskrev en 

av deltagarna. Flera av deltagarna uppgav att den värsta känslomässiga upplevelse var att ha 

urinläckage från urinkatetern. Det mest extrema av detta urinläckage ledde till 

tillbakadragenhet för att inte blir sedd eller vara synlig med urinkateter.  

 

Det fanns också beskrivningar av hur urinkatetern satte stopp för sexlivet. De försökte 

hantera detta själva eller tillsammans med fruarna, och ibland med stöd av professionella 

vårdgivare. Men ofta kämpade de på egen hand med förnedring, social isolering och 

förlöjligande kring urinkateterna och förlusten av sexlivet. Det fanns en ambivalent 

inställning till de sexuella konsekvenserna hos några av deltagarna i studien. Sexliv missades 

samtidigt som en önskan om det hade gått förlorad. Medicineringen och kirurgin hade satt 
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stopp för möjligheten. Situationen accepterades utan motstånd även om det tog sexlivet till ett 

definitivt slut. Avtagande sexliv tolkades som mannens problem även om man sa att det 

diskuteras mellan man och hustru, och i diskussionerna för några av deltagarna sågs 

svårigheterna mer som hans "fel" än som deras inbördes problem. På detta sätt hölls mannen 

ansvarig för sjukdomens konsekvenser. När han inte kunde genomföra ett samlag slutade 

deras gemensamma sexliv - att gå längre än till kramar och kyssar sades vara att väcka 

hustrun i onödan när inget samlag skulle kunna uppnås.  

 

I studien framkom även att alla kvinnorna hade talat om sitt behov av att RIK: a sig med 

vänner och familj. Männen hade också varit öppna om sitt behov av att RIK: a sig, men det 

verkar som om de tyckte att det var av mindre betydelse att informera sina familjer och 

vänner om det. En annan skillnad mellan könen i valet av strategier sågs i synlighet av 

urinkatetrar i hemmet. I männens hem hade urinkatetrarna inte gömts undan. Det verkar som 

om accepterandet av katetern för egen del gjorde att synligheten för andra av urinkatetrar 

även ökade med tiden.   

 

Det visade sig i studien att det var viktigt för patienterna att kunna följa sina ritualer när de 

utförde RIK: ning. Annars stannade de hellre hemma. Om de måste utföra RIK:ning någon 

annanstans än i hemmet tog det en hel del av deras energi för att planera. På offentliga platser 

var det viktigt att urinkateterisering skedde utan att någon märkte det, åtminstone under de 

första åren. Medan vissa deltagare kände sig bekväma i sina sociala och dagliga aktiviteter, 

fann andra att RIK: ning skapade svårigheter De menade att utföra RIK: ning utanför hemmet 

ställde till ett antal problem. Först var det svårt att hitta lämpliga offentliga toaletter. Hygien 

var en viktig fråga för de flesta deltagarna, och det fanns ofta könsskillnader relaterade till 

typen av urinkateter som att manliga urinkatetrar är längre och mer otymplig. Detta fick 

konsekvenser för att försöka använda urinkatetrar diskret. Kvinnor transporterade lättare sina 

urinkatetrar i sina handväskor, medan män var mindre benägna att bära en väska och hade 

svårt att bära urinkatetrar i sina fickor. Svårigheter nämndes också om att avyttra urinkatetern 

vilket orsakade förlägenhet, särskilt i andras hus.  

 

Dessa frågor diskuterades i samband med integritet och förlägenhet, men det fanns 

individuella skillnader i benägenheten av förlägenhet, och detta var inte könsspecifikt utan 

förmodligen ett resultat av personlighet och kulturella faktorer. Alla deltagare i studien 

beskrev vikten av stöd före och efter operationen. Makar, barn och vänner, gav stöd.  Även 
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Prostate Support Group och sjuksköterskor från hemsjukvården bidrog till bekvämlighet och 

trygghet samt stöd. Ett antal deltagare konstaterade att deras manliga vänner var en källa till 

styrka för dem och att kunna relatera sina erfarenheter till andra män var bra. Flera av 

männen har hållit kontakten med sin rumskamrat från sjukhuset, för att jämföra berättelser 

om återhämtning och erbjuda stöd under den postoperativa perioden. Detta var särskilt tydligt 

bland män som bodde på landsbygden. I sociala sammanhang noterade några av deltagarna 

att koffein och öl förvärrade läckaget från urinkatetern, men vissa var ovilliga att undvika 

detta ändå. De beskrev att kaffet med vänner var viktigt för deras sociala liv och fysiska 

återhämtning, trots att det var skadligt för kontinensen. (Godfreys, 2007; Burt, Caelli, Moore 

& Anderson, 2005; Shaw, Logan, Webber, Lynne, Broome & Samuel, 2008; Hallberg & 

Lovén, 2000; Hälleberg Nyman, Gustafsson, Langius-Eklöf & Isaksson, 2013; Jaqus, 

Eiskjær, Steffensen, Schantz & Laursen, 2009).   

Nya besvär 

Obehag 

En del av deltagarna i undersökningen talade om vikten av att hålla urinkatetern ren och att 

ha den i så kort tid som möjligt, eftersom risken att smittas av urinvägsinfektion ökar när 

katetern sitter på plats i mer än en vecka.  Deltagarna beskrev att de kände sig utsatta inte 

bara under införande av urinkatetern utan också när de gick runt på avdelningen med 

urinpåsen. Att behöva visa urinen framför andra var konstigt och obekvämt. En patient 

föreslog att man kunde ha en annan färg på urinpåsarna. Insättningen av urinkatetern 

beskrevs av vissa patienter som obehaglig och de kände sig exponerade och generade. De var 

på det hela taget inte bekväma med att ha någon annans händer, ett instrument eller en 

urinkateter i underlivet. Känslor av exponering av sig själv uttrycktes som att 

urinkateterisering medförde att de måste visa den mest intima delen av kroppen för att någon 

okänd. Vissa manliga patienter uttryckte oro när kvinnliga sjuksköterskor skulle införa 

urinkatetern. Den kunde också upplevas som obehaglig och besvärande när patienten kom ur 

sängen eller skulle gå runt sängen med urinkateterna på plats med tanke på risken att slangen 

kunde hänga upp sig. Patienterna var medvetna om risken att glömma påsen på sida av 

sängen när de gick bort från sängen och var orolig för detta.  

 

Några kvinnliga patienter jämförde insättningen av katetern med insättning av en tampong. 

Insättningen beskrevs som obehagligt men inte smärtsam. Andra patienter hade känt en 
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stickande smärta eller en kramp i samband med införingen av en urinkateterkateter. 

Mestadels var smärtan tillfällig och beskrevs aldrig som oöverstiglig. När den kvarliggande 

urinkatetern var på plats beskrev en patient det som lite irriterande på samma sätt som att 

använda en tampong. Men efter ett tag, när patienten hade vant sig vid att urinkatetern, 

försvann den känslan. Flera av männen beskrev att de under en period åkte in och ut från 

sjukhuset med praktiska problem såsom läckage, smärta och blödning från urinröret. 

Molande värk och smärta i urinröret hade männen klarat genom att anordna slangen på ett 

bekvämt sätt i sina kläder, och de såg till att salvor förskrevs. De hade lärt sig av erfarenhet 

att hantera frågor kring hygien och tömning på ett tillfredsställande sätt.  

 

Vissa män beskrev flera års försummelse av sina egna kroppar, medan urineringsproblemet 

stadigt förvärras och inga åtgärder vidtogs för att få professionell hjälp. Problemen sågs som 

en del av normalt åldrande och påverkade inte deras uppfattning om sig själva. Denna 

uppfattning tolkades som ett accepterande. Varje man fick kämpa med sin börda och 

sjukdom, mellan acceptans och icke-acceptans, stöd och bedrövelse, och mellan att ge upp 

ansvaret och hålla det kvar. Urinvägsproblem ansågs vara varje äldre mans problem och 

sjukdom som förväntades vid ålderdom. Det dagliga livet med att tömma blåsan, urinkatetern 

och sexuella problem innebar också förändrad livskvalitet (Hälleberg Nyman, Gustafsson, 

Langius-Eklöf & Isaksson, 2013; Hallberg & Lovén, 2000).   

Oro  

Patienter både med och utan tidigare erfarenhet av urinkateter har uttryckt oro för 

urinkateteriseringen. De som hade urinkateter för första gången kunde oroa sig för att vara i 

en okänd situation. Patienter som hade urinkateter och hade känt smärta tidigare uttryckte 

samma oro den här gången. De patienter som hade intermittent kateter var mest oroliga över 

urininkontinens under operationen som de skulle genomgå. De var införstådda med symtom i 

samband med urinvägsinfektion, så som feber, blod och grumlig urin och hade kunskap om 

hur man undviker komplikationer i samband med urinkateterisering. Jag är mycket rädd för 

urinkatetern beskrev en av deltagarna i studien, eftersom den kanske inte hanteras rätt. Det 

finns alltid risk för infektion. Deltagaren sa även att det spelar ingen roll vad de gör för att 

hantera urinkatetern rätt, de kunde ändå uppleva besvär ifrån den. Jag har provet så många, så 

jag vet att det är hopplöst. De sköljer den, och de gör den ren när hemtjänsten kommer, men 

sedan veckan efter måste den rensas upp på sjukhuset. Så det måste vara något fel med 

urinkatetern någonstans, eftersom den ger infektion så snart den är på plats. Och om man har 
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den en vecka eller två veckor så frodas bakterierna. Flera av deltagarna förväntade sig även 

att urinkatetern skulle läcka och att de skulle få inkontinens vid avlägsnande av katetern.  

 

”I’m very afraid of the catheter because it can’t be managed right. There’s 

always inflammation and… It doesn’t matter what they do to manage it. I’ve 

driven so many. So I know it is hopeless. They rinse and they make it clean 

and the home-help people come, but then the week after they’re at the 

hospital to get it cleaned up. So there must be something wrong with the 

catheter somewhere, because there’s inflammation as soon as it’s in place. 

And if you’ve got it a week or a fortnight the bacteria thrive” (Hälleberg et 

al., 2013, s.2691). 

 

Flera av patienterna beskrev att de trodde att det var lättast att undvika infektioner om de 

skötte om sin urinkateter i sitt eget badrum. En av patienterna verkade mer oroad över 

läckage än någonting annat och vara noga med att förhindra läckage och för att skydda kläder 

och sängöverkast.  Endast en beskrev en relativt mildare reaktion av att känna sig lite 

tveksamm till urinkatetern. De kvarvarande deltagarna upplevde djupgående känslomässiga 

reaktioner som inkluderade chock, förnekande och isolering. Känslor som beskrivs som 

associerade med olika stadier av sorg, förlust och smärtsamma händelser (Burt, Caelli, Moore 

& Anderson, 2005; Hälleberg Nyman, Gustafsson, Langius-Eklöf & Isaksson, 2013; Jaqus, 

Eiskjær, Steffensen, Schantz & Laursen, 2009; Chapple, Prinjha & Mangnall, 2013; Ramm & 

Kane, 2011). 

 

Anpassa sig 

Ny livssituation  

Deltagare i studien beskrev att de behövde vara aktiva och att engagera sig i den nya 

situationen, och att stödja självkänsla för att minimera tankarna och besvären av urinkatetern 

och i det ingick att vara stark. I konstruktionen av att vara aktiv ingår att dricka tillräckligt, 

sköta personlig hygien och använda olika strategier som ingår i processen att anpassa sig till 

livet med en urinkateter. Andra deltagare hade svårt att finna sig till rätta. De beskrev att 

sjukdom och behandling hade avslutat en redan avtagande sexuell aktivitet och det var 

meningslöst att bekämpa detta faktum. De män som hade fått en operation av prostatan 

hoppades på en framtid med restaurerade sexliv. Det fanns också de som förnekade 
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sjukdomen, på grund av okunskap och missriktat hopp. Förnekandet bidrog till att de gav upp 

ansvaret för medicinska beslut till professionella vårdgivare. Både män och kvinnor behövde 

ritualer för att övervinna sin nya livssituation. Ritualer verkade hjälpa flera av deltagarna i 

studien att ge en struktur åt vardagen. När man använde sig av urinkateter verkade 

toaletternas utformning vara av stor betydelse. Några av männen sa att det var viktigt för dem 

att hitta rätt typ av toaletter, en som liknar den de har hemma. 

Förutom bäckenbottenövningar, beskrev nästan alla att regelbunden motion var viktigt för 

återhämtning, även om två män överarbetade detta och var tvungen att söka läkarvård 

(Godfreys 2007). (Jaqus, Eiskjær, Steffensen, Schantz & Laursen, 2009). (Hallberg & Lovén, 

2000) 

Strategier för att hantera urinkatetern 

Vissa av deltagarna i studien behöll självkänsla genom att anta strategier. Psykologiska 

strategier minimerade effekterna av urinkatetern genom att sätta ljuset på problemen och 

omforma dem. Det verkar som män och kvinnor väljer olika strategier för att hantera det 

faktum att de är beroende av urinkateter. Genom att prata om det och inte dölja urinkatetern 

tvingade kvinnorna sig att acceptera den och at ha förtröstan. Till skillnad från kvinnorna 

hade männen en tendens att gömma sig och inte tala alls, vilket tillåter dem att negligera 

verkligheten (Godfreys, 2007; Jaqus, Eiskjær, Steffensen, Schantz & Laursen, 2009). 

Diskussion  

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka personers upplevelse av att leva med urinkateter. I studiens 

resultat framkom fyra stycken kategorier och sex stycken subkategorier. I kategorin 

”acceptera katetern” kunde ingen subkategori urskiljas. I kategorin ”betydelse av stöd” 

urskildes subkategorierna ”relationer till vårdpersonalen” och ”samspel med andra”. I 

kategorin ”nya besvär” urskildes subkategorierna ”obehag” och ”oro”, och i den sista 

kategorin ”anpassa sig” urskildes subkategorierna ”ny livssituation och ”strategier”. 

Acceptera urinkatetern 

Studien visade att många av deltagare hade problem att acceptera att de var tvungna att 

använda sig av urinkateter. De som hade urinkateter var angelägna om att bli informerad om 

den och försökte skapa sig en bra känsla av sin urinkateter och dess funktion. Även 
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förståelsen om varför de hade en urinkateter tycktes bidra till att det var lättare att acceptera 

nödvändigheten av att ha en urinkateter. En del av männen beskrev att de hade brister i 

kunskapen från början om vad RIK: ning var, och hade svårt att ta till sig den informationen 

när det först beskrevs för dem. Detta stämmer väl överens med Jakobssons (2002) 

iakttagelser där hon menar att individuell omvårdnad innefattar information och undervisning 

i praktisk urinkateterhantering. Tillsammans med psykosocialt stöd under 

urinkateterbehandlingsperioden kan detta minska problemen och därmed bidra till 

upprätthållandet av självständighet och livskvalitet (ibid.). Det fanns deltagare i studien som 

antydde att de hade förtryckta känslor och vilket inkluderade känslor av maktlöshet. Även 

Wilde (2002) uppmärksammade att problem med urinkatetern är vanligt och kan orsaka den 

enskilde en känsla av hjälplöshet.  

 

Eriksson (1979) menar att det är viktigt att se hur olika samband och fenomen samspelar, och 

vilken innebörd dessa har för varandra. Det är genom att förstå samspelet av patientens olika 

behov, begär och problem som en helhetsbild av hur patienten har det och vad hon behöver 

kan framstå (ibid.). En av deltagarna beskrev samspelet mellan sina problem och behov i 

studien då hon berättade att hon upplevde att urineringen komplicerades av att hon tvingades 

urinera liggande till sängs och att hon upplevde detta omöjligt och stressande. När hon inte 

kunde urinera orsakade detta att hon fick urinkateter vilket hon upplevde med ångest och 

beskrev i termer av psykisk blockad som i sin tur orsakade svårigheter att urinera. 

 

Fraczyk, Godfrey och Feneley (2003) skriver att så många som 20 % av urinkateterbärarna 

inte var nöjda med sin urinkateter och önskade att situationen varit annorlunda. Urinkatetern 

påverkade menligt deras livskvalitét genom lukt, urinläckage, restriktioner i  klädval och 

påverkade även deras sociala liv och att de därigenom hade svårt att acceptera urinkatatern 

(ibid.). Även detta stämmer väl överens med resultatet i studien där ett flertal av de tillfrågade 

personerna beskrev svårigheter av att acceptera urinkatetern. 

Betydelse av stöd   

Deltagarna i studien menade att det hade stor betydelse hur relationen till vårdpersonalen 

fungerade när det gällde att känna stöd i behandlingen med urinkatetern. Jakobsson (2002) 

skriver i sin studie att psykosocialt stöd är en av de faktorer, tillsammans med information 

och undervisning i praktisk urinkateterhantering som kan minska problemen och därmed 

bidra till att upprätthålla självständighet och livskvalitet (ibid.). Andra deltagarna i studien 
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beskrev att de upplevt det motsatta förhållandet då de önskade klarhet i vem som hade 

ansvaret att byta urinkatetern och att de samtidigt beskrev kontinuitet som viktigt i vården. 

Tre deltagare i studien beskrev att de upplevde stor psykisk press initialt under 

inlärningsprocessen.  

 

I sjuksköterskans kärnkompetenser skriver Svensk sjuksköterskeförening (2014) att 

professoinell kompetens i form av ämneskunskaper, personliga färdigheter, värderingar och 

etik utgör en självklar grund för sjuksköterskans arbete. En personcentrerad omvårdnad 

innebär att patienten betraktas som en medmänniska som är expert på sin upplevesle och 

vardag. Genom att lyssna på patienten kan personens möjligheter och resurser identifieras 

och grunden för ett partnerskap i vården läggas. Evidensbaserad vård innebär bland annat att 

sjuksköterskan får insikt i den inviduella patientens upplevelser och situation (ibid.).  Och 

detta upplevdes inte helt till fullo av de tillfrågade i studien utan är ett områden som bör 

uppmärksammas mer i omvårdnaden till de urinkataterbärande personerna. Även Eriksson 

(1994) skriver att om en människa känner sig övergiven i sitt lidande bidrar det till att hon 

kan uppleva en känsla av förtvivlan och hopplöshet. Hon tar även upp att beroende kan ses 

som en del av ett lidande. En människa som upplever beroende blir tvungen att antingen 

acceptera situationen eller bli ensam och utan nödvändigt stöd. Eriksson menar även att en 

människa måste bli sedd i sitt lidande för att kunna uppleva hälsa (ibid.).  

 

I studien fanns det även de som var relativt pigga och för dem hade den inneliggande 

urinkatetern inneburit ett oönskat beroende av vårdpersonalen. Brist på tid för samråd var ett 

av problemen som togs upp av deltagarna och en person svarade att han hade förstått att 

sköterskorna var så upptagna att de inte kunde avvara tid. 

 

Willman (2012) skriver att när en människa behöver yrkesmässig vård blir hon patient och 

det förhållandet innebär att ett beroende till vårdgivaren, som blir den som besitter makt. 

Willman menar att en reaktion på detta är att vända på maktförhållandet så att krav kan ställas 

på delaktighet och patientcentrerad omvårdnad (ibid.). Vilket stämmer överens med studien 

där några patienter beskrev att personalen tog över deras blåstömning när de själva inte kunde 

urinera. Men det fanns även deltagare som uttryckte sin tacksamhet mot vårdpersonalen.  

 

Positiva kontakter med familj och vänner i det sociala nätverket hjälpte deltagarna att 

acceptera urinkatetern. Sociala kontakter med Prostate Support Group var viktigt för några av 
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deltagarna och några hade behållit kontakten med sin rumskamrat från vårdavdelningen på 

sjukhuset. Trots att kaffe och öl förvärrade läckaget från urinkatetern beskrev några deltagare 

att det sociala umgänget med kaffe som så viktigt för det sociala livet och återhämtningen att 

de riskerade läckaget.  

 

Samtidigt vittnade många i studien om problem socialt med känslor av att inte vilja visa sin 

urinkateter. De upplevde en förlägenhet och att det var ett tabu att prata om problem med 

urinen. Några höll därför sina problem hemliga eller pratade med endast några få nära 

anhöriga. En del av männen beskrev hur de ändrade om i det sociala livet, bland sina 

aktiviteter och arbete för att anpassa detta till blåstömningen och inte tvärtom. Många beskrev 

rädsla för urinläckage och att de kämpade på egen hand med förnedring, social isolering och 

förlöjligande av kring urinkatetern. När de behövde hantera urinkatetern var det viktigt hur 

toaletterna såg ut och att de liknade de hemma i bostaden. Det var även viktigt att hanteringen 

kunde ske utan att det avslöjades för andra personer att de använde urinkateter. Ett problem 

var att transportera kateterna till toaletten särskilt för män som inte bar handväska i likhet 

med kvinnorna där de kunde förvara urinkatetern. Även att göra sig av med urinkatetern 

innebar problem. I värsta fall kunde dessa problem leda till social isolering, och Eriksson 

(1994) menar att isolering räknas till sjukdomslidande då detta bottnar i ett ohälsoproblem 

(ibid.).   

 

Även att toaletterna upplevdes som hygieniska var viktigt för några av deltagarna. Dessa 

beskrivningar överensstämmer med det psykosociala stöd som Jakobsson (2002) menar är 

viktigt för upprätthålla självständighet och livskvalitet (ibid.). Även Sinoba (2016) tar upp 

problemet med att det är skamligt att diskutera sina urinproblem och att det därför är något 

som urinkateteranvändarna sällan gör (ibid.). Stenzelius och Bengtsson (2010) menar att 

toalettvanor är olika i olika kulturer och att även synsättet kring uträttandet av naturbehoven 

är något som skiftat genom tiderna och i de olika samhällsklasserna. Även toaletternas 

utformning skiftar genom tiderna (ibid.).  

 

Hellström och Lindehall (2006) beskrev problematik med att patienterna anklagade 

personalen för att dröja för länge med att hjälpa dem till toaletten och att passivitet från läkare 

och sjuksköterskor hindrade dem att ta till sig stöd och information om inkontinensproblem 

(ibid.). Resultatet visade därför sammanfattningsvis att stöd var viktigt för de tillfrågade och 

att stöd för deras situation även inbegrep att den fysiska miljön med toaletterna skulle vara 
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utformade så att användandet av urinkatater underlättades för att ett stöd av värde skulle 

kunna upplevas. 

Nya besvär 

I studien beskrev några av de kvinnliga deltagarna att urinkatetern kunde jämföras med 

insättandet av en tampong. Insättningen beskrevs som obehaglig men inte smärtsam. Andra 

patienter beskrev smärta och kramp men att den aldrig var oöverstiglig och som gick över 

efter en tids behandling. Flera av männen beskrev att de fick åka in och ut till sjukhuset på 

grund av problem med urinkatetern så som läckage, smärta och blödning. Det fanns även 

manliga deltagare som upplevde oro då kvinnliga sjuksköterskor skulle sätta urinkatetern. 

Oro upplevdes även av en del personer för att urinkateterslangen skulle hänga upp sig ifall de 

glömde den hängande på sjukhussängen när de steg upp. Dessa upplevelser av nya besvär 

stämmer överens med Wilde (2002) som skriver att hantera en icke-fungerande urinkateter 

kan vara både smärtsamt och tidskrävande för patienter och deras anhöriga och detta leder till 

många besök hos sjuksköterska.  

 

Ett annat problem som ofta beskrevs i undersökningarna var att många som använder 

urinkateter kände sig exponerade och utsatta både inför vårdpersonalen, då de måste blotta 

sina intimaste delar av kroppen vid insättandet och borttagandet av urinkateterna, och på 

vårdavdelningen där de förväntades gå runt med urinpåsen fullt synlig för omgivningen. 

Problem med urinen sågs som en del av normalt åldrande och påverkade därför inte några av 

deltagarnas uppfattning om sig själva. Men det dagliga livet med att tömma urinkatetern och 

sexuella problem innebar en förändrad livskvalitet. Detta stämmer överens med Eriksson 

(2000) då hon menar att vårdvetenskapen måste ha sin grund i en helhetssyn på människan 

och att alla delar av människans behov behöver tillgodoses i vården (ibid.). Resultatet visar 

då att detta även måste inbegripa de nya besvär som uppstår i samband med de nya 

sitatuationer som de urinkataterbärande personerna försätts i. Den sociala exponeringen som 

personerna utsätts för då personerna måste visa sin urin öppet på vårdavdelningen är ett 

tydligt exempel på när nya besvär uppstår som en följd av urinkateterbehandlingen. Detta kan 

även sättas i samband med den hjälplöshet som Wilde (2002) beskriver som vanlig. 

 

Patienter både med och utan tidigare erfarenhet av urinkateter har uttryckt oro för 

urinkateteriseringen och detta kan räknas till de nya besvär som uppstår till en följd av 

urinkateterbehandlingen. Patienter som hade urinkateter och hade känt smärta tidigare 
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uttryckte samma oro nästa gång de skulle få en urinkateter. Rädsla för urinkatetern beskrev 

en av deltagarna i studien, eftersom den kanske inte hanteras rätt. Det finns alltid risk för 

infektion. Deltagaren sa även att det spelar ingen roll vad de gör för att hantera urinkatetern 

rätt, hon kunde ändå uppleva besvär. Jag har provet så många så jag vet att det är hopplöst. 

De sköljer den och de gör den ren när hemtjänsten kommer, men sedan veckan efter måste 

den rensas upp på sjukhuset. Så det måste vara något fel med urinkatetern någonstans, 

eftersom den ger infektion så snart den är på plats. Och om man har den en vecka eller två 

veckor så frodas bakterierna.  

 

Även rädslan för läkage är något som följt på användning av urinkateter. Flera av deltagarna 

förväntade sig även att urinkatetern skulle läcka och att de skulle få inkontinens vid 

avlägsnande av katetern. Flera av patienterna beskrev att de trodde att det var lättast att 

undvika infektioner om de skötte om sin urinkateter i sitt eget badrum. En av patienterna 

verkade mer oroad över läckage än någonting annat och vara noga med att förhindra läckage 

och att skydda kläder samt sängöverkast. De kvarvarande deltagarna upplevde djupgående 

känslomässiga reaktioner som inkluderade chock, förnekande och isolering i samband med 

urinkatetern. Känslor som beskrivs som associerade med olika stadier av sorg, förlust och 

smärtsamma händelser. Även om Wilde (2002)  beskrev att problem med urinkatetern kunde 

innebära svårigheter i form av fysisk smärta och brister i omvårdnadssituationer, så visade 

studien istället på att flera deltagare upplevde stark oro vilken ofta kopplades till 

omvårdnadssituationer och utsattheten inför andra människor. Möjligen kan detta kopplas till 

Erikssons (1987) frågeställningen om dagens vårdande professioner glömmer själva 

vårdandets idé, där vårdande yrkesgrupper har kritiserats för att allt mer utöva modern 

teknologi än att ge vård. och samtidigt skriver Wilde (2002) att urinkateterrelaterade problem 

ökar (ibid.).  

 

Eventuellt kan man se en risk i att urinkateter sätts på rutinuppdrag i vården medan patienten 

som individ glöms bort och reduceras till att bli ”teknologin kring urinkatetern”. Med 

bakgrund av Erikssons (1987) omvårdnadstankar kan dagens sjuksköterskor ställa sig frågor 

om hur de ska kunna omfatta hela individen när det gäller den moderna omvårdnaden. 

Eriksson (1979) påtalar att det är viktigt att se helheterna i vårdsituationerna och hur olika 

samband och fenomen samspelar, och vilken innebörd dessa har för varandra, för att kunna 

göra rätt prioriteringar. En vård måste utvecklas att vara varm och mjuk för att ge en 

kvalitativ bra vård påtalar hon (ibid.). 
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Nya besvär som uppstod i samband med inkontinensproblemen bekrev Hellström och 

Lindehall (2006) som minskad sexuellaktivitet och begränsat socialt liv, då individerna med 

urininkontinensproblem höll sig till områden där toaletter var lätttillgängliga (ibid.), vilket 

stämmer överens med resultatet i studien där problemområden som beskrevs var både ett 

begräsat sexuellt liv samt vikten av lätttillgängliga toaletter vilket i sin tur begränsade 

individernas sociala liv. 

Anpassa sig 

Deltagare i studien beskrev att de behövde vara aktiva och att engagera sig i den nya 

situationen, och att stödja självkänsla för att minimera tankarna och besvären av urinkatetern 

och i det ingick att vara stark. I konstruktionen av att vara aktiv ingår att dricka tillräckligt, 

sköta personlig hygien och använda olika strategier som ingår i processen att anpassa sig till 

livet med en urinkateter. Förutom bäckenbottenövningar, beskrev nästan alla att regelbunden 

motion var viktigt för återhämtning. Detta stämmer väl överens med resultatet av Jakobssons 

(2002) forskning där hon menar att individuell omvårdnad, information och undervisning i 

praktisk urinkateterhantering, tillsammans med psykosocialt stöd under 

urinkateterbehandlingsperioden kan minska problemen och därmed bidra till upprätthållandet 

av självständighet och livskvalitet (ibid.). Andra deltagare hade svårt att finna sig till rätta. De 

beskrev att sjukdom och behandling hade avslutat en redan avtagande sexuell aktivitet och 

det var meningslöst att bekämpa detta faktum.  

 

De män som hade fått en operation av prostatan hoppades på en framtid med restaurerade 

sexliv. Det fanns också de som förnekande sjukdomen, på grund av okunskap och 

missriktade hopp.  Förnekandet bidrog till att de gav upp ansvaret för medicinska beslut till 

professionella vårdgivare. Både män och kvinnor behövde ritualer för att övervinna sin nya 

livssituation och ritualerna verkade hjälpa flera av deltagarna i studien att ge en struktur åt 

vardagen. När man använde sig av urinkateter verkade toaletternas utformning vara av stor 

betydelse. Några av männen sa att det var viktigt för dem att hitta rätt typ av toaletter, en som 

liknar den de har hemma.  

 

Enligt Stenzelius och Bengtsson (2010) är människors toalettvanor olika i olika kulturer och 

förändras även i ett tidsperspektiv(ibid.).  Dahlberg och Segesten (2011) skriver att det är 

sjuksköterskans uppgift att få grepp om patientens hela hälsotillstånd, vilka hinder som finns 
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och på vilket sätt problemen uppstår och hindrar patienten att fullfölja både små och stora 

livsprojekt. De påtalar även att sjuksköterskan ansvarar för patientens dagliga omvårdnad, 

vilket betyder ett vardagsnära vårdande och i vilket helhetssyn och etiska förhållningssätt 

betonas (ibid.). Förhoppningen är därför att sjuksköterskorna ska kunna se hela personen och 

utifrån det kan ge stöd till dem som upplever att det är meningslöst att bekämpa sjukdomen, 

samt att de kan ge stöd till de som aktivt engagerar sig i sin nya livssituation.  

 

Vissa av deltagarna i studien behöll självkänslan genom att anta olika strategier. 

Psykologiska strategier minimerade effekterna av urinkatetern genom att sätta ljuset på 

problemen och omforma dem. Det verkar som om män och kvinnor väljer olika strategier för 

att hantera det faktum att de är beroende av en urinkateter. Genom att prata om det och inte 

dölja urinkatetern tvingade kvinnorna sig att acceptera den och att ha förtröstan. Till skillnad 

från kvinnorna hade männen en tendens att gömma sig och inte tala alls, vilket tillåter dem att 

negligera verkligheten. Hellström och Lindehall (2006) belyser patienternas känslor av skuld, 

skam och förtvivlan samt även känslor av depression, uppgivenhet och försämrad självkänsla 

i samband med urininkontinensproblem vilket stämmer väl överens med resultatet i studien. 

Metoddiskussion 

Studien var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att en kvalitativ innehållsanalys används när man använder data från berättelser eller 

observationer i omvårdnadsforskning. En text innebär alltid flera betydelser och det finns 

alltid en viss del av tolkning med i analysen menar författarna, när man närmar sig en text. 

Olsson och Sörensen (2011) påtalar att med en kvalitativ analys kan man få ett djupare 

resultat med fokus på ett visst sammanhang.  

 

Studien grundades på åtta stycken vetenskapliga artiklar. Syftet att belysa upplevelsen av att 

använda urinkateter oavsett vilken typ av urinkateter som avsågs i den undersökta litteraturen 

för att ge en överblick över kunskapsområdet. I flertalet av de artiklar som lästes har 

undersökningarna inte skiljt på supra pubiskateter, kvarliggande kateter (KAD), 

nefrostomikateter eller hantering av RIK: ning (intermittent tappningskateter). Det ansågs 

därför svårt att göra en litteraturstudie på upplevelsen av att vara användare av en specifik 

sorts urinkateter. Därför valdes alla de fyra metoderna som används inom svensk sjukvård för 

studien, vilket kan anses vara en styrka för studien.  
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Vid genomläsningen av de vetenskapliga artiklarna användes ordböcker och Google translate 

för att undvika att brister uppstod på grund av fel översättning från engelska till svenska. De 

vetenskapliga artiklarna genomlästes flera gånger och kvalitetsgranskades med hjälp av SBU, 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU 2016). De menar att en 

systematisk översikt måste fullgöra höga krav på tillförlitlighet. En systematisk översikt rättar 

sig efter vissa principer som ska minimera riskerna for att slump eller godtycklighet utövar 

inflytande på slutsatserna (ibid). Granskningsmallen innehöll 21 olika frågor för att 

säkerställa kvalitén och där varje fråga genererade 1 poäng. I kvalitetsgranskningen fick 

artiklarna mellan 14-19 jakande svar vilket gav lika många poäng, av de 21 möjliga poängen. 

Artiklarna kunde därmed anses ha tillräckligt höga poäng och en god kvalitet med 

tillförlitlighet för att ingå i studien. 

 

Då det bara fanns ett fåtal vetenskapliga artiklar att tillgå på området blev materialet som 

litteraturstudien byggde på begränsat, men kan ändå anses tillräckligt för studiesyftet. När 

innehållsanalysen gjordes kontrollerades det nogsamt att de texter som kategoriserades hörde 

till upplevelsen av urinkatetern och inte till upplevelsen av bakomliggande ohälsotillstånd 

som föranledde behandlingen med urinkateter. 

Slutsats 

Studien visade att många som använder urinkateter upplever problem och någon form av 

lidande i samband med behandlingen. Ett av de största problemen som deltagarna beskrev 

hörde samman med sociala aktiviteter och relationer till andra människor i omgivningen 

tillsammans med att problem med urinen upplevs som ett tabubelagt område som är skamligt 

att prata om. Många lider därför i tysthet och social isolering förekommer. Det skulle därför 

vara önskvärt om urinrelaterad ohälsa blev mer socialt accepterat att tala öppet om i samhället 

och detta är något som sjuksköterskorna kan bidra med i sin profession genom att vara öppna 

i sitt sätt att prata om urinkateter och dess problemområde på ett naturligt sätt.  

 

Även problem med sexlivet och ibland förlust av det var något som många manliga deltagare 

beskrev. Ingen av studierna beskrev de konsekvenser urinkatetern kunde få för de kvinnliga 

deltagarnas sexliv och inte någon av studierna berörde möjligheterna till bibehållet samliv 

trots urinkateter, vilket skulle kunna vara av intresse att undersöka i framtida undersökningar. 

En bibehållen livskvalitet och ett aktiv sexliv är något som sjuksköterskorna kan stödja 
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urinkateterbärande personerna med genom att ge information, stöd samt att hänvisa 

personerna rätt inom vården.   

 

Ett ökat stöd och bättre information kring urininkontinensen och urinkateterbehandlingen 

framkom i studien som önskemål och problemområden för patienterna. I sjuksköterskans 

kärnkompetenser ingår personcetrerad vård och studien visar att just detta är ett område som 

sjuksköterskorna kan förbättra och som är efterfrågat av patienterna i undersökningen. Även 

mer information kring urinkateterbehandling och sexuellhälsa och aktivitet efterfrågas av 

patientgruppen och faller inom ramen för sjuksköterskans område.  

 

Social isolering och hämmat socialt liv på grund av behovet av att kunna ha tillgång till 

lätttillgängliga och fungerande toaletter är ett område där sjuksköterskan kan bistå den 

enskilde patienten genom råd och stöd. Vården kan även bidra till att detta uppmärksammas 

genom information vid fysisk planering av offentliga miljöer. 

 

Avslutningsvis kan man göra sammanfattningen att studien visade på flertal områden där 

sjuksköterskan genom sitt kompetensområde kan underlätta vardagen, och därmed öka 

livskvaliten för individer som behandlas med urinkatater. Studien har därmed uppfyllt sitt 

syfte att belysa personers upplevelse av att leva med urinkateter.
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i CINAHL 

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatu
m 

Lästa   
abstrakt 

Antal valda 
artiklar 

S1 Urinary catheters AND 
experince AND coping AND 
reactions. 

458 2016-06-
01 

4 1 

S2 Urinary catheters AND 
experince 

198 2016-06-
01 

7 3 

S3 Urinary catheters 183 2016-06-
01 

5 3 

S4 Urinary catheters, 302 2016-06-
01 

5 1 

 

Sökningar i PubMed 

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 

artiklar 
S5 Urinary catheters AND 

experince AND coping 
223 2016-03-12 7 0 

 
 

Kontroll sökningar i CINAHL 

Sökning Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar 

S6 Supra pubic catheter ”AND” 
Urinay ”AND” Urine. 

2 2016-03-17 0 0 

S7 Intermittent ”AND” catheter 
”AND” urinary ”AND” urine 

30 2016-03-17 2 0 

S8 Nephrostomy ”AND” 
catheter ”AND” urinary 
”AND” urine 

6 2016-03-17 0 0 
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Bilaga 2 – Artikelöversikt 

TITEL FÖRFAT
TARE 

ÅR METOD URVAL 

Radical 
prostatectomy: 
men's experiences 
and postoperative 
needs 

Burt, 
Caelli, 
Moore, 
Anderson 

2005 Kvalitativ 
Semi- strukturerade 
telefonintervjuer som 
spelades in. 

17 deltagare ingick i studien och de hade fått 
information om studien via den klinik de 
tillhörde och erbjöd medverka. De fick av 
forskargruppen information om deltagandet. 

Changing a urethral 
or suprapubic 
catheter: 
the patient’s 
perspective 

Chapple, 
Prinjha, 
Mangnall 

2013 Kvalitativ 
Intervjuer med en 
tematisk analys 

26 deltagare valdes ut med hjälp av 
specialistsjuksköterska hos en urolog. 
Patienterna tillfrågades och informerades 
muntligt och skriftligt innan samtycka gavs. 

Living with a long-
term urinary 
catheter:  
older people’s 
experiences 

Godfrey 2007 Kvalitativ 
Intervjuer Grounded 
theory metod 
användes. 20 
djupintervjuer 
utfördes i England  
mellan år 2005 och 
2006 

Urvalet gjordes med hjälp av 
distriktssköterskor som bjöd in till studien via 
informationsblad och brev 
inbjudan till människor som var lämpliga 
för studien 

Experiences of 
micturition 
problems, 
indwelling catheter 
treatment and sexual 
life consequences in 
men with prostate 
cancer 

Hallberg, 
Lovén 

2000 Kvalitativ 
Intervjuer. Materialet 
analyserades med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod 

Ansvarig sjuksköterska tillfrågade patienter 
som stämde in på inklusionskriterierna och 
lämnade information om studien. Intervjuerna 
gjordes på en urologisk avdelning på ett 
svenskt sjukhus. 

Patients' experiences 
of bladder emptying 
in connection with 
hip surgery: an issue 
but of varying 
impact 

Hälleber
g 
Nyman, 
Gustafss
on, 
Langius-
Eklöf, 
Isaksson 

2013 Kvalitativ 
Intervjuer “Face-to-
face” intervjuer 
gjordes mellan 
oktober  2009– mars 
2010 

Patienterna valdes målmedvetet för att uppnå 
variation i egenskaper såsom kön, ålder, 
diagnos (höftfraktur eller höft osteoartrit) och 
metod för urin kateterisering (kvarliggande 
eller intermittent). 31 patienter tillfrågades och 
informerades om syftet med studien. En 
patient avböjde och därför var det slutliga 
urvalet 30 patienter 

Coping with clean 
intermittent 
catherization – 
experiences from a 
patient perspective 

Jaqus,  
Eiskjær, 
Steffense
n,  
Schantz 
Laursen 

2009 Kvalitativ 
Semi- strukturerade 
intervjuer. Materialet 
analyserades med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod 

4 kvinnor och 4 män, alla i åldrarna 50-70 år, 
fullt mobila. Valdes ut via avdelningens 
bokningslistor och medicinska journaler. 
Patienter kontaktas och informeras om 
projektet och ombads att delta. Skriftlig 
information om projektet, medgivande enligt 
Helsingforsdeklarationen och Kommittén för 
etik inom vetenskap var krav på informerat 
samtycke. 
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A qualitative study 
exploring the 
emotional responses 
of female patients 
learning to perform 
clean intermittent 
self-catheterisation 

Ramm , 
Kane 

2011 Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
djupintervjuer 

Deltagarna valdes ut med hjälp av 
sjuksköterska på en specialist klinik och 
information sändes till deltagarna via post och 
erbjöds delta i studien. 

Effect of clean 
intermittent self-
catheterization on 
quality of life: a 
qualitative study 

Shaw,, 

Logan, 

Webber, 

Lynne, 
Broome, 
Samuel 

2008 Kvalitativ Grounded 
theory Semi-
strukturerade 
djupintervjuer 

Deltagarna var inskrivna som RIK användare i 
sjukvården. Sjuksköterska valde ut deltagarna 
och sände informationsbrev, erbjöds delta. 
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Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik– patientupplevelser.  

 
3. Datainsamling                                                    Ja     Nej     Oklart     Ej tillämpl 

a)  Är datainsamlingen  tydligt beskriven? 

b)  Är datainsamlingen  relevant? 

c)  Råder datamättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation 
till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4. Analys                                                                                Ja     Nej     Oklart     Ej tillämpl 

a)  Är analysen tydligt beskriven? 

b)  Är analysförfarandet relevant i relation till 
datainsamlingsmetoden? 

c)  Råder analysmättnad? 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i 
relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

5. Resultat                                                             Ja     Nej     Oklart     Ej tillämpl 

a)  Är resultatet logiskt? 

b)  Är resultatet begripligt? 

c)  Är resultatet tydligt beskrivet? 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en 
teoretisk referensram? 

e)  Genereras hypotes/teori/modell? 

f )  Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 
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g) Är resultatet överförbart till ett annat 
sammanhang (kontext)? 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

 

Alternativet ”ej tillämpligt”  väljs när frågan inte är relevant. 
 
 
 

1. Syfte                                                                  Ja     Nej     Oklart     Ej tillämpl 

a)  Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställnig 

Kommentarer (syfte, problemformulering,  frågeställning etc): 

2. Urval                                                                                  Ja     Nej     Oklart     Ej tillämpl 

a)  Är urvalet relevant? 

b)  Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)  Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

e)  Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
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Bilaga 4 Artiklar i studien 

 
 

 
TABELL 1 

 

     

 
ARTIKEL 

  
JA-SVAR I 
FORMUL

ÄRET 

 
NEJ- 

SVAR I 
FORMUL

ÄRET 

 
FRÅGOR 
OKLARA 

FÖR 
FRÅGESTÄ
LLNINGEN 

 
FRÅGOR EJ 

TILLÄMPLIG
A FÖR 

AKTUELL 
STUDIE 

 

Radical prostatectomy: 

men's experiences and 

postoperative needs 

Burt, Caelli, 
Moore, 

Anderson 

15 6 0 0 

Changing a urethral or 
suprapubic catheter:the 
patient’s perspective 

Chapple, 
Prinjha, 

Mangnall 

14 7 0 0 

Living with a long-term 

urinary catheter: older 

people’s experiences 

Godfrey 15 6 0 0 

Experiences of 

micturition problems, 

indwelling catheter 

treatment and sexual life 

consequences in men 

with prostate cancer 

Hallberg, 
Lovén 

17 4 0 0 

 
Patients' experiences of 

bladder emptying in 

connection with hip 

surgery: an issue but of 

varying impact 

Hälleberg 
Nyman, 

Gustafsson, 
Langius-

Eklöf, 
Isaksson 

16 5 0 0 

Coping with clean 

intermittent catherization 

– experiences from a 

patient perspective 

Jaqus,  
Eiskjær, 

Steffensen,  
Schantz 
Laursen 

19 2 0 0 
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A qualitative study 

exploring the emotional 

responses of female 

patients learning to 

perform clean 

intermittent self-

catheterisation 

Ramm , 
Kane 

15 6 0 0 

Effect of clean 

intermittent self-

catheterization on quality 

of life: a qualitative 

study 

Shaw,, 

Logan, 

Webber, 

Lynne, 
Broome, 
Samuel 

16 5 0 0 

 


