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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Infektioner relaterade till behandling med urinkateter är en av de vanligaste 
bakomliggande orsakerna till vårdskada och bedöms därför vara ett stort problem, såväl 
internationellt som i Sverige. Insättning av kvarliggande kateter via urinröret är en 
omvårdnadshandling och därför är det sjuksköterskan som ansvarar för insättningen. 
Samtidigt är säker vård en av sjuksköterskans kärnkompetenser och handlar om att säkerställa 
en hög patientsäkerhet. I vårdhandboken finns riktlinjer för insättning av kvarliggande kateter 
via urinröret, som är baserade på forskning och evidens. Däremot finns det begränsat med 
forskning av hur sådana riktlinjer efterlevs av både vårdpersonal och sjuksköterskestudenter.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till 
hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret under verksamhetsförlagd 
utbildning. 
Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer med 
sjuksköterskestudenter från termin fyra och sex vid Blekinge Tekniska Högskola 
genomfördes. Innehållsanalysen skedde manifest i enlighet med Lundman och Hällgren 
Graneheims metod.  
Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskestudenterna hade erfarenheter av både god 
följsamhet och bristande följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter 
via urinröret. Analysen resulterade i följande sex kategorier: att tillämpa basala 
hygienrutiner, att tillämpa vårdhandbokens föreskrifter, att tillämpa steril metod, att tillämpa 
ren metod, att hygienrutiner inte tillämpas vid enskilda förberedande moment samt att 
kontaminera katetern vid insättning. 
Slutsats: Det konstaterades att flera av sjuksköterskestudenterna hade erfarenheter av 
bristande följsamhet vilket kan leda till att patienten drabbas av vårdskada. Samtidigt fanns 
flera erfarenheter som beskrev hur en steril metod tillämpades där den kvarliggande 
urinkateterns sterilitet bevarades. Utifrån detta ses ett behov av förbättringsarbete samt 
ytterligare forskning. 
 
Nyckelord: hygienrutiner, intervjustudie, KAD, kvarliggande kateter via urinröret, 

sjuksköterskestudent, säker vård, vårdrelaterade infektioner 
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Inledning 
World Health Organization (WHO, 2016) beskriver vårdrelaterade infektioner som ett globalt 

problem och att punktprevelansen för att en patient som vårdas i ett i-land drabbas av en 

vårdrelaterad infektion är sju procent. Vidare konstaterar WHO att infektioner relaterade till 

behandling med urinkateter är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till 

vårdrelaterade infektioner. De beskriver att detta kraftigt påverkar sjukvården och att det 

bland annat leder till förlängda vårdtider, ökad risk för utveckling av antibiotikaresistens samt 

ett stor lidande för varje drabbad patient.  

 

I Sverige inträffade 2017 vårdskada vid cirka åtta procent av alla vårdtillfällen, vilket skulle 

innebära att 110 000 patienter drabbades. Den enskilt vanligaste typen av vårdskada var 

vårdrelaterade infektioner och urinvägsinfektion uppkom vid cirka 1,3 procent av alla 

vårdtillfällen (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2018). En enstaka kateterisering 

innebär en ökad risk för att få bakterier i urinen. För exempelvis en sängliggande patient är 

denna risk cirka tio procent. Det bedöms att 90 procent av alla vårdrelaterade 

urinvägsinfektioner orsakas av att patienten behandlas med kvarliggande kateter via urinröret 

(Burman, 2006). Behandling med kvarliggande kateter via urinröret förekommer på både 

män och kvinnor, i alla åldrar. Därtill är det en behandling som sker inom många olika 

vårdverksamheter (Stenzelius, 2014).  

 

Behandling av urinblåsan med kvarliggande kateter ordineras av läkare. Både läkare och 

sjuksköterskor har formell kompetens att utföra insättning av kvarliggande urinkateter. Men 

det är sjuksköterskan i sin roll som omvårdnadsansvarig som ansvarar för katetersättningen 

och efterföljande omvårdnadsåtgärder (Lauritzen, 2017a). Därför är det intressant att 

undersöka sjuksköterskestudenters egna erfarenheter av följsamheten till hygienrutiner i 

samband med insättning av kvarliggande kateter via urinröret under verksamhetsförlagd 

utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning är ett utbildningsmoment och 

sjuksköterskestudenters erfarenheter kan påverka omvårdnaden av personer inom framtida 

sjukvård. Genom att belysa sjuksköterskestudenters erfarenheter kan kommande utbildning 

förbättras, vilket kan minska eventuellt framtida vårdlidande.  
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Bakgrund 

Behandling med kvarliggande kateter via urinröret 
Kvarliggande kateter är det samma som kateter à demeure vilket förkortas KAD (Malmquist 

& Lundh, 2016). Boman och Wikström (2014, Kapitel 14) skriver att en KAD går via 

urinröret till urinblåsan och att det är en kvarliggande kateter. Vidare beskrivs det att katetern 

kan ligga i urinblåsan allt från en enstaka timme upp till flera veckor. Katetern har två 

kanaler, den ena fungerar som dränage av urin från urinblåsan och den andra är förbunden 

med en kuff. Via kanalen, som går upp till kuffen, fylls denna upp med sterilt vatten och 

förhindrar katetern från att åka ur urinblåsan. Katetern kopplas sedan till en 

urinuppsamlingspåse (Boman och Wikström, 2014, kapitel 14). 

 

Behandling med KAD ordineras av läkare. Det kan exempelvis vara aktuellt för en patient 

när urinretention föreligger, då lagring av urin i urinblåsan bör undvikas eller då mätning av 

urin är nödvändig. Några exempel på olika tillstånd när behandling med KAD är aktuellt är 

övre urinvägsinfektioner, njurskador, vid svår sjukdom samt vid olika trauman (Lauritzen, 

2017b). Både läkare och sjuksköterskor har formell kompetens för insättning av KAD men 

eftersom detta är en omvårdnadshandling, och sjuksköterskan är den som är 

omvårdnadsansvarig, så är det sjuksköterskan som är ansvarig för insättningen. (Lauritzen, 

2017a; Willman, 2014). 

Komplikationer och risker med KAD- behandling 

Vid behandling med KAD är det vanligt förekommande att att behandlingen fortsätter utan 

att det finns någon konkret indikation. Läkare och sjuksköterskor ska kontinuerligt identifiera 

och dokumentera gällande om denna konkreta indikation fortfarande föreligger (Lauritzen, 

2017c). Biofilm är något som alltid uppstår på en KAD. Detta kan beskrivas som ett skikt av 

bakterier som fastnat på katetern. Dessa kan inte oskadliggöras av antibiotika då 

infektionssymtom uppstått på grund av deras placering på själva katetern där de inhysas av 

biofilmen. Denna komplikation anses vara ett stort problemområde vid behandling med KAD 

(Trautner & Darouiche, 2004). En del patienter får blödningar av KAD-behandling. Små 

mängder blod leder till missfärgning av urinen och är tämligen vanligt förekommande. Då 

rikligare blödning uppstår ska läkare kontaktas för att bedöma situationen (Lauritzen, 2017c). 

En annan komplikation som drabbar vissa patienter är blåskramper. Dessa kan uppstå första 



 

6 
 

gången patienten får en KAD men försvinner vanligtvis efter cirka 24 timmar (Bratt, 

Myhrman & Thulin, 2016).  

 

Patientens tarmfunktion är en viktig faktor vid behandling med KAD. Om patienten drabbats 

av obstipation kan svårigheter uppstå vid insättning av KAD samt ge symtom som 

exempelvis trängningar och smärtor vid behandlingen. Obstipation eller diarré leder även till 

ökad risk för symtomgivande urinvägsinfektion (UVI) (Lauritzen, 2017c). Trängningar och 

urinläckage kan uppstå exempelvis om katetern har en för bred diameter, om kuffen irriterar 

blåsbotten eller urinrör genom ett tryck. Det kan också ha blivit stopp i katetern. Även 

exempelvis stenar i urinblåsan eller UVI kan ge läckage och trängningssymtom. Skador i 

urinröret kan förekomma som komplikation vilket kan leda till ärrbildningar som i sin tur 

leder till förträngningar. Erosion av katetern kan leda till inflammationer, detta uppstår oftast 

då en större tjocklek på katetern används. Svårigheter att byta kateter kan då uppstå eftersom 

slemhinnan i urinröret påverkats genom ansträngning (Rew & Woodward, 2001). Om en 

patient drabbats av UVI kan detta ge symtom som smärta över nedre buken, feber, sveda eller 

trängningar. Om minst två eller alla dessa symtom uppstår sätts antibiotika in. En allvarlig 

komplikation som kan uppstå är urosepsis, som innebär att infektionen tagit sig upp till 

njurarna och sedan vidare till blodet. Patienten drabbas då av frossa och feber över 38,5 

grader och är i stort behov av akut behandling (Lauritzen, 2017c).  

Kliniska riktlinjer vid insättning av KAD 

Vårdhandboken är en webbtjänst som erbjuder kliniska riktlinjer för hur vård kan och bör 

utföras med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 

(Vårdhandboken, u.å). Vårdhandboken är baserad på forskning och evidens och syftet är att 

erbjuda riktlinjer och informationsmaterial. Genom att följa riktlinjerna i vårdhandboken 

säkerställs att vården sker evidensbaserat samtidigt som behovet av lokala riktlinjer reduceras 

(Vårdhandboken, u.å). Inom sjukvården är det dessutom sjuksköterskan som har 

huvudansvaret för riktlinjer inom omvårdnaden och dess forskning, både gällande 

tillämpning och själva utarbetandet av riktlinjer. 

 

I vårdhandboken finns kliniska riktlinjer för KAD, både gällande när behov av KAD 

föreligger och hur insättning ska ske (Lauritzen, 2017a). Därtill föreskrivs att patienten ska 

informeras om behandlingen och samtycka till densamma. Vidare föreskrivs hur 

förberedelser, insättning och dokumentation ska ske (Lauritzen, 2017d; Lauritzen, 2017e). I 
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tabell 1 presenteras de kliniska riktlinjer som handlar om hygien vid förberedelser samt 

insättning av KAD. Dessa kliniska riktlinjer är de som åsyftas i kandidatuppsatsen när 

hygienrutiner benämns. 

 

Tabell 1. Hygienrutiner vid insättning av KAD för kvinna respektive man 

Kvinna 
 

 Desinfektera 
avlastningsbord/uppdukningsyta och duka 
upp materialet innan patienten blottas. 

 Tillämpa basala hygienrutiner 
 Placera ett hygienunderlägg under patienten. 
 Tvätta patientens underliv med intimtvål 

eller tvättkräm alternativt steril 
natriumklorid. Antiseptiskt medel behöver 
inte användas.  

 Ta av handskar. Desinfektera händerna och 
ta på nya handskar. 

 En till två dukar kan placeras runt patientens 
underliv. 

 Håll isär blygdläpparna med hjälp av 
kompresser. 

 Koppla katetern till en urinuppsamlingspåse 
eller sätt på en kateterventil.  

Man  
 

 Desinfektera 
avlastningsbord/uppdukningsyta och duka 
upp materialet innan patienten blottas. 

 Tillämpa basala hygienrutiner 
 Placera ett hygienunderlägg under patienten. 
 Tvätta patientens underliv med intimtvål 

eller tvättkräm alternativ steril 
natriumklorid. Antiseptiskt medel behöver 
inte användas. 

 Ta av handskar. Desinfektera händerna och 
tag på nya handskar. 

 En till två dukar kan placeras runt patientens 
underliv. 

 Dra tillbaka förhuden och fatta tag runt 
kanten av ollonet med en kompress. 

 För fram förhuden över ollonet igen. 
 Koppla katetern till en urinuppsamlingspåse 

eller sätt på en kateterventil.  

 
(Lauritzen, 2017d; Lauritzen, 2017e) 
 

Därtill skriver Lauritzen (2017f) att kateterisering av urinblåsan bör ske aseptiskt så att själva 

kateterns sterilitet bevaras. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis kan en steril pincett 

användas, sterila handskar eller kan den sterila innerförpackningen som katetern ligger i 

användas för att föra in katetern i urinröret. Vidare skriver Lauritzen (2017f) att det kan 

finnas lokala riktlinjer men oavsett så ska en metod tillämpas där kateterns sterilitet 

säkerställs. 

Tidigare forskning relaterad till behandling med KAD 

Kateterisering av urinröret är en vanligt förekommande omvårdnadsåtgärd för att lindra 

besvär som uppkommer vid exempelvis funktionsnedsättning i urinblåsan. Denna åtgärd har 

komplexa evidensbaserade riktlinjer som måste följas (Yates, 2016). Det finns mycket 

forskning kring behandling med KAD där många studier handlar om att förebygga 

urinvägsinfektioner och att reducera användandet av KAD. Ett exempel är en studie av Chen 

et al. (2013) som handlade om att reducera UVI, liggetid samt användandet av KAD genom 
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ett indikationsformulär. Flertalet studier om KAD är även gjorda inom specialiserade 

verksamheter som exempelvis kirurgi och berör aspekter i den kontexten. Sørbye och Grue 

(2013) har gjort en sådan studie där äldre patienter som genomgått höftkirurgi undersökts.  

En del studier handlar om att reducera risker för äldre människor som behandlas med KAD. 

Dessa handlar ofta om hur beläggningar och stopp i katetern uppstår vid långa behandlingar 

med KAD samt om andra komplikationer som kan tillstöta under behandlingen. I en 

enkätstudie av Maeda et al. (2017) studerades förekomsten av stopp i kvarliggande 

urinkatetrar samt komplikationer som uppstod i samband med detta hos 154 patienter med 

hemsjukvård. Det finns väldigt lite forskning om följsamhet till hygienrutiner vid insättning 

av KAD. Den forskning som bedömdes vara relevant för denna kandidatuppsats presenteras 

nedan. 

 

En kanadensisk enkätstudie har visat bristande följsamhet till hygienrutiner för handhygien 

och tvättning av händer i samband med patientkontakt. De största anledningarna till bristande 

följsamhet var stress/sysselsatthet, glömska och en felaktig användning av handdesinficering. 

I studien konstaterades även att följsamhet till handhygien minskade hos 

sjuksköterskestudenter efter att de fått mer klinisk erfarenhet. Studien visar att även om 

kunskap finns gällande hur ett moment ska utföras, utförs det ändå inte alltid korrekt (Foote 

och El-Masri, 2016). I en annan enkätstudie gällande basal handhygien och insättning av 

urinkateter på män visade resultatet på bristande kunskaper hos sjuksköterskestudenter. 

Enkätens syfte var att utvärdera kunskaper genom olika frågor. Deltagarna i studien var 186 

sjuksköterskestudenter från olika terminer i sjuksköterskeutbildningen. I resultatet framkom 

att många studenters svar var felaktiga gällande begrepp och tekniker vid insättning av KAD 

på män (de Sousa Martins Melo et al., 2017). 

 

I en observationsstudie från Brasilien studerades sex sjuksköterskor inför, under och efter 

insättning av urinkatetrar. I studien konstaterades flertalet moment med bristande 

hygienrutiner. De brister som förekom var exempelvis felaktig teknik vid handtvätt innan 

kontakt med patienten och att fel ordning vid tvätt av det manliga könet utfördes. Dessutom 

kontaminerades material vilket medförde att insättningen inte skedde aseptiskt. Cirka hälften 

av sjuksköterskorna tog inte av de sterila handskarna efter insättning av urinkatetern utan 

fortsatte arbeta med andra moment och material och kontaminerade då på så vis dessa 

(Assunção Barros, de Souza Paiva, Gonçalves Filho och Alves de Sousa, 2016). Forskning i 

Storbritannien har visat att ca 60% av alla vårdrelaterade infektioner (VRI) kan relateras till 
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insättning av urinkatetrar vilket årligen skapar stora kostnader för sjukvården. Att följa dessa 

riktlinjer och att vara uppmärksam, förbättrar omvårdnaden för patienter med kvarliggande 

kateter och minskar riskerna för vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vid insättning och 

hantering ska sterila handskar som kontamineras alltid bytas. All vårdpersonal bör vara 

uppdaterade på vilka riktlinjer som gäller för att förebygga lidande för patienter, infektioner 

samt andra komplikationer (Yates, 2016).  

Sjuksköterskestudenten och verksamhetsförlagd utbildning 
I sjuksköterskeutbildningen är vetenskap och beprövad erfarenhet centralt för att förhålla sig 

kritiskt samt omsätta teoretisk kunskap till praktiska förmågor. Sjuksköterskestudenten ska 

erhålla kunskaper på grundnivå inom omvårdnadens, hälsovetenskapens samt den medicinska 

vetenskapens områden. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är sammankopplad 

med den teoretiska grundkunskap sjuksköterskestudenten införskaffar under utbildningen. 

Genom att träna på olika praktiska moment vid kliniska träningscentrum (KTC), kan 

sjuksköterskestudenten förberedas inför sin VFU. VFU sker även inom olika 

verksamhetsområden med syftet att koppla samman kunskaper inom omvårdnad, medicin och 

hälsa. Erfarenheterna från VFU utgör en grund för sjuksköterskestudenters fortsatta 

utbildning och framtida yrkesutövning (BTH, 2018). 

Erfarenhet 
I Svenska akademins ordbok (Erfarenhet, 1922) står det beskrivet att erfarenhet har 

betydelsen rön, upplevelse och förnimmelse. Vidare beskrivs hur ordet i sig kan ha tre olika 

innebörder. Den första handlar om att erfara något, antingen att en enskild individ eller att en 

grupp, har en kunskapsvidgande upplevelse, iakttagelse eller rön. Ordets andra betydelse 

beskrivs som filosofisk och handlar om själva fenomenet att bli medveten och få kunskap. 

Slutligen har ordet en tredje betydelse som beskrivs syfta till att ha blivit förmedlad kunskap. 

Ekebergh (2012) skriver att i en människas vardag sker ingen analys av det hon erfar. Istället 

krävs en aktiv process för att undersöka sin erfarenhetsvärld, för att på så vis vinna ny 

kunskap. Vidare beskrivs att erfarenhetsvärlden är subjektiv och bestående av den enskilda 

människan i relation till sina historiska, kulturella och sociala sammanhang. Sammantaget 

utgår allt lärande hos en individ från tidigare erfarenheter och förutsätter en aktiv och 

öppensinnad medvetandeprocess. Mot bakgrund av detta så är det med erfarenhet ordets 

första innebörd som åsyftas i kandidatuppsatsen. Det är den kunskapsvidgande upplevelsen 
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eller iakttagelsen, som genom reflektion och en aktiv process hos individen har renderat i ny 

kunskap.  

Säker vård som referensram 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i kompetensbeskrivning för den legitimerade 

sjuksköterskan att säker vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Vidare beskrivs att 

säker vård handlar om att följa lagar, föreskrifter och riktlinjer för att säkerställa en god 

patientsäkerhet. I Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) definieras vårdskada på 

följande sätt ”Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården.” (1 kap. 5 § patientsäkerhetslag). All personal 

inom hälso- och sjukvård ansvarig för hur den utför sina arbetsuppgifter. Vidare föreskrivs att 

all personal ska bidra till en god patientsäkerhet. Detta genom att rapportera när eventuella 

risker för vårdskada föreligger samt när avvikelser har skett som inneburit eller kunnat 

innebära vårdskada (PSL, SFS 2010:659). 

 

Ödegård (2013) menar att patientsäkerhet i PSL definieras som “skydd mot vårdskada” 

(Ödegård, 2013, s. 254). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver vad lagstiftningen 

innebär, sjuksköterskan ska arbeta preventivt och förhindra att patienter drabbas av 

vårdskador eller riskera att drabbas av sådana. Därtill ska risker identifieras och avvikelser 

ska alltid rapporteras, detta för att kunna förhindra att framtida vårdskada uppstår. Slutligen 

ska sjuksköterskan även hitta metoder för att kontinuerligt förbättra arbetet, utföra säker 

läkemedelshantering samt tillämpa metoder som säkerställer korrekt överföring av 

information. Därtill skriver Forsberg (2016, Kapitel 12) att en hög patientsäkerhet förutsätter 

att en säkerhetskultur är etablerad. En sådan kultur innebär att personalen arbetar systematiskt 

och strukturerat med det gemensamma målet att patienter inte ska lida skada. En förutsättning 

för detta är att hela teamarbetet genomsyras av forskning och evidens. 

Problemformulering 
Både WHO och SKL konstaterar att urinkateterrelaterade infektioner är en av de vanligaste 

typerna av vårdrelaterade infektioner. De beskriver konsekvenser som detta medför. 

Exempelvis förlängda vårdtider, ökad risk för utveckling av antibiotikaresistens och framför 

allt att det innebär ett stort lidande för varje drabbad patient. Säker vård är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser och handlar om att säkerställa en god patientsäkerhet, 
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vilket innebär att minska riskerna för vårdskador. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar 

för att förebygga framtida vårdskador, dels genom att identifiera och förebygga risker, dels 

genom att skapa nya riktlinjer eller följa redan upprättade riktlinjer.  

 

I Vårdhandboken finns kliniska riktlinjer exempelvis för insättning av KAD. Men forskning 

visar att det finns brister i följsamheten till hygienrutiner. Den har även visat att följsamheten 

kan försämras efter att sjuksköterskestudenter får mer klinisk erfarenhet samt att kunskaper 

om hur moment ska utföras på korrekt sätt inte alltid används. Vidare visar forskningen att 

material ofta kontamineras genom oförsiktig hantering. Insättning av KAD är en 

omvårdnadshandling som utförs på väldigt många olika avdelningar och på både kvinnor och 

män, i alla åldrar. Under VFU inhämtar sjuksköterskestudenten erfarenheter som ligger till 

grund för både den fortsatta utbildningen samt framtida yrkesutövning. Genom att belysa 

erfarenheterna kan eventuella framtida vårdskador förebyggas. Detta skulle då kunna 

innebära att potentiellt framtida vårdlidande minskas. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner 

vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret under verksamhetsförlagd utbildning. 

Metod 

Design 
Studien har genomförts som en intervjustudie med kvalitativ ansats. En studie med kvalitativ 

ansats syftar till att studera ett fenomen i dess naturliga sammanhang vilket är nödvändigt för 

att kunna förstå, beskriva och tolka fenomenet och dess innebörd för människor (Henricson & 

Billhult, 2017; Polit & Beck, 2017, Kapitel 22). Vidare beskrivs hur kvalitativ forskning är 

subjektiv eftersom forskaren själv involveras i forskningen, dels genom interaktionen mellan 

forskare och informant då data samlas in, dels genom att forskarens kunskap, erfarenheter, 

värderingar och preferenser påverkar både tolkningen och insamlandet av datan (Henricson & 

Billhult, 2017; Polit & Beck, 2017, Kapitel 21).  



 

12 
 

Urval och rekrytering av informanter 
Då en intervjustudie genomförs ska urvalet av informanter göras med beaktan av syftet. 

Syftet och dess formulering ska beskriva vad den som intervjuar vill åstadkomma med 

intervjun som utförs (Danielsson, 2017). Ofta börjar kvalitativa forskare med ett convenience 

sample eller på svenska, bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2017, Kapitel 22). 

Bekvämlighetsurval kallas även volunteer sample eller frivilligt urval. Det är lämpligt att 

använda sig att ett bekvämlighetsurval då forskaren inte kan utläsa vilka som är lämpliga 

informanter. Istället måste möjliga deltagare till studien själva träda fram, exempelvis i de fall 

en specifik erfarenhet ska studeras. Att göra ett bekvämlighetsurval bedöms vara enkelt men 

ändå effektivt och kan vara ett bra sätt att börja en studie på. Bekvämlighetsurval kan även 

fungera bra när deltagare ska rekryteras från en speciell organisation eller grupp (Polit & 

Beck, 2017, Kapitel 22). 

 

Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle studera i termin fyra eller sex på 

sjuksköterskeprogrammet vid BTH samt ha satt KAD under någon verksamhetsförlagd 

utbildning. Exklusionskriteriet var att ingen personlig relation mellan informant och någon av 

rapportförfattarna fick föreligga. Valet att vända sig till studenter i termin fyra och sex 

grundar sig på att dessa studenter studerar på den senare delen av utbildningen och har hunnit 

delta i flera placeringar inom verksamhetsförlagd utbildning. Därtill gjordes bedömningen att 

detta var nödvändigt för att få tillräckligt med informanter. Att samtliga studenter i termin 

fem inte inkluderades berodde på att rapportförfattarna läser i denna termin och har 

personliga relationer till dessa studenter.  

 

Urvalet av informanter vid en kvalitativ studie styrs av behovet av goda informanter (Polit & 

Beck, 2017, Kapitel 22). Syftet i studien var att undersöka sjuksköterskestudenters egna 

erfarenheter. Därför ansågs ett bekvämlighetsurval vara lämpligt. Genom att skicka 

informationsbrev (bilaga 1) till samtliga studenter i termin fyra och sex kunde de som satt 

KAD under VFU frivilligt anmäla sitt intresse att delta. På så vis var det möjligt att avgöra 

vilka studenter som uppfyllde inklusionskriterierna, men inte exklusionskriteriet, och därmed 

var lämpliga informanter. Av de sjuksköterskestudenter som anmälde intresse att delta i 

studien och motsvarade uppsatta kriterier valdes informanter medelst ett konsekutivt 

förfaringssätt. 
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Målet var att rekrytera tio informanter med representativ fördelning av kön utifrån hur 

fördelningen ser ut på utbildningen. Efter godkänt yttrande från Etikkommittén Sydost 

(bilaga 2, EPK 562-2019), skickades informationsbrevet ut via lärplattformen på lärosätet till 

studenter i termin fyra och sex. Därtill presenterade även rapportförfattarna studien fysiskt i  

samband med basgruppsträffar i termin fyra och sex samt vid ett föreläsningstillfälle för 

termin fyra. Studenterna som uppfyllde inklusionskriterierna fick sedan ta eget initiativ till 

deltagande genom mail eller per telefon. Då studenterna anmält sitt intresse bokades en tid 

för intervju som deltagaren önskat. Totalt rekryterades åtta personer som frivilligt anmält sitt 

intresse att delta.  

Datainsamling 
Intervjuer kan skapa möjlighet att förstå de deltagande i studien vilket exempelvis kan vara 

erfarenheter från något som intervjudeltagaren då kan beskriva med sin egna ord. Frågorna i 

intervjun har en betydande roll för datainsamlingen. Genom att fokusera på syftet kan 

specifika frågor genereras som utesluter data som ej är tillämplig för studien. Därför är det av 

vikt att frågorna som används skrivs i någon slags struktur. Det bör även finnas adekvata 

följdfrågor som intervjuaren kan använda vid behov (Danielsson, 2017). 

  

En intervjuguide bör enligt Danielsson (2017) vara som mest en A4-sida lång. Intervjuguiden 

ska vara ett stöd och den som intervjuar bör ha god kännedom om frågorna. En god stämning 

i en miljö utan störande moment anses vara gynnande för intervjuns kvalitet och omfång. Den 

semistrukturerade intervjun har öppna frågor som ej behöver ställas i den ordning de är 

skrivna. Dock är de strukturerat skrivna och kan ställas i den ordningsföljd de har skrivits 

beroende på intervjuns förlopp (Danielsson, 2017). Polit och Beck (2017, Kapitel 23) 

beskriver den semistrukturella intervjun som ett forum där intervjuaren har som mål att 

uppmuntra deltagaren att berätta fritt och med sina egna ord. Intervjuaren vet ej vad svaren 

kommer bli på frågorna men vet dock vad hen vill fråga om. 

  

Frågorna och intervjuns struktur bör kontrolleras innan forskningsintervjuerna genomförs. 

Genom att göra en provintervju genomförs ett test av vald inspelningsutrustning. 

Provintervjun kan även ge svar på om den planerade intervjutiden är rimlig. När en 

provintervju genomförs kan den som intervjuar få en god inblick i hur intervjuförfarandet går 

till. Provintervjun ingår i den planering som bör utföras innan en intervjustudie. Denna 

planering anses vara väldigt viktig och innefattar även inläsning på forskningsområdet, etiska 
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aspekter, planering av tid samt ett genomarbetat urval av deltagare med syftet i fokus 

(Danielsson, 2017). Innan datainsamlingen skedde genomförde rapportförfattarna en 

provintervju vardera på en kurskamrat. I dessa provintervjuer testades frågorna i 

intervjuguiden (bilaga 3) samt inspelningsutrustning. Alla frågor utom en genererade önskat 

resultat och innan intervjustudien inleddes omformulerades denna fråga. Tidsåtgången för 

intervjun var även en faktor som kontrollerades. 

 

Datainsamling skedde sedan genom semistrukturella, individuella intervjuer med 

intervjuguide och spelades in på mobiltelefon. Innan varje intervju fick deltagaren 

information både skriftligt och muntligt om att deltagande var frivilligt samt skrev under en 

samtyckesblankett (bilaga 4). Efter varje intervju flyttades ljudfilen till ett externt minne och 

raderades från mobiltelefonen. Det externa minnet innehållandes ljudfilen från intervjun 

förvarades sedan på en säker och inlåst plats. Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer under 

vecka 17 och 18, 2019. Alla intervjuer genomfördes på BTH i en avskild lokal med stängd 

dörr.  

 

Rapportförfattarna hade huvudansvar för hälften av intervjuerna vardera. Den 

rapportförfattare som ej hade huvudansvaret satt tyst med som ett stöd och förde 

anteckningar, dessa användes sedan som feedback till den som varit huvudansvarig. Trots 

förhållandevis korta intervjuer fanns det en god mängd data att analysera eftersom de flesta 

av frågorna i intervjuguiden ställdes specifikt och därför ledde till tydliga svar som svarade 

mot syftet. Totalt identifierades 150 meningsenheter vid analysen av intervjudata. Alla 

intervjuer genomfördes som planerat och utan avbrott. Efter att intervjuerna genomförts 

transkriberades ljudfilerna till text i sin helhet inklusive pauser, harklingar och så vidare. När 

något transkriberas förvandlas det från muntlig information till information i textformat och 

det kan sedan användas för analys i ett mer djupgående format (Kvale & Brinkmann, 2014, 

Kapitel 10). Intervjuer bör transkriberas i sin helhet och exakt efter ordalydelsen. Även 

exempelvis pauser eller skratt skrivs ut och markeras i den transkriberade texten. Att 

transkribera är tidskrävande vilket bör beaktas av forskaren eller forskarna (Wibeck, 2017). 

Rapportförfattarna transkriberade på egen hand de intervjuer de själva genomfört. Den andra 

rapportförfattaren fick sedan lyssna igenom intervjuerna och samtidigt läsa de transkriberade 

texterna för att verifiera att allting inkluderats från intervjun. 
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Analys 
Datan har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med den metod Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017) presenterar, analysen har gjorts med en induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig då stora mängder data ska analyseras och tolkas och 

metoden kan användas för analys av olika typer av texter, exempelvis intervjuer. De skriver 

också att en induktiv ansats bygger på att forskaren förutsättningslöst analyserar datan och 

utifrån den analysen genererar kunskap och teorier. En texts mening är inte given utan 

uppkommer genom tolkning, som är beroende av kontext. Dels förutsätts forskaren ha 

kunskap om de förhållanden hos informanterna som är relevanta för studiens syfte. Dels ska 

dataanalys ske så att kontexten bevaras. En enskild del av datan står i relation till vad som 

kommer före och efter denna (Lundman och Hällgren Graneheim 2017).  

 

Genom att analysera data kan teman och kategorier genereras. I en text finns alltid ett 

manifest innehåll, det som står i texten. Det manifesta innehållet sorteras utifrån likheter och 

skillnader och leder sedan fram till olika kategorier. Därtill kan det finnas latent innehåll som 

är det underliggande budskapet, vilket framkommer genom tolkning och sorteras i teman. 

Huruvida en text ska analyseras manifest eller manifest och latent beror på studiens syfte och 

kvaliteten på den data som ska analyseras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I den här 

rapporten har data enbart tolkats manifest, vilket inte innebär att texten inte har tolkats. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) skriver att en manifest analys ska ske textnära men 

att viss tolkning är nödvändig för resultatet ska bli meningsfullt och för att kontexten ska 

bevaras. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att analysen inleds med att 

meningsenheter identifieras. En meningsenhet är ett ord, en mening eller ett stycke med 

samma innehåll och sammanhang. De skriver att meningsenheten inte bör vara för stor då den 

i sådana fall kan inrymma för mycket data. Men den bör inte heller vara för liten då analysen 

kan bli fragmenterad. Därefter sker en kondensering, vilket innebär att meningsenheterna 

kortas ner, utan att relevant innehåll faller bort. Detta för att enklare hantera datan i analysen. 

Därpå ska varje kondenserad meningsenhet ges en kod, vilket kan liknas med en etikett som 

beskriver innebörden samtidigt som den ska svara mot studiens syfte. Sedan ska koderna 

sorteras i kategorier. Kategorierna ska vara utformade så att samtliga koder i en kategori hör 

samman samtidigt som de är tydligt avgränsade mot koderna i övriga kategorier. Därtill 
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beskrivs hur ingen kod får sållas bort för att den inte passar i en kategori, att alla koder ska 

placeras i kategorier samt att kategorierna ska utformas så att en kod bara passar i en 

kategori. Avslutningsvis beskrivs också begreppet domän vilket utgörs av delar av text med 

ett specifikt innehåll som framkommer utan ett nämnvärt behov av tolkning (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Samtliga av de transkriberade intervjuerna lästes först enskilt av rapportförfattarna en gång 

för att få en förståelse för kontexten. Därefter lästes intervjuerna enskilt ytterligare en gång 

och meningsbärande enheter identifierades i varje intervju. Därnäst diskuterades de olika 

meningsbärande enheterna gemensamt, för att på så vis enas om en uppsättning 

meningsbärande enheter som både svarade mot syftet och kontexten de identifierats i. Efter 

den diskussionen fanns en uppsättning meningsbärande enheter. Varje meningsbärande enhet 

kondenserades, kodades och slutligen kategoriserades samtliga koder gemensamt. Därtill 

framkom av analysen att erfarenheterna kunde delas in i två stycken domäner, vilket också 

gjordes. Exempel från analysen finns i bilaga 6. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver att Helsingforsdeklarationen har en central roll för 

forskningsetik inom omvårdnad. Vidare beskrivs det att Helsingforsdeklarationen givit 

upphov till viktiga etiska principer för forskning. Exempelvis så ska forskningen säkerställa 

att individens intressen prioriteras framför samhällets och vetenskapens dito, därtill ska 

informerat samtycke finnas från deltagarna. Deltagarnas konfidentialitet ska garanteras och 

forskningen ska visa respekt för deltagarnas integritet och privatliv. 

  

Mot bakgrund av de etiska principerna skickades en ansökan till Etikkommittén Sydost innan 

studien genomfördes. I ansökan ingick etisk egengranskning av projektet och 

ansökningsblankett för rådgivande etisk granskning. Även bilagor bifogades innehållande 

informerat samtyckesblankett, intervjuguide, informationsbrev samt förfrågan och tillstånd 

från prefekt på BTH (bilagor 1, 3-6). Alla ansökningshandlingar gjordes i samråd med 

handledare. Etikkommittén Sydost skrev i sitt utlåtande att de ej såg några etiska hinder för 

att genomföra studien (bilaga 1). Etikkommittén Sydost hade två synpunkter på studien. Den 

första var att det inte bedömdes vara fel, men ej heller nödvändigt att upprätta personregister 

för studiens deltagare. Den andra var att tydliggöra för deltagarna vad som skulle hända med 

den insamlade datan efter att studien blivit godkänd. Innan informationsbreven skickades och 
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delades ut till studenterna, redigerades informationsbreven gällande att datan skulle förstöras 

efter att studien godkänts. 

  

Enligt Kjellström (2017) kan en studie vara värdefull för en person, för samhället och för en 

profession inom den humana forskningen. En deltagare är primär men kan inte alltid dra 

någon direkt eller indirekt kunskap av det resultat som frambringas. Resultatet kommer till 

nytta i ett senare skede och gynnas inte individen, måste någon av de andra gynnas 

(Kjellström, 2017). Studien kan tänkas komma till nytta för sjuksköterskestudenter, 

sjuksköterskor samt personal på sjuksköterskeutbildningar. Rapportförfattarna ansåg att en 

intervjustudie var det bästa alternativet. Deltagarna kunde fritt berätta om sina erfarenheter. 

En enkätstudie hade ej varit lämplig i relation till syftet. Verksamhetsförlagd utbildning är ett 

utbildningsmoment och kunskaperna som studenter får med sig kan påverka omvårdnaden av 

personer inom framtida sjukvård. Genom att belysa vilka kunskaper sjuksköterskestudenter 

får med sig från VFU kan framtida utbildning förbättras. Eventuellt kan detta leda till att 

framtida vårdlidande för patienter reduceras. 

  

Kjellström (2017) skriver att deltagarna ska skyddas mot att deras personliga uppgifter kan 

läsas av andra. Den insamlade datan ska förvaras på ett säkert sätt för att garantera att 

konfidentialiteten efterlevs. Det sätt data redovisas på ska ej kunna spåras till en enskild 

person. En riskanalys bör utföras innan arbetet med datainsamlingen startat. De risker som 

kan uppstå, vägs mot den nytta som studien kan tänkas göra. De som deltar ska skyddas mot 

risker och arbetets design bör vara till fördel för de individer som deltar. Vid de studier det 

inte är så, ska studiens värde i ett helhetsperspektiv för forskning och samhälle överväga 

dessa risker som kan uppstå för individen.   

  

En annan möjlig risk med studien var att det fanns en stor risk att deltagarna skulle känna sig 

kontrollerade gällande rätt och fel vid insättning av KAD. Detta motverkades genom god 

information gällande studiens syfte om att få kunskap om studenters egna erfarenheter av 

följsamhet till hygienrutiner i samband med insättning av KAD. Rapportförfattarna 

intervjuade inte personer i termin fem eftersom där föreligger personliga relationer och ej 

heller i termin fyra och sex ifall personlig relation fanns. Detta skulle exempelvis kunna leda 

till att någon känner sig tvingad att delta, vilket då skulle kunnat påverka studien negativt. 
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Enligt Kjellström (2017) handlar informerat samtycke om att skydda deltagarna. Deras 

autonomi och frihet ska vara i fokus. Forskarna måste säkerställa att varje deltagare vill ställa 

upp frivilligt i studien samt att utförlig information om syftet och andra delar ges både 

muntligt och i skriftlig form. Deltagarna ska ges tid att tänka över sitt beslut om att deltaga, 

det ska vara helt frivilligt och ingen yttre påverkan får ske som exempelvis lockelse eller 

tvång. Deltagarna ska även ha rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan någon 

påverkan eller krav på förklaring (Kjellström, 2017). Polit och Beck (2017, Kapitel 7) skriver 

att informationen inte bara ska förmedlas utan deltagarna ska även tydligt förstå den. Vissa 

tekniska termer bör undvikas om det är möjligt och språket ska formuleras så att deltagarna 

inte på ett olämpligt sätt påverkas att deltaga. 

  

Studien bygger på de intervjuer som genomfördes. Författarna deltog båda två vid varje 

intervju. Den som ej intervjuade agerade bisittare och fanns med som stöd till den som 

intervjuade. Detta hade kunnat uppfattas negativt men de positiva effekterna bedömdes vara 

större. Deltagarna fick information om frivillighet att deltaga och kravet på samtycke, där 

valet att närsomhelst avbryta deltagandet samt möjligheten att ställa frågor om studien gavs. 

Genom att deltagarna skrivit under blanketten för informerat samtycke (bilaga 4) i samband 

med intervjun godkände de sin medverkan i studien. Deltagarnas konfidentialitet 

säkerställdes genom att information om deras identitet samt inspelade intervjuer med svar 

endast skulle hanteras av rapportförfattarna. Detta genom att varje intervju flyttades till ett 

externt minne som förvarades inlåst så att enbart rapportförfattarna kunde tillgå det. Varje 

intervju tilldelades en siffra för ytterligare avidentifiering. Kodlistan förvarades inlåst 

tillsammans med övriga data. Det framgick även tydligt i informationen till deltagarna att 

resultatet i studien skulle presenteras som ett samlat resultat på gruppnivå. 

Resultat 
Vid innehållsanalysen framkom att erfarenheterna kunde delas in i två domäner som tydligt 

stod i motsats till varandra. De två domänerna var Sjuksköterskestudenters erfarenheter av 

följsamhet till hygienrutiner och Sjuksköterskestudenters erfarenheter av bristande följsamhet 

till hygienrutiner. Sex kategorier uppkom genom innehållsanalysen och kunde sorteras under 

den ena eller andra domänen, se tabell 2.  
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Tabell 2. Domäner och underliggande kategorier  
Sjuksköterskestudenters erfarenheter av 
följsamhet till hygienrutiner 

Sjuksköterskestudenters erfarenheter av 
bristande följsamhet till hygienrutiner 

Att tillämpa basala hygienrutiner Att tillämpa ren metod  

Att tillämpa vårdhandbokens föreskrifter Att hygienrutinerna inte tillämpas vid enskilda 
förberedande moment 

Att tillämpa steril metod Att kontaminera katetern vid insättning 

 

Sjuksköterskestudenters erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner 
Denna domän handlar om de erfarenheter av följsamhet till basala hygienrutiner, 

vårdhandbokens föreskrifter samt till steril metod vid insättning av KAD. I resultatet 

framkom erfarenheter från alla intervjuer av att tillämpa basala hygienrutiner vid 

förberedelser och moment inför insättningen av KAD. Det framkom även att vårdhandbokens 

föreskrifter tillämpades rådande tvättning av patient och vid uppdukning av material samt att 

hygienunderlägg använts. Avslutningsvis under denna domän finns den kategori som 

beskriver erfarenheterna av den sterila metoden där kateterns sterilitet bevarats vid insättning 

och hantering av material skett med aseptisk teknik. 

Att tillämpa basala hygienrutiner 

I intervjuerna beskrevs erfarenheter som visade att det fanns en hög följsamhet till de basala 

hygienrutinerna. De följdes vid uppdukning av material och det kan konstateras att de även 

tillämpades vid förberedelserna som gjordes inför insättningarna av KAD. Handhygienen 

beskrivs som god då händer tvättats innan patientkontakt samt tvättades och spritades mellan 

handskbyten. Handskar användes och flertalet av sjuksköterskestudenterna beskrev att extra 

handskar och förkläden togs med för att kunna bytas vid behov. Förkläden användes av alla 

som närvarade vid insättningarna av KAD och en sjuksköterskestudent beskriver att 

förkläden byttes efter tvättning av patienten. I en intervju beskrivs det att de basala 

hygienrutinerna tillämpas per automatik och att det är något som övats in under utbildningen.  

 

“För man har ju övat och man har ju det här med basala hygienrutiner kan man 

det sitter ju liksom typ i huvudet, så det gör man ju automatiskt”. 

(Intervju nr 4) 
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Att tillämpa vårdhandbokens föreskrifter 
Det framkom i intervjuerna att uppdukning av material i flertalet fall skett på desinfekterad 

yta och med hög följsamhet till hygienrutiner. Flertalet erfarenheter beskrev hur de olika 

momenten vid tvättning utförts enligt riktlinjerna i vårdhandboken. Det framkom även att 

patienter har tvättats på ett korrekt sätt och att hygienunderlägg har använts under och över 

patientens underliv. Erfarenheterna beskrivs som goda och noggranna kring dessa viktiga 

omvårdnadsåtgärder. Några av sjuksköterskestudenterna beskrev erfarenheter där de fått läsa 

i vårdhandboken inför insättning av KAD. En sjuksköterskestudent beskrev att erfarenheten 

av hygienarbetet på sjukhuset motsvarade hens förväntningar och att alla moment sköttes 

tillfredsställande. 

  

”…alltså jag tyckte det var precis som jag liksom hade förväntat mig att det 

skulle vara, att hygienen verkligen sköttes då”. 

(Intervju nr 2) 

Att tillämpa steril metod 

Flera erfarenheter visar att en god följsamhet funnits till vårdhandbokens kliniska riktlinjer. 

Det framgår tydligt att steriliteten vid insättning av KAD i flertalet fall bevarats genom gott 

samarbete. Många sjuksköterskestudenter beskriver hur de och den assisterande handledaren 

har hjälpts åt på ett sätt som har resulterat i en insättning av KAD där inget material har 

kontaminerats. Materialet har i dessa fall öppnats och plockats fram med aseptisk teknik. 

Några sjuksköterskestudenter hade erfarenheter där de själva öppnat material och förberett, 

och några av att den som assisterat har öppnat och räckt över material på ett korrekt sätt efter 

att den tvättat patienten. Oavsett förfaringssätt skedde ett gott samarbete under alla dessa 

insättningar av KAD. Flera sjuksköterskestudenter har erfarenheter av att kateterns sterilitet 

bevarats genom ett korrekt handhavande vid insättning med sterila handskar eller 

användandet av steril pincett. I de fall pincett använts beskrivs det att 

sjuksköterskestudenterna känt sig tryggare med denna metod och att katetern inte vidrörts 

med handskarna. En sjuksköterskestudent beskriver samarbetet enligt följande: 

  

”Jaa tyckte att dom verkade följa det bra just med handtvättning och jag hade 

sterila handskar på mig och hon var ren då med vanliga handskar och tvättade 

och så och jag rörde liksom inget mer än katetern.” 

(Intervju nr 5) 
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Sjuksköterskestudenters erfarenheter av bristande följsamhet till hygienrutiner 
Denna domän handlar om tillämpande av ren metod, brister vid förberedande moment samt 

insättning med kontaminerad kateter. I resultatet framkom att flera sjuksköterskestudenter 

hade erfarenheter av att tillämpa en så kallad ren metod. Det framkom också att vissa 

förberedande moment brast i förhållande till de hygienrutiner för insättning av KAD som i 

den här kandidatuppsatsen studerats. Avslutningsvis finns kategorin som beskriver hur 

insättning har skett med kontaminerad kateter.  

Att tillämpa ren metod  

Flera sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av att tillämpa en så kallad ren metod vid 

insättning av KAD. Ren metod beskrevs vid flera intervjutillfällen som ett alternativ till steril 

metod, men som då skulle ha lägre ställda krav på hygien. I några av intervjuerna beskrevs 

hur ren metod tillämpades eftersom det var svårt att genomföra en katetersättning sterilt 

medan det i andra enbart konstaterades att det hade genomförts enligt en ren metod. Utifrån 

erfarenheterna som beskrivits i intervjuerna har det inte heller tydligt utkristalliserats vad 

skillnaderna mellan de båda metoderna skulle vara. Däremot beskrev flera 

sjuksköterskestudenter hur de hade tillämpat ren metod eftersom de hade använt vanliga 

handskar istället för sterila handskar. En student hade efterfrågat sterila handskar inför 

insättning och då fått svaret att sterila handskar inte behövde användas eftersom man 

tillämpade ren metod. Vidare så framgick det att erfarenheterna av insättning med ren metod 

både kunde komma från VFU inom somatisk vård och hemsjukvård. 

 

”… vi dukar ju ändå upp det så det var liksom väldigt rent och så men det var 

inte sterila handskar och det var inte steril metod eller så.”  

(Intervju 2) 

Att hygienrutinerna inte tillämpas vid enskilda förberedande moment 

Många av sjuksköterskestudenterna hade erfarenheter av att hygienrutinerna brast vid 

enskilda förberedande moment. Ett sådant exempel, som har beskrivits av flera, var hur 

uppdukningen av materialet inför insättningen inte kunnat ske på ett tillfredsställande sätt i 

hemsjukvården. De har beskrivit hur hemmiljön i sig inte har varit ren och hur det har saknats 

lämpliga ytor att duka upp på. Någon har fått duka upp materialet i patientens rullstol medan 

andra har fått duka upp i patientens säng. Oavsett var de har fått duka upp så har de beskrivit 

att det har varit ett problem. 
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”… du kanske inte har yta och då blir det ju oftast att du håller dig i sängen 

vilket inte är så bra heller …”  

(Intervju nr 1) 

 

En annan erfarenhet som också beskrevs var hur rutinerna kring handskbyten gick till. Det 

kunde till exempel handla om att handskar inte byttes mellan tvättning av patienten och 

insättning av KAD eller att handskarna byttes men att händerna inte tvättades eller 

desinfekterades däremellan. Några av de sjuksköterskestudenter som hade erfarenheter från 

hemsjukvården beskrev också hur bristen på material ledde till att hygienrutinerna inte kunde 

efterlevas. När sjuksköterskestudenten kom till patienten och det visade sig att sterila dukar, 

kompresser eller annat material inte fanns att tillgå så fick man försöka genomföra 

insättningen utan materialet med konsekvensen att hygienen blev bristfällig. 

Att kontaminera katetern vid insättning 

Flertalet av sjuksköterskestudenterna beskrev erfarenheter från insättningar med 

kontaminerad kateter. I många av de fallen beskrevs hur katetersättningen hade genomförts 

med kontaminerade handskar och att kateterns sterilitet då bröts genom beröring. Det 

framkom flera olika orsaker till att katetern vidrördes, någon hade tillämpat ren metod och 

höll därför i katetern med vanliga handskar. Flera sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av 

att den som assisterade dem vid insättningen kom och hjälpte till med sina kontaminerade 

handskar och bröt då kateterns sterilitet.  

 

 

”Just det blir det här att man hjälper till, att man fast att det är en som gör själva 

uppgiften och en som ska assistera så kommer den som assisterar och rör själva 

katetern, som ska in i urinröret.”  

(Intervju nr 8) 

 

En student hade varit med vid en insättning då den som hanterade katetern hade avföring på 

handskarna vilket också kom på katetern. Därtill beskrevs erfarenheter av att man inte följde 

hygienföreskrifterna och på så vis kontaminerade själva katetern. Det kunde exempelvis 

handla om att man inte dukade upp materialet på ett sätt så att steriliteten bevarades. En 

student hade vid ett tillfälle upplevt svårigheter vid insättningen och katetern hade då åkt in 
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och ut ur urinröret och på så vis kontaminerats. En annan hade varit med vid ett tillfälle då 

denne hade fått avbryta insättningen då denna misslyckats och samma kateter ska då ha 

använts igen.  

Metoddiskussion 
Det ansågs lämpligt att genomföra en studie med kvalitativ ansats utifrån syftet. Vid 

genomgången av det aktuella forskningsläget konstaterades att det fanns begränsat med 

forskning gällande insättning av KAD. Därför gjordes bedömningen att genomföra en 

litteraturstudie skulle vara svårt. Dessutom var syftet att få kunskap om 

sjuksköterskestudenters egna erfarenheter av ett fenomen och då ansågs en intervjustudie 

vara lämplig. Olsson och Sörensen (2011, Kapitel 5) skriver att kvalitativ forskning utgår från 

människor och hur de kan förstå varandras erfarenheter genom språket. De skriver vidare att i 

en kvalitativ studie ska mötet med informanten präglas av öppenhet för att forskaren ska 

kunna förstå informantens erfarenheter. Detta för att sedermera kunna beskriva och tolka 

människors erfarenheter av ett fenomen.  

 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes vilket 

enligt Polit och Beck (2017, Kapitel 23) är en metod för att få den information som 

efterfrågas. Valet att använda en semistrukturerad intervju motiverades med att deltagaren 

fritt kunde berätta om sina erfarenheter och förklara med sina egna ord. Följdfrågor användes 

för att följa upp svar som gavs där forskaren ville att deltagaren skulle utveckla sina svar. 

Danielsson (2017) skriver att intervjuaren kan anpassa intervjun tack vare att frågorna inte 

behöver ställas i den ordning de är skrivna. Dock bör frågorna ej vara för detaljerade då det 

kan begränsa svaren och det fria berättandet. Vidare beskrivs hur detta skiljer sig från den 

strukturerade intervjun, en kontext där alla frågor ställs på samma sätt till alla deltagare och 

har ja- eller nej-svar. Därför ansågs en semistrukturerad intervju vara mer lämplig då 

informantens fria berättande gav förutsättningar för att förstå dennes erfarenheter av det 

fenomenet som skulle studeras.  

 

Valet av urval i studien, var ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta valdes då studien 

genomfördes under en begränsad tid och det inte var känt vilka som var lämpliga 

informanter. Därför fick de själva ta kontakt och anmäla sitt frivilliga intresse. Enligt 

Kristensson (2014, Kapitel 10) kan detta på ett bra och fortare sätt samla deltagare i tillräcklig 
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mängd, dock kan det i vissa fall uppstå en mindre variation av deltagare genom detta urval. 

Genom att rekrytera deltagare från två olika terminer ökade möjligheterna att få en större 

variation av erfarenheter samt en ökad överförbarhet. Henricsson och Billhult (2017) 

beskriver att exempelvis utbildningsnivå kan inkluderas och definieras i urvalet för att stärka 

variationen av exempelvis erfarenheter.  

 

Inklusionskriterierna utformades med målet att finna goda informanter. Exklusionskriteriet 

valdes för att öka studiens trovärdighet, då en faktor som påverkar denna är forskarens 

delaktighet. Delaktighet är den interaktion som sker mellan forskaren och informanten eller 

datan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Risken att datan eller informanten påverkas 

kan bli högre då det föreligger en personlig relation med den som intervjuar och intervjuas. 

Därtill kan frivilligheten ifrågasättas om då det föreligger en personlig relation. Det skulle 

exempelvis kunna vara så att den informanten upplever en dold förväntan att delta i studien.  

 

Målet att rekrytera tio deltagare uppnåddes inte. En faktor kan vara att yttrandet från 

Etikkommittén Sydost inväntades innan rekryteringsprocessen kunde inledas. Detta ledde till 

att rekryteringsprocessen påbörjades först under den tredje veckan av kursen. En annan faktor 

var att inga informanter rekryterades genom de utskick av informationsbrev som gjordes till 

sjuksköterskestudenter i termin fyra och sex via lärplattformen på lärosätet. När 

rapportförfattarna presenterade studien vid basgruppstillfällen och föreläsningar började 

personer att anmäla sitt intresse. Vad detta beror på är oklart. Det kan bero på att utskicken 

som gjordes till sjuksköterskestudenter inte öppnades och lästes. Det skulle också kunna bero 

på att man är mer benägen att anmäla sig till en intervju där intervjupersonen inte är helt 

okänd. Förmodligen hade fler deltagare kunnat rekryteras om mer tid hade funnits för 

studien. 

  

Henricsson och Billhult (2017) skriver att varierande erfarenheter från färre deltagare är av 

större betydelse än ett omfattande datamaterial med färre antal variationer. En för stor mängd 

data kan även göra hanteringen av data svårare. Polit och Beck (2017, Kapitel 22) skriver att 

datamättnad kan uppnås med ett mindre urval om deltagarna är duktiga på att berätta och 

förmedla sina erfarenheter. Dock kan kvaliteten på datan påverka urvalets storlek och därför 

kan ett bekvämlighetsurval behöva fler deltagare för att uppnå datamättnad i jämförelse med 

exempelvis ett ändamålsenligt urval. Kvale och Brinkmann (2014, Kapitel 9) skriver att 

forskningsintervjuer idag i många fall innehåller en stor del tomma ord och är för långa. 
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Intervjuer kan vara korta i de fall forskaren har en tydlig bild över hur frågorna ska ställas, 

vad de ska innehålla samt varför de ska ställas. 

 

Vid provintervjuerna uppfattades frågorna på det sätt rapportförfattarna önskade och därför 

ändrades ingenting i intervjuguiden inför datainsamlingen. Frågorna var specifika men gav 

ändå utrymme för ett fritt berättande. Några av intervjuerna blev endast strax över sju minuter 

långa. Mängden data kan då ifrågasättas men tack vare frågornas utformning erhölls ändå en 

god mängd data även i dessa intervjuer. Efter datainsamlingen genomfördes transkribering i 

anslutning till intervjuerna. Efter att båda rapportförfattarna lyssnat på och läst utskrifterna 

till alla intervjuer upptäcktes delar i vissa intervjuer där följdfrågor kunnat ställts för att få 

mer utvecklade svar. Då rapportförfattarna var oerfarna intervjuare kunde detta till viss grad 

ej undvikas. Kvale och Brinkmann (2014, Kapitel 9) skriver att den som intervjuar bör kunna 

ge stöd till intervjupersonen och hjälpa hen att utveckla berättandet. Olika beslut måste fattas 

gällande hur och vilken fråga som ska ställas samt vilka svar som behöver erhållas på ett 

djupare plan (Kvale & Brinkmann, 2014, Kapitel 9). Genom att båda författarna i 

föreliggande studie deltog vid varje intervju kunde den som inte intervjuade skriva ner 

feedback till den som ställde frågorna. Detta kunde sedan användas för att förbättra 

nästkommande intervju. Att båda rapportförfattarna skulle delta i varje intervju förmedlades 

tydligt till alla deltagare. Innan intervjuerna samtalades det på ett avslappnat sätt för att få 

deltagaren att känna sig mer bekväm med situationen. Intervjumiljön valdes noggrant ut för 

att både minska stressfaktorer samt vara avskild och lämplig. 

 

Att data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys ansågs lämpligt då det är en metod 

som är utformad för att granska och tolka olika slags texter. Analysen skedde induktivt och 

manifest. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) skriver att deras metod kan anpassas i 

mån av tolkningsnivå utifrån vad syftet med studien är. Innehållsanalys är en metod som 

strävar efter att det ska finnas en närhet mellan forskaren och informanten, på så vis kan 

forskaren skapa sig en förståelse och tolka det som ska studeras. Därför ansågs den metoden 

vara ett lämpligt val. Att studien genomfördes manifest istället för latent berodde dels på att 

forskarna var oerfarna och ansåg därför att trovärdigheten blev starkare vid en manifest 

analys. Dels beskrev informanterna sina egna erfarenheter och en latent tolkning hade kunnat 

medföra att innehållet förändrades så att det inte stämde överens med deras egna erfarenheter. 

Vilket också skulle innebära att det inte svarade mot syftet. 
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Forskare måste genomföra en studie på ett sätt så att den blir trovärdig, bara så kan ny 

kunskap genereras. Vidare är trovärdigheten i studien beroende av fyra olika faktorer, 

nämligen giltighet, tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). För att uppnå giltighet har resultatet presenterats på ett sätt så att det 

speglar det som faktiskt framkom i analysen. Arbetet har bedrivits systematiskt och samtliga 

val av metod har motiverats och hela arbetsprocessen har beskrivits. Det har funnits en 

medvetenhet om att kvalitativ forskning karaktäriseras av att forskaren interagerar med datan 

både vid insamling och analys av densamma. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 

benämner denna interaktion som delaktighet. De skriver vidare att trots att en sådan 

interaktion sker ska resultatets neutralitet bevaras. Datainsamlingen skedde genom intervjuer 

som genomfördes gemensamt av forskarna. Där den ena var ansvarig för intervjun och den 

andra fanns som ett stöd och en kontrollfunktion. På så vis kunde det säkerställas att den som 

genomförde intervjun inte styrde informanten utan uteslutande följde intervjuguiden. 

Eftersom bägge forskarna saknade erfarenhet av att genomföra intervjustudier kunde också 

feedback lämnas efter varje intervju till den som ansvarade för intervjun. Även 

transkriberingarnas korrekthet säkerställdes genom att varje intervju lyssnades igenom och 

kontrollästes av den som inte hade transkriberat. På så vis kunde det säkerställas att ingen 

data föll bort eller tolkades vid omvandlingen till utskrivna data. Genom att gemensamt 

arbeta fram meningsenheter och genomföra analysprocessen säkerställdes att analysmetoden 

tillämpades korrekt samt att tolkningar av data gjordes manifest. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) skriver att tillförlitligheten i resultatet kan stärkas genom att genomföra 

analysarbetet gemensamt. Avslutningsvis skriver de också att resultatets överförbarhet 

handlar om huruvida resultatet är överförbart till andra grupper, kontexter eller situationer. 

Vidare konstateras att detta inte ska bedömas av forskaren utan av dem som tar del av 

studien. Därför är forskarens roll att utförligt beskriva analys, datainsamling, urval och dylikt, 

för att på så vis möjliggöra för läsaren att bedöma överförbarheten. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom tre centrala fynd. Dessa var tillämpande av steril metod, tillämpande av 

ren metod samt insättning med kontaminerad kateter.  

 

I resultatet framkom det tydligt att flertalet sjuksköterskestudenter hade goda erfarenheter av 

insättningar av KAD där steriliteten bevarats vid insättningen. Detta skedde genom ett 
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samarbete där de båda parterna hjälptes åt för att säkerställa att insättningen skedde i enlighet 

med vårdhandbokens föreskrifter. Det framkom även att några sjuksköterskestudenter 

genomfört förberedelser och insättning ensamt och fullföljt insättningen med ett sterilt 

förfarande. I dessa fall förekom ett samarbete genom att en agerade assistent och tvättade 

patienten och sedan gav tydliga instruktioner gällande insättningen av KAD om så behövdes.  

I Vårdhandboken beskrivs att vid alla insättningar av KAD är det kateterns sterilitet som ska 

bevaras oavsett de lokala riktlinjer som kan finnas i den aktuella verksamheten. Då 

materialets sterilitet bevaras genom aseptiska tekniker vid exempelvis öppnandet av material 

kan detta uppnås (Lauritzen, 2017f).  

 

Resultatet visade att flertalet sjuksköterskestudenter använt steril pincett vid insättningen 

vilket upplevdes som en trygghet jämfört med att ta i katetern med sterila handskar. Genom 

ett strukturerat arbetssätt och tillämpande av hygienrutiner i alla moment bevarades kateterns 

sterilitet vilket är av stor betydelse för det infektionsförebyggande arbetet. Lauritzen (2017f) 

skriver att olika metoder kan användas för att föra in katetern, där steril pincett är en av dem 

som rekommenderas. Yates (2016) beskriver att all sjukvårdspersonal ska tillämpa aseptisk 

teknik vid insättning av KAD vilket säkerställer steriliteten vid insättningen.  

Som det är beskrivet i kompetensbeskrivning för den legitimerade sjuksköterskan är 

kärnkompetensen säker vård uppbyggd av ett förhållningssätt där lagar, riktlinjer och 

föreskrifter tillämpas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett korrekt handhavande 

gällande insättning av KAD kan reducera riskerna för komplikationer och risker som kan 

uppstå med behandlingen.  

 

Genom noggrannhet och följsamhet till riktlinjer och evidens kunde ett säkrare arbete utföras. 

Samarbete med ett strukturerat förhållningssätt möjliggjorde insättningar av KAD med 

bevarad sterilitet. Att arbeta säkert och följa vårdhandbokens riktlinjer säkerställer att arbetet 

utförs evidensbaserat (Vårdhandboken u.å). All personal inom vården bör vara uppdaterad på 

vilka riktlinjer som gäller för att i största mån förebygga komplikationer och lidande som kan 

uppstå för patienten. Denna medvetenhet kan då leda till ett förbättrat omvårdnadsarbete och 

en starkare följsamhet till hygienrutiner (Yates, 2016). Forskning har visat att en stor del av 

de vårdrelaterade infektioner kan härledas till insättningar av KAD vilket stärker 

indikationerna för ett noggrant och säkert arbete gällande insättning av KAD. Som Forsberg 

(2016) skriver grundar sig säkerhetskulturen i verksamheten på en arbetsstruktur där 

personalens samverkan sker i enlighet med forskningen och dess evidens. Samverkan och 
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teamarbete är viktigt för att upprätthålla den säkra vården. Då ett flexibelt arbete bedrivs där 

lärande, kompetens och kunskaper är ledande kan förbättringar och utveckling fortlöpa. Detta 

leder till att information och beslut tydligt förmedlas vilket stärker den säkra vården och 

förebygger skador (Forsberg, 2016). 

  

Resultatet visade att flera sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av insättning av KAD 

med så kallad ren metod. De beskrev inte tydligt vad som åsyftades med ren metod, men det 

framkom i resultatet att vissa menade att skillnaden mellan ren och steril metod var huruvida 

sterila handskar används eller ej. Andra beskrev ren metod som att det var en metod med 

lägre ställda krav på hygien. I Vårdhandboken beskrivs hur det finns tre olika renhetsgrader 

för medicinska produkter och vilken grad som är nödvändig beror på vad produkten ska 

användas till. De tre olika renhetsgraderna är ren, höggradigt ren och steril. Där rena 

produkter kan användas vid kontakt med intakt hud men inte slemhinnor, höggradigt rena 

produkter kan användas vid kontakt med slemhinnor eller skadad hud dock inte då någon av 

dessa penetreras. Avslutningsvis beskrivs hur sterila produkter ska användas då hud eller 

slemhinnor penetreras eller då vätskor ska transporteras genom produkten till områden som 

normalt sett är sterila (Banck, 2017). Skulle den rena metoden, som hänvisas till i resultatet, 

knyta an till anvisningarna för olika användningsområden för renhetsgrader av medicinska 

produkter så skulle det innebära att ren metod endast kan användas vid kontakt med intakt 

hud men inte slemhinnor. Insättning av KAD innebär en infart i kroppen där vätskor ska 

transporteras och det borde med utgångspunkt i vårdhandbokens riktlinjer vara steril 

renhetsgrad och inte ren som ska tillämpas.  

 

Vidare framkom det i resultatet att flera sjuksköterskestudenter förknippade ren metod med 

användandet av sterila handskar och att så fort sådana inte använts så skulle det varit en ren 

metod som tillämpats. Vårdhandboken föreskriver inte vilken metod som ska tillämpas utan 

bara riktlinjer som kan anammas som lokala föreskrifter (Vårdhandboken, u.å). Men de 

rådgivande riktlinjerna föreskriver att insättning av KAD ska ske på ett sätt så att kateterns 

sterilitet bevaras (Lauritzen, 2017f). Så som ren metod beskrivs i resultatet, att man inte 

använder sterila handskar, skulle fortfarande kunna vara ett korrekt förfarande utifrån 

vårdhandbokens riktlinjer, förutsatt att man då använde en steril pincett så att katetern inte 

kontamineras genom osteril beröring. Av resultatet framgår inte tydligt om så är fallet, 

däremot fanns erfarenheter gällande att ren metod var ett alternativ till steril metod. Vilket 
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inte framgår av vårdhandbokens riktlinjer och därmed leder till en bristande följsamhet till 

vårdhandbokens hygienrutiner då det inte finns stöd för ren metod i vårdhandboken. 

 

I resultatet framkom att flera sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av insättning av KAD 

där katetern var kontaminerad. Det framgick flera olika anledningar till att katetern 

kontaminerades. I vissa fall berodde det på oren beröring av själva katetern medan det i något 

fall var uppdukningen som brustit. Det var flera sjuksköterskestudenter som hade erfarenheter 

av att den som skulle assistera dem vid insättningen försökte hjälpa till och då kontaminerade 

katetern genom oren beröring. Allt detta är exempel på hur följsamheten till de hygienrutiner 

som finns i vårdhandboken brister. För det första föreskriver vårdhandboken att insättning av 

KAD ska ske på ett sätt så att katetens sterilitet bevaras (Lauritzen, 2017f). För det andra 

beskriver vårdhandboken hygienrutiner som kan följas för att säkerställa att insättningen av 

KAD sker aseptiskt (Lauritzen, 2017d; Lauritzen, 2017e). Även Clare och Rowley (2018) 

beskriver vikten av att vårdpersonal arbetar på ett aseptiskt sätt som bevarar materialets 

sterilitet. Detta för att förebygga infektioner och upprätthålla en hög patientsäkerhet. De 

erfarenheter som framkommer i resultatet, att man vidrör katetern med kontaminerade 

handskar och att uppdukningen inte sker så att kateterns sterilitet bevars, visar att det finns 

brister i följsamheten till vårdhandbokens hygienrutiner. Resultatet visade också att det fanns 

erfarenheter av att man kunde genomföra upprepade försök med samma kateter och i ett fall 

hade en kateter som kontaminerats med avföring använts vid insättning. Detta visar att det 

inte bara finns brister i följsamheten till vårdhandbokens hygienföreskrifter utan att insättning 

av KAD kan också ske direkt felaktigt. 

 

I resultatet framkom att det fanns bristande följsamhet och till och med direkta felaktigheter 

vid insättningen av KAD. Ett sådant förfarande som framkommer i resultatet visar att det 

fanns dels brister gentemot riktlinjer och dels gentemot lagstiftningen. I PSL (SFS 2010:659) 

står det att all personal har ett ansvar för hur de utför sina arbetsuppgifter samt att de ska 

arbeta så att en god patientsäkerhet råder. Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna hade 

erfarenheter som tyder på att vården inte är säker och att föreskrifterna i PSL inte efterlevs. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att säker vård är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser som handlar om att följa lagar, föreskrifter och riktlinjer för att säkerställa 

att patientsäkerheten är hög. Det som framkom av resultatet i den andra domänen tyder på det 

motsatta, det visar snarare på avsaknaden av en säkerhetskultur. Forsberg (2016, Kapitel 12) 
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skriver att en säkerhetskultur är en förutsättning för en god patientsäkerhet och innebär att 

hela teamarbete ska genomsyras av forskning och evidens.  

 

I en studie där sex sjuksköterskor har observerats då de genomför insättning av KAD och hur 

de följer olika hygienföreskrifter vid insättningen framkom att det att handtvätten skedde på 

ett felaktigt sätt inför patientkontakt, att tvätt av penis utfördes på ett felaktigt sätt samt att 

materialets sterilitet bröts innan insättning (Assunção Barros, de Souza Paiva, Gonçalves 

Filho och Alves de Sousa, 2016). Även om studien kommer från Brasilien, så finns det 

likheter i deras resultat med de erfarenheter som framkommer i resultatet i den här studien. 

Vilket tyder på att det erfarenheter som har framkommit inte är anomalier, utan att brister 

faktiskt förekommer trots att det finns föreskrifter och riktlinjer att följa samt att säker vård är 

en kärnkompetens som samtliga sjuksköterskor förväntas besitta. 

Kliniska implikationer 
Resultatet visade att flera sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av att ren metod 

tillämpades vid insättning av KAD. Vidare framgick att det fanns både 

sjuksköterskestudenter och vårdpersonal som trodde att ren metod var tillräckligt. Som 

beskrivs i resultatdiskussionen är ren metod inte ett korrekt förfarande och därför behövs 

ytterligare information både till sjuksköterskestudenter samt vårdpersonal gällande vad 

fastlagda hygienföreskrifter faktiskt föreskriver, nämligen att kateterns sterilitet ska bevaras. 

Förslagsvis skulle ett förbättringsarbete kunna genomföras med syfte att öka vårdpersonalens 

följsamhet till gällande föreskrifter. Exempelvis kan detta ske genom föreläsningar som 

bedrivs på arbetsplatsen. Sjuksköterskestudenter å andra sidan är redan under utbildning och 

då skulle ytterligare utbildning gällande vikten av att följa föreskrifter kunna implementeras. 

På så vis skulle de i sin framtida yrkesutövning kunna arbeta på ett patientsäkert sätt vilket 

skulle kunna reducera antalet vårdrelaterade infektioner och bespara patienter onödigt 

lidande. 

Fortsatt forskning 
Det finns högst begränsat med forskning om själva insättningen av KAD. I resultatet 

framkom att sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av både god följsamhet och bristande 

följsamhet till hygienrutiner. Mot bakgrund av detta skulle framtida forskning behöva 

genomföras för att studera följsamhet till hygienrutiner hos vårdpersonal. Detta för att 
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generera ytterligare kunskap om hur insättning av KAD faktiskt utförs inom hälso- och 

sjukvården. 

Slutsatser 
I studien undersöktes sjuksköterskestudenters egna erfarenheter av följsamhet till 

hygienrutiner under verksamhetsförlagd utbildning. Sjuksköterskestudenterna beskrev 

erfarenheter av både god och bristande följsamhet till hygienrutiner. Tre centrala fynd som 

framkom var att steril metod tillämpades, att så kallad ren metod tillämpades samt att det 

skedde insättningar med kontaminerade urinkatetrar. I de erfarenheter som beskrev 

tillämpandet av steril metod bevarades kateterns sterilitet genom ett aseptiskt arbetssätt och 

ett gott samarbete mellan sjuksköterskestudenterna och handledarna. Det framkom att flera 

sjuksköterskestudenter hade erfarenheter av insättning med vad de kallade för ren metod. 

Även om det inte tydligt framgick vad ren metod innebar, så framgick att det var en metod 

som brast i följsamhet till hygienrutinerna då kateterns sterilitet inte bevarades. 

Avslutningsvis visade det tredje centrala fyndet att det fanns erfarenheter som beskrev 

insättningar med kontaminerade katetrar, vilket direkt strider mot vårdhandbokens 

hygienföreskrifter. 

 

Utifrån de centrala fynden konstaterades att insättningar av KAD skedde på ett korrekt sätt 

som minskade riskerna för att patienten skulle drabbas av vårdskada, men det fanns också 

exempel som direkt innebar att kärnkompetensen säker vård inte tillämpades. Eftersom en 

vårdskada innebär ett stort lidande för den enskilde patienten och KAD är en stor 

bakomliggande orsak till att vårdskador uppkommer ses ett behov av ytterligare forskning 

och förbättringsarbete. 

Självständighet 
Författarna, Fredrik Persson och Ola Robertsson, har genomfört i stort sett hela arbetet 

gemensamt. Inledning, bakgrund, metoddiskussion och resultatdiskussion har diskuterats och 

skrivits fram tillsammans. På samma sätt har samtliga blanketter inför yttrandet från 

Etikkommittén sydost författats ihop. Av de åtta intervjuer som genomförts har författarna 

haft ansvar för hälften var och den som inte hade ansvar för intervjun fanns med som stöd. 

Var och en av författarna har transkriberat de intervjuer som de haft ansvar för, men 
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kontrolläsning av samtliga intervjuer har skett av bägge författarna. Innehållsanalysen har 

även den skett gemensamt, dock så har resultatavsnittet i rapporten delats upp. Fredrik 

Persson skrev texten om den första domänen och de tre kategorierna i den medan Ola 

Robertsson skrev texten om den andra domänen och de tre kategorierna i den. Texterna har 

sedan diskuterats. Bägge författarna var överens om att detta var ett arbetssätt de ville 

använda, både för att texten i rapporten skulle vara enhetlig samt att bägge författarna skulle 

kunna stå för arbetet i sin helhet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till studenter 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie till dig som studerar till sjuksköterska på 
Blekinge Tekniska Högskola i termin fyra eller sex, och har satt kvarliggande kateter 
via urinröret (KAD) under någon av dina verksamhetsförlagda utbildningar. 

Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården då det både tar resurser 
i anspråk och innebär ett onödigt lidande för patienten. KAD är en viktigt bakomliggande 
orsak till vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
är ett läromoment som syftar till att utveckla ett yrkeskunnande samt att tillämpa och fördjupa 
sina teoretiska och praktiska kunskaper. Mot bakgrund av detta samt kärnkompetenserna 
säker vård och förbättringskunskap är vi intresserade av dina erfarenheter av följsamhet av 
hygienrutiner vid sättning av KAD under verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Vi genomför en intervjustudie med syftet att beskriva sjuksköterskestudenters egna 
erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via 
urinröret under verksamhetsförlagd utbildning.  
 
Syftet med arbetet är varken att kontrollera dina kunskaper eller de vårdinrättningar där du 
har genomfört din VFU. Därför kommer allt material i studien att behandlas konfidentiellt. 
Din medverkan kommer inte att kunna utläsas, ej heller kommer det att framgå var din 
verksamhetsförlagda utbildning har ägt rum. Intervjuerna kommer att döpas numeriskt och 
förvaras på en låst och säker plats. Endast vi, rapportförfattarna, vår handledare och 
examinator kommer att kunna se materialet och resultatet av studien kommer redovisas som 
ett sammanställt resultat. För att säkerställa att informationen som framkommer vid 
intervjuerna tas till vara kommer intervjuerna att spelas in. Omedelbart efter intervjun 
kommer ljudfilen att flyttas till USB-sticka som kommer att förvaras på låst och säker plats. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och du kan när helst du önskar avbryta ditt deltagande i 
studien utan att ange något skäl. 
 
För att kunna genomföra studien behöver vi behandla dina personuppgifter i form av ditt 
namn och de svar du lämnar på frågorna. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är 
personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för 
högskolans verksamhet. Du har rätt att kontakta BTH om du vill ta del av de uppgifter 
högskolan har om dig, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. För 
mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter. 
 
Är du intresserad av att delta i studien kan du kontakta någon av rapportförfattarna. Intervjun 
beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun sker på BTH på avskild plats och vid en tidpunkt som 
passar dig. Har du några frågor får du gärna höra av dig. 

Karlskrona 2019-04-04 
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Studerande  Studerande  Handledare   

Fredrik Persson Ola Robertsson Catharina Lindberg 
0702-266577  0734-020182  0455-385429 
frpe17@student.bth.se olro17@student.bth.se catharina.lindberg@bth.se 
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Bilaga 2. Rådgivande yttrande från Etikkommittén Sydost 

 
 
Projektansvarig                                           Handledare 
Fredrik Persson                                              Catharina Lindberg 
Ola Robertsson                                               Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet                              Blekinge Tekniska Högskola 
Blekinge Tekniska Högskola                
 

Rådgivande yttrande över projektet ”En kvalitativ studie om sjuksköterskestudenters 
egna erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning av kvarliggande 
kateter via urinröret under verksamhetsförlagd utbildning” (EPK 562-2019)  

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Ansökan är välskriven och kommittén ser inga etiska hinder till att den genomförs 
som planerat studentarbete med publicering i DIVA.  

Följande bör beaktas: 
Det är inte fel men det kan upplevas lite väl ambitiöst att upprätta personregister när ni har 10 
intervjupersoner och att ni inte avser att kontakta dem igen.  

Det kan vara bra att tydliggöra informationen till deltagarna om vad som händer med 
insamlade data efter att ni blivit godkända på er uppsats. Ska den förstöras eller sparas och 
om så hur länge?  

Lycka till med studien,  
Kalmar 2019-04-14  
 
Cecilia Fagerström, Ordf. Etikkommittén Sydost  
Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande 
yttrande, som stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas 
ytterligare rådgivning kan en kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte 
att få in något svar på yttrandet som lämnats. Vid eventuella frågor eller om komplettering av 
ansökan lämnas in för ytterligare rådgivning måste diarienumret för det aktuella ärendet 
anges.  
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Inledande information: Vi kommer i våra frågor att benämna kateter via 
urinröret som KAD och verksamhetsförlagd utbildning som VFU. Med 
hygienrutiner menas de föreskrifter som finns i Vårdhandboken. 

 
Kontrollfrågor: inklusionskriterier 
 

1. Studerar du termin fyra eller sex på sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge Tekniska 
Högskola? 

2. Har du satt KAD under någon av dina verksamhetsförlagda utbildningar? 
 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för erfarenheter av att sätta KAD? 
2. Om du tänker på ett tillfälle då du satt KAD under VFU. Kan du beskriva dina 

erfarenheter från katetersättningen? 
3. Om du tänker på detta tillfället, kan du beskriva så noggrant som möjligt vilka 

förberedelser som gjordes inför katetersättningen? 
4. Kan du beskriva hur de basala hygienrutinerna följdes vid de förberedelserna? 
5. Kan du beskriva så noggrant som möjligt beskriva hur katetersättningen vid det här 

tillfället utfördes? 
6. Kan du beskriva hur hygienrutinerna följdes vid katetersättningen? 
7. Har du satt KAD fler gånger? 
8. Om ja på fråga 6: Om du tänker på ett annat tillfälle: kan du beskriva dina 

erfarenheter från det tillfället? 
9. Om du tänker på detta tillfället, vilka förberedelser gjordes inför katetersättningen? 
10. Kan du beskriva hur de basala hygienrutinerna följdes vid de förberedelserna? 
11. Kan du beskriva hur katetersättningen vid det här tillfället utfördes? 
12. Kan du beskriva hur hygienrutinerna följdes vid katetersättningen? 

 
 

 
Följdfrågor 
 

1. Kan du utveckla ditt svar? 
2. Kan du utveckla och beskriva ditt svar mer utförligt? 
3. Kan du beskriva mer utförligt vilka moment som utfördes av vem?   
4. Vill du berätta mer? 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett 

 
Jag samtycker till att delta i studien: En kvalitativ intervjustudie om 
sjuksköterskestudenters egna erfarenheter av följsamhet till hygienrutiner vid insättning 
av kvarliggande kateter via urinröret under verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Jag har blivit informerad om att deltagandet i studien är frivilligt, och att jag när helst jag 
önskar kan avbryta mitt deltagande utan att uppge några skäl. Jag har fått information om att 
konfidentialiteten garanteras och att inga enskilda svar kommer kunna härledas till mig. 
Istället kommer resultatet presenteras som ett samlat resultat på gruppnivå. Jag har fått 
information om att intervjun kommer att spelas in och samtycker till detta. 
 
Jag har fått information om att mina personuppgifter kommer hanteras i enlighet med GDPR. 
Jag har rätt att kontakta Blekinge Tekniska Högskola, som är personuppgifts-ansvarig, för att 
ta del av de uppgifter högskolan har om mig, samt göra invändningar eller begära radering av 
mina uppgifter. 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 5. Förfrågan till prefekt 
Förfrågan om att genomföra en intervjustudie med sjuksköterskestudenter vid Blekinge 
Tekniska Högskola. 
 
Inom ramen för sjuksköterskeprogrammet ingår en kurs där en kandidatuppsats inom 
omvårdnadsvetenskap skrivs. Vi skriver en kandidatuppsats om sjuksköterskestudenters egna 
erfarenheter från VFU där datainsamlingen bygger på ett intervjuförfarande.  
 
Vårdrelaterade infektioner är ett vanligt problem inom hälso- och sjukvården då det innebär 
ett onödigt vårdlidande för patienten samtidigt som det tar resurser i anspråk. KAD är en 
viktig bakomliggande orsak till vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). VFU är ett 
läromoment som syftar till att utveckla ett yrkeskunnande samt att tillämpa och fördjupa sina 
teoretiska och praktiska kunskaper. Mot bakgrund av detta samt kärnkompetenserna säker 
och evidensbaserad vård är vi intresserade av att intervjua sjuksköterskestudenter i termin 
fyra och sex om följsamhet till hygienrutiner vid insättning av KAD under 
verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters egna erfarenheter av följsamhet till 
hygienrutiner vid insättning av kvarliggande kateter via urinröret under 
verksamhetsförlagd utbildning.  
 
Syftet med arbetet är varken att kontrollera studenternas kunskaper eller de vårdinrättningar 
där de har genomfört VFU. Därför kommer allt material i studien att behandlas konfidentiellt. 
Studenternas medverkan kommer inte att kunna utläsas, ej heller kommer det att framgå var 
deras verksamhetsförlagda utbildning har ägt rum. Intervjuerna kommer att döpas numeriskt 
och förvaras på en låst och säker plats. Intervjuerna kommer att spelas in på mobiltelefon och 
efter intervjun flyttas filen till ett externt minne och raderas från mobiltelefonen. Endast 
rapportförfattarna kommer att ha tillgång till ljudfilerna. Intervjuerna kommer att 
transkriberas och rapportförfattarna, vår handledare och examinator kommer att kunna se de 
transkriberade intervjuerna. Resultatet av studien kommer redovisas som ett sammanställt 
resultat på gruppnivå och eventuella citat kommer att redovisas som citat från intervju 
nummer 1,2 etc. Det externa minnet kommer förvaras på låst och säker plats. 
 
För att kunna genomföra studien behöver vi behandla studenternas personuppgifter i form av 
namn och de svar som lämnas på frågorna. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är 
personuppgifts-ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för 
högskolans verksamhet. Studenterna kommer informeras om att de har rätt att kontakta BTH 
om de vill ta del av de uppgifter högskolan har om dem, för att göra invändningar eller begära 
radering av sina uppgifter. För mer information om hur BTH behandlar personuppgifter se: 
www.bth.se/personuppgifter. 
 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att ske på BTH och vid en tidpunkt 
som passar studenterna. Deltagande i studien är frivilligt och studenterna kan när helst de 
önskar avbryta sitt deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
Karlskrona 2019-04-04 
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Studerande  Studerande  Handledare   
Fredrik Persson Ola Robertsson Catharina Lindberg 
0702-266577  0734-020182  0455- 38 54 29 
frpe17@student.bth.se olro17@student.bth.se catharina.lindberg@bth.se 
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Bilaga 6. Exempel från innehållsanalysanalys 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

För man har ju övat och man 

har ju det här med basala 

hygienrutiner kan man det sitter 

ju liksom typ i huvudet, så det 

gör man ju automatiskt. 

Man kan det här med basala 

hygienrutiner, det sitter 

automatiskt i huvudet. 

Tillämpning av 

basala 

hygienrutiner sker 

automatiskt. 

Tillämpande av 

basala hygienrutiner 

 

Jag var ju den rena personen 

då…och den andra personen 

bytte handskar och förkläde 

efter tvättningen och drog upp 

så att det var förberett med 

sterila vattnet. 

Jag var den rena personen 

och den andra personen 

bytte handskar och förkläde 

efter tvättningen. 

Handskar och 

förkläde byttes efter 

tvättningen. 

Nu låter som jag kanske 

beskriver det som står på 

vårdhandboken men min 

handledare var väldigt noga 

med det liksom. 

Det låter som om jag 

beskriver det som står på 

vårdhandboken men min 

handledare var väldigt 

noggrann. 

Handledaren var 

väldigt noggrann 

med 

vårdhandbokens 

riktlinjer. 

Tillämpande av 

vårdhandbokens 

föreskrifter 

 

Sen la vi på den här sterila 

duken över [könet] ehm och vi 

bytte handskar däremellan [tvätt 

och placering av sterila duken]. 

Sen la vi den sterila duken 

över könet och bytte 

handskar efter tvättningen. 

Enskilda 

förberedande 

moment skedde 

korrekt. 

Öppnade min handledare själva 

kateterpåsen som det första 

överdraget och sen så var det 

jag som öppnade det innersta 

överdraget runt katetern och sen 

så vid bordet så låg pincetten 

och den tog jag ehh och tog tag i 

själva katetern sen lät jag 

katetern vara i det här ehh 

innersta plastgrejen eller vad 

man ska säga, den sista biten av 

katetern. 

Min handledare öppnade 

själva kateterpåsen det första 

överdraget. Sen öppnade jag 

det innersta överdraget. Sen 

tog jag pincetten och tog tag 

i själva katetern, jag lät 

katetern vara kvar i 

innerförpackningen. 

Använde pincett 

och bevarade 

kateterns sterilitet. 

Tillämpande av steril 

metod 

När det var färdigt [tvättningen] 

då så öppnade hon kateter ehh 

förpackningen till mig så jag 

Efter tvättningen öppnade 

hon kateterförpackningen till 

mig jag tog katetern med 

pincett och förde in den.  

Bevarar kateterns 

sterilitet vid 

överlämning och 

använder pincett. 
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kunde ta ut slangen och sen 

förde jag in den med pincett då. 

När jag var på en somatisk 

medicinsk avdelning fick jag 

sätta tre katetrar tror jag och då 

gjorde man det så sterilt som 

möjligt fast man gjorde det ändå 

inte helt sterilt utan man 

använde ren metod ska man väll 

kalla det för. 

När jag var på somatisk 

medicinsk avdelning fick jag 

sätta tre katetrar. Då gjorde 

man det så sterilt som 

möjligt fast man gjorde det 

inte helt sterilt utan man 

använde ren metod. 

Katetrar sätts med 

ren metod. 

Tillämpande av ren 

metod 

Ehm och eftersom vi inte körde 

steril metod så var det ju 

ingenting så det var liksom ta på 

ett par handskar. 

Vi körde inte steril metod så 

vi tog bara på ett par 

handskar. 

Ren metod med 

vanliga handskar. 

Utan där [hemsjukvården] 

måste man ha med sig material 

från kontoret och hade man då 

missat nånting kompresser eller 

så då tog man lite vad man hade 

och då blev de inte så himla rent 

kanske. 

Där måste man ha med sig 

material från kontoret, hade 

man missat nånting, så tog 

man lite vad man hade och 

då blev det inte så himla 

rent. 

Mindre rent då man 

får använda det 

material som finns 

tillgängligt. 

Hygienrutinerna 

tillämpas inte vid 

enskilda 

förberedande moment 

Ehh man hade nog velat haft en 

till person bara för att det skulle 

varit som mest för det blev 

kanske inte så rent eftersom att 

ehmm liksom vi hade 

ingenstans där vi kunde lägga 

alltså sakerna på ett sterilt sätt. 

Man hade velat vara 

ytterligare en person för att 

hålla det rent då vi inte hade 

någon steril yta till 

materialet. 

Dukat upp på 

osteril yta. 

Så vände den [katetern] liksom i 

urinröret och kom liksom ut 

med spetsen igen och när det 

hände så gjorde inte jag ehh 

gjorde inte jag mer… min 

handledare gick in och då 

använde hon samma kateter och 

försökte igen. 

Så vände katetern i urinröret 

och spetsen kom ut igen. När 

det hände gjorde inte jag 

mer, min handledare 

använde samma kateter och 

försökte igen.  

Efter misslyckad 

insättning, 

användes samma 

kateter vid ett nytt 

försök. 

Insättning med 

kontaminerad kateter 

 

Dom handskarna var ju inte så 

fräscha heller liksom när det 

kom avföring på dom och sånt 

Det kom avföring på 

handskarna och hon bytte 

dem inte. 

Använde smutsiga 

handskar. 
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det kändes inte riktigt som hon 

bytte dem. 
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