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Abstract 
Background: Persons with long-term indwelling urinary catheters often suffers from 
catheter blockage. The solution for catheter blockage is washouts or changing the 
catheter. It is unknown whether urinary catheter washout should be the treatment of 
choice to prevent occlusion. Knowledge about person’s experience of blockage and 
washouts can help nurses to manage catheter problems better and assessment of 
individual patients is needed. 
Aim: The purpose was to deepen the understanding of how persons experience blockage and 
washouts with long-term catheter. 
Method: An empirical study was conducted in which five women and five men with long-
term catheter were interviewed. Collected data were processed with inductive content 
analysis. 
Result: The analysis resulted in five categories in which person’s experience of catheter 
blockage were described. Persons experience of catheter washouts were shown to be of less 
importance. The theme that emerged was that patients "found themselves in a necessary evil". 
The persons were dependent on flow of urine and the hands of others. 
Conclusion: Individual care planning and evaluation of long-term indwelling catheter care is 
important in increasing patient’s quality of life. 
 
Keyword: content analysis, long-term indwelling catheter, experience, urinary catheter 
blockage, washouts. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter som långvarigt behandlas med kvarliggande urinkateter får ofta problem 
med flödeshinder. En åtgärd som företas vid flödeshinder är spolning av urinkatetern, 
alternativet är att byta katetern. Otillräckligt vetenskapligt underlag för spolning gör att 
evidens saknas i frågan. Individuell katetervård rekommenderas. För närvarande saknas till 
stor del forskning om patienters upplevelse av kateterbehandling. Kunskap om personers 
upplevelser kan bidra till kunskap för att utveckla och stärka sjuksköterskan i den individuella 
bedömningen av katetervården.  
Syfte: Syftet var att fördjupa förståelsen för hur personer upplever flödeshinder och att få sin 
kateter spolad.  
Metod: En empirisk studie genomfördes där fem kvinnor och fem män med 
urinkateter intervjuades. Insamlad data bearbetades induktivt med kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier där personernas upplevelse av 
flödeshinder beskrivs. Personernas upplevelse av att få sin kateter spolad visade sig 
vara av mindre betydelse. Temat som växte fram var att personerna ”fann sig i ett 
nödvändigt ont”. Personerna var beroende av flöde och av andras händer.  
Slutsats: En individuell katetervård för optimerat urinflöde kan öka livskvaliteten hos 
patienterna. 
 
Nyckelord: flödeshinder, innehållsanalys, spolning, upplevelse, urinkateter. 
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INTRODUKTION 
 
Flödeshinder kan ge stopp i urinkatetern och kan därmed orsaka patienterna lidande och 
obehag såsom smärta och oförmåga att tömma blåsan (Getliffe & Dolman, 2007). Vid 
behandling med urinkateter berörs ofta djupt personliga delar av kroppen och urinkatetern ger 
också ofta upphov till besvär som stopp i urinkatetern. Livskvaliteten kan lätt påverkas av 
återkommande komplikationer till urinkateterbehandlingen eller oro för att de ska uppstå 
(Nazarko, 2008; Vårdhandboken, 2009). Förutsättningar för patientens välbefinnande kan 
skapas om sjuksköterskan är medveten om patientens upplevelser (Dahlberg, Segersten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vid flödeshinder är det sjuksköterskans ansvar att ta 
ställning till vilken åtgärd som ska utföras. Spolning av urinkateter kan vara ineffektivt då det 
inte alltid hjälper vid ett stopp och kan även orsaka patienten skada då spolningen innebär att 
ett slutet system bryts och kan bana väg för infektioner (European Association of Urological 
Nurses, 2005). För närvarande saknas evidens om urinkatetrar ska spolas eller inte då det 
finns för få studier gjorda med bra kvalitet (Hagen, Sinclair & Cross, 2010). Även om evidens 
saknas så behöver det inte betyda att interventionen helt saknar effekt (Stoltz, Skärsäter & 
Willman, 2009). Förhållningssättet i denna fråga bör därför bli att lita på den beprövade 
erfarenheten då inga studier som håller för kritisk granskning finns (Hedelin, 2004). 
Kunskaper om bakomliggande orsaker till flödeshinder i urinkatetern kan ge sjuksköterskan 
bättre förutsättningar för att bedöma om spolning ska utföras eller om ett byte av urinkatetern 
ska ske (Rew, 2005). Kunskap om personers upplevelse kan bidra till en mer mångsidig 
bedömning i frågan. Katetervården behöver dokumenteras och utvärderas individuellt 
(European Association of Urological Nurses, 2005; Healthcare Infection Control Practices 
Advisory Committee, 2009). För närvarande saknas till stor del forskning om patienters 
upplevelse av kateterbehandling, fokuseringen ligger på komplikationer som 
urinvägsinfektioner och katetermateriel (Wilde, 2003a; Percival, Sabbuba, Kite & Stickler, 
2009). Föreliggande studie syftar till att ge sjuksköterskan kunskap om personers upplevelse 
av flödeshinder och av att få sin kateter spolad. Kunskapen om den enskilde personens 
upplevelser kan användas för att bidra till en bättre bedömning av katetervården.  
 
 

BAKGRUND 
 
Urinretention är den främsta orsaken till kvarliggande urinkateterbehandling, (KAD), (kateter 
a demeure). I föreliggande studie används även termerna kateterbehandling och kateter vilka 
båda syftar på urinkatetern. Behandling med kvarliggande urinkateter används när normal 
blåstömning eller intermittent kateterisering inte är möjlig men även i samband med andra 
tillstånd som kräver kontroll av vätskebalansen (Schönebeck, 1997). Kvarliggande kateter i 
urinröret är den vanligaste formen av kateterbehandling men även suprapubiskateter där 
katetern går via buken används. Patienter kan ha en fördel med att få en suprapubiskateter då 
bukens hud mer sällan orsakar febrila infektioner med allmänpåverkan samt inte hindrar 
sexuell aktivitet (Vårdhandboken, 2009). 
 
Vid långvarig behandling med kvarliggande urinkateter, KAD, har i stort sett alla patienter 
bakteriuri. Längre tid för kateterbehandling definieras i litteraturen som mer än två veckor 
(Björkman & Karlsson, 2008; Getliffe & Dolman, 2007; Niël-Weise & van den Broek, 2005). 
På sikt leder detta vanligen till problem som flödeshinder, uretrastriktur, infektions-
komplikationer eller stenbildning i urinblåsan (Hellström & Lindehall, 2006; Malmberg & 
Mattiasson, 2005). De åtgärder som rutinmässigt vidtas vid flödeshinder i katetern är spolning 
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samt eventuellt byte av kateter. Spolning av kateteter i syfte att rengöra blåsan bör planeras i 
samråd med läkare och endast förekomma om patienten har grumlig eller tjockflytande urin. 
Spolning av kateter ska inte ingå som rutinmässig del av katetervården (Vårdhandboken, 
2009). Genom att spola katetern kan möjligen blåsslemhinnan skadas mekaniskt genom att 
urotelialceller lossnar (Pomfret, 2004; SBU, 2000). Detta innebär att sjuksköterskan bör ta 
ställning till om katetern ska spolas eller bytas. Orsaken till flödeshinder bör utredas för ett 
väl underbyggt ställningstagande. 
 
Det finns ett flertal olika orsaker till stopp i en urinkateter. Förstoppning kan orsaka tryck på 
kateterlumen och hindra kateterns dränerande förmåga. Katetern kan vara knickad eller 
vriden. Negativt tryck i kateterns dräneringssystem kan göra att slemhinnan i urinblåsan sugs 
fast i dräneringshålen. Dehydrering kan göra att urinen blir mer koncentrerad och konkrement 
har svårare att spolas ut, blod och koagler exempelvis efter operation i urinblåsa eller prostata 
kan orsaka stopp. Pålagringar som lägger sig som en biofilm på kateterns ut- och insida samt 
runt dräneringshålen kan minska eller helt blockera flödet (Rew, 2005). Mikroorganismer som 
koloniserar kateterns yta, samt den ureasbildande bakterien Proteus mirabilis som ökar både 
pålagringar och stenbildning är ett vanligt problem vid långvarig kateterbehandling (Getliffe, 
2003). Den vanligaste orsaken till flödeshinder är en blockerad kateter på grund av fällningar 
av saltkristaller eller avlagringar på kateterns yta. Ungefär 50 % av patienter med långvarig 
kateterbehandling drabbas av flödeshinder, stopp i katetern som beror på avlagringar (Getliffe 
& Dolman, 2007).  
 
De flesta kateterbärare får förr eller senare problem med flödeshinder och det förekommer 
patienter som ofta och upprepat bildar så mycket pålagringar att katetrarnas livslängd blir 
betydligt kortare än genomsnittet. Denna grupp kallas för ”blockers” till skillnad från ”non-
blockers” som inte bildar några pålagringar ens efter flera veckors användning av urinkateter. 
Genom att identifiera den enskilde kateterbäraren till någon av dessa grupper kan ett 
individuellt program för kateterbyte förebygga läckage eller stopp beroende på avlagringar 
(Getliffe & Dolman, 2007). Vid eventuellt kateterstopp kan spolning övervägas. De åtgärder 
som rutinmässigt vidtas vid stopp i katetern är spolning samt eventuellt byte av kateter 
(Vårdhandboken, 2009). Olika sköljvätskor såsom Natriumklorid, Klorhexidinlösning eller 
Citratlösningar kan användas (Getliffe, 2003). Newman (2007) menar att varje sjuksköterska 
bör ha kunskap om när och hur samt om spolning av katetern bör genomföras. 
Vårdhandbokens (2009) rekommendationer vid flödeshinder är att söka bakomliggande orsak 
såsom grumlig urin, knickad slang eller förstoppning. Därefter övervägs om katetern ska 
spolas eller bytas. Spolning bör endast förekomma om patienten har grumlig eller 
tjockflytande urin; och inte ingå som en rutinmässig del av katetervården (Vårdhandboken, 
2009). 
 
Läkaren ordinerar katetern men det är sjuksköterskan som har ansvar för kateterbehandlingens 
skötsel och dokumentation (Vårdhandboken, 2009). Sjuksköterskors dokumentationsansvar 
syftar till att trygga patientens säkerhet samt utgör ett underlag för kontinuerlig utvärdering 
och revidering av utförd vård och behandling (SOSFS 2008:14). Patientens journal är också 
ett instrument för kvalitetssäkring samt underlag för tillsyn och forskning (Ehnfors, Ehrenberg 
& Thorell-Ekstrand, 2000) samt ett bevis på vad som planerats, genomförts och vilka effekter 
som uppnåtts (PUNK-handboken, 2008). Wiklund (2003) menar att dokumentation av 
patientens upplevelse bidrar till att strukturera och beskriva patientens verklighet då 
sjuksköterskans uppfattning av situationen inte alltid stämmer överrens med patientens. 
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Katetern är ett främmande föremål för patienten som kan ge upphov till olika problem som 
kräver extra förståelse från sjuksköterskan (Rew, 2005). Patienter som lever med kateter 
genomgår en livsstilsförändring, det blir ett tillstånd som de behöver få hjälp med att hantera 
(Doherty, 2001). Patienterna kan uppleva kateterbehandling olika. Svensk 
sjuksköterskeförening, (2010) menar att god omvårdad ska ges efter varje unik individs 
förutsättningar. Lidande är en inre process och inte bara symtom som går att observera. 
Sjuksköterskor som tar hänsyn till patienters subjektiva upplevelser av flödeshinder och av att 
få sin kateter spolad ger vård ur patientens perspektiv. Det kan öka patientens välbefinnande 
och minskar patientens lidande (Dahlberg m fl., 2003). Det är oklart i vilken utsträckning 
patienternas upplevelser ligger till grund för sjuksköterskans beslut om att spola en urinkateter 
eller byta den. 
 
Mycket av forskningen om patienter med kvarvarande urinkatetrar fokuserar på att förhindra 
komplikationer, de som främst utmärker sig är urinväginfektionerna (Pratt & Pellowe, 2010; 
Wilde, 2003a). Urinvägsinfektion är den vanligaste vårdinfektionen (Socialstyrelsen, 2006) 
vilket kan förklara fokus på forskningen. Studier som behandlar enbart själva upplevelsen av 
stopp i katetern har inte gått att finna, däremot återfinns studier om upplevelsen av att leva 
med kateter samt hur vissa komplikationer påverkar patienterna (Lawrence & Turner, 2006; 
Niël-Weise & van den Broek, 2005; Wilde, 2003b). Då evidens saknas för spolning av 
urinkateter (Andersson & Valdenäs, 2010; Hagen m fl., 2010) är det patienternas upplevelser 
som kan bidra med ytterligare kunskap för att utveckla och stärka sjuksköterskan i den 
individuella bedömningen av katetervården.  
 

Teoretisk referensram 
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och Svensk sjuksköterskeförenings (2009) mål för 
omvårdnaden ”är att personen som vårdas ska vara självständig och oberoende, så långt det 
är möjligt, samt uppleva hälsa”. Detta är i enlighet med hur Virginia Henderson (1897-1996) 
försökte beskriva omvårdnadens specifika ansvarsområden. Hendersons definition på 
sjuksköterskans speciella arbetsuppgift är: 
 
”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk att 
utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 
åtgärder individen själv skulle utfört om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 
Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart det är möjligt 
återvinna sitt oberoende.” (Henderson, 1982, s.10).  
 
Både sjuka och friska människor har grundläggande behov, varav ett är att kunna eliminera 
kroppens avfallsprodukter. Henderson (1982) anser att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 
med uttömningen, vilket patienter som bär kateter har mer eller mindre behov av. Patienterna 
med kateterbehandling behöver mer eller mindre assistans av sjuksköterskan för att klara sin 
uttömning. Det finns inte beskrivet i litteraturen om patienter i Sverige i vissa fall lär sig att 
själv byta kateter. Henderson (1982) betonar att den primära vården av grundläggande behov 
måste anpassas och tillämpas på olika sätt utifrån patientens individuella behov.  
 
Henderson (1982) betonar att sjuksköterskan ska vara lyhörd och även kunna observera icke-
verbala uttryck samt att lära känna patientens insida. Kirkevold (2000) menar att Hendersons 
omvårdnadsprinciper är lätta att förhålla sig till vilket möjliggör applicerbarhet av teorin i 
praktiken. Patienters upplevelse av flödeshinder och att få sin kateter spolad är förenat med 
grundläggande behov samt kräver en fördjupad förståelse för den individuella patientens 
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kateterbehandling. Kunskap om enskilda patienters upplevelse vid urinuttömning med 
kateterbehandling kan ge sjuksköterskan en bättre förståelse för patienters behov. 
 

SYFTE 
 
Syftet var att fördjupa förståelsen för hur personer upplever flödeshinder och att få sin 
urinkateter spolad.  
 
 

METOD 
Studiens design var en forskningsintervju med kvalitativ ansats med ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. Den kvalitativa metoden används när mänskliga upplevelser och känslor ska 
studeras (Polit & Beck, 2008). En intervjustudie kan ge en nyanserad och unik beskrivning av 
informanternas livsvärld och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Etiska överväganden 
Helsingforsdeklaration från 1964 ligger till grund för etiska riktlinjer för empiriska studier. 
Deklarationen har reviderats och empiriska studier omfattas av Lag 2003:460: Etikprövning 
av forskning som avser människor. Lagen innefattar informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav vilket alla fyra krav har beaktas under studiens gång 
(Codex, 2010). Innan studien påbörjades inhämtades tillstånd för utförande av studien från 
divisionschefen inom akut och primärvård. Därefter skickades en ansökan för etisk 
granskning och rådgivning till Etikprövningskommittén i Sydost innan studien påbörjades, 
Dnr. EPK 50-2010 (Bilaga 1). Behandlad ansökan bidrog med råd och kommentarer som 
förtydligade informationsbrevet (Bilaga 2) och brevet för informerat samtycke (Bilaga 3). 
Under studiens genomförande har ett etiskt protokoll enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 
modell beaktats vid varje intervju (Bilaga 4) för att säkerställa korrekt handlande gentemot 
patienterna. 
 

Informations- och samtyckeskrav 
Deltagarna i studien rekryterades utifrån urvalskriterierna med hjälp av distriktssköterskor i 
hemsjukvården och på vårdcentraler. Personer med kvarliggande kateter och som fått den 
spolad minst en gång eftersöktes. Personer med demenssjukdom samt personer med 
kommunikationsproblem, såsom talsvårigheter och andra språk än det svenska språket 
exkluderades. Distriktssköterskorna informerades om studiens syfte och att deltagandet var 
frivilligt. Personerna tillfrågades först om de kunde tänka sig att delta och om 
distriktssköterskan fick lämna ut telefonnumret till forskaren för vidare information om 
studien. De personer som gav sitt tillstånd till detta kontaktades av forskaren på telefon och 
fick muntlig information om studien och de personer som ville delta fick skriftlig information 
(Bilaga 2) hemskickad med post. Därefter togs ny kontakt med förfrågan om de var 
intresserade av att delta i studien efter att ha läst informationsbrevet. Tid och plats för 
intervjun bestämdes av personerna efter deras önskemål. Vid samtliga kontakter med 
personerna gavs information om att deltagandet i studien var frivilligt. Informationsbrevet 
som skickades till personerna om studien informerade också om att deltagandet var frivilligt 
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och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under intervjun (Bilaga 2). Innan 
intervjuerna påbörjades inhämtades skriftligt samtycke (Bilaga 3).  
 

Konfidentialitetskrav 
Informanterna informerades muntligt och skriftligt om att all data som framkommer under 
intervjuerna behandlas konfidentiellt. Endast forskaren har avlyssnat det inspelade materialet. 
Under studiens genomförande har forskaren och handledaren varit de enda som haft tillgång 
till intervjuernas transkriberade text. Forskaren har haft all data inlåst. Inga privata data har 
publicerats i resultatet som gör att personerna kan identifieras (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Distriktssköterskorna som rekryterade informanterna har som vårdpersonal sekretess. Efter 
avslutad studie kommer all data förvaras inlåst i 10 år på Blekinge Tekniska Högskola enligt 
gällande regler för arkivering (SFS 1990:782).    
 

Nyttjandekrav 
Informanterna var informerade om att studiens resultat skulle publiceras i en magisteruppsats. 
Flera av informanterna uttryckte att en anledning till att de deltog i studien var att de ville 
delge sina upplevelser för att kunna hjälpa andra. Genom att sprida kunskap om färdig studies 
resultat till kollegor och andra intresserade kan nyttjandekravet uppfyllas. 
 

Urval 
För att fånga personernas upplevelser var inklusionskriterierna att informanterna skulle ha 
kvarliggande kateter och fått den spolad minst en gång, oberoende av bakomliggande 
sjukdom. Informanterna valdes ut genom vad Hartmann (2004) kallar minimering, dvs. att 
välja homogena fall och undersöka informanterna så lika som möjligt. Intervjun blir då mer 
fokuserad (Polit & Beck, 2008). Informanter rekryterades från hemsjukvården. Kontakt togs 
med distriktssköterskor som tillfrågade de personer som var aktuella enligt inklusionskriterier 
om de ville delta. Personer med demenssjukdom samt personer med kommunikationsproblem, 
såsom talsvårigheter och andra språk än det svenska språket exkluderades. Efter godkännande 
från patienterna till distriktssköterskorna skickades informationsbrev om studien ut (Bilaga 2). 
Därefter togs kontakt per telefon och personerna tillfrågades om de fortvarande var 
intresserade att delta. Ingen av de tillfrågade personerna tackade nej till att delta i studien. Tid 
och plats bestämdes med de som fortvarande var intresserade. Totalt rekryterades 12 personer 
varav 7 var män och 5 kvinnor i åldern mellan 65 och 90. Totalt exkluderades två personer. 
En person exkluderades då han inte kunde höra vad som sades i telefonen utan hemtjänsten 
fick prata åt honom och det kom fram att han hörde dåligt när de pratade med honom vilket 
hade gjort det svårt att genomföra en intervju. En person exkluderades då han hade 
Brickerblåsa vilket inte kan jämföras med övriga gruppens upplevelser. Detta gjorde att 5 män 
och 5 kvinnor deltog i studien. En av personerna var bekant sedan tidigare utanför yrket och 1 
patient var bekant genom yrket och då i egenskap av kateterbärare. Medelåldern var 76,2 år. 
Medianålder var 74 år. Två av personerna hade suprapubiskateter men hade erfarenhet av 
vanlig urinkateter sedan tidigare. De hade varit kateterbärare från 2 månader till ca10 år. 
Mediantid gick inte att räkna då flera av personerna inte kunde redogöra exakt för hur länge 
de haft katetern. Hälften av personerna hade haft kateter i mer än 3 år. Distriktssköterskorna 
som rekryterat har gjort ett eget urval utan påverkan från forskaren. Ett hinder att rekrytera 
fler personer var att många kateterbärare hade svårt att kommunicera av olika orsaker. 
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Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att nå syftet, fördjupa förståelsen för hur 
personer upplever flödeshinder och att få sin kateter spolad. Innan intervjuerna ägde rum 
informerades informanterna om studien och påmindes om frivilligheten att delta. Intervjuerna 
genomfördes i informanternas hem efter deras eget önskemål och efter inhämtat skriftligt 
samtycke. En av intervjuerna genomfördes på en vårdcentral efter önskemål från informanten. 
Intervjuerna utgick från en intervjuguide (Bilaga 5). Socialisering, en presentation av båda 
parter och samtal om väder och vind föregick intervjuerna för att ge informanterna en 
möjlighet att bekanta sig med intervjuaren och skapa ett gott klimat så att informanten kunde 
tillåta sig att tala fritt om känslor inför en främling (Kvale, 1997). Forskaren har försökt 
”tygla” sin egen förförståelse gentemot de intervjuade genom att tillåta tystnad för att inte 
påverka informanternas berättelser (Dahlberg, m fl., 2008). Intervjuerna bandades digitalt och 
genomsnittstiden var 17,5 minuter. Frågor som väckts av informanterna under intervjun och 
som kunde påverka berättelsen besvarades efter avslutad intervju och informanterna 
informerades då mer om den bakomliggande orsaken till intervjun. Detta för att inte styra 
informanternas berättelser. Uppföljning av intervjuerna underlättades av Kvale och 
Brinkmanns (2009) modell av etiskt protokoll (Bilaga 4). Protokollet hjälpte till att säkerställa 
ett korrekt handlande gentemot informanterna. En pilotintervju gjordes där det visade sig att 
frågorna motsvarade syftet. Efter tre intervjuer modifierades ordalydelsen i frågorna som 
ställdes (Bilaga 5) och syftet utökades till att även omfatta flödeshinder då det visat sig att det 
var det som upplevelserna handlade mest om. Genomgång av intervjumaterialet i förhållande 
till syftet i början av studien är vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar för preliminär analys. 
Intervjuerna utfördes under november 2010. Forskaren transkriberade själv intervjuerna 
ordagrant och de kodades från 1 till 10 i nummerordning i den ordning som intervjuerna 
utfördes. 
 
 

Analys 
Metoden som valdes för analys av data var Burnards (1996) innehållsanalys i fyra steg. 
Innehållsanalys är en metod som lämpar sig för att analysera semistrukturerade intervjuer 
(Burnard, 1991). Innehållsanalys är ett vetenskapligt verktyg som kan ge ökad förståelse och 
nya insikter av upplevelser som kan leda till utveckling av hälso- och sjukvårdsarbete 
(Krippendorff, 2004). Forsberg och Wengström (2003) beskriver innehållsanalys som en 
metod för att klassificera data och dra slutsatser utifrån datas klassificering. Burnard (1991) 
beskriver att innehållsanalysens syfte är att undersöka en text systematiskt, objektivt och 
gruppera liknande nyckelord i kategorier som ordnas i ett överskådligt system. Analysen var 
induktiv och fokuserade på det manifesta innehållet, den stannade textnära, dvs. det som 
uttrycktes i texten. Även om en viss tolkning föregår i den manifesta analysen så skiljer den 
sig mot den latenta då den inte blir lika djup eller abstrakt (Burnard, 1996, Graneheim & 
Lundman, 2004, Krippendorff, 2004). Med vägledning av Burnards beskrivning av 
innehållsanalys (1996) genomfördes analysen med följande steg: 
 
 
Första steget bestod av att noggrant läsa all transkriberad text så att en känsla för helheten 
erhölls. Texten var bekant pga. transkriberingen vilket gav en djupare förståelse för innehållet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Burnard (1991) menar att under analysprocessen ska forskaren 
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uppmärksamma svårigheter som kan förekomma i analysprocessen. Burnard (1991) menar 
vidare att forskaren ska ha i åtanke om det är rimligt att jämföra personers uttalanden med 
varandra. Går det att anta att personers olika världsbilder kan ha samband med varandra. Själv 
anser han att det är rimligt men svårigheterna bör beaktas under analysens fortskridande 
(Burnard, 1991). Med medvetenhet om svårigheter i processen gjordes en ”öppen kodning” 
utifrån syftet och det innebär enligt Burnards (1996) beskrivning att korta fraser och stödord 
som motsvarade innehållet i texten antecknades i marginalen av den transkriberade texten 
(Tabell 1).  
 
Tabell 1.  
Meningsenhet Öppenkodning 
”Det är fjorton dar sen hade jag ett helsike..då var katetern täppter.. då 
ringde jag in te, te stan…731020… ja di sa de att jag ska ringa o får se 
om de får tag på sköterskan sa hon.. alltså det gjorde ju så jädra ONT, så 
jag sket ner mej ju” (Intervju 3). 

Jätteont vid 
stopp i katetern 

 
 
Det andra steget bestod av att stödord och fraser sorterades, reducerades och likartade 
benämningar sammanfördes gruppvis och bildade olika rubriker (Tabell 2). Därefter 
kategoriserades rubrikerna under fem huvudkategorier där varje kategori urskiljdes. En 
kollega och handledaren deltog i diskussionen kring rubriker och kategorier. 
 
Tabell 2.  
Öppenkodning Rubrik 
Jätteont vid stopp i katetern Kateterstopp är smärtsamt 

 
 
Det tredje steget bestod av att varje kategori fick en färg och den transkriberade texten 
märktes upp och klipptes in i word-dokument under respektive kategori. Därefter skapades 
underkategorier (Tabell 3) i de kategorier som hade tillräcklig mängd data för att förtydliga 
variationerna i patienternas upplevelser (Burnard, 1991).  
 
Tabell 3.  
Rubrik Kategori Underkategori 
Kateterstopp är smärtsamt Upplevelsen av att få 

flödeshinder 
Smärta 

 
 
I steg fyra ställdes frågan om analysen hade generat någon teori (Burnard, 1996). Temat ”att 
finna sig i ett nödvändigt ont” tolkades fram som en övergripande förklaring på betydelsen av 
varje kategoris innehåll. En sammanfattande beskrivning av analyserade kategoriers 
transkriberade texts innebörd skrevs ner.  
 
Under analysen har koder, rubriker och kategorier kontrollerats mot transkriberad text och 
forskaren har gått från delar till helhet och från helhet till delar för att inte missa innebörd i 
text och täcka alla aspekter i materialet samt för att minimera risken för att det är forskaren 
ord som återges (Burnard, 1991). 
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RESULTAT 
 
Analysen resulterade i fem kategorier. En del av kategorierna har underrubriker som 
förtydligar variationerna i kategorin. Temat som visade sig efter analysen är ”Att finna sig i 
ett nödvändigt ont” (Tabell 4). 
 
Tabell 4.  
Tema  Kategori  Underkategori  
  
  
 
 
 
 
 
Att finna sig i ett  
nödvändigt ont   
  

Upplevelsen av att få 
flödeshinder 

• Smärta 
• Trängningar 
• Kateterbyte är obehagligt 
• Läckage   

Upplevelsen att vara 
beroende av flöde i 
katetern 

• Jobbigt 
• Osäkerhet 
• Att acceptera sin situation 

Upplevelsen av brist på 
information angående 
flödeshinder 

 

Upplevelsen att vara 
beroende av andras 
händer 

 

Spolning upplevs olika  • Lättnad 
• Rörelse 
• Kallt 
• Trängningar 
• Smärtfritt 
• Smärta 
• Obehag 
• Hjälper inte 

 
Trots att man är beroende av flöde i urinkatetern kan det bli stopp, då behövs andras händer 
men det är ett ont man får finna sig i fast man kunde haft mer information.  
 
Resultatet presenteras med kategorierna som rubriker. Varje kategori förtydligas med hjälp av 
citat från de intervjuade patienterna. 
 
 

Upplevelsen av att få flödeshinder 

Smärta 
Informanterna upplevde i många fall kateterstopp som mycket smärtsamt. Informanterna sa 
att stopp i katetern kunde de inte stå ut med speciellt länge. En informant hade väldigt ont vid 
stopp i katetern och berättade om upplevelsen att ha så ont att man bara ligger och skakar i 
sängen.  
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”vaknade jag o hade ONT så in i förbannat förstår du så, då var det STOPP.” (Intervju 4). 
 
En informant likande stopp i katetern vid att det kändes som att sprängas: 
 
”det är fruktansvärt då kommer ju inte urinen från nåt håll liksom man håller ju på att 
sprängas i princip.” (Intervju 1). 
 
Många av informanterna beskrev sina stopp i katetern som väldigt smärtsamma tillstånd med 
spräckfulla blåsor. En av informanterna uttryckte att det var en hemsk upplevelse. 
 

Trängningar 
En del informanter kände sig bara kissnödiga när de fick stopp i katetern och upplevde inget 
obehag. 
 
”jag har aldrig ont av det eller så utan är det något fel så det stoppar då så känner jag mej 
kissnödig .” (Intervju 2). 

 

Kateterbyte är obehagligt 
Flera av informanterna upplevde kateterbytet vid stopp som obehagligt. Informanternas 
upplevelser var beskrivningar av intima situationer med svårt att slappna av vid 
katetersättning samt problem med att få katetern på plats. 
 
”Överhuvudtaget när dom ska byta det hela, så är det, så, det är inte så roligt ska jag säga o 
en del har lite svårt att sätta dom där katetrarna, det beror alldeles på vem som sätter den, en 
del klarar inte ut det alls (paus) en del får första en gång, två gånger o kanske tre gånger 
tillomed, det blir väldigt irriterat då, alltihopa.” (Intervju 5). 
 
Två av informanterna som hade suprapubiskateter berättade om att det var lättare att slappna 
av vid kateterbyte. Situationen upplevdes som mindre intim vilket gjorde kateterbytet mindre 
obehagligt än när de hade katetern in via urinröret. 

 

Läckage 
Några av informanterna besvärades av läckage av urin i samband med stopp i katetern. 
Urinläckage upplevdes som otrevligt och blött och kallt. En informant tog en handduk och 
lade mellan benen, en annan informant besvärades av att blöta ner stolen. När informanterna 
blev blöta i byxorna upplevdes det som obehagligt: 
 
”det känns lite vått o kallt, eller vått o kladdigt, så det är det jag reagerar för mest.” (Intervju 
6). 
 
”Det rinner vid sidan om, ja o det är inte så jävla trevligt.”(Intervju 9). 
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Upplevelsen av att vara beroende av flöde i urinkatetern 

Jobbigt 
Informanterna upplevde att det var bestyr med att ha urinkateter. De upplevde det som jobbigt 
att hålla ordning på kateterslangen så den inte blev knickad och hindrade flödet. Vissa av 
informanterna som var män tyckte att det var svårt att fästa upp kateterslangen och hade 
obehag av dess position beroende på hur de satt. Uppsamlingspåsen med urin upplevdes av en 
del informanter som besvärlig dels för att det var svårt att hitta ett bra läge för flöde samtidigt 
som det skulle kännas skönt att bära den. En av informanterna upplevde begränsningar i slang 
och uppsamlingspåse vid sängläge, det var svårt att vända sig och besvärligt att behöva 
tömma under natten. 
 
”det är ju..lite juxigt med det på kvällen, när man ska lägga sig o man ska ha en extra påse o 
man ska ha dom där påsarna ordentligt o när man lägger sig o jaa, det är ju lite runt det 
hela, så att säga.” (Intervju 5). 
 
En informant hade löst sitt flödesproblem med slang och uppsamlingspåse genom att sy en 
snygg tygpåse som inte avslöjade urinen och som kunde hängas så att det blev bra flöde. En 
informant upplevde att det var jobbigt att urinuppsamlingspåsen fort blev full och därmed 
hindrade flödet. En av informanterna uttryckte att det var jobbigt att vara beroende av katetern 
för kateterslangen hindrade sexlivet. Det kunde också upplevas som jobbigt av patienterna att 
behöva dricka mycket för att ha flöde i urinkatetern. Informanterna tyckte inte att det var gott 
att dricka när de inte var törstiga och ibland upplevde de att det inte alltid hjälpte med dryck 
för att förhindra stopp i urinkatetern. 
 

Osäkerhet 
Det framkom att informanterna var osäkra på urinflödet. De informanter som ofta hade stopp i 
sin urinkateter var mer vaksamma och observanta på tecken till begynnande stopp i 
urinkatetern. Dessa informanter tyckte också att det var osäkert med flödet eftersom de aldrig 
visste när det skulle stoppa. Den enda gång de kände sig riktigt säkra på flöde var precis efter 
att de hade fått sin urinkateter genomspolad. En del av informanterna klarade av att hantera 
denna osäkerhet och upplevde ingen oro för att få ett nytt stopp i sin kateter men flera av 
informanterna levde med en ständig oro för att få stopp i sin urinkateter. En av informanterna 
hade väldiga problem med sitt flöde och fick stopp i sin urinkateter flera gånger i veckan och 
ibland samma dag som urinkatetern blivit genomspolad. 
 
”att det kommer så oregelbundet, de, det kan ju komma, på förmiddan o det sätter igång på 
eftermiddan igen, det har hänt 
 
F: Du menar att dom kommer på förmiddan och spolar och så stoppar det på eftermiddan? 
 
10: Ja, det kan det göra, nån gång, det är ju inte riktigt..det tycker jag inte om, för så tätt ska 
det ju inte behöva va..men vad är orsaken det vet jag inte.” (Intervju 10). 
 

Att acceptera sin situation 
Gemensamt för alla informanter var deras uttryck för att de hade accepterat att ha urinkateter 
men att de helst av allt skulle ha sluppit den om de hade kunnat välja bort den. Endast en 
informant uttryckte att det var tryggt med katetern men denna informants rörelsefunktion var 



11 
 

inskränkt och hindrade toalettbesök och informanten själv ansåg att urinkatetern endast var en 
temporär lösning. Informanterna hade helst sett att de kunde klara av sin urinuttömning utan 
urinkateter. 
 
”fast det är klart att det vore SKÖNT o kunna gå på toaletten, o tömma sin blåsa, men när 
man nu inte kan det, så får man acceptera, att det är som det är.” (Intervju 6). 
 
Informanterna gav uttryck för att det inte var roligt att befinna sig i situationen att behöva ha 
urinkateter och vara beroende av den för att kunna kissa.  
 

Upplevelsen av brist på information angående flödeshinder 
Brist på information om flödeshinder framträdde hos en del av informanterna. En önskan 
fanns hos flera informanter att få ta del av mer kunskap om de problem som kan uppstå med 
katetern. Flera av informanterna ställde frågor under intervjuerna om sina problem med 
katetern. Kunskap om vad som är normalt med flödeshinder efterlystes av några informanter. 
Bristen på information visade sig genom att flera av informanterna hade liten eller ingen 
kunskap alls om flödeshinder.  
 
”Ehh det vet jag inte vad det skulle va förnånting det är..ehh förhindra att det blir stopp det 
går ju inte för det rinner ju igenom detta här röret som de för in i ... i den så kallade urin, 
urinblåsan va o det kan inte ja det är ju öppet det ska ju rinna kontinuerligt va.. så att …. Jag 
kan inte på något sätt ändra på det, det går inte helt enkelt nä” (Intervju 4). 
 
Några av informanterna som hade mycket problem med flödeshinder och spolade sin kateter 
ofta, de visste inte varför flödeshinder uppstod så ofta. 
 
”Ja, jag vet inte varför det inte skulle fungera på mej (paus) jag kan inte göra 
nånting(skratt.)” (Intervju 10). 
 
Informanternas brist på information kring kateterbehandlingen skapade en otrygghet för vissa 
av informanterna.  

 

Upplevelsen av att vara beroende av andras händer 
Flera av informanterna uttryckte att de drog sig in i det längsta för att ringa och besvära när 
problem med flödeshinder uppstod. En informant försökte jobba med magen för att få igång 
flödet i katetern och en annan informant försökte ändra på slangen för att få igång flödet för 
att undvika in i det längsta att besvära personalen. Det upplevdes som besvärligt att behöva 
störa personalen både dag- och nattetid av vissa informanter. Några av informanterna ringde 
direkt, de uttryckte att de hade så stora besvär av sitt flödeshinder och att de inte kunde stå ut 
så länge utan hjälp. Tillgängligheten på hjälp av personal varierade. En del informanter 
upplevde att det kunde vara jobbigt att få tag i personalen genom att behöva tala in 
meddelande på en telefonsvarare och sedan behöva vänta på svar och sedan återigen vänta 
tills hjälp kommer.  
 
”men du vet då är det ingen som svarar i telefon då ska man ju vänta tills dom ringer upp.. o 
så ska ju dom ha någon tid också..för o komma hit..så det är lite jobbigt det där.” (Intervju 5). 
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En av informanterna fick sin kateter spolad flera gånger i veckan i förebyggande syfte för att 
personalen uttryckt att de inte ville komma nattetid. Flera av informanterna hade blivit 
uppmanade av personalen att ringa direkt om flödeshinder skulle uppstå. De informanter som 
fick sin kateter spolad flera gånger i veckan upplevde att katetern till stor del styrde deras liv. 
Informanterna uttryckte att de fick besvära personalen både i tid och i otid. Det var många 
tider att passa för de informanter som kunde ta sig till vårdcentralen och få katetern spolad. 
De informanter som fick sin kateter spolad i hemmet upplevde att det kunde bli mycket 
väntan och att det i många fall hindrade det dagliga livet. Bakom informanternas uttalanden 
kunde anas maktlöshet över att inte själv kunna åtgärda situationen och behöva ta emot hjälp. 
En av informanterna försökte dölja sin förlägenhet för att ta emot hjälp genom att vända på 
det och sa att det är bra för personalen annars hade ju de blivit arbetslösa. De flesta av 
informanterna talade väldigt väl om personalen och var oerhört tacksamma för den hjälp de 
fick, men uttryckte samtidigt att de helst velat slippa vara beroende av hjälp, om de hade 
kunnat välja själva. 
 
”man får..fantastisk vård är det ju, det är inte klokt egentligen.” (Intervju 9). 

 

Spolning upplevs olika  
Informanternas upplevelse av spolning var mångfasetterad men den visade sig vara av mindre 
betydelse för de flesta av informanterna. Informanterna beskrev ibland sin upplevelse av 
spolning med mer än en underkategori. Exempelvis kunde informanter som tyckte spolning 
var kallt också uppleva spolning som lättnad eller obehagligt eller i kombination med någon 
annan av underkategorierna. 

Lättnad 
Spolning upplevdes i vissa fall som en skön känsla. Det kunde kännas befriande att få katetern 
spolad efter ett kateterstopp. De informanter som hade mycket problem med flödeshinder 
upplevde det som väldigt skönt att få katetern spolad. En informant uttryckte sin lättnad över 
att få katetern spolad på följande sätt: 
 
”att det är stopp i katetetern och då känns det ju väldigt skönt att få den spolad och som sagt 
var då är det guld värt.”(Intervju 1). 
 

Rörelse 
Informanterna kände att det rörde sig när de fick sin kateter spolad men de upplevde att det 
var svårt att definiera hur det kändes. Några informanter kände ett svagt sug, någon kände att 
det hände någonting men kunde inte definiera den känslan. Några av informanterna kunde 
uppleva spolningen av katetern som en rörelse: 
  
”det känns, man känner liksom, att det rör sej, om man säger på vägen in o det rinner lite in i 
blåsan.” (Intervju 9). 
 

Kallt 
Flera av informanterna upplevde spolning av katetern som kallt. En del informanter uttryckte 
att det kylde när de fick sin kateter spolad. En av informanterna liknade det vid att dricka kallt 
vatten: 
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”det är precis som du tänker dig kallt vatten i halsen.” (Intervju 3). 
 
En informant uttryckte det som självklart att det var kallt eftersom vätskan som kommer in 
vid spolning är kallare på grund av skillnad i temperaturen mellan spolvätskans och kroppens 
temperatur. 

 

Trängningar 
Några av informant kände trängningar när katetern spolades som likandes vid att vara rejält 
kissnödig. En informant sa följande om sin upplevelse av spolning: 
 
”REDIGT pinkenödig, det är det rätta, (skratt).” (Intervju 4). 
 
En informant som fick sin kateter spolad flera gånger i veckan upplevde trängningar efter att 
ha fått sin kateter spolad och inte under tiden katetern spolades och tyckte att det var jobbigt 
med trängningarna även om han visste att det bara var att kissa eftersom katetern var där.  

 

Smärtfritt 
De flesta av informanterna upplevde spolningen av sin kateter som en enkel åtgärd som inte 
gjorde ont: 
 
”Ja, det är ingenting, helt enkelt bara, di. har ju en spruta och spolar in i slangen, det har jag 
inga bekymmer med, det gör inte ont eller någonting.” (Intervju 2). 
 
Några av informanterna uttryckte att spolningen av katetern är en odramatiskt och inte 
speciellt märkvärdig åtgärd. En av informanterna kände ingenting alls vid spolning av sin 
kateter. En annan informant sa att det kändes ingenting speciellt att få sin kateter spolad och 
kunde inte definiera känslan. 

 

Smärta 
En av informanterna upplevde spolningen av sin kateter som smärtsam. Stort tålamod visades 
av denna informant inför spolning som utfördes flera gånger per vecka. Informanten gav 
också uttryck för att det varierade i smärta beroende på vem som spolade katetern. 
 
”Lite granna besvär, det är klart har man ju..men inte så farligt, litegrann ont, fast jag klagar 
ju aldrig.” (Intervju 10). 
 
Informanten uttryckte en önskan om att få byta katetern direkt istället för att få den spolad. 
Men det var inget personalen tog hänsyn till. 
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Obehag 
Två av informanterna upplevde att spolning av katetern var obehagligt. Det var också olika i 
obehag beroende på vem som utförde spolningen av katetern. Gemensamt för dessa 
informanter var att de uppvisade ett stort tålamod som visade sig genom att de förmedlade 
dubbla budskap angående sitt obehag: 
 
”jomen så att det ..eehh det är, jag, jag har lite, OBEHAG är det va, men inte så där hemskt 
mycket.” (Intervju 4). 
 
”det är lite otäckt ibland det beror på, vem som gör det, det är lite olika..men det står man ut 
med, det är inte farligt.”(Intervju 10). 

 

Hjälper inte 
Flera av informanterna hade upplevelsen att spolning av katetern i allmänhet inte hjälper. 
 
”Dom prövade o spola, ja dom provade två gånger o spola, det var, vid första försöket var 
dom två personer o varje person provade var för sig, alltså spola o andra gången så var det 
en person o tredje gången så var det då, (skratt) det var en person, ja, ingen gång 
lyckades…utan då var anledningen, enligt beskedet till mej att jag hade väntat för länge.” 
(Intervju 8). 
 
En informant sa att ibland var det jättesvårt att spola eftersom det satt något i vägen på 
katetern och kunde redogöra för kristaller i urinen som orsakade stoppet. 
 
 
 
Henderson i praktiken  
Personerna i studien berättade om nyanserade upplevelser av flödeshinder och av att få sin 
kateter spolad. Resultatet visar på upplevelser av omvårdnaden hos personer med kateter. 
Hendersons (1982) behovsmodell kan användas för att identifiera den unika människans 
behov utifrån omständigheter som påverkar grundbehoven. Henderson (1982) menar att 
sjuksköterskan måste ta reda på hur den enskilde patienten upplever sina behov och hur de 
bäst kan tillgodoses. Resultatet identifierade 10 av Hendersons (1982) fjorton delfaktorer av 
omvårdnadsbehov.  Användande av modellen tydliggör vårdbehovet hos den enskilda 
personen som har urinkateter (Tabell 5). Patienternas upplevelser kan användas i modellen för 
att se vilka omvårdnadsbehov som tillgodosetts och vilka som förbisetts. 
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Tabell 5. Hendersons (1982) behovsmodell. 
Omvårdnadsbehov för personer som bär kateter samt omständigheter som alltid eller 
ibland modifierar sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. 
Omvårdnadsbehov Ålder Kön Temperament, 

sinnestillstånd 
eller flyktig 
sinnesstämning 

Social 
eller 
kulturell 
ställning 

Fysisk 
konstitution 
och 
intellektuell 
kapacitet 

Patologiska 
tillstånd som 
påverkar 
grundbehoven 

Dricka tillräckligt       
Uträtta naturbehov       
Röra sig och 
bibehålla önskad 
kroppsställning 

      
Sova och vila       
Lämplig klädsel       
Bibehålla normal 
kroppstemperatur       
Personlig hygien 
och skydda huden       
Meddela sig med 
andra och ge 
uttryck åt sina 
känslor 

      

Förströ sig eller 
delta i olika 
former av 
avkoppling 

      

Lära sig något 
nytt, tillfredställa 
den vetgirighet 
som leder till 
”normal” 
utveckling och 
hälsa 

      

 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för personers upplevelse av 
flödeshinder och av att få sin kateter spolad. Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Vid 
en forskningsintervju är intervjuaren själv verktyget. Genom medverkan blir forskaren själv 
en del av sina data och Malterud (2009) påpekar vikten av att veta vilken betydelse 
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förförståelsen har för studien. Forskarens förförståelse och intresse för studiens syfte kommer 
genom att ha arbetat som sjuksköterska på intensivvårdsavdelning och i primärvården och där 
träffat patienter med urinkateter och själv upplevt att det saknas kunskaper om patienternas 
upplevelse av flödeshinder och att få sin kateter spolad. Förförståelsen har försökt att tyglas 
genom att så förutsättningslöst som möjligt ta del av personers upplevelser och inte ställa 
ledande frågor, tillåta tystnad under intervjuerna för att inte påverka patienterna samt att inte 
förtydliga önskad information som kunde påverka berättelsen förrän avslutad intervju i den 
mån det varit möjligt. Forskaren kände att förförståelsen var bra att ha i det här ämnet. 
Informanterna sa många gånger, ”ja du vet väl vad jag menar”, vilket också visar att en viss 
förförståelse för ämnet behövs. Dahlberg (1997) anser att förförståelsen ska ses som något 
positivt och är en förutsättning för att överhuvudtaget förstå någonting. Vilket forskaren 
instämmer i för det går inte att bortse från förförståelsen då förkunskaperna är bakomliggande 
faktor till studien men kännedom om vilken förförståelsen är gör att den kan tyglas till viss 
del. 
 
 
Studiens första intervju var en pilotintervju. Den ingår i analysen efter att det visat sig att 
frågorna motsvarade syftet. Efter tre intervjuer gjordes upptäckten att syftet var för snävt då 
det kommit fram att flödeshinder var det som patienterna upplevde som det största problemet 
inte själva spolningen av katetern. Syftet utökades då också till att omfatta flödeshinder. Detta 
för att redovisa det som kom fram i informanternas upplevelser. Det visade sig att det var 
svårt att göra en halvstrukturerad intervju. Flera av informanterna hade svårt med frågan ” hur 
upplever du att få din kateter spolad?” Polit och Beck (2008) betonar vikten av att forskaren 
och informanterna har samma vokabulär, vilket forskaren kunde ha ägnat större 
uppmärksamhet inför studien. Inledningsfrågan ändrades efter intervju tre och två varianter 
kom att användas beroende på socialiseringen före intervjun. Ordet ”upplevelse” ändrades till 
”kändes” vilket gav bättre svar. Ibland användes kan du ”beskriva”. (Bilaga 5). Genom att 
socialisera, bekanta sig med varandra före intervjun försökte forskaren skapa en god relation 
för att ge informanterna en förutsättning för att våga lämna information (Polit & Beck, 2008). 
Informanterna väntade sig mer följdfrågor och i vissa fall blev de besvärade av tystnaden. För 
att informanterna skulle känna sig bekväma ställdes då strukturerade frågor utifrån 
intervjuguidens innehåll för att uppnå syftet. Utifrån samtalets gång under intervjun gjordes 
uppföljande frågor från intervjuguiden (Bilaga 5). Intervjuguiden innehöll frågor och stödpunkter 
som var till hjälp för att säkerställa att syftet uppfylldes under intervjuerna (Polit & Beck, 2008).  
 
 
Under studiens intervjuer användes Kvale och Brinkmanns (2009) etiska protokoll som en 
hjälp för att säkerställa de etiska aspekterna. Det visade sig vara ett bra stöd under och efter 
intervjuerna. Protokollet underlättade att ta hand om konsekvenserna av intervjun efter 
avslutad intervju. Ett korrekt handlande mot informanterna säkerställdes. Förtydliganden 
gjordes då frågor som ställts under intervjun ibland resulterade i grubblerier om saker som 
patienterna inte var informerade kring sin kateterbehandling. Informanterna informerades 
efter avslutad intervju om katetervård utifrån önskad information om kateterbehandling. 
Informanterna delgavs också information om bakomliggande orsaker till studien.  
 
 
I studien deltog tio personer. Det var svårt att rekrytera informanter på grund av att många 
kateterbärare hade svårt att kommunicera. Totalt rekryterades tolv personer varav två 
exkluderades. Genusperspektivet har beaktats, det var lika många män som kvinnor som 
deltog och de hade olika längd som kateterbärare vilket får betraktas som ett relevant urval för 
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studien. En av informanterna var bekant privat sedan tidigare vilket kan ha haft viss påverkan 
på intervjun, men berättelsen var likartad de andra informanterna vilket tyder på liten 
påverkan. En informant var bekant genom yrket men hade också likartad berättelse med de 
andra informanterna. Polit och Beck (2008) rekommenderar att låta datamättnaden tala för sig 
vilket också Kvale och Brinkmann (2009) menar ”Intervjua så många personer som behövs 
för att ta reda på vad du behöver veta” (s.129). Återkommer data från fler personer och om 
forskaren har ett djupt och innehållsrikt material, anser Polit och Beck (2008) att antal 
deltagare är tillräckligt samtidigt som det påtalas att det inte finns några exakta regler för antal 
deltagare i studien. Informanterna berättade likartat och insamlat materiel anses uppfylla 
syftet. Forskaren är novis som intervjuare vilket kan ha påverkat djupet i intervjuerna. 
Reflektion som gjorts efter intervjuerna är att de skulle kunna ha utförts bättre och bättre ju 
fler intervjuer som hade gjorts. Det innebär att en mer van intervjuare skulle kunna ha fått ut 
mer innehållsrika och djupare svar från informanterna. Kvale och Brinkmann (2009) 
instämmer i att det krävs träning för att kunna genomföra en bra intervju. Intervjuerna i 
studien var inte så långa. Den kortaste var tolv minuter och den längsta var tjugofyra minuter. 
Återkoppling skedde utifrån syftet men informanterna upprepade samma saker som de hade 
berättat från början. Detta kan tolkas som datamättnad men också bero på snävt område, 
intervjutekniken eller frågans intimitet och att patienterna fått sagt det som de ville säga. Det 
får också betonas att forskaren är under utbildning. 
 
 
Studiens intervjuer transkriberades av forskaren själv vilket var lärorikt och gav en direkt 
reflektion på intervjustilen. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskare som skriver ut 
sina egna intervjuer lär sig mycket om sin intervjustil. Transkriberingen var tidskrävande, 
utskrifterna resulterade i fyrtionio A4 sidor text. Det var positivt att lära känna texten ännu 
bättre och det gav en förståelse för helheten vilket uppvägde att transkriberingen var 
tidskrävande. Vid oklarheter lyssnades materialet på nytt igenom. Malterud (2009) menar att 
tillförlitligheten ökar om forskaren själv transkriberar intervjuerna genom att inte ha ett 
mellanled. Samtidigt borde objektiviteten minska då viss tolkning kan ske vid transkribering. 
Forskaren anser att känsloyttringar som visat sig under intervjun återupplevs under 
transkriberingen och då förstärker uttalandena och minskar tolkningen av texten. 
 
 
Henderson (1982) användes som teoretisk referensram i studien. Urinuttömning är ett 
grundläggande behov hos varje människa och behovsmodellen kändes rätt för att betona hur 
viktigt det är att sjuksköterskan uppmärksammar upplevelsen av flödeshinder och av att få 
katetern spolad påverkar patienten. Den teoretiska referensramen används som ett par 
glasögon. Med de glasögonen läses och analyseras insamlad data (Malterud, 2009). 
Informanternas upplevelser visade på bristande omvårdnad i varierande omfattning. 
Hendersons (1982) modell är väldigt grundläggande i sig, den utgår från allmänmänskliga 
behov som är grunden för alla upplevelserna i studien. Den visar också på var det brister i 
omvårdnaden, om inte hänsyn tagits till den unika personen. Det kan vara extra värdefullt för 
de patienter med kateter som har svårt att kommunicera om sjuksköterskan vet hur olika 
grundläggande behov kan upplevas. En annan modell som skulle kunnats användas är Orems 
egenvårdteori (Kirkevold, 2000) för att ge patienterna verktyg att hantera sin kateter. Orems 
teori har många likheter med Hendersons teori. Orem vill också hjälpa patienterna till 
oberoende men till skillnad från Henderson ser hon egenvård som nödvändigt för att främja 
funktion och hälsa (Kirkevold, 2000). Då många kateterbärare inte har möjlighet att utföra 
egenvård känns Hendersons (1982) behovsmodell rätt att använda för att förstå de 
grundläggande behoven och med de glasögonen analyserades data. 
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Utgångspunkten för analysen var fenomenologisk ansats med textnära fokus på upplevelserna, 
och avsikten var inte att tolka. Ett annat alternativ som skulle kunnat ha använts är 
hermeneutik. Skillnaden är att hermeneutiken söker svar genom att tolka patienternas 
upplevelser genom att förklara vilken betydelse upplevelserna har för patienterna (Polit & 
Beck, 2008). Innehållsanalys som analysmetod valdes då upplevelsen vid flödeshinder, och 
att få sin kateter spolad, skulle analyseras från semistrukturerade intervjufrågor. Polit och 
Beck (2008) menar att en mer varierad bild av upplevelsen kan fås vid användning av 
innehållsanalys. Burnards (1996) fyrstegs modell valdes som analysmetod för studien 
eftersom den är tydligt beskriven. Under analysens gång visade det sig att Burnard (1996) var 
ett bra val för systematiken och att hålla sig textnära. Modellen var välstrukturerad och 
underlättade det tvådelade syftet och möjliggjorde systematisk urskiljning av variationerna i 
de olika kategorierna. Analysen påbörjades när alla intervjuer var avslutade för att inte styra 
intervjuerna. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) anser att ett systematiskt 
tillvägagångssätt underlättar tolkning och sammanställning av resultatet på ett konsekvent och 
opartiskt sätt. Polit och Beck (2008) menar att innehållsanalys av kvalitativa data är en 
utmaning, dels pga. avsaknad av standardprocedurer, dels är det inte en linjär rörelse utan en 
process som pågår i en rörelse mellan delar och helhet. Under studiens analys har rörelserna 
gått mellan del och helhet för att inte utesluta innehåll eller förlora textens ursprung. Många 
av kategorierna är närliggande och går in i varandra. Detta kan förklaras av att spolning oftast 
förekommer i samband med flödeshinder och att spolning som ensam åtgärd förekommer hos 
de personer som har problem med flödeshinder. Polit och Beck (2008) menar att 
innehållsanalys är en utmaning, vilket forskaren instämmer i.  
 
Resultatet presenteras med hjälp av citat där informanternas egna ord kommer fram vilket 
ökar tillförlitligheten. Det minskar även risken för att forskaren beskriver sin tolkning och 
uppfattning (Polit & Beck, 2008). Det hjälper också läsaren att bedöma hur forskaren kommit 
fram till resultatet. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren inte helt kan lägga sin 
förförståelse åt sidan. Det innebär att viss tolkning sker även om intentionen varit att utföra 
analysen så textnära som möjligt. Temat tolkades latent efter analysen och det som framkom 
var ”att finna sig i ett nödvändigt ont”. Burnards (1996) fyrstegsmodell av innehållsanalys är 
baserad på den tidigare publicerade fjortonstegsmodellen (Burnard, 1991). Skillnaden mellan 
Burnards (1991; 1996) två olika modeller är främst tillförlitligheten där Burnard (1991) menar 
att återkoppling till intervjupersonerna ska ske för att verifiera texten under kategorierna samt 
genom att en oberoende bjuds in i analysen för att säkra objektiviteten. Det går inte att bortse 
från att studien bygger på vad forskaren anser viktigt och betydelsefullt. Det kan ses som 
subjektivt men genom att presentera citat i kategorierna och ta med alla variationer i 
informanternas upplevelse och hålla sig textnära överlämnas det till läsaren att bedöma 
objektiviteten. Ett sätt att försöka säkra objektiviteten har varit att diskutera rubriker och 
kategorier med handledaren och en kollega under studiens gång. Detta minskade risken för 
partiskhet och ensidig bedömning. Analysen har hela tiden gjort återkopplingar till 
ursprunglig text för att inget innehåll skulle gå förlorat. Intervjupersonerna har inte inbjudits 
att verifiera sin text för att se om den passar in under kategorierna vilket Burnard (1991) anser 
höjer tillförlitligheten.  
 
 
Studiens trovärdighet bedöms utifrån kvalitetskriterier för den kvalitativa innehållsanalysen. 
En kvalitativ studies trovärdighet bedöms utifrån tre perspektiv: tillförlitlighet, pålitlighet och 
överförbarhet (Krippendorff, 2004). Motsvarande begrepp för kvantitativa studier är validitet, 
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reliabilitet och generaliserbarhet (Granskär & Höglund Nielsen, 2008). Kvale och Brinkmann 
(2009) däremot anser att begrepp från kvantitativa studier som validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet inte ska förkastas utan användas i former som är relevanta för en 
forskningsintervju. Skillnaden i begreppen verkar mer ligga på synen på kunskap än på 
innehållet som bedöms likvärdigt. I föreliggande studie används begreppen tillförlitlighet, 
pålitlighet och överförbarhet. För att möjliggöra för läsaren att bedöma studiens tillförlitlighet 
gjordes en noggrann redogörelse för tillvägagångssätt av urval och dataanalys vilket Granskär 
och Höglund Nielsen (2008) anser är viktigt. Pålitligheten i studien bedöms utifrån forskarens 
påverkan på data och om forskaren har undersökt det som skulle undersökas, vilket också 
redovisas. Malterud (2009) menar att överförbarheten är låg i intervjustudier. Hon menar att 
det är endast i enstaka fall som forskning kan få fram allmängiltiga resultat. Föreliggande 
studies överförbarhet handlar enligt Polit och Beck (2008) om i vilken utsträckning som 
resultatet kan överföras på andra personer. Forskaren anser att det är rimligt att anta att 
personer i liknade situationer kan uppleva samma sak men att ytterligare variationer i 
upplevelsen kan finnas eftersom människan är unik. Befintlig forskning (Wilde, 2002a; 
Wilde, 2002b; Palmer, 2003) som återfinns stöder resultatet i vissa delar. Informanternas 
upplevelser av kateterbehandling är liknande men mer forskning efterlyses då området är lite 
undersökt. Det går inte att överföra studiens resultat i statistisk mening men Sohlberg och 
Sohlberg (2002) menar att logiken som kommer fram kan användas i andra sammanhang 
vilket får tolkas som att hade fler intervjuats hade dessa intervjuer kunna ha varit likartade 
men säker går inte att vara. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är läsaren som ska 
bedöma studiens överförbarhet. 
 

Resultatdiskussion 
Personerna i studien fann sig i ett nödvändigt ont. Maktlöshet anades bakom flera av 
uttalandena under intervjuerna. Personerna var genom sin kateterbehandling beroende av flöde 
och beroende av andras händer. Alla informanter hade accepterat att de hade kateter men om de 
hade kunnat välja hade de helst sluppit den. Många av informanterna gav uttryck för bristande 
information angående sin kateterbehandling.  
 
Temat i denna studie ”Att finna sig i ett nödvändigt ont” är också nästan identiskt med vad 
Palmer (2003) kom fram till i sin hermeneutiska fenomenologiska studie. Fjorton personer 
intervjuades och de betraktade katetern som ett nödvändigt ont (necessary evil) och även här 
fann sig personerna i situationen för de hade inget val. Även Wilde (2002b) kom fram till 
liknande resultat, i hennes studie uttryckte patienterna att katetern var okej när den fungerade. 
De personer, i föreliggande studie, som fick sin kateter spolad flera gånger i veckan kände sig 
maktlösa över att de inte kunde göra något åt situationen själva.  
 
Resultatet i föreliggande studie visade även på bristande information till informanterna om 
kateterbehandlingen. Flera av informanterna hade liten eller ingen kunskap alls om 
flödeshinder. Godfrey (2007) fann att personer som var välinformerade om urinkatetern 
lättare accepterade sin situation. Kralik, Seymor, Eastwood och Koch (2007) har i sin studie 
intervjuat 21 personer för att belysa deras perspektiv av att leva med urinkateter och för att 
informera distriktssköterskor om personernas upplevelser. Deras resultat visade på att 
personerna ville lära sig att sköta sin urinkateter själv och det gav dem möjlighet att ta 
kontroll över sitt dagliga liv. Detta gav personerna bättre möjlighet att acceptera situationen 
av att ha kateter och minskade de negativa upplevelserna av att ha kateter. Det gav också 
personerna information om sin behandling. Mitchell (2008) föreslår användning av 
flödesschema för att ge evidensbaserad vård. Detta för att sjuksköterskan ska ge en bra skötsel 
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och syftar till att identifiera orsaker till flödesproblem och att ha en långsiktig plan för 
kateterbehandlingen för att optimera urinflöde. Även Smith Mercer (2008) menar att 
noggrann dokumentering kan visa mönster på flödet och tecken på dåligt flöde ska föranleda 
kateterbyte för att förhindra stopp. Individuell kateterbehandling förordas. Cochran (2007) 
menar att då begränsad evidens för kateterbehandling finns måste sjuksköterskan använda 
riktlinjer med försiktighet och kontinuerligt omvärdera behandlingen utifrån den enskilde 
patientens behov. Det betyder att sjuksköterskans agerande i katetervården har stor betydelse 
för de patienter som har behov av hjälp för sitt grundläggande behov av urintömning. 
Sjuksköterskan kan minska patienternas nödvändiga onda genom att uppmärksamma 
patienternas upplevelser och därefter utforma behandlingen efter varje patients behov.  
 
Resultatet visade på att flera av informanterna hade flödesproblem som gjorde dem beroende 
av andras händer. Flera av informanterna väntade in i det längsta med att ringa på hjälp för de 
vill inte besvära. Upplevelsen av att vara beroende av flöde och andras händer hanterades 
olika men påverkade samtliga informanters dagliga liv i olika utsträckning beroende på hur 
mycket flödesproblem de hade. Det bekräftas av Wilde (2002b) där patienter uttryckte hur 
viktigt det var att katetern fungerade och att flöde fanns. Beroendet av andras händer när 
katetern inte fungerade gjorde att patienterna kände sig frustrerade och sårbara. De gav 
uttryck för att det var jobbigt att vänta på assistans från vårdpersonal. Flödesproblem är 
vanligt förekommande vilket Donohue, Winsor, Gallagher, Maughan, Dooley och Walsh 
(2010) visade på att så många som 72 % rapporterade frekventa störningar i det dagliga livet 
orsakat av katetern och 55 % rapporterade måttliga störningar. Uppgifterna var baserade på 62 
patienter som redogjorde för störningar under de senaste två åren. Fler problem med flödet än 
väntat fann också Wilde m fl. (2010) som samlade självrapporterade data under 8 månader av 
41 patienter. Flödesproblem inverkar negativt på personer med kvarliggande urinkateter och 
deras familjer och tar mycket resurser i utnyttjande av sjukvården. För att minska beroendet 
av andras händer och förbättra livskvalitén för dessa personer är insatser för bibehållet flöde 
av värde. 
 
De personer som i föreliggande studie upplevde det jobbigt med kateterslangen och påsens 
läge, samt det estetiska blev begränsade i sitt vardagliga liv. Var informanterna dessutom 
osäkra på flödet så var upplevelsen extra jobbig. För de informanter som dessutom tyckte att 
det var jobbigt att dricka så begränsades livet ytterligare. Fynden bekräftas av Wilde (2002a) 
där patienterna upplevde att urinkatetern påverkade deras liv i stor utsträckning. Wilde 
(2002a) beskriver patienternas upplevelser av att leva med kateter med metaforen ”att leva 
med krafter av flödande vatten”. Patienterna är tvungna att leva med katetern dygnet runt. 
Livskvalitén påverkas hos patienterna. Betydelsen av de olika faktorer som patienterna kan 
uppleva vid kateterbehandling kan ge upphov till stort lidande och de olika faktorerna 
påverkar varandra. Dåligt flöde kan orsakas av felaktigt upphängd slang och lite dryck kan ge 
komplikationer som adderar effekten av varandra. Har dessutom patienten ett osäkert flöde så 
kan det vara stort lidande för patienten. Det betyder att åtgärder som Wilde och Dougherty 
(2006) visar på, såsom egenmätning av urin och dryck kan hjälpa till att förebygga 
komplikationer. Godfrey (2007) anser att för att minska patienternas lidande kan 
sjuksköterskan skifta fokus från att enbart se kateterkomplikationer och hjälpa patienterna att 
anpassa sig till att leva med kateter. Det stämmer med vad Wilde och Brasch (2008) fann i sin 
pilotstudie där interventionen var att patienterna skulle lära sig att själva kontrollera sin urin. 
Medvetenhet om flödet, egenregistrering av urin och dryck och egenvård noterades under 6 
månader där hypotesen var att interventionen skulle vara användbar för att förebygga 
kateterrelaterade problem. Patienterna tyckte att det hjälpte dem att vara uppmärksamma på 
att dricka. Förekomsten av urininfektioner minskade under tiden för interventionen. 
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Patienterna var intresserade och hade möjlighet att förbättra sin egenvård, de visade också en 
vilja att lära sig mer om katetern (Wilde & Brasch, 2008). Interventionens positiva effekt i 
Wilde och Brasch’s (2008) studie synes som en enkel åtgärd för att förbättra för patienterna. 
Tyvärr var det inte praxis för föreliggande studies personer. Alla informanter hade inte 
fullgod information om sin kateterbehandling vilket skulle ha kunnat minska deras lidande.   
 
Resultatet visade att personerna i studien upplevde flödeshinder som det största problemet. 
Spolningen av katetern visade sig vara av mindre betydelse för de flesta informanterna. 
Endast en informant upplevde spolning som besvärligt och önskade att få sin kateter bytt 
istället för spolad. Informanten spolade katetern flera gånger i veckan. Informanten fick dock 
inte sin kateter bytt trots att hon hade haft kateterbyte i genomsnitt en gång i veckan det 
senaste året. Informanten utsattes för mycket lidande och samtidigt visar det på hur 
individuell upplevelsen av spolning kan vara. En individualiserad vård är vad European 
Association of Urological Nurses (2005) och Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee, (2009) anser vara en viktig del i kateterbehandlingen. Föreliggande studie visar 
att detta stämmer dåligt överrens med praktiken trots att Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) har som krav på hälso- och sjukvården att vård och behandling ska i möjligaste 
mån utformas i samråd med patienten. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är lidande som 
kunnat undvikas att betrakta som en vårdskada. Lagen syftar till att stärka patientens ställning 
i vården och kan hjälpa patienter att bli mer delaktiga i sin vård. I detta fall hade informantens 
lidande kunnat minska om sjuksköterskan hade uppmärksammat patientens upplevelse av 
spolning och informanten hade fått varit delaktig i sin katetervård. 
 
Studiens resultat visar på att Hendersons (1982) behovsmodell är applicerbar på patienter som 
har kateter då Henderson menar att varje patient uttrycker sitt allmänna behov av urintömning 
på sitt unika sätt, och detta kan tillfredställas på olika sätt, vilket harmonierar med en mer 
individualiserad katetervård såsom litteraturen förespråkar. Henderson (1982) betonar att 
omvårdnad ska ske utifrån patientens individuella behov. Vidare anser hon att sjuksköterskans 
roll är att hjälpa patienterna att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende. Personerna i 
föreliggande studie upplevde det som besvärande att behöva be om hjälp. Många 
sjuksköterskor kanske är mer inriktade på praktisk omvårdnad och glömmer bort de andra 
aspekterna vad det egentligen innebär för patienterna att vara beroende av flöde.  
 

SLUTSATS 
Upplevelsen av flödeshinder och av att få sin kateter spolad uttrycktes olika och varierande av 
informanterna. Det gemensamma var att de ”fann sig i ett nödvändigt ont”. Upplevelsen av 
flödeshinder sågs som det största problemet och spolning av katetern visade sig vara av 
mindre betydelse. Den fördjupade förståelsen för personers upplevelser av sin 
kateterbehandling tillsammans med åtgärder för att optimera urinflödet kan förbättra 
situationen för dessa personer. Extra viktigt är detta hos de personer som har svårigheter att 
kommunicera och inte kan delge sina upplevelser. Kunskapen om personers upplevelser kan 
leda till att fler frågor ställs till personerna om deras upplevelse av kateterbehandling. 
Personerna säger oftast inget själva om inte sjuksköterskan frågar. Målet bör vara att 
förhindra att flödeshinder uppstår för att förbättra personers livskvalitet. En individuell 
bedömning av varje persons kateterbehandling för att finna ut bästa strategi för att 
upprätthålla flöde kan förbättra personens kateterbehandling. Noggrann dokumentering och 
utvärdering av flödet, utredning av bakomliggande orsak till flödeshinder och insatser för 
upprätthållande av flöde, kan ge indikationer på hur ofta katetern behöver bytas. Detta 
tillsammans med personers upplevelser blir en individuell kateterbehandling. Niël-Weise och 
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van den Broek (2005) menar att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra 
vad som är bästa behandling av kvarliggande urinkatetrar vilket gör det än mer angeläget för 
sjuksköterskan att utvärdera behandlingen individuellt, för att se vad som kan fungera för 
enskilda patienter för att minska lidande och beroende av andras händer. Henderson (1982) 
menar att det som gör sjuksköterskeyrket till en konst är modifikationer av vårdåtgärder som 
betingas av patientens förutsättningar. Sjuksköterskan bör ständigt ha i åtanke att personer 
med kateterbehandling ”finner sig i ett nödvändigt ont”. 
 
 
 
 
 
 
Behov av framtida forskning och kliniska förbättringar 

 
• Katetervården är ett eftersatt område, den vilar mycket på traditioner och befintlig 

forskning efterlyser mer forskning.  
 

• Det finns stora vinster med en förbättrad katetervård för både patienter och hälso- och 
sjukvården. Patienternas flödeshinder kostar tid och pengar och orsakar lidande.  
 

• Införande av tydligare riktlinjer och en noggrann dokumentering av katetervården som 
kan följa med i hela vårdkedjan oavsett huvudman skulle underlätta för patienter och 
vårdpersonal.  
 

• För att öka kunskapen om orsaken till varje patients flödeshinder kanske katetern 
skulle dras direkt för att kunna fastställa orsaken till stoppet.  
 

• Patienternas delaktighet och information om sin behandling kan förbättras. Patienterna 
blir ofta experter på sin behandling om de får verktyg.  
 

• Utbildning av personal och tydligare riktlinjer tillsammans med dokumentering med 
ett behandlingsprotokoll är egentligen enkla medel som kan förbättra situationen 
betydligt för denna patientgrupp. 
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Stina Valdenäs  

Fäjövägen 7  
371 94 Lyckeby  
stina.valdenas@spray.se  
  
  
 Projektet Dnr EPK 50-2010: Patienters upplevelser av att få sin kateter spolad  
  
Etikkommittén Sydost har behandlat Din ansökan och har följande råd och kommentarer:  
  
Kommittén ser ur etisk synpunkt inga hinder för genomförande av denna studie. Ett par påpekanden 
dock som kan bidra till vissa förtydligande. Informationsbrevet kan disponeras lite annorlunda. Inled 
gärna med att beskriva vad det är Du vill göra, alltså syftet med studien, och därefter presentera dig 
själv. Kanske kan ett informationsbrev om undersökningen delas ut till de tänkta intervjupersonerna 
redan när de tillfrågas. På så vis vet de lite mer inför sitt ställningstagande.   
Beträffande samtyckesbrevet, så bör det stå "konfidentiell" i stället för "anonym". I uppmaningen till 
varför vederbörande ska skriva under kan formuleringen "vill jag ha" ersättas med "önskar jag din 
underskrift". Uppmaningen ”vill jag ha” kan upplevas onödigt påstridig.    
I informationsbrevet och samtyckesbrevet kan stå formuleras "publiceras i en rapport" i stället för bara 
"publiceras", vilket nog kan uppfattas som otydligt för deltagarna.  
  
Formuleringen 15+/-10 kan vara oklar och ersättas med tydligare formulering t.ex. 10-15 intervjuer?   
  
Vi önskar dig lycka till med studien.  
  
Karlskrona 2010-10-27  
  
  
  
  
Göran Holst  
Ordförande  
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Information till Dig som deltar i intervjuundersökningen om 
upplevelsen att få sin kateter spolad. 
 
Syftet med intervjustudien är att fördjupa förståelsen för hur patienter upplever 
att få sin kateter spolad. 
 
Jag som genomför studien heter Stina Valdenäs och jag arbetar som 
distriktssköterska på jourcentralen i Karlskrona. Jag studerar också 
vårdvetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Just nu skriver jag en uppsats 
på magisternivå som är tänkt att handla om patienters upplevelse av att få sin 
kateter spolad.  
 
Undersökningen görs för att ta reda på hur patienter upplever att få sin kateter 
spolad. Undersökningen genomförs under oktober to m november 2010. 
Patienter som fått sin kateter spolad minst en gång och besöker Vårdcentraler 
eller hemsjukvården i xxxx kommun tillfrågas om deltagande. Ditt deltagande är 
frivilligt. Om Du tackat ja och ångrar Dig går det bra att avsluta Din medverkan 
när som helst. Intervjun uppskattas att ta ca 30-45 minuter i anspråk. Du 
kommer att bli kontaktad via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Intervjun spelas in digitalt och skrivs sedan ut ord för ord. De nedskrivna 
intervjuerna kommer sedan att analyseras och publiceras i en rapport. All 
information som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs. intervjumaterialet kommer att behandlas så att ingen enskild 
person kan identifieras. Materialet kommer att arkiveras enligt gällande regler 
för arkivering. 
 
Karlskrona 2010-10-19 
 
 
 Du är välkommen att höra av dig om du undrar över något. 
 
Tack för Din medverkan!  
 
Stina Valdenäs tel: 0708-227898 
Distriktssköterska 
Jourcentralen, Karlskrona 
 
Handledare:  
Christel Borg tel: 0455-385421 
Doktor i Medicinsk vetenskap 
Leg. sjuksköterska och universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola
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Samtycke till att delta i intervjuundersökning om hur Du 
upplever att få din kateter spolad.  
 
Den här är blanketten handlar om informerat samtycke.  
För att kunna ta del av Dina svar i intervjun önskar jag Din underskrift för att 
vara säker på att Ditt deltagande är frivilligt och att Du är införstådd med vad 
det innebär att delta i undersökningen.  
 
 
 
 
Jag samtycker till att intervjun om hur jag upplever att få min kateter spolad 
spelas in digitalt för att sedan skrivas ut och analyseras för publicering i en 
rapport. Jag är införstådd med att materialet kommer att presenteras så att det 
inte kan härledas till mig som person. Deltagandet är helt konfidentiellt. 
Materialet kommer att arkiveras enligt gällande regler för arkivering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är informerad om att jag när som helst kan avbryta min medverkan under 
intervjun utan närmare förklaring.  
 
 
 
 
 
…………………………………….  …………………………………..
   
Underskrift     Ort och datum 
 
…………………………………….  
Namnförtydligande 
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Etiskt protokoll enligt Kvale och Brinkmanns (2009) modell.  
 

1. Vilket värde har kunskapen som söks, hur förbättrar den spolningen? 
2. Informanternas samtycke, konfidentialitet. Vilka konsekvenser får informanterna av 

att delta i denna studie? Ifrågasätta spolning? Annat? 
3. Blir det personliga konsekvenser för informanterna av att delta i form av stress m.m.? 

Kan det bli positivt? När frågan diskuteras och lyfts upp. Kan det skada någon? 
4. Utskriven text lojal mot informanternas uttalanden samt konfidentialitet.  
5. Forskarens skyldighet att redovisa säkrad och verifierad kunskap så långt som det är 

möjligt. 
Vilka konsekvenser får rapporteringen av resultatet? Kan någon skadas av offentliggörande av 
materialet? 
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Intervjuguide- stödpunkter  
 
Intervjun kommer att inledas med fråga 1 och stödpunkterna kan komma att bli öppna frågor 
beroende på intervjusituationen.  
 
 

1. Skulle du vilja beskriva hur du upplever att få din kateter spolad?  
 
Modifiering skedde efter tredje intervjun och ordvalet på inledningsfrågan blev: 

 
Hur kändes det när du fick din kateter spolad? / Kan du berätta om en situation när du 
fick din kateter spolad? 

 
2. Hur upplevde du situationen?  
3. Hur hanterar du dina tankar och känslor kring kateterspolning - Hur tänkte du? Vad 

kände du? 
4. Kan du likna upplevelsen vid något? 

 
• Känslor vid stopp i katetern tills den blir spolad/bytt. 
• Förändrades dina känslor på något sätt efter kateterspolningen, gentemot hur du kände 

innan av att vara kateterbärare?  
• Patientens upplevelse av att själv kunna förhindra stopp i katetern och därmed undvika 

ev. spolning. 
 
Följdfrågor kommer att ställas vid behov, t.ex. Vill du förtydliga det du sa? Kan du förklara 
hur du menar? Skulle du vilja utveckla det mera?  
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Meningsenhet Öppen kodning Rubrik Kategori Underkategori Tema 
”Det är fjorton dar sen hade jag ett helsike..då var katetern täppter.. då ringde 
jag in te, te stan…731020… ja di sa de att jag ska ringa o får se om de får tag 
på sköterskan sa hon.. alltså det gjorde ju så jädra ONT, så jag sket ner mej 
ju” (Intervju 3). 

Jätteont vid stopp i 
katetern 

Kateterstopp är 
smärtsamt 

Upplevelsen 
av att få 
flödeshinder 

Smärta  
 
 
 
 
 
 
Att finna sig i 
ett nödvändigt 
ont 

”Jag har aldrig ont av det eller så utan är det något fel så det stoppar då så 
känner jag mej kissnödig” (Intervju 2). 
 

Kissnödig vid stopp Kateterstopp ger 
trängningar 

Trängningar 
 

”Överhuvudtaget när dom ska byta det hela, så är det, så, det är inte så roligt 
ska jag säga o en del har lite svårt att sätta dom där katetrarna, det beror 
alldeles på vem som sätter den, en del klarar inte ut det alls (paus) en del får 
första en gång, två gånger o kanske tre gånger tillomed, det blir väldigt 
irriterat då, alltihopa.” (Intervju 5). 
 

Inte roligt att byta kateter Obehaglig situation vid 
kateterbyte 

Kateterbyte är obehagligt 

”När det var som allra värst o innan vi ringde förste gången, då AHHHH 
tryckte jag så där du vet va, då rann det på sidan, vid sidan, så att då fick jag 
ha en gammal handduk o ligga mellan benen(skratt)”(Intervju 4). 

Urinläckage vid stopp i 
katetern 

Kateterstopp ger  
läckage 

Läckage 

”Men det är ju pyssel vet du, det är slang vet du, jag fick från sjukhuset, eeh lite 
tillbehör i början, det var en sån här slang vet du(visar med händerna), o vad 
gjorde man av den, den for ju överallt vet du, nu är det, nu fick jag av 
sköterskan, det vet du va, en sån här slang vet, den far lite grann överallt också 
men, det är lite jobbigt för det arbetar, men jag har en liten klämma (visar på 
skjortan), jag fäster upp slangen här så får den göra vad den vill” (Intervju 7). 
 

Pyssel att hålla ordning 
på kateterslangen 

Jobbigt med läget på 
kateterslangen 

Upplevelsen 
av att vara 
beroende av 
flöde i 
katetern 

Jobbigt 

”F: Hur tänker du kring situationen att katetern kan stoppa? 
2: Ja man är ju alltid lite orolig för det…de släpper ju aldrig det när man ska 
va nånstans(paus)ja i början hade jag det så. jobbigt så, ja i flera år (paus) 
men det fungerar i alla fall…. jag har inte mer o sä om de” (Intervju 2). 

Ständig oro för flöde i 
katetern 

Lever med osäkert 
flöde 

Osäkerhet 

”Nej, det är till o acceptera verkligheten, jag menar om jag springer o gnäller 
det blir ju inte bättre för det va, utan det är väl bättre att hoppas på den dan di 
plockar väck skiten så kan man ju pinka, kan jag ju springa  o pinka lite 
oftare…nej men skämtåsido, jag är inte en sån människa utan, okej, jag vet ju 
att, eller hoppas ju att, jag ska slippa det, för det är ju ingenting som man vill 
ha, men sen är det ju tur att det finns, jag vet inte vad som hade hänt innan då 
när man gått med blåskatarr hela tiden eller vad det heter (paus) så det, jag 
kan inte klaga på nåt.(Intervju 9). 

Accepterar att ha kateter 
men skulle helst vilja 
slippa ha kateter 

Accepterar sin situation 
att ha katetern 

Att acceptera sin situation 


	STINA VALDENÄS
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	Teoretisk referensram
	Studiens design var en forskningsintervju med kvalitativ ansats med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Den kvalitativa metoden används när mänskliga upplevelser och känslor ska studeras (Polit & Beck, 2008). En intervjustudie kan ge en nyanserad och un...

	Etiska överväganden
	Informations- och samtyckeskrav
	Konfidentialitetskrav
	Nyttjandekrav
	Urval
	Datainsamling
	Analys

	RESULTAT
	Upplevelsen av att få flödeshinder
	Smärta
	Trängningar
	Kateterbyte är obehagligt
	Läckage
	Upplevelsen av att vara beroende av flöde i urinkatetern
	Jobbigt
	Osäkerhet
	Att acceptera sin situation
	Upplevelsen av brist på information angående flödeshinder
	Upplevelsen av att vara beroende av andras händer
	Spolning upplevs olika
	Lättnad
	Rörelse
	Kallt
	Trängningar
	Smärtfritt
	Smärta
	Obehag
	Hjälper inte

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATS
	Etiskt protokoll enligt Kvale och Brinkmanns (2009) modell.
	Intervjuguide- stödpunkter

