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Abstract 
Background: Every year approximately 18000 elderly in Sweden suffers from a hip fracture 
due to osteoporosis. Many of these elderly have their quality of life affected in a negative 
way. Hip fractures are also associated with complications as wound infection, pneumonia 
and urinary tract infection. It has been routine in many hospitals in Sweden to insert an 
indwelling urinary catheter to patients with a hip fracture. Indwelling urinary catheters are 
known to cause urinary tract infections. Therefore caring routines was changed at a medium 
sized hospital in the southern part of Sweden. Instead of inserting a catheter to everyone 
with a hip fracture, the patients were encouraged to empty their bladder on a bedpan or in a 
bottle. A bladderscan were performed on a regular basis to make sure that the bladder was 
emptied properly. If a patient was unable to empty the bladder he or she was assisted with an 
intermittent catheter, if that was not enough an indwelling catheter was placed. The aim of 
this study was therefore to investigate to what extent indwelling urinary catheters were used, 
and if there were any differences in presence of urinary tract infections in connection with 
changed caring routines for elderly, 65 years of age and older who had surgery for a hip 
fracture. A retrospective case-control method was used in the study. Medical records from 
99 patients were reviewed by the author of this study, 50 from an investigation group and 49 
from a group of comparison. A quantitative content analyze were performed. The result 
from this study shows that the use of indwelling catheters has reduced to 59.2 % from 91.7 
%. The result also indicates that there are differences in presence of urinary tract infections 
after the caring routines have been changed. Patients from the investigation group shows 
more signs of urinary tract infections than those from the comparison group (p = 0,007). A 
conclusion from this result is the importance of good clinical guidelines. The rice of urinary 
tract infections could to some extent have been caused by the new caring routines and can 
therefore probably be classified as health damage. The result also shows that new methods 
must be evaluated on a regularly basis.   
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3 
 

Förekomst av urinvägskateter 
och urinvägsinfektion efter 
ändrade vårdrutiner i samband 
med höftfraktur 
 
 
Helena Sörbris 
 
Sörbris, H. Förekomst av urinvägskateter och urinvägsinfektion efter ändrade vårdrutiner i samband 
med höftfraktur 
 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Varje år drabbas cirka 18000 äldre personer i Sverige av en höftfraktur på grund 
av osteoporos. Många av dessa äldre får sin livskvalitet påverkad på ett negativt sätt. 
Höftfraktur är även associerad med komplikationer som sårinfektion, lunginflammation och 
urinvägsinfektion. På många sjukhus i Sverige har det varit rutin att sätta kvarsittande 
kateter till urinblåsan på patienter med höftfraktur. Kvarsittande kateter kan i sig orsaka 
urinvägsinfektion. Därför ändrades vårdrutinerna på ett medelstort sjukhus i södra Sverige. 
Patienterna fick inte längre kateter rutinmässigt utan de uppmanades att tömma sin blåsa 
spontant i bäcken eller på flaska. Ultraljudsundersökning över urinblåsan utfördes på 
regelbunden basis och de som ej förmådde tömma blåsan tappades på urin. Var dessa 
åtgärder ej tillräckliga sattes kvarsittande kateter. Syftet med denna studie var därför att 
undersöka i vilken omfattning kateter sattes på personer över 65 år i samband med operation 
för höftfraktur och om det fanns skillnader i förekomst av urinvägsinfektion efter att ändrade 
vårdrutiner hade introducerats. Metoden som användes var en retrospektiv 
journalgranskning av 99 journaler. Där alla journaler granskades av denna studies författare.  
I undersökningsgruppen granskades 50 journaler och i jämförelsegruppen 49 journaler. En 
kvantitativ analysmetod genomfördes. Resultatet från denna studie visade att bruket av 
kvarsittande katetrar hade minskat från 91,7 % till 59,2 %. Resultatet indikerade även att det 
var en skillnad i förekomst av urinvägsinfektion, patienterna i undersökningsgruppen visade 
på fler urinvägsinfektioner än de i kontrollgruppen (p = 0,007). En slutsats av resultatet är 
vikten av att ha väl fungerande vårdrutiner. En viss del av den ökade förekomsten av 
urinvägsinfektioner kan förmodligen tillskrivas de nya vårdrutinerna och borde därmed 
kunna klassas som en vårdskada. Resultatet visar också på hur viktigt det är att utvärdera 
nya vårdrutiner regelbundet.   

 
 
 

Nyckelord: höftfraktur, kateter, urinvägsinfektion och äldre 
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INTRODUKTION 
 
Årligen drabbas ca 18000 personer i Sverige av höftfraktur till följd av osteoporos, benskörhet 
(Hommel, 2010; SBU, 2003). Av dessa sker cirka 300 i Blekinge (Rikshöft, 2009). För många äldre 
är en höftfraktur en dramatisk händelse som påverkar individen fysiskt, den kan även orsaka 
existentiella och sociala problem som påverkar hela livssituationen (Zidén, Wenestam & Hansson-
Scherman, 2008).  
 
Behandling av höftfraktur är operation (Lindgren & Svensson, 2007). Gruppen av patienter med 
höftfraktur är en av de mest vårdkrävande grupperna i svensk sjukvård och beräknas kosta 1,5 
miljarder kronor per år (Rikshöft, 2009). Höftfraktur är även associerad med ett flertal 
komplikationer (Björkelund, Hommel, Thorngren, Lundberg & Larsson, 2009; Pedersen et al., 
2008; Roche, Wenn & Sahota, 2005).  
 
Många patienter med höftfraktur drabbas av urinretention varför en kvarsittande urinvägskateter 
(KAD, Kateter à demeure) har varit rutin vid många sjukhus i Sverige (Johansson, Athlin, 
Frykholm, Bolinder & Larsson, 2002). KAD medför en ökad risk för urinvägsinfektion (Parkin & 
Keely, 2003; Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Upptill 20 % av äldre personer med 
höftfraktur drabbas av en urinvägsinfektion under vårdtillfället (Hommel, Björkelund, Thorngren & 
Ulander, 2008; Pedersen et al., 2008). Studier har visat att antalet infektioner kan minska om 
vårdrutinerna anpassas till denna patientgrupp (Hommel, Björkelund, Thorngren & Ulander, 2008; 
Johansson et al, 2005; Pedersen et al., 2008).  
 
Vårdrutinerna har därför ändrats vid Blekinge Sjukhuset, målet är att antalet kvarsittande 
urinvägskatetrar ska minska för patienter med höftfraktur. Det är därför av intresse att göra en studie 
för att undersöka i hur stor omfattning KAD sätts på patienter som genomgår en operation för 
höftfraktur. Det är även viktigt att se om förekomsten av urinvägsinfektion har påverkats efter 
ändrade vårdrutiner.  
 
BAKGRUND 
Risken att drabbas av höftfraktur ökar med stigande ålder och är relativt ovanligt hos personer 
under 60 år (Lindgren & Svensson, 2007). Medelåldern för patienter med höftfraktur är 83 år och ca 
75 % av de som skadar sig är kvinnor (Hommel, 2010). Sverige är bland de länder i världen som 
har störst antal äldre invånare (Kristensson & Jakobsson, 2010). Gruppen äldre över 80 år ökar 
dessutom sedan mitten av 1900-talet (Kristensson & Jakobsson, 2010). År 2050 beräknas 9,3 % av 
Sveriges befolkning vara över 80 år gentemot 5 % år 2000 (ibid.). Det är därför rimligt att anta att 
även antalet personer inom vård och omsorg med höftfraktur kommer att öka i samma omfattning.  
 
Då äldre personer skadar höften är det oftast frågan om ett låg energetiskt våld, fall i hemmet till 
följd av försämrad balans och nedsatt koordination (Lindgren & Svensson, 2007). Personer med 
höftfraktur är ofta sköra och har andra sjukdomar (Marengoni, Rizzuto, Wang, Winblad & 
Fratiglioni, 2009). Många äldre står dessutom på flera olika typer av läkemedel (Modig, 2010) och 
många drabbas av läkemedelsbiverkningar (Hommel, 2010). De äldres sköra hälsa i kombination 
med läkemedelsbiverkningar kan komplicera vårdförloppet i samband med en höftfraktur. 
Marengoni et al. (2009) fann att personer med höftfraktur dessutom lider av demenssjukdom och 
depression i större utsträckning än motsvarande grupp äldre utan höftfraktur. Det har också 
framkommit att närmare 10 % av de som opereras för en höftfraktur inte klarar av att återvända till 
det egna boendet efter vårdtillfället, utan tvingas flytta till särskilda boenden med full service när de 
är färdigbehandlade (Rikshöft, 2009). Det här påverkar de äldres livskvalitet, då förlust av 
oberoende har en negativ effekt (Stenzelius, Westergren, Thorneman, & Rahm Hallberg, 2005).  
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Höftfraktur  
Höftfraktur är ett samlingsnamn för frakturer i lårbenets övre del, proximala femur. Höftfrakturer 
delas in i två olika typer. Cervikal fraktur som går genom lårbenshalsen, och trokantär fraktur vilken 
går genom muskelfästena i övre delen av femur (Hommel, 2010). Höftfraktur är starkt korrelerat till 
osteoporos (Hommel, 2010; Lindgren & Svensson, 2007; SBU, 2003). Osteoporos innebär att 
bentätheten minskar i skelettet, det försvagas och blir mindre hållfast. Kvinnor löper ökad risk för 
att utveckla osteoporos och därmed höftfraktur (Hommel, 2010; Lindgren & Svensson, 2007; SBU, 
2003). Vissa faktorer går inte att påverka då det gäller utveckling av osteoporos som till exempel 
tidig menopaus och lång kroppslängd (Hommel, 2010; SBU, 2003). Det finns faktorer som går att 
påverka som till exempel fysisk inaktivitet, låg vikt, rökning, kortisonbehandling och låg 
solexponering. Större risk för höftfraktur genom fallolyckor löper dessutom personer med nedsatt 
syn liksom personer med ökad alkoholkonsumtion (SBU, 2003).   
 
Behandlingen av en höftfraktur är alltid en operation (Rikshöft, 2009). Operationsmetod väljs med 
utgångspunkt från frakturens utseende, patientens ålder, tidigare sjukdomar, preoperativ 
gångförmåga och kognitiva förmåga. Aktuella operationsmetoder är: LIH-osteosyntes, DHS, 
halvendoplastik, totalprotes och märgspik.  
Gällande rekommendationer för val av operationsmetod är (Projekt Vårdprocessen, 2008): 

• LIH – osteosyntes, fixering av frakturen med två skruvar som borras in i ledhuvudet. 
Operationsmetoden lämpar sig till cervikal höftfraktur om patienten är under 70 år och frisk 
eller om patienten sedan tidigare är oförmögen att gå.  

• DHS, en glidskruv med platta där skruven fixerar lårbenshuvud och hals. Glidskruven fästs 
sen i en sidoplatta på lårbenet, skruven har en viss förmåga att röra sig för att höftleden inte 
ska skadas vid kompression av frakturen. Metoden används då frakturen är trokantär. 

• Halvendoplastik eller halvprotes, ledhuvud och lårbenshals byts ut och patientens ledyta är 
kvar. Ingreppet utförs vid cervikal fraktur med felställning om patienten är > 80 år eller > 
70 år och bor i särskilt boende eller har nedsättning av den kognitiva förmågan.   

• Totalprotes, ledhuvud, lårbenshals och ledyta-ledpannan byts ut. Operationen utförs vid 
cervikal fraktur med felställning om patienten lider av reumatoid artrit, om frakturen är 
gammal, eller då frakturen är patologisk. Metoden kan också vara aktuell då patienten är 
70-80 år bor hemma och är mentalt intakt.  

• Märgspik, en spik förs ner i lårbenets märghåla ner mot knäet. Beroende på frakturens 
utseende väljs en kort eller lång spik, genom den övre delen fästs en skruv mot 
lårbenshuvudet som vid DHS. Metoden kan användas vid trokantär fraktur med flera lösa 
fragment.  

 
Komplikationer i samband med höftfraktur 
Studier visar att komplikationer i samband med sjukhusvistelse på grund av höftfraktur är vanligt 
förekommande (Beaupre et al., 2005a; Pedersen et al, 2008; Simunovic et al., 2010; Roche et al., 
2005). De vanligast förekommande komplikationerna är urinvägsinfektion, lunginflammation, 
liggsår, hjärtbesvär och postoperativ förvirring (Björkelund et al., 2009; Pedersen et al., 2008; 
Roche et al. 2005). Höftfraktur är även associerad med ökad mortalitet (Lindgren & Svensson, 
2007; Roche et al., 2005). Denna ökade dödlighet är procentuellt högre för män än kvinnor 
(Rikshöft, 2009). Män med höftfraktur är generellt något sjukare än motsvarande grupp kvinnor. 
Männen har också oftare en högre ASA- klassificering (Bilaga 1) än motsvarande grupp kvinnor 
(Rikshöft, 2009). 
 
Mellan 4 % och 20,4 % av äldre personer med höftfraktur drabbas av en urinvägsinfektion under 
vårdtillfället (Pedersen et al., 2008; Roche et al., 2005). Patienter som utvecklar en 
urinvägsinfektion i samband med höftfrakturen har längre vårdtid än de som inte drabbas av en 
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infektion (Johansson, et al., 2002; Kamel, 2005; Socialstyrelsen, 2006). Kamel (2005) fann i sin 
studie att de patienter som utvecklar en urinvägsinfektion under vårdtillfället dessutom har högre 
frekvens av förvirring. Det finns också tecken på att det är ett samband mellan ökad dödlighet och 
vårdrelaterad urinvägsinfektion skriver Socialstyrelsen (2006), och orsaken till detta är inte helt 
klarlagd. Risken för att drabbas av en urinvägsinfektion i samband med höftfraktur ökar om 
väntetiden till operation förlängs (Rikshöft, 2009). Det finns också ett samband mellan KAD och 
patienter som utvecklar urinvägsinfektion vid höftfraktur (García-Alvarez, Al-Ghanem, García-
Alvarez, López- Baisson & Bernal, 2010; Johansson et al., 2002)  
  
När vården är specialiserad för patienter med höftfraktur kan komplikationerna reduceras (Beaupre 
et al., 2005a; Hommel et al., 2008; Hommel, 2010; Olsson, Karlsson & Ekman, 2007; Pedersen et 
al., 2008; Simunovic et al., 2010). Personal som vårdar dessa patienter bör ha såväl ortopedisk som 
geriatrisk kompetens menar Hommel (2010). 
 
Urinvägsinfektion hos äldre 
Frekvensen av urinvägsinfektion är högre hos personer över 65 år (Moran, 2003; Wagenlehner, 
Naber & Weidner, 2005). Närmare 25 % av alla sextiofemåriga kvinnor har bakterier i urinen som 
inte ger några symtom, hos män är frekvensen 10 %. Denna siffra ökar med stigande ålder (ibid.). 
Asymtomatisk bakterieuri kräver ingen behandling skriver Sveriges Kommuner och Landsting 
(2008). Asymtomatisk bakterieuri kan dock övergå i symptomgivande infektion snabbt. De 
klassiska symptomen som sveda/värk vid vattenkastning, brådskande och täta trängningar kan 
många gånger utebli hos äldre (Moran, 2003). Symtomen är många gånger mer vaga hos äldre och 
kan uttrycka sig som till exempel nytillkommen inkontinens, obehag över urogenital organen och 
förvirring (ibid.). Symtom som lågt blodtryck, hastig puls, illamående och problem från luftvägarna 
kan också vara tecken på en urinvägsinfektion (Midthun, 2004).  
 
Ökad risk för urinvägsinfektion är det då urinblåsan inte töms fullständigt som vid sängläge eller 
avflödeshinder och då patienten får urinvägskateter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  
 
Höftfraktur och tömning av urinvägarna 
Patienter med höftfraktur får många gånger KAD, orsaker till detta kan vara till exempel 
urinretention och behov av vätskemätning. KAD ökar risken för urinvägsinfektion (Parkin & Keely, 
2003; Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Sveriges Kommuner och Landsting (2008) 
skriver att KAD är en av de främsta orsakerna till vårdrelaterade urinvägsinfektion och att 
indikationerna för kateter behöver stramas upp. Vidare menar Sveriges Kommuner och Landsting 
(2008) att andra former för tömning av urinblåsan bör användas. Ett led i detta är att göra 
ultraljudsmätningar (Bladderscan) av urinblåsan. Genom denna undersökning detekteras 
kvarstående urin i blåsan. Frekvensen av onödiga katetersättningar minskar då metoden har visat sig 
vara lika säker som att göra en blåstappning för att bestämma om det finns kvarstående urin i blåsan 
(Teng, Huang, Kuo & Bih, 2005).  Palese, Buchini, Deroma och Barbone (2010) skriver att 
kateterinducerade urinvägsinfektioner reduceras med 73 % då ultraljud utförs, då den åtgärden leder 
till att antalet katetersättningar minskar. Intermittenta blåstappningar är även ur ett 
samhällsperspektiv mer fördelaktigt än KAD, då det är mindre kostsamt (Niël-Weise & van den 
Broek, 2009). 
 
KAD kan vålla obehag och smärta för patienten (Niël-Weise & van den Broek, 2009; 
Socialstyrelsen, 2006). Hos män kan de dessutom förorsaka inflammation, ärrbildning och 
förträngning av urinröret (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen (2006) anser att det oftast inte är 
indicerat att ha KAD på grund av operation utan att andra metoder bör prövas. För varje dygn som 
patienten tvingas ha kateter ökar antalet bakterier i urinen med 10 % (Socialstyrelsen, 2006). En 
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ökning av antalet vårdrelaterade infektioner leder dessutom till en ökad konsumtion av antibiotika 
och därmed högre risk för resistensutveckling av bakterier. En hög användning av antibiotika 
orsakar bekymmer både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv (Socialstyrelsen, 2006) därför 
är en minskning av antibiotikabruket önskvärd. 
 
Vårdrelaterade urinvägsinfektioner i samband med höftfraktur kan reduceras då vården specialiseras 
och anpassas för denna patientgrupp (Hommel, 2008; Pedersen et al., 2008; Rikshöft, 2009). 
Resultaten från dessa studier (Hommel, 2008; Pedersen, 2008; Rikshöft, 2009) pekar på att det finns 
skillnader i frekvens av urinvägsinfektioner, beroende på om personerna får kateter eller inte. Vilket 
i sin tur betyder att vårdrelaterade urinvägsinfektioner, vårdskador, skulle kunna minska hos 
patienter med höftfraktur. Med vårdskada avses följande enligt SOSFS (2005:12) 
 
”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid en patients kontakt med hälso- och sjukvården”. (1kap. 2§) 

 
I en undersökning gjord av Socialstyrelsen (2008) framkommer att 8,6 % av de som vårdas inom 
den somatiska vården drabbas av en vårdskada, det i sin tur leder till ökad vårdtid med i snitt sex 
dygn/ drabbad patient. Högst risk att drabbas av en vårdskada har personer över 65 år (ibid.). Med 
andra ord löper de flesta av de patienter som vårdas på sjukhus på grund av en höftfraktur hög risk 
att drabbas av en skada som hade kunnat undvikas.   
 
En ny patientsäkerhetslag togs i bruk den 1/1 2011 (SFS 2010:659). I denna lag framhålls 
vårdgivarens ansvar med att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador och att vårdgivaren 
även har ansvar att utreda händelser som har lett, eller kunnat leda, till vårdskada.  
 
Nya vårdrutiner 
Blekinge läns landsting bedriver sedan mars 2008 ett projekt med syfte att kartlägga vårdprocessen 
” Människor med höftfraktur” (Blekinge läns landsting, 2008). I uppdraget ingår att undersöka om 
vården till patienter med höftfraktur utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Nya mål för den 
fortsatta vården av denna patientkategori ska identifieras. I vårdprocessen har en kartläggning gjorts 
av patientens väg i vårdkedjan och vissa förbättringsåtgärder har identifierats. Preventiva åtgärder 
som till exempel osteoporosskola och anställning av osteoporossjuksköterska har initierats.  
 
Våren 2010 introducerades ett flertal nya vårdrutiner som hade sitt ursprung i vårdprocessen 
”Människor med höftfraktur” (Blekinge läns landsting, 2008). Bland annat introducerades nya 
rutiner för tömning av urinblåsan. Ett delmål med de nya vårdrutinerna var att minska antalet KAD 
på patienter med höftfraktur då KAD är en bidragande orsak till vårdrelaterade urinvägsinfektioner 
(Parkin & Keely, 2003; Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  
 
Före introduktion av vårdrutinerna 2010 sattes rutinmässigt KAD på alla patienter med höftfraktur 
vid ankomst till vårdavdelningen. Katetern satt ofta kvar i tre dagar. Efter 2010-03-01 har 
indikationerna för KAD blivit mer restriktiva, kateter kan vara acceptabelt vid urinretention, 
hematuri, behov av urinmätning (vissa fall), kritiskt sjuka patienter och i undantagsfall på patientens 
begäran. I de fall det bedöms vara nödvändigt att ha en KAD ska den vara ordinerad av läkare 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008), och åtgärden ska dokumenteras i patientjournalen.  
 
De nya vårdrutinerna har inneburit att större fokus läggs på att hjälpa patienterna tömma urinblåsan 
än tidigare. Antalet patienter med höftfraktur som får KAD har förmodligen minskat. Således är det 
av intresse att undersöka i vilken omfattning kateter sätts och om de nya vårdrutinerna påverkat 
förekomsten av urinvägsinfektion och därmed kunnat bidra till att minska antalet vårdskador.  
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SYFTE 
Syftet var att undersöka i vilken omfattning kateter sattes på personer över 65 år i samband med 
operation för höftfraktur och om det fanns några skillnader i förekomst av urinvägsinfektion efter 
att ändrade vårdrutiner hade introducerats vid Blekinge Sjukhuset våren 2010.  
 
Hypoteser 
Noll hypotes (H0). Det finns ingen skillnad i förekomst av urinvägsinfektion mellan undersöknings- 
och jämförelsegrupp, efter införande av nya vårdrutiner i samband med höftfraktur hos patienter 
över 65 år. 
Hypotes 1 (H1). Det finns skillnad i förekomst av urinvägsinfektion mellan undersöknings- och 
jämförelsegrupp efter införande av nya vårdrutiner i samband med höftfraktur hos patienter över 65 
år.  
 
METOD 
Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskning. Utgångspunkten var att undersöka i 
hur stor omfattning KAD sattes på patienter över 65 år som genomgår en operation på grund av 
höftfraktur, och om förekomsten av urinvägsinfektion har påverkats efter introduktion av nya 
vårdrutiner. 
 
Retrospektiva journalgranskningar har visat sig vara värdefulla i det förebyggande 
patientsäkerhetsarbetet (Socialstyrelsen, 2008; Soop, Fryksmark, Köster & Haglund, 2008). 
Kartläggning av vårdskadors förekomst och skadetyp genom journalgranskning har genererat 
kunskap som lett till att vissa skador har kunnat undvikas (ibid.). Polit och Beck (2008) menar 
också att denna typ av studie är användbar för att stödja fortsatta utvecklingsarbeten, då den 
utvärderar nya rutiner. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) påtalar också vikten av att utvärdera 
nya riktlinjer och de skriver vidare att ett sätt att göra det på är genom patientdokumentationen.  
 
Designen i denna studie var av kvantitativ natur, det vill säga innehållsanalysen var kvantitativ där 
frekvenser och proportioner analyserades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Initialt gjordes 
en planering med utgångspunkt från syftet. Designen valdes, insamling av data utfördes, 
databearbetning och en redovisning av materialet enligt Ejlertssons (2003) modell utfördes. Totalt 
planerades 100 journaler att ingå i studien, fördelade i en undersökningsgrupp och en 
jämförelsegrupp. Hälften av journalerna var för män och hälften för kvinnor, för att undvika en sned 
fördelning emellan könen. 
 
Urval 
Undersökningsgruppen bestod av 25 kvinnor och 25 män som blivit opererade på grund av en 
höftfraktur efter 2010-09-01, då omvårdnadsrutinerna varit i bruk sex månader. Jämförelsegruppen 
utgjordes av patienter som blivit opererade på grund av en höftfraktur mellan 2009-09-01 och 2010-
02-28. Jämförelsegruppen bestod av 49 patienter, 25 kvinnor och 24 män. Endast 24 mäns journaler 
kom att ingå i studien då inte fler uppfyllde inklusionskriterierna mellan de ovan angivna datumen. 
Totalt granskades 99 journaler. 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för undersökningsgruppen var: Patienter som hade genomgått en operation för 
höftfraktur efter 1/9 2010. Patienterna skulle vara över 65 år och ha opererats med LIH- 
osteosyntes, DHS, halvendoprotes eller gammaspikning.  
 
Inklusionskriterier för jämförelsegruppen var: Patienter som hade genomgått en operation för 
höftfraktur mellan 1/9 2010 - 28/2 2010. Patienterna skulle vara över 65 år och ha opererats med 
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LIH-osteosyntes, DHS, halvendoprotes eller gammaspikning 
 
Exklusionskriterier för undersökningsgruppen var: Patienter som hade en patologisk fraktur, 
patienter som opererats med en annan metod än de som angivits i inklusionskriterierna, kroniska 
kateterbärare och/eller patienter som var yngre än 65 år. 
 
Exklusionskriterier för jämförelsegruppen var: Patienter som hade en patologisk fraktur, patienter 
som hade opererats med en annan metod än de som angivits i inklusionskriterierna, kroniska 
kateterbärare och/eller patienter som var yngre än 65 år. 
 
Rutiner angående tömning av urinblåsan  
Undersökningsgruppens patienter uppmanades att använda flaska eller bäcken för tömning av 
urinblåsan. Ultraljudsmätningar av blåsan utfördes regelbundet för att bedöma om patienterna hade 
kvarstående urin och för att undvika överfyllnad av blåsan. Blåsstappning gjordes då 
vårdpersonalen uppmätte mer än 350 ml urin i blåsan och patienten inte förmådde tömma blåsan 
spontant. Denna grupps patienter fick inte kateter rutinmässigt. I de fall det bedömdes vara 
nödvändigt för patienten att få en KAD var den ordinerad av läkare, en plan för när katetern skulle 
avlägsnas fanns enligt Sveriges kommuner och Landstings (2008) rekommendationer. All 
katetersättning skedde sterilt och med ett slutet uppsamlingssystem (Vårdhandboken, 2011). Om 
patienten haft en KAD kontrollerades att patienten kissat inom tre timmar efter kateterdragning. 
 
Jämförelsegruppens patienter fick KAD vid ankomst till vårdavdelningen oavsett om behov förelåg 
eller ej. KAD ingick som en rutinåtgärd i förberedelserna inför operation. Katetern drogs oftast 
någon dag efter operationen. 
 
Journalsökning 
Journalerna hittades genom sökning i Blekinge Sjukhusets statistikprogram Filepromaker på 
centraloperation. Där ansvarig för statistikprogrammet på centraloperation var behjälplig. Sökning 
skedde på fyra operationskoder inom respektive tidsperiod. Sökningarna gjordes på 
operationskoderna; NFJ 49 (LIH), NFJ 89 (DHS), NFB 09 (halvendoplastik) och NFJ 59 
(gammaspikning). Vid dessa sökningar var författaren till arbetet närvarande och antecknade 
personuppgifterna på de patienter som kom att ingå i studien.   
 
Det externa bortfallet utgjordes av nio journaler, alla för män. Två externa bortfall berodde på 
patologisk fraktur, tre hade felaktig operationskod registrerad, två felaktigt operationsdatum 
registrerat och en patient opererades elektivt för halvendoplastik. Den nionde mannen vårdades vid 
annan klinik under vårdtillfället varför författaren till arbetet inte hade tillgång till journalen. En 
lista på aktuella personnummer upprättades, denna förvarades i låst skåp vid Blekinge Sjukhuset 
(Personuppgiftslagen, 1998:204). 
 
Journalgranskning 
Författaren till denna studie genomförde alla journalgranskningar. Journalgranskningen ägde rum 
vid Blekinge Sjukhuset, Karlskrona under februari månad 2011. Aktuella uppgifter hämtades i 
första hand från patientjournalen i System Cross. Vissa journaluppgifter fick sökas i pappersjournal 
på ortopedmottagningen, då inte alla uppgifter hade blivit inskannade i System Cross. 
 
Granskningen påbörjades genom att inskrivningsanteckningen lästes för att få fram om patienten 
sökte vård för en höftfraktur. Vidare registrerades demografiska uppgifter som ålder, kön, 
operationskod och vilket boende patienten hade vid frakturtillfället. Därefter kontrollerades 
inskannade dokument för att få fram operationskod, ASA-klassificering (Bilaga 1), ankomst till 
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akutmottagningen och tidpunkt för operationsstart. Uppgifter söktes om kateter och antal 
kateterdagar, förekomst av feber, givna doser antibiotika, anteckningar om urinvägsinfektioner och 
urinodlingar. Tecken på ökad oro och antal vårddagar registrerades. 
 
Utifrån de klockslag som stod angivet på akutmottagningens akutjournal och anestesijournalens 
klockslag för operationsstart räknades timmar till operation ut, tiden avrundades till närmaste hel- 
eller halvtimme. 
 
Uppgifter om patienten hade fått KAD eftersöktes i patientjournalen i första hand under 
temperaturkurvan (in/ut), om inga uppgifter fanns där genomsöktes omvårdnadsanteckningar och 
omvårdnadsstatus för eventuella uppgifter om KAD eller blåstappning. Uppgifter om när KAD 
avlägsnats söktes, varje påbörjad dag registrerades som kateterdag. Dessa uppgifter kodades 
därefter (Bilaga 2) och fördes in i ett Excelldokument. I de fall det fanns uppgifter om både KAD 
och intermittent blåstappning för samma patient registrerades detta som KAD. I de journaler där 
inga uppgifter hittades om hur länge katetern hade suttit rapporterades det som ett internt bortfall i 
antal kateterdagar. 
 
Temperaturkurvan granskades för förekomst av feber. Temperatur lika med eller över 38° C 
registrerades som feber (Sund-Levander & Grodzinsky, 2009). Antal påbörjade dagar med feber 
registrerades. 
 
Läkemedelsdoseringar kontrollerades med inriktning på antibiotika som skulle kunna tyda på 
urinvägsinfektion eller annan infektion. I de fall patienterna haft enbart behandling för 
urinvägsbesvär kodades det som smalterapeutisk antibiotika. De patienter som blev behandlade med 
antibiotika som ej var specifikt för urinvägarna, hade mer än en typ av antibiotika eller blev insatta 
på bredspektrumantibiotika kodades som bredspektrumantibiotika. De doser antibiotika som gavs 
profylaktiskt i samband med operationen (oftast 3 doser Ekvacillin® à 2 gram) noterades ej, då det 
ingår i de gängse rutinerna för alla operationsmetoder förutom vid LIH- osteosyntes. I de fall det 
stod i journalanteckning att patienten skulle sättas in på antibiotika men ingen ordination fanns i 
läkemedelslistan registrerades de som intern bortfall. 
 
Vid journalgranskningen söktes i första hand efter diagnosförda urinvägsinfektioner. Följande 
registrerades som urinvägsinfektion: patienter som fick diagnos urinvägsinfektion under 
vårdtillfället, patienter som blev insatta på läkemedel specifikt riktat mot urinvägarna som till 
exempel Furadantin® och Selexid®. Även de patienter som hade en positiv urinodling och där det i 
omvårdnadsjournalen framgick att patienten hade någon form av besvär från urinvägarna 
registrerades som urinvägsinfektion. De patienter som läkaren hade diagnosfört med asymtomatisk 
bakterieuri men det framkommit i anteckningarna att patienten haft besvär som till exempel 
trängningar eller hematuri registrerades som urinvägsinfektion. Antalet urinodlingar under aktuellt 
vårdtillfälle kontrollerades, utfallet av odlingarna noterades.  
 
Vårdpersonalens omvårdnadsjournal genomlästes. I de fall det förekom notering om att patienten 
var mer orolig än tidigare noterades detta. Exempel på detta kunde vara att personalen skrivit att 
patienten var mer orolig och försökt klättra över sänggrindarna eller att patienten var mer aggressiv 
än vanligt.  
 
Antalet vårddagar på ortopedkliniken registrerades, varje påbörjat dygn räknades som en dag.  
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Statistisk bearbetning  
En manuell sammanställning av uppgifterna från journalgranskningen med utgång från syfte och 
problemformulering registrerades i ett Excelldokument från Microsoft. Omvandling av fem 
parametrar till sifferkoder (Bilaga 2) var nödvändig för att möjliggöra en statistisk bearbetning. 
Materialet analyserades statistiskt i två steg, först beskrivande därefter analyserande (Hartman, 
2004). Resultatet av de kvantitativa beräkningarna redovisas i resultatdelen i form av löpande text 
och tabeller.  
 
De erhållna uppgifterna överfördes till dataprogrammet SPSS (18.0 SPSS Inc Chicago). Nivån för 
statistisk signifikans sattes till p-värde <0.05, detta för att minimera risken för typ 1 fel då det skulle 
innebära att noll hypotesen förkastades på falska grunder (Hartman, 2004; Polit & Beck, 2008). 
Med denna signifikansnivå är risken att fel slutsats dras högst 5 % vid hypotesprövningen 
(Ejlertsson, 2003).  
 
Students-T test användes vid jämförelse mellan undersöknings- och jämförelsegruppen då 
kontinuerliga variabler undersöktes (Polit & Beck, 2008) och då det uppmätta värdet kunde sorteras 
i en intervall- eller kvotskala (Ejlertsson, 2003). Detta test användes då normalfördelning rådde som 
vid beräkning av ålder, antal vårddagar, antal kateterdagar, antal feberdagar och timmar till 
operation.  
 
Det icke parametriska Chi två-testet användes i de beräkningar där materialet inte hade 
normalfördelning eller då uppgifterna var sorterade enligt nominal- och ordinalskala (Ejlertsson, 
2003). Chi två-test ansågs vara lämpligt då storleken på urvalsgrupperna var över 30 (Ejlertsson, 
2003; Perera, Heneghan & Badenoch, 2009; Polit & Beck, 2008). Chi två-testet används för att 
bestämma om skillnader i proportioner emellan två grupper beror på slumpen eller om det är en 
effekt av vidtagna åtgärder (Polit & Beck, 2008).  
 
För att kontrollera om det fanns något samband mellan de olika variablerna utfördes 
korrelationsanalys med Spearmans rho, detta test är användbart även om materialet inte är 
normalfördelat (Perera, Heneghan & Badenoch, 2008). Spearmans rho visar på sambandet mellan 
variabler mätta på ordinalskala (Polit & Beck, 2008).  
 
Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden är gjorda enligt Helsingforsdeklarationen (Codex, 2010). I denna deklaration 
påtalas att interventioner ska evalueras avseende säkerhet, genomslagskraft, verkan, tillgänglighet 
och kvalitet (ibid.). Med utgångspunkt omvårdnadsforskningens grundläggande etiska principer har 
en etisk egenreflektion också utförts (Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden, 1983). 
Här framhålls vikten av autonomi, att göra gott, att inte skada och vikten av rättvisa (ibid.).  
 
Innan granskning av journaler påbörjades inhämtades tillstånd för journalgranskning på 
ortopedkliniken från klinikens verksamhetschef (Bilaga 3). Därefter gjordes en ansökan till 
Etikkommittén Sydost om tillåtelse att göra en journalgranskning, ansökan bifölls (Dnr EPK 62-
2011). Då studien faller inom ramen för uppföljning och utvärdering har inget godkännande från 
patienterna inhämtats (Nymark, 2007). 
  
De personuppgifter som har framkommit under arbetet har skyddats i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204). Uppgifter som innehåller journal- eller personuppgifter har 
behandlats konfidentiellt och arkiverats under arbetets gång i låst skåp vid Blekinge Sjukhuset. Allt 
material har behandlats med respekt för den enskilde individen. Efter avslutad studie kommer alla 
anteckningar med personuppgifter att destrueras.  
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Då studien varit retrospektiv har det inte funnits någon risk för att de patienter som ingått i studien 
hamnat i någon form av beroendeställning gentemot författaren till denna studie eller till övrig 
vårdpersonal de kommit i kontakt med under vårdtillfället. 
 
RESULTAT 
Nedanstående resultat är en redovisning av 99 ortopedkirurgiska journaler som granskades i 
februari 2011. 
  
Åldersfördelningen (Tabell 1) i undersökningsgruppen och jämförelsegruppen var likvärdig. Inte 
heller ASA-klassificeringen utmärkte sig i de två olika grupperna. De flesta patienterna sorterade 
under ASA-klass 2 eller 3 (95,1 %). Fler patienter i undersökningsgruppen bodde i eget boende 
(Tabell 1) jämfört med jämförelsegruppen, det var dock inte någon signifikant skillnad emellan 
grupperna. 
  
Tabell 1. Beskrivning av jämförelse- och kontrollgrupp 
 Undersöknings grupp  

n= 50 
Jämförelse grupp 
 n= 49 

p-värde 

Ålder (mean) 
     SD 

83,08 
6,86 

83,94 
7,39 

,55 

Boende (n) 
     Eget 
     Särskilt 

 
38 
12 

 
31 
18 

 
,168 

ASA (n) 
     1 
     2 
     3 
     4 

 
0 
27 
18 
2 
 

 
1 
23 
10 
1 

 
,526 

I ovanstående demografiska uppgifter finns inget internbortfall bortsett från ASA-klassificeringen där information 
saknades i sammanlagt 17 journaler (17,2 %). Statistisk analys är gjord med Student-T (ålder) och Chi två (boende och 
ASA). 
 
Operationsmetoderna (Tabell 2) var i stort sett lika i de två grupperna och den mest förkommande 
operationen var Halvendoplastik följt av DHS.  
 
Tabell 2. Operationsmetoder 
Operationsmetod Undersöknings grupp  

n= 50 
Jämförelse grupp 
 n= 49 

 

     LIH (n) 
 

6 10  

     DHS (n) 
 

13 
 

20  
 

     Halvendoplastik (n)              21 13  

     Gammaspik (n) 10 6  

I ovanstående uppgifter finns inget bortfall att redovisa.  
 
Medelväntetiden till operation var i undersökningsgruppen 18,0 timmar (SD 7,94), och i 
jämförelsegruppen var motsvarande siffra 21,5 timmar (SD 12,37).  
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I dessa grupper var det ett internt bortfall, om 30 stycken i undersökningsgruppen och 18 stycken i 
jämförelsegruppen. Bortfallet berodde på att dessa uppgifter inte var korrekt ifyllda eller att 
dokumenten inte var inskannade i patientjournalen då det gjordes vid en annan klinik. 
 
I undersökningsgruppen erhöll 59,2 % av patienterna KAD och i jämförelsegruppen fick 91,7 % av 
patienterna KAD (Tabell 3), här var skillnaden signifikant. Antalet dagar med kateter skilde sig 
också åt i de olika grupperna. I undersökningsgruppen hade patienterna färre dagar med kateter. 
Värdet var dock inte signifikant.  
 
 
Tabell 3. KAD 
 Undersöknings grupp  

n= 50 
Jämförelse grupp 
 n= 49 

p-värde 

KAD (n) 29 44 ,001 
 

Dagar med KAD  
(mean) 
     SD 

2,59 
 
4,04 

3,95 
 
3,08 

,086 
 

Blåstappning (n) 11 
 

2 
 

 

Ingen åtgärd (n) 9 2  

I ovanstående uppgifter finns ett internt bortfall på en person i vardera grupp. Statistisk analys är gjord med Chi två 
(KAD) och Student-T (kateterdagar). 
 
Fler urinodlingar utfördes i undersökningsgruppen (Tabell 4). Förekomsten av urinvägsinfektioner 
var också högre i denna grupp. I undersökningsgruppen fick 38,7% av personerna antibiotika, varav 
26,5 % kodades som bredspektrum- och 12,2 % som smalspektrumantibiotika. I jämförelsegruppen 
fick totalt 26,5% av patienterna antibiotika, varav 20,4 % kodades som bredspektrum- och 6,1 % 
som smalspektrumantibiotika. Skillnaderna i administrering av antibiotika mellan undersöknings- 
och kontrollgrupp visade ingen signifikans.  
 
Av de 13 patienter som registrerades med urinvägsinfektion i undersökningsgruppen hade 10 haft 
KAD eller blivit blåstappade. Tre kvinnor av dessa 13 hade urinvägsinfektion utan att varken haft 
KAD eller blivit blåstappade. I jämförelsegruppen hade alla patienter med urinvägsinfektion haft 
kateter. 
 
Förekomsten av oro i undersökningsgrupp och jämförelsegrupp var likvärdig (p = 0,42). I båda 
grupperna påvisades en ökning av oron hos 43,3 % av alla de patienter som opererades för en 
höftfraktur. Inget samband kunde ses mellan ökad oro och urinvägsinfektion. Fem patienter av de 
16 i undersöknings- och jämförelsegrupp som registrerades ha urinvägsinfektion uppvisade ökad 
oro (32 %). Inte heller syntes något samband mellan feber och urinvägsinfektion (p= 0,077). Utav 
de patienter som hade urinvägsinfektion var 87,5 % feberfria (p = 0,016). 
 
Det var signifikanta skillnader i antalet vårddagar (p = 0,017) mellan undersökning- och 
kontrollgrupp. Undersökningsgruppen uppvisade ett medelvärde på 12,92 (SD 4,92) vårddagar 
jämfört med 10,57 (SD 4,65) i jämförelsegruppen 
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Tabell 4. Frekvens av urinvägsinfektion, antibiotika och feber. 
 Undersöknings grupp  

n= 50 
Jämförelsegrupp           p-värde 
n= 49                                   

Urinodling (n) 
 

16 6                                   ,018 

Utfall urinodling 
      Pos 
      Neg 

 
13 
3 

                                
4                                    ,467 
2 

Antibiotika (n)   
     Ingen 
     Smal 
     Bred            

 
30 
6 
13 

 
36  
3 
10                                 ,380 

Feber (n) 23 16                                 ,128 

Urinvägsinfektion (n) 13 3                                   ,007 

Ett internt bortfall i undersökningsgruppen angående antibiotika. Beräkningarna i ovanstående tabell är gjorda med Chi-
två test. 
 
Mellan könen var det inga signifikanta skillnader bortsett från de frågor som rörde 
urinvägsinfektioner. Fler kvinnor uppvisade urinvägsinfektion (p = 0,032, Chi två) och fler 
urinodlingar gjordes på kvinnor. Kvinnors urinodlingar gav oftare positivt utslag än männens 
odlingar (p=0,021). Kvinnorna var något äldre (mean= 84,88 SD 6,75) än männen (mean= 82,14 
SD 7,27) när jämförelsegrupp och undersökningsgrupp slogs samman (p= 0,059).  
 
Utöver ovan beskrivna resultat noterades att flera ur de båda patientgrupperna fick behandling för 
andra komplikationer, till exempel drabbades 11 av 99 av sårinfektion, 9 patienter av 99 fick 
lunginflammation och fyra stycken av 99 behandlades för en svampinfektion i munnen. Totalt 63 
komplikationer registreras vid granskningen (exklusive ökad oro), en patient kunde vara registrerad 
för mer än en komplikation (till exempel pneumoni och sårinfektion). Då journalgranskningen 
gjordes i februari 2011 hade totalt 29 av 99 patienter avlidit sedan 2010-09-01.  
 
Med anledning av de framkomna resultaten i denna undersökning förkastas noll hypotesen. Det 
finns skillnader i förekomst av urinvägsinfektion mellan undersöknings- och jämförelsegrupp efter 
införande av nya vårdrutiner för patienter över 65 år med höftfraktur.   
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att undersöka om nya omvårdnadsrutiner har bidragit till att minska 
antalet kvarsittande katetrar och urinvägsinfektioner hos patienter med höftfrakturer är en 
kvantitativ analysmetod adekvat.  Högsta graden av evidens inom kvantitativ forskning anses en 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) ha, då effekt av åtgärd ska påvisas (Polit & Beck, 2008; 
Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Anledningen till det är att de har stor tillförlitlighet (ibid.). En 
sådan studie var inte möjlig att genomföra. Denna studie har karaktären av en retrospektiv fall-
kontrollstudie där samband mellan ändrade vårdrutiner och förekomst av kvarsittande kateter samt 
utveckling av urinvägsinfektion kontrolleras. Denna typ av studier är svagare och det är större risk 
för bias, men i interventioner som rör omvårdnad är det många gånger de enda som finns menar Di 
Censo, Guyatt och Ciliska (2005). I en fall-kontroll studie är det viktigt att undersökningsgrupp och 
jämförelsegrupp är så snarlika som möjligt bortsett från det som ska undersökas. I denna studie har 
hänsyn tagits till detta vid urvalsprocessen. Undersökningsgrupp och jämförelsegrupp är lika i ålder, 
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kön, ASA-klass och boende. Journalerna är granskade från och med september månad med ett års 
mellanrum, detta för att minska risken för bias. Årstidsrelaterad halka har därför inte påverkat mer i 
någon grupp. De nya omvårdnadsrutinerna hade varit i bruk under ett halvår innan 
undersökningsgruppen valdes ut för att vårdpersonalen skulle vara förtrogen med rutinerna när 
undersökningsgruppens journaler valdes ut för granskning.  
 
En styrka med den design som valdes är att en och samma person gjorde alla 
journalgranskningarna, detta innebär att alla journaler har lästs och analyserats på samma sätt, det 
har funnits kontinuitet i granskningen. Validiteten stärks, det vill säga det som ska undersökas har 
undersökts på ett korrekt och likartat sätt igenom hela studien. Även reliabiliteten stärks då 
pålitligheten i det som undersöks ökar i och med att samma person utfört all journalgranskning. 
Eventuella fel har om det förkommit i sådana fall gjorts konsekvent genom hela gransknings och 
analysprocessen. Önskvärt hade varit om två forskare oberoende av varandra granskat samma 
journaler och uppnått samma resultat. Ett sådant förfarande hade stärkt studien ytterligare menar 
DiCenso, Guyatt och Ciliska (2005). Tyvärr var det inte möjligt att göra detta i denna 
journalgranskning. 
 
Vissa variabler i studien har ett större internt bortfall än andra, det beror delvis på att 
dokumentationen inte gjorts på ett enhetligt sätt i journalerna. I en del journaler har vissa uppgifter 
saknats helt. Speciellt stort är bortfallet i de journalhandlingar som hanterats av annan klinik som 
till exempel anestesijournalen och akutjournalen till skillnad från ortopedklinikens 
journalhandlingar. Det finns även skillnader i dokumentering inom den egna kliniken men här kan 
dock skönjas en tendens till en mer enhetlig modell i de sist granskade journalerna i 
undersökningsgruppen. Nymark (2007) skriver att patientjournalen tjänar flera syften, bland annat 
är den ett instrument för utvärdering, kvalitetssäkring och uppföljning av åtgärder. För att detta ska 
vara möjligt måste vårdpersonalen ha enhetliga rutiner som gör att aktuella uppgifter i journalen 
hittas på ett enkelt sätt. Då journalföring brister är det svårt att dra korrekta slutsatser och 
utvärdering av interventioner försvåras, det finns även risk för att validiteten och reliabiliteten 
minskar i de resultat som framkommer. Bristfällig dokumentering innebär också en ökad risk för 
den enskilde patienten då värdefull information kan gå förlorad. Uppföljning och patientsäkerhet 
kräver en enhetlig nationell användning av termer, begrepp och klassifikation står det i en skrivelse 
från Socialdepartementet (2005). Något som också påverkade det interna bortfallet i denna studie 
var att vissa journaler inte hade blivit inskannade i patientjournalen utan fortfarande bestod av 
pappersjournal. Detta gällde framför allt jämförelsegruppens journaler. Inom denna grupp finns det 
därför också ett relativt stort intern bortfall på vissa frågor. En samlad journalföring med alla 
dokument på ett ställe är också en förutsättning för att journalgranskningsstudier ska gå att 
genomföra på ett trovärdigt och smidigt sätt.  
 
Då denna studies syfte var att undersöka i hur stor omfattning katetersättning hade minskat efter 
introduktion av de nya vårdrutinerna gjordes urvalsprocessen av undersökningsgruppen på samma 
sätt som i jämförelsegruppen. På så vis gjordes en bild av hur stort behovet av KAD är. Med denna 
design har det inte varit möjligt att se om det var någon enskild åtgärd som orsakade ökningen av 
urinvägsinfektioner. Materialet är dock representativt för denna patientgrupp och visar på att det 
förmodligen inte helt går att upphöra med att sätta KAD. Hade syftet med studien varit att 
undersöka hur mycket KAD jämfört med blåstappning påverkade förekomsten av 
urinvägsinfektioner hade inklusions- och exklusionskriterier samt kodning sett annorlunda ut.  
 
En svaghet med vald metod är att det inte har gått att skilja på de som hade en urinvägsinfektion 
redan vid ankomst till sjukhuset mot de som utvecklade bakterier i urinen under vårdtillfället. En 
del av de som utvecklade urinvägsinfektion kan ha haft asymtomatisk urinvägsinfektion redan vid 
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frakturtillfället eftersom det är relativt vanligt förekommande hos äldre (Moran, 2003; Wagenlehner, 
Naber & Weidner, 2005). För att veta hur stor omfattningen av asymtomatisk bakterieuri var hade 
det krävts att alla personer i undersöknings- och kontrollgrupp urinodlades då de kom till sjukhuset. 
Ett sådant förfarande kan vara av intresse för att generera kunskap om hur många 
urinvägsinfektioner som är vårdrelaterade. Det innebär att i denna studie ingår alla eventuella 
urinvägsinfektioner utan urskiljning oavsett om det är en vårdskada eller ej. Då denna studie var 
retrospektiv har inga urinodlingar gjorts innan symtomdebut från urinvägarna.  
 
I denna journalgranskning har endast uppgifter hämtats från den tid då patienterna vårdades vid 
ortopedkliniken för operation av sin höftfraktur. Något som dock syntes vid journalgenomgångarna 
var att urintester var gjorda efter vårdtillfället. Det framgick även att några ur patientgrupperna hade 
blivit insatta på läkemedel som tyder på en urinvägsinfektion strax efter det aktuella vårdtillfället 
både i undersöknings- och jämförelsegruppen. Det indikerar att fler urinvägsinfektioner hade 
uppmärksammats om studietiden hade förlängts till att gälla någon eller några veckor efter 
utskrivning från sjukhuset. Med förlängd studietid hade dessa personer kunnat detekteras. Det tyder 
även på att vårdrelaterad urinvägsinfektion kan vara mer frekvent än vad som framkommit i denna 
studie hos äldre personer med höftfraktur. 
 
De patienter som opererades med metoden totalprotes har exkluderats i denna studie. Anledningen 
till detta är att de är få, och vid denna operationsmetod sätts alltid KAD på grund av operationstid 
och vätskebehov. Om dessa patienter inkluderats ansågs risk finnas för snedfördelning av 
materialet. 
 
Antalet journaler som granskades valdes med utgångspunkt från att stickprovet skulle vara 
tillräckligt stort för att kunna utföra Chi två-test vid de statistiska beräkningarna (Ejlertsson, 2003).  
Så här i efterhand kan det tyckas att materialet var något litet då det är svårt att göra några power-
beräkningar på detta låga antal deltagare. Polit och Beck (2008) menar att detta är ett vanligt 
fenomen i många vårdvetenskapliga studier och att för små urvalsgrupper bidrar till att underminera 
validiteten i de slutsatser som dras i kvantitativa studier. Polit och Beck (2008) menar vidare att 
detta ofta är en av de svagaste länkarna i vårdvetenskaplig forskning och att det många gånger beror 
på tidsbrist, begränsade resurser och brist på informanter. Dessa tre faktorer gäller också för denna 
studie.  
 
Med den valda designen har det inte varit möjligt att få någon kännedom om patienternas 
upplevelser kring kateter och tömning av urinblåsan. För att få kunskap om upplevelser av det 
slaget hade en kvalitativ studiedesign varit mer korrekt. Diskussioner pågår inom 
omvårdnadsforskning vilken metod som är mest relevant och flera påtalar vinsterna med en blandad 
metod, kvantitativ och kvalitativ analys och att de kompletterar varandra (McEwen & Wills, 2007; 
Polit & Beck, 2008). En sådan design hade varit mer uttömmande i dessa frågor. Patientgruppen är 
dock väldigt skör, vilket möjligen skulle kunna göra det svårt att finna informanter som orkar delta i 
en undersökning. Samtidigt som dessa patienters skörhet gör det extra viktigt att vårdpersonal har 
kunskap om vilka behov och önskningar som kan finnas avseende blåstömning.  
 
Metoden är beskriven på ett sådant sätt att studien är reproducerbar. Det innebär att den kan ligga 
till grund för vidare utvecklingsarbeten inom samma område. Nya utvärderingar kan göras där 
resultaten kan jämföras med denna studies resultat.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visade på fler urinvägsinfektioner i undersökningsgruppen jämfört med 
jämförelsegruppen, det framgick även att vårdtiden hade ökat för patienterna i 
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undersökningsgruppen men att bruket av KAD hade minskat. Resultatet är ej i linje med tidigare 
forskning (Hommel, 2008; Johansson et al., 2002; Kamel, 2005; Pedersen et al., 2008; Rikshöft, 
2009). Det här resultatet tyder på att de nya vårdrutinerna har fått oönskade effekter och antalet 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner har ökat istället för att minska.  
 
I denna studie registrerades 13 urinvägsinfektioner för de 50 patienterna som ingick i 
undersökningsgruppen mot tre av 49 i jämförelsegruppen (p= 0,007). Detta är en tydlig ökning. Det 
finns flera tänkbara orsaker till denna ökning. Kända orsaker till utveckling av urinvägsinfektion 
inom vården är sängläge, då patienten inte förmår tömma blåsan och efter anestesi och bedövning 
(Socialstyrelsen, 2006; Sveriges kommuner och Landsting, 2008). Något som också ökar risken för 
en urinvägsinfektion är kön (kvinnor drabbas oftare än män) och ålder. Äldre drabbas i högre 
utsträckning (Moran, 2003; Wagenlehner, Naber & Weidner, 2005) än yngre. Det syntes också i 
denna studie då fler kvinnor än män drabbades av urinvägsinfektion (p = 0,032), och kvinnorna var 
även något äldre än männen (84,88 år mot 82,14). De ovan beskrivna anledningarna som kan 
förorsaka en urinvägsinfektion stämmer väl in på patienter med höftfraktur. En bidragande orsak till 
ökningen av urinvägsinfektioner som sågs i resultatet kan också vara att de framtagna rutinerna inte 
är tillräckligt väl underbyggda utan behöver preciseras mer. Patienter med höftfraktur är äldre och 
sköra, de riktlinjer som gäller för yngre patienter angående blåsmängd och tappningsintervall går 
förmodligen inte att överföra på denna patientgrupp. Det är svårt att hitta några exakta uppgifter i 
litteraturen om vid vilken mängd och hur ofta en blåstappning ska ske av en äldre person på 
sjukhus. Äldre personer får dock svårare att hålla större urinmängder och det finns många 
bakomliggande faktorer till detta (Kraus, Bavendam, Brake, & Griebling, 2010). Ett flertal av de 
patienter som blev blåstappade blev det dessutom mer än en gång. En blåstappning på en patient 
med höftfraktur är inte alltid lätt att genomföra då patienten många gånger har ont och är orolig. Det 
är därför rimligt att anta att helt steril metod (Vårdhandboken, 2011) inte alltid har kunnat 
genomföras. Det har troligtvis varit en svår situation både för patient och för personal. Studier har 
dock visat att tappning är att föredra framför KAD på patienter med höftfraktur (Baupre et al. 
2005b; Pedersen et al. 2008). I Pedersens at al. studie (2008) har gränsen för blåstappning satts vid 
300 ml eller mer i blåsan och KAD sattes efter två tappningar om patienterna fortfarande hade 
kvarstående urin. Rutinerna vid Blekinge Sjukhuset behöver förmodligen ses över ytterligare och 
preciseras mer. Ytterligare en möjlig orsak till ökningen av urinvägsinfektionerna i denna studies 
resultat, kan vara att vårdpersonalen blivit mer uppmärksam på patienternas urinvägar och hur de 
tömmer urinblåsan. Mycket fokus läggs idag inom vården på att undvika vårdrelaterade infektioner 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008; Socialstyrelsen 2006). Speciellt uppmärksammat har 
detta blivit i samband med att de nya vårdrutinerna introducerades. Det i sin tur kan ha inneburit att 
personalen har blivit mer observant på eventuella symtom, framförallt de specifika symtom (Moran, 
2003; Midthun, 2004) som äldre i samband med en urinvägsinfektion kan uppvisa. Fler urinodlingar 
är också gjorda i undersökningsgruppen än i jämförelsegruppen. Resultatet kan i så fall påverkas av 
att det upptäcktes fler infektioner i undersökningsgruppen än jämförelsegruppen på grund av att 
personalen blivit mer observant. 
 
Resultatet visar att endast 59,2 % i undersökningsgruppen mot 91,7 % i jämförelsegruppen har 
KAD efter att rutinerna ändrats (p= 0,001). Antal kateterdagar har alltså minskat något. Resultatet 
visade även att nio av 50 personer i undersökningsgruppen klarade att tömma sina urinvägar helt 
utan hjälp. Det i sin tur innebär att dessa patienter kan ha besparats en åtgärd som kan vara både 
obehaglig och kostsam. Dessa resultat borde ha lett till att antal urinvägsinfektioner minskat då en 
av fyra patienter som får kvarsittande kateter i mer än 2 till 10 dagar utvecklar bakterier i urinen 
(Goolsarran & Katz, 2002). Enligt Socialstyrelsen (2006) är KAD orsak till 90 % av alla 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner. I denna studie är det dock så att den grupp som hade färre 
katetrar, undersökningsgruppen har fått fler urinvägsinfektioner. Förmodligen är det flera olika 
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faktorer som påverkar detta resultatet och inte en isolerad faktor. Å andra sidan tyder resultatet ändå 
på att vården har blivit mer individanpassad och förhoppningsvis utgår från den enskilde patientens 
behov enligt vad som står i hälso och sjukvårdslagen (1982:763). Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är det gynnsamt med färre KAD då de är dyrare än att göra intermittenta tappningar 
(Niël-Weise & van den Broek, 2009) men det kan knappast uppvägas av fler urinvägsinfektioner. 
Samtidigt påtalar Niël-Weise och van den Broek (2009) i sin Cochrane review att det finns för få 
undersökningar gjorda på patienter som genomgår höftkirurgi för att kunna dra några slutsatser om 
KAD gör större skada än nytta. Kamel (2005) kunde inte heller finna något samband mellan 
utveckling av urinvägsinfektion och KAD i sin studie av patienter med höftfraktur.  
 
Personerna i undersökningsgruppen visade sig ha drygt två vårddagar mer än personerna i 
jämförelsegruppen (p = 0,017). En bidragande orsak till detta skulle ökningen av 
urinvägsinfektioner i undersökningsgruppen kunna vara då komplikationer i samband med 
höftfraktur visat sig öka vårdtiden (Hommel, Björkelund, Thorngren & Ulander, 2008). I denna 
studie är tyvärr inte de variablerna kontrollerade mot varandra. Samtidigt var det något fler i 
undersökningsgruppen som kom från eget boende, vilket också skulle kunna påverka antal 
vårddagar. Cirka 50 % av alla patienter med höftfraktur i Sverige kommer till ett 
konvalescentboende efter att de är färdigbehandlade på ortopedkirurgisk avdelning (Rikshöft, 
2009). I en undersökning av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (2008) där 
förekomsten av utskrivningsklara patienter inom den somatiska vården inventerats, framkommer att 
var femte vårdplats beläggs av en utskrivningsklar patient som väntar på fortsatt vård oftast då 
korttidsboende. Det är därför rimligt att anta att vissa av de vårddagar som redovisas för 
undersökningsgruppen härrör sig från såväl utskrivningsklara patienter som väntar på plats vid ett 
sekundärt boende, och patienter som drabbats av en urinvägsinfektion.  
 
Något som också framkommer i studiens resultat är att många äldre blir mer oroliga i samband med 
vårdtillfället (43 %). I detta arbete kunde inget samband mellan oro och urinvägsinfektion ses 
(Kamel, 2005; Moran, 2003). Vad som däremot framkommit i en studie av Björkelund, Hommel, 
Thorngren, Lundberg och Larsson (2011) är att låg syrgasmättnad i blodet och fasta över 12 timmar 
ökar risken för postoperativ förvirring. Fastetiden för personerna i denna studie vet vi inget om, 
men det är rimligt att anta att många av dem har en fastetid som överstiger 12 timmar, beroende på 
att medelväntetiden till operation ligger på cirka 20 timmar. Under denna period av väntan är 
patienterna oftast fastande med endast intravenös vätskeersättning. Vid journalgranskningen 
framkom att personalen var observant på nytillkommen oro hos patienterna. Personalen förde även 
ett resonemang i patientjournalen om tänkbara orsaker som till varför patienterna var mer oroliga.  
Smärta och problem med magen (förstoppning) angavs många gånger som en tänkbar orsak till 
ökad oro. Kommentarer om att patienterna varit fastande en längre tid förekom aldrig i 
journalanteckningarna. Det här är intressant och här finns utrymme för förbättrade vårdrutiner. 
  
Denna studies resultat tydliggör vikten av att utvärdera nya vårdrutiner. En återkoppling av 
resultatet i detta arbete till vårdpersonal är också viktig för att stödja, hjälpa och motivera personal 
att följa de tagna vårdrutinerna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Resultatet i denna studie kan 
förhoppningsvis också stimulera till fortsatta förbättringsarbeten. 
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KONKLUSION 
 
De nya omvårdnadsrutinerna har inneburit att fler fall av urinvägsinfektion uppmärksammats. En 
bidragande orsak kan vara att de utarbetade standarderna inte var tillräckligt tydliga. En annan orsak 
kan vara att personalen är mer observant på urinvägsinfektioner och därmed upptäcker fler fall än 
tidigare. Resultatet visar att rutinerna för denna patientgrupp behöver ses över och förtydligas 
ytterligare.  
 
Personer med höftfraktur är en utsatt patientgrupp och de drabbas av många komplikationer. Många 
av de urinvägsinfektioner som patienterna drabbades av sorterar med all säkerhet under begreppet 
vårdskada och borde ha kunnat undvikas. Patienter med höftfraktur är ofta äldre och sköra och de 
kan inte alltid redogöra för hur de mår eller känner. Symtomen på urinvägsinfektion är dessutom 
många gånger mer vaga hos äldre. Det är därför extra viktigt att vårdpersonalen kan uppmärksamma 
förändringar i patientens tillstånd som skulle kunna tyda på en infektion och att de arbetar efter ett 
evidensbaserat förhållningsätt. Personalen bör också ha ett etiskt och holistiskt tänkande gentemot 
denna patientgrupp. 
 
Resultatet av denna studie visar också på vikten av att göra utvärderingsstudier, och att förstå och 
analysera de framkomna resultaten. Ytterligare utvärderingsstudier för denna patientgrupp är 
nödvändigt och gärna då i kombination med en kvalitativ analysmetod vilken skulle ge värdefull 
information om hur personerna upplever sin situation avseende urinvägarna.  
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Bilaga 1.  ASA-Klasser 
  
 
ASA- klasser (uppgifterna är hämtade från Sveriges anestesiologers förenings sida) 
(http://www.sfai.se/files/Anestesi-060920.pdf ) 
 

ASA är en förkortning av American Society of Anesthesiologists 

 
 
ASA klassificering är anestesiologens bedömning av en patients allmänna hälsa innan operation. 
Ålder eller typ av ingrepp påverkar inte ASA-klasstillhörighet. I denna indelning finns 6 klasser. 
ASA – klass ska anges på anestesijournalen. 
  
Klass 1- Frisk patient 
Klass 2- Patient med lindrigt sjukdomstillstånd 
Klass 3- Patient med allvarligt sjukdomstillstånd 
Klass 4- Patient med potentiellt livshotande sjukdomstillstånd 
Klass 5- Moribund patient inför ett möjligt livräddande ingrepp 
Klass 6- Organdonator med total hjärninfarkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfai.se/files/Anestesi-060920.pdf
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Bilaga 2. Kodförteckning 
  
 
Boende 

1. Eget boende, oavsett insats från hemtjänst eller inte. 
2. Särskilt boende, alla former av kommunala boende; korttidsboende, demensboende etc. 

ASA 
1. 
2. 
3. 
4. 

Operationer  
1. LIH 
2. DHS 
3. Halvendoplastik 
4. Gammaspikning 

 
Kateter 

0. Ingen kateter 
1. Kvarsittande kateter 
2. Intermittent urinvägstappning 

Feber 
0. ingen förhöjd temperatur 
1. 38° C eller däröver. 

 
Antibiotika 

0. Ingen antibiotika 
1. Antibiotika riktad specifikt till urinvägarna som till exempel Furadantin® och Selexid®   
2. Antibiotika ej specifikt riktad mot urinvägarna; Bredspektrumantibiotika typ Claforan® eller 

Heracillin® mot sårinfektion och kombinerad antibiotikaterapi där mer än ett preparat ges. 
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Bilaga 3. Samtycke från verksamhetschefen 
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