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Catheter-associated urinary tract infections –absence of effective preventions. A 

systematic review.  

 

Suzana Johansson 

 

ABSTRACT 
Background: Urinary tract infections caused by indwelling urinary catheters causes 
unneccesay suffering among those it affects.  These infections are also financially straining on 
the health care services.  It is therefore of importance to gain knowledge about which 
evidence based preventive interventions that have the possibility to reduce the risk for 
bacteriuria and urinary tract infections among patients with indwelling urinary catheters. 
Aim: This study aimed to compile available knowledge concerning i) if silver alloy catheters 
does reduce bacteriuria in this patient group, ii) if aseptic catheterization does reduce 
bacteriuria in this patientgroup, iii) which routines for changing the urinary drainage bag 
reduces the risk of bacteriuria, iv) which routine genital hygenic care reduces the risk of 
bacteriuria? Method: Litterature was searched for in the data bases Cinahl, Medline and The 
Cochrane Library using the data bases’ thesaurius combined with OR/AND. Fourteen 
Randomised Controlled Trials (RCT) were included and reviewed using the Consort 
Statement checklist for Non Pharmacological RCT’s. Cohen’s Kappa showed a high 
concensus between the two reviewers (0, 85 - 0, 89).  Meta-analysis was conducted when ever 
possible. Result: There are insufficient evidens that silver alloy catheters reduces the risk for 
bacteriuria when used ≤ 6 days. There is no evidences that aseptic catheterization or that the 
use of daily antibacterial cleansing agent reduces rates of bacteriuria. No RCT evaluating 
routines changing the urinary drainage bag was found. Conclusion: The results appear to 
suggest that the best preventive intervention to reduce the risk for catheter associated 
bacteriuria is to clean the meatus daily with soap and water. There is not enough 
scientific evidence to give anyother recommendations in this field. Further research is 
therefore recommended to find evidence of which preventive interventions can be 
recommended to reduce the risk for catheter associated urinary tract infections. 
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Kateterrelaterade urinvägsinfektioner – effektiva preventioner.  En 

litteratursammanställning 

 

Suzana Johansson 

 

SAMMANFATTING 
Bakgrund: Kateterrelaterade urinvägsinfektioner kan resultera i ett ökat patientlidande och är 
ekonomiskt belastande för sjukvården. Därför bör evidensbaserade preventiva åtgärder 
prioriteras för att minska risken för denna vårdrelaterade infektion. Syfte: Denna studie 
syftade till att sammanställa befintlig vetenskaplig kunskap om vilka preventiva åtgärder som 
kan minimera risken för bakteriuri och/eller urinvägsinfektion i samband med 
kateterbehandling. Frågorna som ställdes till litteraturen var: i) reducerar silverbelagda 
urinkatetrar förekomsten av bakteriuri hos patienter som behandlas med urinkateter, ii) 
reducerar steril insättning av urinkateter risken för bakteriuri, iii) vilka rutiner kring byte av 
urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri, iv) vilka rutiner kring underlivshygien hos 
kateterbehandlade patienter minskar risken för bakteriuri? Metod: Litteratursökningen 
genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och The Cochrane Library. Vid sökningen 
användes databasernas specifika söktermer i kombination med de Booleska söktermerna 
OR/AND. Fjorton randomiserade kontrollerade studier (RCT) inkluderades och granskades av 
två granskare. Vid studiegranskningen användes the Consort Statement checklista för Icke-
farmakologiska RCT-studier. Cohens Kappa visade en hög samstämmighet mellan granskarna 
(0,85 - 0,89) I de fall möljighet fanns, sammanställdes resultatet i meta-analyser. Resultat: 
Evidensen för att silverlegerade urinkatetrar skulle reducera risken för bakteriuri vid 
behandling ≤ 6 dagar är i nuläget otillräcklig. Det finns inte heller någon evidens för att 
varken steril kateterisering eller att daglig underlivstvätt med antibakteriella medel skulle 
reducera risken för bakteriuri. Ingen RCT-studie som studerade olika rutiner vid byte av 
urinupsamlingspåse stod att finna. Slutsats: Resultatet tyder på att det bästa sättet att minska 
risken för kateterrelaterad bakteriuri är att tvätta underlivet dagligen med tvål och vatten. I 
övriga frågor anses det inte finnas tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge några 
rekommendationer. Ytterligare forskning rörande alla frågeställningar förordas därför. Detta 
för att finna vilka preventiva åtgärder för att minska risken för kateterrelaterade 
urinvägsinfektioner som bör rekommenderas. 
 
SÖKORD: Bakteriuria, Kateterrelaterad, Prevention, Urinvägsinfektion, Vårdrutin  
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INTRODUKTION 

Kateterrelaterade urinvägsinfektioner svarar idag för 90 procent av alla vårdrelaterade 

infektioner (Burman, 2006; Saints & Lipsky,  1999) och är alltså den vanligast förekommande 

vårdrelaterade infektionen inom både primär och sekundär vård (Warren, 2001). 

Vårdrelaterade infektioner orsakar ett stort patientlidande och kan leda till en ökad dödlighet 

(Klevens, Edwards & Richards et al., 2007). Enbart i Sverige beräknas 600 patienter årligen 

avlida till följd av kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Utöver detta genererar dessa 

infektioner uppemot 125 000 extra vårddygn per år (Burman, 2006; Socialstyrelsen, 2008; 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Omvårdnaden samt hanteringen av 

urinvägskatetrar tillhör sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2005). Således är det 

av vikt att sjuksköterskan har relevanta kunskaper om lämpliga och effektiva preventiva 

åtgärder för att förhindra uppkomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner.  Omvårdnaden 

och hanteringen av kvarvarande urinvägskatetrar bör ta sin utgångspunkt från tillgänglig 

kunskap. Detta arbete syftar därför till att systematiskt sammanställa befintlig vetenskaplig 

kunskap om hur kvarvarande urinkatetrar lämpligast bör hanteras för att förhindra bakteriuri 

samt motverka urinvägsinfektioner.  

 

 

BAKGRUND 

Den vanligaste orsaken till patientskador i vården är skador på inre organ i samband med 

operation, följt av vårdrelaterade infektioner. En nationell studie visar att över 100 000 

människor skadas årligen i vården, 10 000 får bestående men, och upp emot 3000 människor 

avlider på grund av de vårdrelaterade skador de har erhållit. Omräknat i vårddygn genererar 

vårdskadorna 630 000 extra vårddagar vilket motsvarar nästan tio procent av alla vårddygn i 

Sverige inom den somatiska sjukhusvården under ett år (Socialstyrelsen, 2008). Studier visar 

att fördelningen av vårdrelaterade infektioner tycks vara jämförbar i länder med likartad 

samhällsekonomi och likartad medicinsk utveckling (Lundholm, 2006). Lundholm (2006) 

menar vidare att de vanligaste vårdrelaterade infektionerna (i storleksordning) är; 

urinvägsinfektioner, pneumonier och postoperativa sårinfektioner. Kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner är med andra ord ett globalt hälso- och ekonomiskt problem. Siffror från 

USA understryker detta då 13 000 patienter avled under år 2002 till följd av kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner (Klevens et al., 2007).  Preventiva åtgärder torde därför vara av vikt för 
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att reducera det patientlidande som kan uppkomma i samband med behandling med 

kvarvarande urinkateter.  

 

Kvarvarande urinkatetrar 

Flera behandlingar och sjukdomstillstånd kräver kateterbehandling (Hedelin, 2004) däribland 

miktionsstörningar, även kallade LUTS (Lower urinary tract symtoms). Dessa störningar är 

vanligt förekommande och tenderar att öka med stigande ålder. LUTS är ett samlingsbegrepp 

för både urininkontinens (oförmåga att hålla tillbaka urinträngningen) och för urinretention 

(oförmåga att fullständigt tömma urinblåsan). Båda dessa störningar leder ofta till, en mer 

eller mindre långvarig, kateterbehandling (Warren, 2001; Hansson & Wikström, 2005). Den 

stora risken för komplikationer innebär dock att kateterbehandling endast bör användas under 

strikta indikationer. Vilka dessa indikationer bör vara ter sig dock problematiskt då resultatet 

av forskningen kring korrekta indikationer för kateterbehandling skiljer sig åt.  Hansson och 

Wikström (2005) anser att lämpliga indikationer för kateterbehandling är i) påvisad 

urinretention (>250ml kvarstående urin i urinblåsan), ii) medvetslös eller medvetandesänkt 

patient, samt iii) allvarliga trauman. Burman (2006) däremot menar att urininkontinens, 

operation, stora mängder residualurin (oförmåga att fullständigt tömma urinblåsan), svår 

sjukdom och intensiv diuretikaterapi inte är lämpliga indikationer för kateterbehandling. 

Burman (2006) rekommenderar istället intermittent kateterisering (tillfällig kateterisering av 

blåsan), en behandlingsform som anses resultera i färre urinvägsinfektioner. En förklaring till 

diskrepansen torde kunna ligga i att en behandling med kvarvarande urinkateter oftast syftar 

till att kunna övervaka patientens tillstånd på ett så optimalt och säkert sätt som möjligt 

(Hamberger & Haglund, 2002; Marklew, 2004), samtidigt som antalet kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner bör motverkas (Burman, 2006). Genom att avveckla katetern så snart det 

är medicinskt möjligt kan båda dessa intentioner eventuellt bistås (Warren, 2001; Hedelin, 

2004). Trots tillgänglig kunskap är överbehandling med kvarvarande urinkatetrar fortfarande 

ett vanligt förekommande dilemma (Stanbury, Sloss och Allison, 2008), vilket även Warren 

(2001) antyder då han pekar på att vanliga indikationer för kateterbehandling inom hälso- och 

sjukvården är operation, urinmätning, urinretention och urininkontinens. Patienterna som 

berörs av ovan gagnas av behandlingen, men de riskerar även komplikationer i form av; 

förträngningar och skador i urinröret, uttänjd urinblåsa vid förträngning i katetern, samt 

urinvägsinfektion till följd av bakteriuri (Marklew, 2004).  
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Bakteriuri och kateterrelaterade urinvägsinfektionen 

Vad är det då i behandlingen med kvarvarande urinkatetrar som kan leda till en hög grad av 

urinvägsinfektioner? Via kateterns lumen och utmed dess utsida kan bakterier vandra från det 

högt koloniserade perinealområdet till den normalt sterila urinblåsan (Hedelin, 2004; Trautner 

& Darouiche, 2004). Det slemlager, så kallad biofilm, som bakterierna själva bildar på 

kateterns ytskikt, ger bakterierna en optimal tillväxtmiljö. Biofilmen skyddar även bakterierna 

emot kroppens eget immunförsvar samt emot antibiotikabehandling, vilket försvårar 

behandlingen (Hedelin, 2004). Förekomst av bakterier i urinen kallas bakteriuri, men 

definitionen på bakteriuri skiljer sig åt mellan olika studier, från > 102 till > 105 CFU (Colony-

forming units)/ml urin (Saints & Lipsky, 1999). Av denna anledning torde det vara svårt att 

fastställa den sanna prevalensen av problemet. Diskrepansen borde även kunna försvåra 

utvärderingen av olika interventioner. Dock anser Socialstyrelsen (2006) att även så små 

mängder som 102 CFU/ml urin bör kunna anses som signifikant bakteriuri då även låga 

bakterienivåer i urinen hos katetriserade patienter kan öka till > 104 CFU/ml urin inom några 

få dagar, såvida patienten inte står under antibiotikabehandling (Stark & Maki, 1984). Warren 

(2001) och Burman (2006) anser att risken för bakteriuri ökar med upp till 10 procent för 

varje kateterdygn och de menar även att alla kateterbehandlade patienter utvecklar bakteriuri 

inom 10-30 dagar. För att en urinvägsinfektion ska diagnostiseras krävs förekomst av 

bakterier i urinen samt närvaro av ett eller flera symtom; smärta/obehag från nedre delen av 

buken eller från flank, illamående, kräkning och/eller feber (Saint & Lipsky, 1999; 

Socialstyrelsen, 2006). De flesta episoder av kateterrelaterad bakteriuri förblir dock utan 

symptom, men på grund av det stora antalet kateterbehandlade patienter beror upp emot 15 

procent av alla vårdrelaterade bakteriemier (förekomst av bakterier i blodet) på 

kateterrelaterade urinvägsinfektioner (Warren, 2001). Då bakteriuri och urinvägsinfektion till 

följd av urinkatetrar följaktligen kan orsaka stort patientlidande är preventivt arbete för att 

reducera komplikationsrisken av stort värde.  

 

Sjuksköterskans roll vid skötsel av urinkatetrar och preventivt arbetet 

Katetrisering av urinblåsan och avveckling av kateterbehandling får endast utföras efter en 

läkarordination, och katetrisering samt kateterskötsel tillhör sjuksköterskans ansvarsområden.     

Det ingår dessutom i sjuksköterskans yrkesansvar att motverka komplikationer i samband 

med vård och behandling. Utöver detta skall sjuksköterskan även bedriva vård och omsorg 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (Lag [1998:531, 2kap 1§] om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område). Preventivt arbete för att reducera antalet kateterrelaterade 
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urinvägsinfektioner har i vissa studier visat sig vara verkningsfullt. Bland annat Harbarth, Sax 

och Gastmeier (2003) fann att antalet kateterrelaterade urinvägsinfektioner hos vuxna 

patienter som vårdats vid en intensivvårdsenhet, kunde reduceras med uppemot 56 procent 

enbart genom att sjukvårdspersonalen arbetade preventivt. De menar vidare att en av de 

främsta metoderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner, och däribland 

kateterrelaterade urinvägsinfektioner, är att införa ett systematiskt vårdhygieniskt arbete 

(Harbarth et al., 2003). Annan forskning har visat att blås- och kateterspolning med 

antibakteriella medel är verkningslösa metoder för att förhindra bakteriuri, varför dessa 

metoder numera inte längre rekommenderas (Warren, 2001; Trautner, 2004). Warren (2001) 

rekommenderar istället så kallade slutna katetersystem (closed catheter system), dessa har 

använts sedan 60-talet, och har visat sig kunna fördröja uppkomsten av bakteriuri från fyra 

dagar till uppemot 30 dagar i jämförelse med öppna katetersystem. Trots att det saknas 

välgjorda kontrollerade studier, där slutna och öppna katetersystem jämförts, har det slutna 

systemet införts som standard vid kateterbehandling (Warren, 2001). Andra effektfulla 

åtgärder som visat sig minska kateterrelaterade urinvägsinfektioner är i) personalutbildning, 

ii) fortlöpande registrering och återkoppling av kateterrelaterade urinvägsinfektioner, iii) 

granskning av kateterindikationer och snabb avveckling, samt iiii) uppmärksamhet på 

tekniken kring hanteringen av urinkatetrar (Wilson, Wilde & Webb, et al., 2009). En studie 

med kvalitativ metod som undersökte sjuksköterskans syn på preventivt arbete i syfte att 

reducera kateterassocierade urinvägsinfektioner visade att sjuksköterskan ofta känner 

maktlöshet, då den vård och omvårdnad som ges i samband med kateterbehandling ofta inte 

stämmer överens med de kunskaper om kateterbehandlingens komplikationsrisker som 

sjuksköterskorna menar att de har (Bridger, 1997). Forskningen inom kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner är dessvärre inte helt samstämmig. Detta faktum underlättar inte 

sjuksköterskans möjlighet då det gäller att kunna erbjuda optimal vård till patienter som 

behandlas med kvarvarande urinkateter. Därutöver försvårar, enligt Bridger (1997), 

sjuksköterskans tidsbrist möjligheten till uppdatering av kunskaperna. Detta torde vara en av 

anledningarna till att i stort sett alla vårdgivare använder sig av riktlinjer för vård- och 

omvårdnadsrutiner. Dessa bör vara baserade på vetenskap och beprövad kunskap, och 

sjuksköterskan är ålagd att följa riktlinjerna vid sin hantering av urinkatetrar.  

 

Som en del av förarbetet med problemformuleringen till detta arbete gjordes en granskning av 

riktlinjer för hantering av kvarvarande urinkatetrar. De granskade riktlinjerna har 

sammanställts av fyra olika kommuner och landsting i Sverige. Granskningen visade att 
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riktlinjerna skiljer sig åt (Bilaga 1) men intressant nog nämner alla att det föreligger en ökad 

risk för bakteriuri/urinvägsinfektioner i samband med kateterbehandling. Skillnaderna i 

riktlinjernas rekommendationer var tydliga framför allt i avseendena; val av katetersort, grad 

av renhet vid kateterinsättning, rutiner vid tömning/byte av urinuppsamlingspåse samt 

rutinerna kring patientens dagliga underlivshygien. Ett anmärkningsvärt fynd som framkom 

vid granskningen var att inte någon av riktlinjerna angav vetenskapliga referenser som 

underlag för sina rekommendationer.  

 
Evidensbaserad omvårdnad 

Genom att vetenskapligt utvärdera medicinska och omvårdnadsmetoder kan de bäst lämpade 

metoderna för en optimal omvårdnad sammanställas och fastlås (Di Censo, Guyatt & Ciliska, 

2005). Den vanligaste metoden för dylika utvärderingar är systematiska 

litteratursammanställningar, så kallade ’systematic reviews’. Sammanställningen 

kännetecknas av en omfattande genomsökning av multipla referenskällor, där målet är att 

identifiera alla referenser - alla empiriska studier - som rör det specifika ämnet. Genom en 

rigorös metodologi sorteras, kvalitetsvärderas och analyseras referenserna och resultatet 

sammanställs slutligen till en kunskapsbaserad/evidensbaserad rekommendation (ibid). Syftet 

med den strikta metodologin är att producera objektiva resultat. Enligt Polit och Beck (2008) 

är den vanligaste empiriska studiedesignen som inkluderas i litteratursammanställningar 

randomiserade kontrollerade studier (Randomised Controlled Trials - RCT). Denna 

studiedesign anses vara den mest tillförlitliga kunskapskällan (golden standard) för att 

fastställa om en hälso- och sjukvårdsintervention är effektiv och säker (ibid). Anledningen är 

att studiedesignen genomförs under strikt kontroll, det vill säga effekten av den genomförda 

interventionen mäts under ideala förhållanden. Detta innebär dock också att designen kan 

kritiseras för att inte representera den verklighet (Roland & Torgeson, 1998) som till exempel 

sjusköterskan arbetar i. Trots kritiken ovan så kvarstår faktum att en systematisk 

litteratursammanställning av denna studiedesign ökar sannolikheten för det sammanslagna 

resultatets exakthet, och därför anses, enligt Greenhalgh (2006), dessa leverera den säkraste 

evidensen i avseendet de mest effektiva metoderna inom hälso- och sjukvården. Således 

genom att systematiskt sammanställa bästa tillgängliga kunskap om vilka preventiva åtgärder 

som är bäst lämpade för att reducera risken för uppkomsten av bakteriuri och 

urinvägsinfektioner, torde riktlinjer för sjusköterskans kateterhantering kunna utarbetas. 
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SYFTE 

Detta arbete syftade till att sammanställa befintlig vetenskaplig kunskap om vilka preventiva 

åtgärder som kan minimera risken för bakteriuri och/eller urinvägsinfektion i samband med 

kateterbehandling.  

 

METOD 

Arbetet följde den metod Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) förespråkar för att finna, 

granska och kvalitetsvärdera vetenskaplig litteratur. Problemformuleringen utgick från de 

motstridigheter som framkom i samband med granskningen och sammanställningen av de 

tidigare nämnda riktlinjerna (Bilaga 1). Följande frågor ställdes i relation till litteraturen;  

 

1. Reducerar silverbelagda urinkatetrar förekomsten av bakteriuri hos patienter 

som behandlas med urinkateter? 

2. Reducerar steril insättning av urinkateter risken för bakteriuri? 

3. Vilka rutiner kring byte av urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri? 

4. Vilka rutiner kring underlivshygien hos kateterbehandlade patienter minskar 

risken för bakteriuri? 

 

Då frågeställningarna bäst besvarades av effektstudier så utformades dessa enligt Flemmings 

(1998) föreslagna struktur (Bilaga 2), med avsikt att identifiera söktermer. 

 

Sökprocessen 

Databaserna Cinahl, Medline samt The Cochrane Library användes för att söka relevant 

litteratur (Bilaga 3). De, ur frågeformuleringarna, utvunna sökorden omvandlades till engelska 

MeSh-termer med hjälp av varje enskild databas termindexering. De ord, för vilka indexering 

inte fanns, användes i sin engelska översättning som fritextord. MeSh-termer och fritextord 

kombinerades sedermera med de Booleska sökoperatorerna OR och AND (Di Censo et al., 

2005; Willman et al., 2006; Fransson, 2007). I sökprocessen genomlästes först alla titlar. För 

studier vars titlar indikerade att de eventuellt kunde svara på frågeställningen genomlästes 

även abstraktet. Om studien tycktes svara på någon av de ställda frågorna beställdes studien i 

fulltext. För att säkerställa att all relevant litteratur återfunnits genom databassökningarna, 

genomlästes alla referenslistor till de funna studierna. Till de referenser, vars titlar indikerade 

att studien eventuellt skulle kunna besvara någon av frågeställningarna, så lokaliserades 
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abstraktet med hjälp av sökmotorn Google Scholar för genomläsning. Vid dessa sökningar 

användes författarnamn samt artikelns titel som söktermer. De abstrakt som var av intresse, 

och de titlar vars abstrakt inte gick att finna beställdes hem i fulltext (Bilaga 4). 

 

Inkluderingskriterier 

Endast randomiserade kontrollerade studier valdes att inkluderas, då randomiseringsprocessen 

medför att studiegrupperna statistiskt sett är lika varandra och endast behandlingsstrategin 

skiljer studiegrupperna åt. Skillnader i resultatet av de olika behandlingsstrategierna bör då, i 

teoretisk mening, kunna tolkas som orsakade av de skilda behandlingsstrategierna 

(Greenhalgh, 2001). Studierna skulle även vara publicerade på språk som behärskades av 

författaren och medgranskaren (det vill säga svenska, engelska, norska och danska) för att 

inkluderas. Därutöver skulle studierna inte behandla barn, då kateterbehandling av barn 

troligtvis skiljer sig från kateterbehandling av vuxna. För att kunna kvalitetsvärdera studierna 

skulle dessa även kunna inhämtas i fulltext för att bli inkluderade i denna 

litteratursammanställning. Sökningarna genomfördes under oktober månad 2009 och utan 

tidsbegränsning. 

 

Artikelgranskning och data-analys 

Artikelgranskningen genomfördes av författaren. För att minska risken för bias granskades tre 

av artiklarna av en medgranskare (Polit & Beck, 2008). Studierna kvalitetsgranskades med 

hjälp av CONSORT Statement (Boutron, Moher, Altman, Schulz & Ravaud, 2008) checklista 

för icke-farmakologiska behandlingsstudier (Bilaga 5). Instrumentet innehåller 27 tydligt 

beskrivna kvalitetsbedömningskriterier. För att kunna värdera studierna emot varandra 

(Willman et al., 2006) valde författaren att poängsätta studierna utifrån hur väl de uppsatta 

kvalitetskriterierna uppfylldes. I de fall den bedömda studien uppfyllde ett bedömningskriterie 

fullständigt, värderades detta med 1 poäng. Vid endast delvis uppfyllt kvalitetskriterie 

värderades detta med 0,5 poäng. Den högsta möjliga poängsumma var 27 poäng. 

Poängsättningsförfarandet användes även för att bedöma trovärdigheten i författarens 

kvalitetsgranskning, varför tre av de inkluderade studierna valdes att granskas av en 

medgranskare. Cohens Kappa (Di Censo et al., 2005) användes därefter för att bedöma 

samstämmigheten i granskarnas kvalitetsbedömning av de tre artiklarna. Relativ risk (RR) 

innebär risken för att en negativ händelse ska inträffa i relation till exponeringen. Med andra 

ord; kvoten mellan de som insjuknat bland dem som var friska i interventionsgruppen 

respektive i kontrollgruppen. 95-procentigt konfidensintervall (CI) innebär att det sanna 
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värdet, med 95 procents sannolighet ligger inom det givna intervallet (Ejlertsson, 2003). 

Relativ risk (RR) med 95 % konfidensintervall (CI) uträknades för de inkluderade studiernas 

resultat med hjälp av OmniRisk och detta verifierades med en signifikansuträkning (z-test för 

två proportionstal) med hjälp av Dimension Research, Inc. I de fall det var möjligt, 

samanalyserades studiernas resultat i en meta-analys och en forest plot användes för att 

visualisera resultatet grafiskt.  Vid kvalitetsgranskningen ansågs de studier som uppnått minst 

20 poäng  vara högkvalitativa och de studier som uppnått max 12 poäng ansågs vara 

lågkvalitativa. För att kunna bedöma styrkan i det sammanlagda vetenskapliga underlaget för 

de ställda frågorna användes det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet 

GRADE. I detta system indelas evidensstyrka i fyra nivåer; från starkt vetenskapligt underlag 

till otillräckligt vetenskapligt underlag. Starkt vetenskapligt underlag kräver att flera studier 

av hög kvalitet och utan försvagande faktorer används vid samanalyseringen. Vid otillräckligt 

vetenskapligt underlag samanalyseras studier av låg kvalitet eller studier av likvärdig kvalitet 

men med motstridiga resultat (GRADE Working Group, 2004). 
 

RESULTAT 

Artikelsökningen resulterade i 14 stycken engelskspråkiga RCT-studier (Bilaga 6), vilka 

berörde frågeställningarna:  

1. Reducerar silverbelagda urinkatetrar förekomsten av bakteriuri hos patienter som 

behandlas med urinkateter?            Sex RCT-studier 

2. Reducerar steril insättning av urinkateter risken för bakteriuri?          En RCT-studie 

3. Vilka rutiner kring byte av urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri?                      

Noll RCT-studier          (Två RCT-studier om brott i det slutna systemet)                         

4. Vilka rutiner kring underlivshygien hos kateterbehandlade patienter minskar risken för 

bakteriuri?            Fem RCT-studier 

 

Samstämmigheten i kvalitetsbedömningen av de tre utvalda studierna som utfördes av de två 

oberoende granskarna kontrollerades med hjälp av Cohens Kappa (Di Censo et al., 2005). 

Denna visade på Kappavärde mellan 0,85 till 0,89, vilket indikerar en hög samstämighet 

mellan granskarna. 
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Studier rörande silverbelagda katetrar  

De sex inkluderade randomiserade kontrollerade studierna rörande silverbelagda katetrar 

(Bilaga 6) var publicerade mellan åren 1988 och 2000 och bedömdes att vara av skiftande 

kvalitet (9,0 - 18,0 poäng av 27 möjliga). I flera av studierna redovisades inte 

randomiseringsproceduren (Schaeffer, Story & Johnson, 1988; Liedberg, Lundeberg & 

Ekman, 1990; Liedberg och Lundeberg, 1990) och endast Thibon, Le Coutour, Leroyer och 

Fabry (2000) rapporterade att både studiedeltagarna samt vårdgivarna var ovetandes 

(blinding) om vilken katetersort patienterna behandlades med. Antalet vårdare som ingick i 

studierna, samt hur vårdarna fördelades över studiegrupperna beskrevs inte i någon av 

studierna. 

 

Urval 

Sammantaget ingick 1972 vuxna kateterbärare i studierna, men fördelningen mellan män och 

kvinnor var ojämn och oklar. I studien av Thibon et al. (2000) beskrevs inte könsfördelningen. 

Verleyen, De Ridder, Van Poppel och Baert (1999) hade en jämförelsevis jämn fördelning 

mellan män/kvinnor, 47/32 i testgruppen och 55/46 i kontrollgruppen medan i studien av 

Riley, Classen och Stevens (1994) återfanns nästan dubbelt så många kvinnor som män i 

testgruppen (451/294) även om kontrollgruppen var mer jämt fördelad (285/279). I övriga 

studier (Schaeffer et al., 1988; Liedberg et al., 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990) var 

majoriten av studiedeltagarna män.  

 

Exkluderingskriteria 

Anledning till exkludering av studiedeltagare angavs i alla studierna och den vanligaste 

anledningen var förekomst av bakteriuri i samband med kateteriseringen (Liedberg et al., 

1990; Liedberg & Lundeberg, 1990; Riley et al., 1994; Verleyen et al., 1999; Thibon et al., 

2000). Liedberg och Lundeberg (1990) valde även att exkludera diabetiker. Tre av studierna 

(Schaeffer et al., 1988; Riley et al., 1994; Thibon et al., 2000) rapporterade antalet 

antibiotikabehandlade studiedeltagare, och dessa var jämt fördelade i test- och 

kontrollgrupperna. I fyra av studierna (Liedberg et al., 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990; 

Verleyen et al., 1999; Thibon et al., 2000) exkluderades alla patienter som behandlades med 

antibiotika.  
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Interventionen 

Kateteriseringen utfördes med steril rutin av erfarna sjuksköterskor i två av studierna 

(Liedberg et al., 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990). Verleyen et al., (1999) angav att 

kateteriseringen skedde aseptiskt i en operationssal, dock gavs ingen information om vem som 

utförde kateteriseringarna. Schaeffer et al., (1988) redogjorde för hur genitalierna tvättades i 

samband med kateteriseringen men utelämnade information om kateteriseringstekniken. Två 

av studierna (Riley et al., 1994; Thibon et al., 2000) redovisade inte alls för 

kateteriseringstekniken. Kateterstorleken (Schaeffer et al., 1988; Riley et al., 1994; Verleyen 

et al., 1999) redovisades vara 14-18 F, medan övriga studier (Liedberg et al., 1990; Liedberg 

& Lundeberg, 1990; Thibon et al., 2000) inte redovisade kateterstorleken. Kontrollgruppens 

katetersorter varierade mellan studierna. Metoderna för hur urinprov togs skilde sig åt. I fyra 

av studierna (Schaeffer et al., 1988; Liedberg et al., 1990; Liedberg och Lundeberg, 1990; 

Thibon et al., 2000;) togs urinproven med aseptisk teknik vid olika intervall från kateterns 

provtagningsport. Även Riley et al., (1994) använde kateterns provtagningsport, och proven 

togs med aseptisk nålpunktion. Endast en av studierna (Verleyen et al., 1999) använde 

aseptisk suprapubispunktion vid urinprovtagningen. Thibon et al., (2000) redogjorde inte för 

om provtagningen utfördes aseptiskt eller inte. Felaktig katetervård (brott i det slutna 

systemet, felaktig placering av urinuppsamlingspåsen, ej stängd tömningstap) noterades i tre 

av studierna (Schaeffer et al., 1988; Liedberg & Lundeberg, 1990; Riley et al., 1994). 

 

Bakteruri 

I alla studierna ansågs signifikant bakteriuri förekomma vid bakteriuri > 105 CFU/ml urin, 

men Riley et al., (1994) definierade bakteriuri redan vid bakteriuri > 103 CFU/ml urin. 

Uppkomst av bakteriuri i relation till kateteriseringens duration varierade i mellan test-

/kontrollgrupp i 4,5/6,1 dagar - 10,8/7,6 dagar (Schaeffer et al., 1988; Riley et al., 1994), 

medan i studierna av Liedberg et al., (1990); Liedberg och Lundeberg (1990); Verleyen et al., 

(1999) och Thibon et al., (2000) rapporterades förekomst av bakteriuri efter fem/sex dagars 

kateterbehandling.  

 

Interventionernas effekt 

Studierna jämförde olika sorters standardkatetrar med silveroxid-katetrar (Schaeffer et al., 

1988; Riley et al., 1994) eller katetrar med silverlegering (Liedberg et al., 1990; Liedberg & 

Lundeberg, 1990; Verleyen et al., 1999; Thibon et al., 2000). Därför analyserad författaren de 

olika studiernas resultat separat, beroende på om studien behandlade silveroxid-katetrar eller 
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katetrar med silverlegering. Resultatet för silveroxidkatetrarna poolades och den relativa 

risken (RR) för bakteriuri vid kateterbehandling från 1 till 46 dagar beräknades med ett 95-

procentigt konfidensintervall (CI). Schaeffer et al., (1988) såg en signifikant reducering av 

bakteriuri till skillnad från Riley et al., (1994). Ingen signifikant reducering av bakteriuri 

kunde påvisas vid användningen av silveroxidkateter i jämförelse med annan standardkateter 

(Tabell 1.).  
Tabell 1.  Förekomst av bakteriuri vid användning av Silveroxidkateter eller standardkateter  

Studie Test 
n/N 

Kontroll  
n/N 

RR1 

95 % CI 
RR 

95 % CI 
Studie-
kvalitet 

 

Riley (1994) 
Z0,05  > 0,7562 

 

85/745 
 

73/564   

0,88 [0,66–1,18]            
  

15,5/27 

 
Schaeffer(1988) 
Z0,05 < 2,188 
 

 
11/41 

 
18/33 

 
0,49 [0,27–0,89] 

 
13/27 

TOTAL 
Z0,05 > 1,553 
 

   96/786 91/597 0,80 [0,61–1,05]  
 

          0,01        0,1       1        10        100  
   Fördel Silveroxid                    Fördel Standard                                                                                                                                                                                      
 

1Relativ risk (RR) uträknad med 95 % Konfidensintervall (CI) med hjälp av OmniRisk. 
2 Z-test för två proportionstal uträknat med hjälp av Dimension Research, Inc. 
 
I studien av Riley et al., (1994) visade resultatet att kvinnorna, i jämförelse med männen, 

tycktes ha en fördel av att behandlas med silveroxidkateter (1-46 dagar), oberoende av om 

antibiotikabehandlig förelåg eller inte. För männen tycktes det dock föreligga en viss fördel 

att behandlas med standardkatetern, för männen sågs dock ingen signifikant skillnad (Tabell 

2).     Tabell 2.  Förekomst av bakteriuri vid användning av Silveroxidkateter eller icke-antiseptisk standardkateter 
 

Studie 
Riley (1994) 

Test 
n/N 

Kontroll  
n/N 

RR1 

95 % CI 
RR  

95 % CI 
 

Kvinnor  
Z0,05< 2,555 2 

 

56/451 
 

56/285   

0,63 [0,45-0,89] 
    

Kvinnor med 
antibiotika  
Z0,04< 2,861 

 
29/359 

 
35/216 

 
0,50 [0,31-0,79] 

    
Män  
Z0,05 > 1,506 (NS) 

 
29/294 

 
17/279 

 
1,62 [0,91-2,88] 

    
Män med 
antibiotika  
Z0,05 > 0,137 (NS) 
 

 
14/243 

 
13/231 

 
1,02 [0,49-2,13] 

   0,01        0,1      1        10        100  
   Fördel Silveroxid                    Fördel Standard                                                                                                                                                                                      
 

1Relativ risk (RR) uträknad med 95 % Konfidensintervall (CI) med hjälp av OmniRisk. 
2 Z-test för två proportionstal uträknat med hjälp av Dimension Research, Inc. 
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Bland studierna rörande silverlegerade katetrar visade endast en studie (Thibon et al., 2000) 

att det inte fanns någon signifikant reduktion av bakteriuri i jämförelse med standardkatetern. 

De övriga studierna (Liedberg et al., 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990; Verleyen et al., 

1999) påvisade en signifikant reducering av bakteriuri. Den totala relativa risken (RR) för 

bakteriuri vid behandling med silverlegerad kateter i ≤ 6 dagar var RR 0,49; 95 % CI [0,36–

0,66] (Tabell 3.). Subanalyser för dessa studier kunde inte göras. 

 
Tabell 3.  Förekomst av bakteriuri vid användning av Silverlegerad kateter eller icke-antiseptisk standardkateter 
 
  

Studie Test 
n/N 

Kontroll  
n/N 

RR1 

95 % CI 
RR 

95 % CI 
Studie-
kvalitet 

 

Liedberg 
(1990)  
Z0,05 < 2,8182 
 

 

3/30 
 

25/60 
  

0,24 [0,08-0,73 
 

9,5/27 
 
 
 

15,5/27 
 
 
 
 

9/27 
 
 
 
 

18/27 
 
 
 
 
 
 
 

Verleyen 
(1999)  
Z0,02 < 3,042 
 

28/79 60/101 0,60 [0,43-0,84] 

Liedberg & 
Lundeberg 
(1990)  
Z0,01 < 3,238 
 

 
6/60 

 
22/60 

 
0,27 [0,12-0,62] 

Thibon 
(2000) 
Z0,05 > 0,205 (NS) 
 

 
9/90 

 
13/109 

 
0,84 [0,38-1,87] 

TOTAL 
Z0,01 < 4,8 

 
46/259 

 
120/330 

 
0,49 [0,36-0,66] 

    

 
        0,01        0,1       1        10        100 

 

                                                                                                                                                                         
   Fördel Silverlegerad                    Fördel Standard  

 

1Relativ risk (RR) uträknad med 95 % Konfidensintervall (CI) med hjälp av OmniRisk. 
2 Z-test för två proportionstal uträknat med hjälp av Dimension Research, Inc. 
 
 

Vid en uteslutning av de två kvalitativt svagare studierna (Liedberg et al., 1990; Liedberg och 

Lundeberg, 1990) i meta-analysen, blir den totala relativa risken (RR) för bakteriuri vid 

behandling med silverlegerad kateter i ≤ 6 dagar RR 0,63; 95 % CI [0,45–0,88]. Detta är 

fortfarande signifikant på nivån P0,01 (Z0,01 < 2,63). NNT (number needed to treat) vid denna 

analys, visar att 7,8 personer behöver behandlas för att en person ska dra nytta av den 

gynsammare effekten vid behandling med silverlegerade urinkatetrar. 

 

Utifrån de inkluderade studierna kan då sammanfattningsvis sägas att urinkatetrar belagda 

med silveroxid inte tycks ge någon signifikant reducering av bakteriuri, medan urinkatetrar 
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belagda med silverlegering tycks ge en signifikant reducering av bakteriuri. Dock bör 

poängteras att de två studierna (Thibon et al., 2000; Verleyen et al., 1999) endast är av 

medelgod kvalitet. 

 
Studier rörande steril/icke-steril kateterisering 

Endast en RCT-studie framkom (Carapeti, Andrews & Bentley, 1994) som jämförde steril 

kateterisering med icke-steril kateterisering och studiekvaliten bedömdes vara 13 av 27 

poäng. Antalet vårdare som ingick i studierna, samt hur vårdarna fördelades över 

studiegrupperna beskrevs inte. Randomiseringen skedde genom myntkastning och någon 

blindning förekom inte. 

 

Urval  

Kirurgiska patienter som skulle kateteriseras preoperativt inkluderades i studien. Av de 152 

studiedeltagarna var 84 kvinnor och 72 män och inget bortfall redovisades.  

 

Exkluderingskriteria 

Patienter med pågående urinvägsinfektion, pågående kateterbehandling eller patienter som 

skulle genomgå kirurgi i de nedre urinvägarna (sex stycken) exkluderades. 

 

Interventionen 

I testgruppen genomfördes kateteriseringen efter att vårdpersonalen tvättat sig en gång med 

tvål och vatten. Rena handskar användes, men inget förkläde. Underlivet tvättades endast om 

det var synligt smutsigt, och då endast med kranvatten. Urinröret smordes med KY-gele 

(oklart om denna var ren eller steril). Katetern fördes in med en no-touch-teknik och kuffades 

med kranvatten. I kontrollgruppen genomfördes kateteriseringen efter att vårdpersonalen 

”skrubbat” sig i 4 minuter. Därefter sterilkäddes personalen och sterila handskar användes. 

Patientens underliv tvättades med steril Savlon-lösning och patientens underliv sterilkläddes 

efter smörjning med steril Lignocaine-gel. Katetern infördes med hjälp av steril pincett och 

kuffades med sterilt vatten. Övrig skötsel av katetern beskrevs inte.  

 

Bakteruri 

Urinodling togs i båda grupperna i direkt samband med kateteriseringen samt tre dagar efter 

kateteriseringen. Urinvägsinfektion diagnostiserades vid bakteriuri ≥ 105 CFU/ml, med eller 
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utan symtom. Vilken teknik som användes vid urinprovtagningen, samt vem som tog 

urinodlingarna redovisades inte. 

 

Interventionernas effekt 

Efter tre dagars kateterbehandling hade 9/82 (11 %) i testgruppen bakteriuri i jämförelse med 

7/74 (9,5 %) men ingen statisktisk signifikant skillnad förelåg. Kvinnorna i studien visade 

högre risk (10/84) än männen (6/72) att få bakteriuri (RR 1,43; 95 % CI [0,55–3,74]), men 

denna skillnad var inte heller signifikant.  Hur många män, respektive kvinnor, i varje grupp 

som drabbades av bakteriuri redogjordes det inte för. Carapeti et al. (1994) drog slutsatsen att 

steril kateterisering inte reducerade risken för bakteriuri och att den var mer kostsam än ren 

kateterisering. 

 

Studier rörande rutiner kring byte av urinuppsamlingspåse  

Inga studier som behandlade rutinerna kring byte av urinuppsamlingspåse kunde inhämtas i 

fulltext, varför denna frågeställning förblev obesvarad. Dock lokaliserades och inhämtades två 

studier (Platt, Polk, Murdock & Rosner, 1983; DeGroot-Kosolcharoen Guse & Jones, 1988) 

som undersökte brott i det slutna katetersystemet och förekomst av bakteriuri. Då byte av 

urinuppsamlingspåse kan tolkas att innebära att det slutna systemet bryts, beslutades att också 

inkludera dessa studier.  

 

De två randomiserade kontrollerade studierna (Platt et al., 1983; DeGroot-Kosolcharoen et al., 

1988) publicerades under 1980-talet och bedömdes att vara av skiftande kvalitet, 24 

respektive 11,5 poäng av 27 möjliga. Antalet vårdare som ingick i studierna, samt hur 

vårdarna fördelades över studiegrupperna beskrevs inte i någon av studierna. 

Randomiseringsproceduren redovisades i studien av Platt et al., (1983) genom att de olika 

kateter-seten var numrerade men utifrån sett, identiska. Sjuksköterskorna som skulle 

genomföra kateteriseringen kunde inte se vilken sorts kateter som valdes till patienten 

(blinding). Därutöver trodde sjuksköterskorna att studien undersökte det tvättmedel som 

användes vid kateteriseringen. Detta för att det naturliga beteendet kring brott i det slutna 

systemet inte skulle förändras och på så sätt påverka resultatet. DeGroot-Kosolcharoen et al., 

(1988) redovisade varken randomisering eller om blinding förelåg.  

 

 

 



20 

 

Urval  

Sammanlagt ingick 1696 kateterbärare i studierna. Platt et al., (1983) studerade 761 män och 

733 kvinnor, medan i studien av DeGroot-Kosolcharoen et al., (1988) ingick endast 202 män. 

Båda studierna redovisade att antibiotikabehandling förekom likvärdigt i de studerade 

grupperna. 

Exkluderingskriteria 

Båda studierna exkluderade katerbehandling < 24 timmar samt förekomst av bakteriuri vid 

första provtagningen. Platt et al. (1983) valde därutöver att exkludera patienter som 

behandlats med kateter 24 timmar före studiestart samt patienter som skulle genomgå kirurgi i 

nedre urinvägarna. I Platt et al. (1983) faller 18 studiedeltagare bort utan att detta beskrivs 

närmare. Något bortfall i studien av DeGroot-Kosolcharoen et al., (1988) redovisades inte. 

 

Interventionen 

Platt et al. (1983) använde en silikon-elastomer-belagd kateter (storlek16-18F) med 

förkopplad och plomberad urinuppsamlingspåse vid kateteriseringen i testgruppen. 

Urinuppsamlingspåsen kunde kopplas bort, men inte utan att den genomskinliga 

plomberingen först togs bort. I kontollgruppen användes en silikon-elastomer-belagd kateter 

utan förkopplad urinuppsamlingspåse vid kateteriseringen. DeGroot-Kosolcharoen et al., 

(1988) använde i testgruppen en BN-74-beklädd silikon-kateter (storlek16-18F) med en 

förkopplad, plomberad urinuppsamlingspåse, medan kontrollgruppen kateteriserades med en 

latex-kateter till vilken urinuppsamlingspåsen påkopplades direkt efter kateteriseringen. Ingen 

av studierna redovisade katetriseringsteknik. I båda studierna togs urinprov dagligen med 

aseptisk teknik via kateterns provtagningsport, men DeGroot-Kosolcharoen et al. (1988) tog 

därutöver dagliga urinprov i fem dagar efter det att katetern hade avvecklats. I samband med 

urinprovtagningarna noterades om brott i det slutna systemet förekommit under de senaste 24 

timmarna. I studien av Platt et al. (1983)  noterades brotten av en kateter-team-medlem.  

 

Bakteruri 

Signifikant bakteriuri ansågs i studien av Platt et al. (1983) föreligga vid bakteriuri > 105 

CFU/ml urin, medan DeGroot-Kosolcharoen et al. (1988) ansåg att signifikant bakteriuri 

förelåg vid bakteriuri > 103 CFU/ml urin. I den sistnämda ingick även svamp (Candida 

albican, Torulopsis glabrata, Candida tropicalis) vid definieringen av bakteriuri.  Medianen 

för kateterbehandlingen var tre dagar i studien av Platt et al. (1983), medan DeGroot-

Kosolcharoen et al. (1988) redovisade en medeltid på 6,4/7,6 dagar.  
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Interventionernas effekt 

Platt et al. (1983) visade att patienter som inte behandlades med antibiotika hade en 

signifikant fördel (RR 0,37; 95 % CI [0,19 - 0,68] Z0,05 < 3,099) av att behandlas med en 

förkopplad urinuppsamlingspåse, medan övriga patienter inte hade någon signifikant fördel av 

behandlingen (RR 1,01; 95 % CI [0,68 - 1,43] Z0,05 > 0,087 (NS). I studien av DeGroot-

Kosolcharoen et al. (1988) sågs ingen statistiskt signifikant skillnad (P0,05) i förekomsten av 

bakteriuri mellan gruppen som hade förkopplad urinuppsamlingspåse och gruppen utan 

förkopplad urinuppsamlingspåse (RR 0,85; 95 % CI [0,41 - 1,78] Z0,05 > 0,215 (NS). 
 
Platt et al. (1983) fann sammanlagt 386 brott i det slutna systemet av 1494 observationer, 

medan DeGroot-Kosolcharoen et al. (1988) uppmärksammade att 76/202 hade minst ett brott i 

det slutna systemet vilket var en signifikant skillnad mellan de båda studierna (Z0,01<3,445. 

Den sammanlagda förekomsten av bakteriuri i de båda studierna var 134/1476 (Platt et al., 

1983) och 25/202 (DeGroot-Kosolcharoen et al., 1988). Denna diskrepans mellan studierna 

var inte signifikant (Z0,05>1,374).  

 

Studier rörande rutiner kring underlivshygien  

De fem inkluderade RCT-studierna (Bilaga 6) som undersökte olika rutiner kring 

underlivshygien publicerades mellan åren 1981 till 1992. Studiekvaliteten varierade mellan 

10,5 - 20 poäng av 27 möjliga. Ingen av studierna redovisade antalet faeces-inkontinenta, hur 

dessa fördelade sig över grupperna, eller antalet vårdare som ingick och hur dessa fördelades 

över studiegrupperna. Randomiseringsproceduren redovisades inte i en av studierna (Burke, 

Garibaldi, Britt, Jacobson & Conti, 1981) medan de övriga fyra gjorde så (Burke, Jacobson, 

Garibaldi, Conti & Alling, 1983; Classen, Larsen, Burke, Alling & Stevens, 1991a; Classen, 

Larsen, Burke & Stevens, 1991b; Huth, Burke, Larsen, Classen & Stevens, 1992). 

 

Urval  

Sammanlagt studerades 3323 kateterbärare i de inkluderade studierna (Bilaga 6), varav 1747 

var män och 1576 var kvinnor. Fyra av studierna (Burke et al., 1983; Classen et al., 1991a; 

Classen et al., 1991b; Huth et al., 1992) var heterogena i avseendena kön, ålder och 

bakomliggande sjukdomar. Classen et al. (1991a) och Classen et al. (1991b) redovisade även 

heterogenitet avseende antibiotikaterapi. I en av delstudierna av Burke et al. (1981) förelåg en 

signifikant skillnad mellan antalet kvinnor i test- och kontrollgruppen. I övrigt redovisades 

heterogenitet över grupperna i denna studie.  
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Exkluderingskriteria 

I samtliga studier valdes exkludering av patienter som i samband med kateteriseringen hade 

bakteriuri. Burke et al. (1981); Burke et al. (1983); Classen et al. (1991a) och Huth et al. 

(1992) valde att exkludera patienter för vilka ett första urinprov och urinrörsprov inte hade 

tagits inom 24 timmer efter kateteriseringen. Patienter där urinprov inte tagits dagligen samt 

om katetervården inte noterats dagligen exkluderades i tre av studierna (Burke et al., 1981; 

Burke et al., 1983; Classen et al., 1991a). Allergi mot testgruppens behandling samt 

kateterbehandling < ett/två dygn ledde till exkludering (Burke et al., 1983; Classen et al., 

1991a; Classen et al., 1991b). Ingen av studierna redovisades något bortfall (Burke et al., 

1981; Burke et al., 1983; Classen et al., 1991a; Classen et al., 1991b; Huth et al., 1992) men i 

studien av Burke et al. (1981) redovisades exkludering av 278 patienter utan att grunden för 

detta angavs.  

 

Interventionen 

Kateteriseringsteknik redovisades inte i någon av de inkluderade studierna (Bilaga 6). Alla 

studiernas kontrollgrupper behandlades av avdelningspersonalen med sedvanlig katetervård, 

vilket innebar borttagning av beläggningar på kateterslangen i samband med den dagliga 

underlivshygienen. I studien av Burke et al. (1981) behandlades testgruppens 

urinrörsmynning (studie 1) samt kateterslang två gånger dagligen med povidone-iodine-

lösning och –salva. I studie 2 tvättades testgruppens underliv en gång dagligen med grön såpa 

och vatten. I den andra studien valde Burke et al. (1983) att behandla testgruppens 

urinrörsmynning och kateterslang två ggr dagligen med Mycin-polymyxin B-bacitracin-salva 

under två timmar. I studien av Classen et al. (1991:a) besökte en medlem i kateterteamet 

patienterna i båda grupperna tre gånger dagligen, varvid polyantibiotika-kräm (innehållandes 

polymyxin B sulfat 10 000E, Neomycin sulfat 5mg och gramicidin 0,25mg/gram) 

applicerades vid urinrörsmynningen i testgruppen. Testgruppen i studien av Classen et al. 

(1991b) behandlades dagligen med Povidone-iodinelösning på katetern från 

urinrörsmynningen till sammankopplingen mellan katetern och urinuppsamlingspåsen. 

Urinuppsamlingspåsens tömningstap preparerades också dagligen med Povidone-iodine-

lösning. Huth et al. (1992) behandlade testgruppens urinrör två gånger dagligen med 1 % 

silver sulfadiazine kräm. Vem/vilka som utförde behandlingarna i testgruppen klargjordes 

inte. 
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Bakteruri 

I alla studierna (Burke et al., 1981; Burke et al., 1983; Classen et al., 1991a; Classen et al., 

1991b; Huth et al., 1992) ansågs att signifikant bakteriuri förelåg vid nivåer ≥ 103 CFU/ml 

urin. I fyra av studierna (Burke et al., 1983; Classen et al., 1991a; Classen et al., 1991b; Huth 

et al., 1992) besöktes patienterna dagligen, varvid urinprov togs via aseptisk nålpunktion av 

katetern eller via kateterns provtagningsport. I två studier (Burke et al., 1981; Huth et al., 

1992) angavs inte vem som tog proverna och i Burke et al. (1981) angavs inte heller vilken 

teknik som användes vid provtagningen. 

 

Interventionernas effekt 

Oavsett intervention sågs inte någon signifikant skillnad mellan de studerade grupperna i 

någon av studierna (Tabell 4). Alla författarna (Burke et al., 1981; Burke et al., 1983; Classen 

et al., 1991a; Classen et al., 1991b; Huth et al., 1992) drog slutsatsen att sedvanlig daglig 

underlivstvätt hade en ekonomisk fördel framför den studerade interventionen. 

 
Tabell 4.  Förekomst av bakteriuri vid antibakteriell urinrörsbehandling ≤ 11 dagar, 

Studie Test 
n/N 

Kontroll  
n/N 

RR1 

95 % CI 
RR 

95 % CI 
Studiekvalitet 

 

Burke et al. 
Studie 1 (1981) 
P0,05 NS2 

 

 

 
32/200 

 

 
24/194 

  

 
1,29 [0,79-2,11] 

 
 

10,5/27 

Burke et al. 
Studie 2 (1981) 
P0,05 NS 
 

 
28/229 

 
18/223 

 
1,51 [0,86-2,66] 

 
10,5/27 

Burke et al. 
(1983) 
P0,05 NS 
 

 
14/214 

 
16/214 

 
0,88 [0,44-1,75] 

 
17/27 

Classen et al. 
(1991a) 
P0,05 NS 
 

 
26/383 

 
36/364 

 
0,69 [0,42-1,11] 

 
14/27 

Classen et al. 
(1991b) 
P0,05 NS 
 

 
14/300 

 
15/306 

 
0,94 [0,45-1,94] 

 
20/27 

Huth et al. 
(1992) 
P0,05 NS 

 
38/332 

 
48/364 

 
0,87 [0,58-1,29] 

 
18/27 

    
0,01        0,1       1        10        100 

 

   Fördel antibakteriell                    Fördel Standard                                                                                                                                                                                      
 

1Relativ risk (RR) uträknad med 95 % Konfidensintervall (CI) med hjälp av OmniRisk. 
2 Z-test för två proportionstal uträknat med hjälp av Dimension Research, Inc. 
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I fyra av de inkluderade studierna (Burke et al., 1981; Burke et al., 1983; Classen et al., 

1991:a; Huth et al., 1992) sågs en signifikant ökad risk att utveckla bakteriuri hos kvinnor 

både i testgruppen och i kontrollgruppen jämfört med männen (RR 2,20 − 8,29; 95 % CI 

[1,24-19,5] P0,05. 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteratursammanställning var att sammanställa befintlig vetenskaplig 

kunskap om vilka preventiva åtgärder som har möjlighet att minimera risken för bakteriuri 

och/eller urinvägsinfektion i samband med kateterbehandling. Resultatet tyder på att det bästa 

sättet att minska risken för kateterrelaterad bakteriuri är att tvätta underlivet dagligen med tvål 

och vatten. I övriga frågor anses det inte finnas tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge 

några rekommendationer.  

 

Metoddiskussion 

Genom att använda Flemmings (1998) struktur för effektstudier kunde söktermer identifieras. 

Dock visar sökprocessen (Bilaga 4) att nästan hälften (30/68) av de studier som genomlästes i 

fulltext hittades genom manuell sökning. Detta indikerar att andra söktermer sannolikt också 

hade kunnat användas. Sökprocessen genomfördes av en person och troligtvis hade fler 

studier kunnat lokaliseras om arbetet med sökprocessen hade delats av fler individer. Trots att 

sök- och urvalsprocessen utfördes enskilt är det troligt att de viktigaste studierna har 

lokaliserats specielt då andra publicerade litteratursammanställningar i ämnet (Gray, 2004; 

Parker, Callan, Harwood, Thompson, Wilde & Gray, 2009; Schumm & Lam, 2009) 

inkluderar endast en studie (Keerasuntonpong, Thearawiboon & Panthawanan, et al., 2003) 

som inte återfinns i detta arbete då den identifierades i ett för sent skede och inte var 

tillgänglig i fulltext.  

 

Valet att i ett senare skede i studieprocessen inkludera två studier som egentligen inte svarade 

på frågeställningen, om rutiner kring byte av urinuppsamlingspåse, var inte optimalt. Risken 

för bias föreligger härvid då det sannolikt förekommer fler studier som kan kopplas till 

frågeställningen. En korrekt hantering kring dessa studier hade varit att utföra en förnyad 

sökning, med andra söktermer, vilken troligen utfallit i fler artiklar som svarade på 

frågeställningen ’relationen brott i det slutna katetersystemet och förekomst av bakteriuri’. 

Valet att frångå denna sökning grundade sig på att tidsramen för detta arbete inte tillät en 
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förnyad sökning. Så kallad Grey Litterature (till exempel konferenser och annan pågående 

forskning av intresse) valdes att inte eftersökas, då Grey Litterature ofta ger lite kunskap i 

utbyte (Scott-Findlay & Estabrooks, 2006). 

 

Kateterhantering rör sig i gränslandet mellan omvårdnadsvetenskap och medicinteknisk 

kunskap. Därför valdes databaserna Cinahl, Medline och The Cochrane Library i 

litteratursökningen. I Medline står 95 procent av den medicinska litteraturen att finna, och 

Cinahl fokuserar till stor del på omvårdnadsvetenskapliga referenser. The Cochrane Library 

valdes då det i denna databas finns mer än 4000 litteratursammanställningar (Willman et. al., 

2006) och genom denna kunde andra adekvata litteratursammanställningar (Gray, 2004; 

Parker et. al, 2009; Schumm, 2009) erhållas och användas som syning att det material som 

inhämtats. 

 

De inkluderade studierna publicerades mellan åren 1981 och 2009. Artikelsökningen 

tidsbegränsades inte för att på så sätt kunna inhämta så mycket relevant material som möjligt. 

Studiekvaliteten torde med tiden föbättras då vetenskaplig forskning ständigt utvecklas och 

förfinas. Detta skulle kunna vara en rimlig förklaring till varför flera av de tidiga studierna 

uppnådde mindre än 50 procent av maxpoängen vid kvalitetsgranskningen. Dock bör det 

poängteras att studien av Platt och kollegor (1983) erhöll högst poäng samtidigt som den 

tillhörde en av de äldsta studierna.  Det torde också vara viktigt att ta i beaktan möjligheten av 

att de material och omvårdnadsåtgärder som beskrivs i de äldre studierna kanske inte är 

optimalt jämförbara med de material och/eller omvårdnadsåtgärder som ingår i de yngre 

studierna. Systematiskt vårdhygieniskt arbete har visat sig reducera kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner (Harbarth et al., 2003) och de senaste årens ökade hygienkrav inom hälso- 

och sjukvården kan vara en aspekt som gör att artikelsökningen borde ha tidsbegränsats. De 

inkluderade studiernas vårdare torde ha olika syn på till exempel handhygien före och efter 

patientkontakt, beroende på om studien gjordes under senare delen av 2000-talet eller i början 

på 1980-talet. Detta faktum kan ha påverkat resultatet i viss mån.  

 

Även om randomiserade kontrollerade crossover-studier anses ha större styrka än andra RCT-

studier vid samma antal studiedeltagare (The Cochrane Collaboration open learning material, 

2002) ledde denna studiedesign till exkludering, då förutsättningarna för studiedeltagarna inte 

ansågs kunna bli de samma vid de olika interventionstillfällena, trots en längre 
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normaliseringstid. De inkluderade studierna skulle endast omfatta vuxna patienter då 

medicinsk behandling rörande vuxna troligtvis skiljer sig från behandling som rör barn. 

 

Inkluderade studier var av pragmatiska skäl publicerade på något av de nordiska språken 

(finska exkluderat) eller engelska, men endast engelskspråkiga studier stod att finna. Då 

engelska inte är arbetets författares modersmål går det inte att helt utesluta möjligheten för 

misstag i översättningsarbetet. Validiteten hade möjligen ökat om fler än bara tre studier hade 

granskats av båda granskarna, men då samstämmigheten mellan granskarna, enligt Cohens 

Kappa (DiCenso et al., 2005) var hög (från 0,85 till 0,89) borde denna sannolikhet kunna 

anses som ringa. De tre studierna som dubbelgranskades valdes av författaren på grund av att 

de två studier (Liedberg et. al, 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990;) som av författaren 

värderats lägst är mycket små studier, men ändå har en stor påverkan på resultatet. Den tredje 

studien (Platt et al., 1983) valdes på grund av de höga poäng denna fått vid värderingen, och 

för att undanröja en eventuell risk med att studien initialt blivit för högt poängsatt.  

 

CONSORT Statement checklista för icke-farmakologiska behandlingsstudier (Bilaga 5) 

(Boutron, et al., 2008), valdes då detta är ett verktyg som används av publicister vid 

bedömning av en RCT-studie inför en publicering (Altman, 1996). Detta verktyg bör därför 

även kunna användas som ett kvalitetsvärderingsinstrument vid bedömning av RCT-studier 

som skall inkluderas i en systematisk litteratursammanställning. Poängsättningsförfarandet 

tillhör inte CONSORT Statement, varför detta skulle kunna ifrågasättas. Men genom att 

poängsätta studierna kunde studierna värderas emot varandra och författarens och 

medgranskarens samstämmighet uträknas. 

 

Restultatsdiskussion 

Det ter sig som om den mest effektiva preventiva åtgärden för att reducera risken för 

kateterrelaterad bakteriuri och därmed urinvägsinfektion är att använda urinkatetrar med 

silverlegering (Tabell 3). Dock är det viktigt att komma ihåg att de studier som inkluderats i 

detta arbetes meta-analys bedömdes av författaren och medgranskaren att vara av låg eller 

medelhög kvalitet. Där utöver visar resultatet av detta arbete att kvinnor löper en signifikant 

ökad risk att utveckla kateterrelaterad urinvägsinfektion, varför sannolikheten för bias i meta-

analysen måste anses vara hög då studiepopulationen till 63 procent bestod av män (Liedberg 

et al., 1990; Liedberg & Lundeberg, 1990; Verleyen et al., 1999). Även då studierna med lägst 

kvalitet utelämnats tyder resultatet på att silverlegerade urinkatetrar minskar risken för 
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bakteriuri vid användning upp till sex dagar. Silverlegerade katetrars effekt på 

urinvägsinfektioner har även undersökts i studier med annan studiedesign än konventionell 

RCT och ett flertal observationstudier (Newton, Still & Law, 2002; Gentry & Cope, 2005) har 

visat att silverlegerade katetrar signifikant kan reducera urinvägsinfektioner. Dessa studier 

påvisade även en kostnadsreduktion vid de sjukvårdsenheter där silverlegerade urinkatetrar 

införts.  Karchmer, Giannetta, Muto, Strain och Farr (2000) stödjer detta antaganade genom 

sin randomiserade crossover studie. Emellertid fann Tsuchida, Makimoto och Ohsako et al. 

(2008) i sin multicenter prospektiva observationsstudie att patienter som behandlades med 

silverlegerade urinkatetrar hade en ökad risk för urinvägsinfektion. Den ökade risken för 

urinvägsinfektion antogs bero på vårdgivarnas stora tilltro till silverlegeringens antibakteriella 

effekter, då man även hade sett att patienter med silverlegerade katetrar fick sämre katetervård 

(ej daglig underlivshygien, fler brott i det slutna systemet, felaktig positionering av 

urinuppsamlingspåse) samt hade längre kateterbehandling än övriga kateterbärare. Det 

internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE:s gradering ger emellertid att 

resultatet från denna rapport endast ger en evidensstyrka av låg grad, vilket innebär att ny 

forskning med stor sannolikhet kommer att påverka resultatets estimering (GRADE Working 

Group, 2004). Därför rekommenderas ytterligare forskning inom ämnet för att utröna om 

silverlegerade urinkatetrar ger en minskad risk för bakteriuri. I denna forskning bör även 

silverkatetrarnas miljöpåverkan undersökas då silver är en tungmetall, vilken visat sig vara 

giftig och då särskilt för vattenlevande organismer (Griffith, Hyndman, Denslow & Barber, 

2009). Eventuell risk för resistensutveckling mot silver bör också beaktas i framtida studier 

kring silverlegerade urinkatetrar. 

 

God underlivshygien i samband med kateterbehandling bör ses som en av grundstommarna i 

preventionen att minska risken för kateterrelaterad bakteriuri och därmed kateterrelaterad 

urinvägsinfektion. Resultatet av detta arbete tyder på att daglig underlivshygien, vid vilken 

beläggningar på katetern avlägsnas, är den mest kostnadseffektiva vården. Ingen av studierna 

fann någon signifikant fördel med att använda antibakteriella medel som en del i 

underlivshygienen vid kateterbehandling. Av denna anledning bör sedvanlig 

underlivstvättning en gång per dag anses vara att föredra i syfte att reducera risken för 

bakteriuri, ett antagende som även Toschida et al. (2008) stödjer. Emellertid föreligger ett 

visst dilemma i antagandet då resultatet av denna litteratursammanställning inte redovisar om 

den dagliga underlivstvättningen bör innefatta tvättning med tvål och vatten eller endast med 

vatten. En större pragmatisk RCT-studie som jämförde dessa två interventioner skulle 
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fördjupa kunskapen om vilken rutin kring underlivshygien i samband med kateterbehandling 

som bör förespråkas.  Men fram tills dess att denna studie är gjord bör, med utgångspunkt från 

denna litteratursammanställning, ’sedvanlig’ underlivshygien antas betyda ’tvättning en gång 

per dag med tvål och vatten’ och vara den rutin som förespråkas. 

 

Resultatet av literatursammanställningen indikerar att risken för bakteriuri inte ökar vid ren 

kateteriseringsrutin i jämförelse med steril/aseptisk rutin. Resultatet grundar sig dock endast 

på en studie (Carapeti et al., 1994) vilken av författaren bedömdes att vara mindre välgjord 

(13 poäng av 27 möjliga). Av denna anledning bör fler och större studier av god kvalitet 

produceras innan evidens kan sägas finnas i ämnet.  

 

Då sökprocessen inför denna litteratusammanställning inte resulterade i något fynd som kunde 

inkluderas i resultatet rörande rutiner vid byte av urinuppsamlingspåse kunde denna 

frågeställning ej besvaras. Då frågeställningen anses viktig att besvara torde detta vara en 

uppmaning till ökad forskning inom ämnet. Då byte av urinuppsamlingspåse innebär ett brott 

i det slutna systemet valde arbetets författare att inkludera de två studier (Platt et al., 1983; 

DeGroot-Kosolcharoen et al., 1988) som behandlade brott i det slutna katetersystemet och 

förekomst av bakteriuri. Resultatet av dessa bör rimligtvis kunna resultera i slutsatsen att 

urinuppsamlingpåsar bör bytas med längsta möjliga tidsmellanrum. Detta står i paritet med 

vad Warren (2001) anser när han uttrycker att bästa sättet att förhindra bakteriuri är att hålla 

det slutna katetersystemet slutet och att avveckla katetern innan bakteriuri föreligger. 

 

 SLUTSATS 

Arbetet med denna litteraturstudie belyser problematiken med hur dessa frågor undersökts och 

vilken typ av resultat undersökningen resulterar i som sedemera skall ligga till underlag för 

hälso – och sjukvårdens evidensbaserade rekomendationer. Speciellt så i fallet 

kateterhantering, som bör anses vara en komplex intervention, då flera sjuksköterskor är 

involverade i skötseln av patienten och dennes kateter, samt att korrekt hantering kräver 

kunskap och skicklighet i flera delmoment (Craig, Dieppe, Macintyre, Mitchie, Nazareth, & 

Petticrew, 2008). Detta innebär att konventionella RCT-studier som studerar olika 

katetermaterial och olika sätt att hantera urinkatetrar kanske inte alltid är den mest lämpliga 

studiedesignen för att få generaliserbara resultat. Så kallade pragmatiska RCT-studier mäter 

interventionens effektivitet under påverkan av de naturliga variationer som förekommer under 
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normala kliniska förhållanden. Denna studiedesign leder till en ökad generaliserbarhet då den 

externa validiteten ökar (Roland & Torgerson, 1998). Pragmatiska studier och förklarande 

studier är snarare en sammanhängande helhet än varandras motsatser varför en inkludering av 

dels konventionella RCT-studier och dels pragmatiska RCT-studier i en framtida 

litteratursammanställning i ämnet torde kunna utvärdera både katetersortens respektive 

kateterhanteringens effekt och effektivitet i verkliga kliniska sammanhang. Av denna 

anledning rekommenderas ytterligare forskning inom alla frågeställningar, och då gärna med 

en pragmatisk ansats, för att kunna minska risken för bakteriuri och kateterrelaterade 

urinvägsinfektioner.  
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Bilaga 1 
Tabell I. Sammanställning av granskade riktlinjer för kateterhantering vid olika vårdinrättningar. . 

Riktlinjer för 
kateterhan-
tering vid: 
 

Rekommenderad katetersort Renhets-
grad vid 
insättning av 
kateter 

Urinuppsamlingspåse 
samt påsbyte 

Underlivshygien 
hos kateter-
bäraren 

Södra Älvsborgs 
Sjukhus 
081219 

Katetersort efter läkarordination. Steril eller ren 
rutin vid 
insättning, 
efter läkar-
ordination. 

Slutet system 
(tömningsbar påse) 
används. Nattetid kan icke 
tömningsbar påse kopplas 
på den tömningsbara. 
Påsbyte minst 1g/v + vid 
KAD-byte. 

Nämns ej. 

Hallands 
Landsting och 
Kommuner 
2005 

Latex<3 veckors KAD-behandling 
Silikon>3 månaders KAD-
behandling 
Silikon-latex<3 månaders KAD-
behandling 
Hydrogelbelagd med latexkärna>3 
månaders KAD-behandling 
Silverbelagd<3 veckors KAD-
behandling (används på SjH för att 
minska risken för kateterrelaterad 
urinvägsinfektion) 

Steril rutin vid 
insättning. 

Slutet system 
(tömningsbar påse) 
används. Nattetid kan icke 
tömningsbar påse kopplas 
på den tömningsbara. 
Påsbyte endast vid 
t.ex.dålig lukt/utseende + 
vid KAD-byte. 

Daglig tvätt av 
underliv och kateter 
med tvål och 
vatten. 

Särskilda 
boendeformer i 
Stockholms län 

Katetersort efter läkarordination Steril eller ren 
insättning. 
Vanligtvis 
dock ren rutin 

Slutet system 
(tömningsbar påse) 
används. Nattetid kan icke 
tömningsbar påse kopplas 
på den tömningsbara. 
Påsbyte minst 
1gång/vecka + vid KAD-
byte. 

Nämns ej. 

Landstinget 
Östergötland 

Nämns ej. Steril rutin vid 
insättning. 

Slutet system 
(tömningsbar påse) 
används. Natteid kan icke 
tömningsbar påse kopplas 
på den tömningsbara. 
Påsbyte 1g/v alt.1g/14dgr 
beroende på hur påsen 
ser ut. Viktigt att 
desinfektera m 
Klorhexidinsprit runt KAD i 
samband med påsbyte. 

Noggrann 
underlivshygien. 

 
KAD = Kvarsittande kateter i urinblåsan. 
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Bilaga 2  

Strukturerade frågor enligt Flemmings (1998) modell 
 

1. Reducerar silverbelagda urinkatetrar förekomsten av bakteriuri hos patienter som behandlas med urinkateter? 
2. Reducerar steril insättning av urinkateter minskar risken för bakteriuri? 
3. Vilka rutiner kring tömning/byte av urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri? 
4. Vilka rutiner kring underlivshygien hos kateterbehandlade patienter minskar risken för bakteriuri 

 
Tabell II. 

Situation Intervention Mot-intervention Resultat 

Patienter i behov av 
kateterbehandling 

Alla former av 
silverkatetrar 

Alla andra sorters 
katetermaterial 

Uppkomst av bakteriuri 

Patienter i behov av 
kateterbehandling 

Steril rutin vid insättning av 
urinkateter 

Ej steril rutin vid insättning 
av urinkateter 

Uppkomst av bakteriuri 

Patienter med pågående 
kateterbehandling  

En form av rutin vid byte/ 
tömning av 
urinuppsamlingspåse 

Annan form av rutin vid 
byte/ tömning av 
urinuppsamlingspåse 

Uppkomst av bakteriuri 

Patienter med pågående 
kateterbehandling 

En form av rutin vid 
underlivshygien. 

Annan form av rutin vid 
underlivshygien 

Uppkomst av bakteriuri 

 
Ord i fetstil omvandlades till, för den specifika databasen, indexerade MeSh-termer.  
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Bilaga 3 
 Tabell III. Databassökning. 

Databaser 
 

Sökord Träffar Hämtade i 
fulltext 

THE COCHRANE 
LIBRARY (Syst. Rev.) 

   

Silver (Silver alloy OR Silver coated OR Silver oxide OR Antiseptic 
impregnated) AND Urinary Tract Infection AND Urinary 
Catheterization 

18 9 

Steril rutin (Sterilization OR Asepsis OR Aseptic technique) AND Urinary 
Catheterization 

16 3 

Hygien (Catheter Care, Urinary OR Hygiene OR Management OR 
Meticulous catheter care OR Perineal care OR Meatal 
cleansing) AND Urinary Tract Infection AND Catheters, 
Indwelling 

97 0 

Urinuppsamlings-påse Urine collecting bag OR Urine drainage system  OR Closed 
drainage system  

24 0 

CINAHL    

Silver (Silver alloy OR Silver coated OR Silver oxide OR Antiseptic 
impregnated) AND Urinary Tract Infection AND Catheters, 
Urinary 

15 3 

Steril rutin (Sterilization and Disinfection OR Asepsis OR Aseptic 
technique) AND Urinary Catheterization 

35 2 

Hygien ((Meatal Care OR Activity Care) OR (Meatal Cleansing OR 
(Bathing and Baths) OR Perineal Care OR (Meticulous  
Catheter care OR Catheter Care, Urinary) OR Hygiene ) 
AND Catheters, Urinary 

76 3 

Urinuppsamlings-påse (Urinary Catheters OR Catheters, Urinary OR Catheter Care, 
Urinary OR Urinary Catheterization) AND Drainage System 
AND Uri-bag 

9 2 

MEDLINE    

Silver (Silver Oxide OR Silver Alloy OR Silver Coated OR Antiseptic 
Impregnated) AND (Catheters Indwelling OR Urinary 
Catheterization) AND Urinary Tract Infections 

24 8 

Steril rutin (Sterile OR Asepsis OR Aseptic Technique OR Sterile 
Technique) AND Urinary Catheterization 

32 4 

Hygien (Meatal Care OR Meatal Cleansing OR Perineal Cleansing 
OR Meticulous Catheter Care OR Catheter Hygiene OR 
Hygiene) AND (Catheters, Indwelling OR Urinary Catheters 
OR Urinary Catheterization 

14 2 

Urinuppsamlings-påse (Catheter Bag OR Urine Collecting Bag OR Collecting Bag 
OR Bladder Drainage Bag) AND Catheters, Indwelling AND 
Urinary Tract Infections 

69 2 
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Ord i fetstil är, för den specifika databasen, indexerade MeSh-termer   

       

Bilaga 4.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 1.  Sökprocess 

 

 
 

 

 

 

 

Sökning i databaserna 
Medline, Cinahl, Cochrane Libary 

 

Titlar och abstrakt genomlästes 
38 artiklar hämtades i fulltext 

 

Genomgång av 
referenslistor för att 

finna missade studier 
av intresse 

68 fulltext artiklar genomlästes för 
inklusions/exklusionskriterier 

 

54 artiklar exkluderades då grund 
av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna 
 

30 artiklar hämtades i 
fulltext 

14 RCT-studier granskades 

Sökning i sökmotorn 
Google Scholar 



40 

 

Bilaga 5. 
Formulär för kvalitetsgranskning av Randomiserade kontrollerade studier 

 
Tabell IV 

Academia and Clinic 
Extending the CONSORT Statement to Trials of Nonpharmacologic Treatment 

Checklist of Items for Reporting Trials of Nonpharmacologic Treatments* 
 

 
Section 

 

 
Item 

 
Standard CONSORT Description 

 
Extension for Nonpharmacologic Trials 

Title and 
abstract 

1 How participants were allocated to interventions (e.g., “random 
allocation,” “randomized,” or “randomly assigned”) 

In the abstract, description of the experimental 
treatment, comparator, care providers, centers, and 
blinding status 

Background 2 Scientific background and explanation of rationale  
Participants 3 Eligibility criteria for participants and the settings and locations 

where the data were collected 
When applicable, eligibility criteria for centers and 
those performing the interventions 

Interventions 4 Precise details of the interventions intended for each group and 
how and when they were actually administered 

Precise details of both the experimental treatment 
and comparator 

 4A  Description of the different components of the 
interventions and, when applicable, descriptions of 
the procedure for tailoring the interventions to 
individual participants 

 4B  Details of how the interventions were standardized 
 4C  Details of how adherence of care providers with the 

protocol was assessed or enhanced 
Objectives 5 Specific objectives and hypotheses  
Outcomes 6 Clearly defined primary and secondary outcome measures and, 

when applicable, any methods used to enhance the quality of 
measurements (e.g., multiple observations, training of assessors) 

 

Sample size 7 How sample size was determined and, when applicable, 
explanation of any interim analyses and stopping rules 

When applicable, details of whether and how the 
clustering by care providers or centers was 
addressed 

Randomizations
equence 
generation 

8 Method used to generate the random allocation sequence, 
including details of any restriction (e.g., blocking, stratification) 

When applicable, how care providers were 
allocated to each trial group 

Allocation 
concealment 

9 Method used to implement the random allocation sequence (e.g., 
numbered containers or central telephone), clarifying whether the 
sequence was concealed until interventions were assigned 

 

Implementation 10 Who generated the allocation sequence, who enrolled 
participants, and who assigned participants to their groups 

 

Blinding 
(masking) 

11B†  If blinded, method of blinding and description of the 
similarity of interventions† 

Statistical 
methods 

12 Statistical methods used to compare groups for primary 
outcome(s); methods for additional analyses, such as subgroup 
analyses and adjusted analyses 

When applicable, details of whether and how the 
clustering by care providers or centers was 
addressed 

Participant flow 13 Flow of participants through each stage (a diagram is strongly 
recommended)—specifically, for each group, report the numbers 
of participants randomly assigned, receiving intended treatment, 
completing the study protocol, and analyzed for the primary 
outcome; describe protocol deviations from study as planned, 
together with reasons 

The number of care providers or centers 
performing the intervention in each group and the 
number of patients treated by each care provider or 
in each center 

Implementation 
of intervention 

New 
item 

 Details of the experimental treatment and 
comparator as they were implemented 

Recruitment 14 Dates defining the periods of recruitment and follow-up  
Baseline data 15 Baseline demographic and clinical characteristics of each group When applicable, a description of care providers 

(case volume, qualification, expertise, etc.) and 
centers (volume) in each group 

Numbers 
analyzed 

16 Number of participants (denominator) in each group included in 
each analysis and whether analysis was by “intention-to treat”; 
state the results in absolute numbers when feasible (e.g., 10/20, 
not 50%) 

 

Outcomes and 
estimation 

17 For each primary and secondary outcome, a summary of results 
for each group and the estimated effect size and its precision 
(e.g., 95% confidence interval) 
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Academia and Clinic 
Extending the CONSORT Statement to Trials of Nonpharmacologic Treatment 

Checklist of Items for Reporting Trials of Nonpharmacologic Treatments* 
 

 
Section 

 

 
Item 

 
Standard CONSORT Description 

 
Extension for Nonpharmacologic Trials 

Ancillary 
analyses 

18 Address multiplicity by reporting any other analyses performed, 
including subgroup analyses and adjusted analyses, indicating 
those prespecified and those exploratory 

 

 

Adverse events 19 All important adverse events or side effects in each intervention 
Group 

 

Interpretation 20 Interpretation of the results, taking into account study 
hypotheses, sources of potential bias or imprecision, and the 
dangers associated with multiplicity of analyses and outcomes 

In addition, take into account the choice of the 
comparator, lack of or partial blinding, and unequal 
expertise of care providers or centers in each group 

Generalizability 21 Generalizability (external validity) of the trial findings Generalizability (external validity) of the trial 
findings according to the intervention, comparators, 
patients, and care providers and centers involved in 
the trial 

Overall 
evidence 

22 General interpretation of the results in the context of current 
evidence 

 

 
* Additions or modifications to the CONSORT checklist. CONSORT _ Consolidated Standards of Reporting Trials. 

† This item anticipates a planned revision in the next version of the standard CONSORT checklist. 
 

Boutron, I., Moher, D., Altman D.G., Schulz, K.F. & Ravaud, P. (2008). Methods and 

processes of the CONSORT group: Example of an extension for trials assessing 

nonpharmacologic treatments. Annals of Internal Medicine, 148, 60-66. 



 

Bilaga 6. 

Inkluderade artiklar 
Tabell V. Jämförelse mellan silverkatetrar och andra katetermaterial. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land  

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Schaeffer et al. (1988) 
Effect of silver 
oxide/trichloroisocyanuric 
acid antimicrobial urinary 
drainage system on 
catheter-associated 
bacteriuria. 
USA 

Silikon-KAD (strl 16-18 F) beklädd med silver-oxid och med 
en silver-oxid-beklädd koppling (till uri-bagen) samt med 
Trichloroisocyanuric syra i Uri-bagen.  (Test)/ 
Ordinär Silikon-KAD (strl 16-18F) med en standard-koppling 
(till uri-bagen) och med uri-bag utan antimikrobial aktivitet.  
(Kontroll) 
 
Ssk katetriserade patienterna efter att ha rengjort urethra-
området med benzalkonium chloride. Alla patienter 
behandlades med ett konventionellt slutet katetersystem.  
Urin-prov togs aseptiskt var 8:e tim från uri-bagens 
tömmningstap och via kateterns provtagningsport. Prov från 
urethra-området togs dagligen innan området tvättades 
med vatten. KAD-spolningar undveks. Patienten följdes tills 
bakteriuri uppkommit, katetern avvecklades eller att 
patienten skrevs ut från avdelningen  
Katetervården granskades dagligen av studie-sjuksköterska 
då brutet kateter-system, felaktig uri-bag-position eller ej 
avstängd avtappningsplugg noterades. 
 
 

Sjukhuspatienter över 18 år som 
behandlades för akut 
ryggmärgsskada eller krävde 
neurokirurgisk behandling, och som 
var i behov av urinkateter. 
Inkluderingskriterier i övrigt var att 
kateteriseringen skulle vara längre än 
24 tim, och att patienten inte skulle 
genomgå någon invasiv 
urinvägsprocedur under studietiden. 
Patient som genomgått KAD-
behandling som avslutats senast 3 
dagar före studiens start inkluderades 
också. 
 
Test-gruppen 41 (33/8) 
Kontroll-gruppen 33 (24//9) 

Signifikant bakteriuri ansågs 
bakteriuri > 105 CFU/ml urin vara. 
 
Test-grupp) 11/41 
Kontroll-grupp 18/33 
 
Medeltiden för uppkomst av 
bakteriuri var i Test-gruppen 10,8 
dgr och i Kontroll-gruppen 7,6 
dgr. 
 
Alla positiva odlingar från urethra-
området och från Uri-bag ansågs 
signifikant. 
 
Koloniserat urethra-område 
ansågs vara orsak till bakteriuri i 
Test-gruppen 12/18 och i 
 Kontroll-gruppen 5/11. 
 
Koloniserad Uri-bag ansågs vara 
orsak till bakteriuri i Test-gruppen 
1/11 och i Kontroll-gruppen 1/18. 
 
 
 
 
 
 

Poäng: 13 
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Tabell V. Jämförelse mellan silverkatetrar och andra katetermaterial, fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land  

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Liedberg et al.  (1990) 
Refinements in the 
coating of urethral 
catheters reduces the 
incidence of catheter-
associated bacteriuria. 
An experimental and 
clinical study. 
Sverige 
 

KAD (oklar strl) beklädd med silver- och hydrogel-legering 
intra- och extraluminalt (Test)  / 
Hydrogel-beklädd KAD (oklar strl) (Kontroll 1) /  
Latex KAD (oklar strl) (Kontroll 2) 
 
Kateteriseringen utfördes av erfarna sjuksköterskor och 
identisk aseptisk metod användes vid samtliga 
kateteriseringar.  
Urinprov togs i direkt samband med kateteriseringen, samt 
dagligen via KAD:s provtagningsport (aseptisk teknik). 
Urinprov togs dagligen även via uri-bagen, mellan 3-9 tim 
efter att uri-bagen tömdes senast. Alla patienter fick en 
daglig fysisk undersökning. 
KAD-behandlingen fortgick så länge patienten behövde 
KAD. 
 
 
 
 
 

Sjukhuspatienter över 18 år som 
behövde KAD i minst 5dagar, hade 
steril urin samt ej behandlades med 
antibiotika. Patienterna behandlades 
vid en kirurgisk eller en urologisk 
avdelning och fick inte genomgå 
någon invasiv procedur i urinvägarna 
under studietiden. 
Test-grupp             30 (19/11)  
Kontroll-grupp 1    30 (22/8)  
 Kontroll-grupp 2   30 (21/9) 

Signifikant bakteriuri ansågs 
bakteriuri > 105 CFU/ml urin vara 
Efter 5 dagars kateterbehandling:  
Test-grupp 3/30 
Kontroll-grupp 1 10/30 
Kontroll-grupp 2 15/30 
 
Statistisk skillnad mellan Test-
grupp  och Kontroll-grupp 2 
(p<0,002).  
 
Mikrobial kontaminering av Uri-
bag sågs hos 30/90 patienter, var 
av 28 Uri-bager kontaminerats av 
E-coli-bakterier. Av dessa 28 
noterades 26 kontamineringar 
efter att bakteriuri hos patienten 
redan dokumenterats. De 
resterande två kontamineringarna 
ansågs representera exogen 
kontaminering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poäng: 9,5 
Cohens 
Kappa: 0,89 
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Tabell V. Jämförelse mellan silverkatetrar och andra katetermaterial, fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land  

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Liedberg & Lundeberg 
(1990) 
Silver alloy coated 
catheters reduce 
catheter-associated 
bacteriuria. 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 

Intra- och extraluminalt silverbelagd Latex Foley KAD 
(silverlegering) (oklar strl) (Test)/ 
Telefloniserad Latex Foley KAD (oklar strl) (Kontroll 
 
Urinprov togs i direkt samband med kateteriseringen, samt 
dagligen via KAD:s provtagningsport (aseptisk teknik). 
Urinprov togs dagligen även via uri-bagen, mellan 3-9 tim 
efter att uri-bagen tömdes senast. Alla patienter fick en 
daglig fysisk undersökning. 
Kateteriseringen utfördes av erfarna sjuksköterskor och 
identisk aseptisk metod användes vid samtliga 
kateteriseringar.  
Katetervården granskades dagligen varvid brutet kateter-
system och felaktig uri-bag-position noterades. 

Sjukhuspatienter över 18 år som var i 
behov av KAD i max 6 dagar, inte 
hade bakteriuri vid kateteriseringen, 
ej behandlades med antibiotika och 
som ej skulle genomgå någon invasiv 
urinvägsprocedur inkluderades i 
studien. Patienter med diabetes 
exkluderades. 
 
 Test-grupp 60 (40/20) 
Kontroll-grupp 60 (43/17) 

Signifikant bakteriuri ansågs 
bakteriuri > 105 CFU/ml urin vara. 
 
Förekomst av bakteriuri efter 6 
dagar: 
Test-grupp 6/60 
Kontroll-grupp 22/60 
 
28/120 Uri-bager hade positiv 
odling. 24 av dessa 
kontaminerades efter 
dokumenterad bakteriuri från 
urinblåsan. De övriga 4 troddes 
blivit exogent kontaminerade. 

Poäng: 9 
Cohens 
Kappa: 0,85 

Riley et al. (1994) 
A large randomized 
clinical trial of a silver-
impregnated urinary 
catheter: lack of efficacy 
and staphylococcal 
superinfection. 
USA 
 

Silikonkateter utvändigt beklädd med 5% silveroxid, storlek 
16/ silicon elastomer-beklädd latexkateter, storlek16. 
 
Vid kateteriseringen togs ett första urinprov. Därefter togs 
dagliga urinprov med aseptisk nålpunktion från 
provtagningsporten på kateterslangen. 
 
 Felaktig katetervård (brott i det slutna systemet, fel 
upphängning av uri-bagen, ej tillstängd kateter-tap) 
noterades dagligen 
 
 
 
 

Vuxna patienter, vid ett kommunalt 
utbildningssjukhus med 520 
sängplatser, i behov av kateter 
inkluderades. 
 
Vid sjukhuset hade flera tidigare 
studier kring katetrar utförts. 
 
Behov av annan kateterstorlek är 
storlek16, thorax-kirurgi, 
kateterbehandling <24 tim samt 
positivt urinprov vid kateterisering 
ledde till exkludering. 
 
Testgrupp 745 (294/451) 
Kontrollgrupp 564 (279/285) 
 
 
 

Signifikant bakteriuri ansågs 
bakteriuri > 103 CFU/ml urin vara. 
 
Förekomst av bakteriuri i: 
Testgrupp 85/745 
Kontrollgrupp 73/564 
 
 Att utveckla bakteriuri.tog i 
testgruppen i medeltal 4,5dgr i 
jämförelse med 6,1 dgr i 
kontrollgruppen. 
 
 

Poäng: 15,5 
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KAD = kvarsittande urinkateter, F= kateterns diameter i enheten Foley 

 

Tabell V. Jämförelse mellan silverkatetrar och andra katetermaterial, fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land  

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Verleyen et al. (1999) 
Clinical application of the 
Bardex IC Foley catheter 
Belgien 
 
 

Bardex IC kateter (strl 14-16F) beklädd med silver- och 
hydrogel-legering intra- och extraluminalt /Test)  / 
Klassisk Latex-kateter (storlek14-16F) (Kontroll) 
 
Steril kateterisering postoperativt i operationssal. 
Patienterna följdes upp av utbildad personal. Urinodling 
togs i samband med kateterisering samt var 48:e timme, 
samt vid avveckling av KAD. Urinodlingarna togs aseptiskt 
genom suprapubis-punktion.  
 
Katetervården följde ett standardiserat protokoll. 

Postoperativa urolog-patienter vid en 
urologavd vid ett Universitetssjukhus. 
 
Postoperativ bakteriuri och/eller 
makroskopisk hematuri, samt 
postoperativ behandling med 
antibiotika pga icke-urologisk 
infektion ledde till exkludering.  
 
Test-grupp 79 (47/32) 
Kontroll-grupp 101 (55/46)  

Signifikant bakteriuri ansågs 
bakteriuri > 105 CFU/ml urin vara. 
Förekomst av bakteriuri; 
Test; 28/79 
Kontroll; 60/101 
På dag 5 hade 6,3% i Test-
gruppen och 11,9% i Kontroll-
gruppen utvecklat bakteriuri.  
På dag 7 var motsvarande värden 
10,1% i Test-gruppen och 30,7% i 
Kontroll-gruppen. 

Poäng: 15,5 

Thibon et al. (2000) 
Randomized multi-centre 
trial of the effects of a 
catheter coated with 
hydrogel and silver salts 
on the incidence of 
hospital-acquired urinary 
tract infections. 
Frankrike 

Latexkateter beklädd med hydrogel-silverlegering (oklar 
storlek) (Test) / 
Silikonkateter (oklar storlek) (Kontroll) 
 
Före kateterisering togs urinodling. Efter kateteriseringen 
togs urin-sticka dagligen och urodling togs varannan dag. 
Urinproven togs via en liten öppning i katetersystemet 
(provtagningsport?) och det slutna systemet behövde därför 
inte brytas. Provtagningarna fortgick i 10 dagar. 

Sjukhuspatienter av båda könen som, 
behandlades vid intensivvårds- och 
neurokirurgiska enheter och var i 
behov av KAD under mer än tre 
dagar och skulle vara kvar vid 
sjukhuset under minst 10dagar efter 
kateteriseringen. 
UVI/inflammation i perineum/penis 
före kateteriseringen, samt allergi mot 
hydrogel eller silversalter, 
kontraindikation för kateterisering 
eller kateterbehandling 48 tim före 
studiestart och antibiotikabehandling 
pga UVI eller andra typer av 
urinvägsinfektioner ledde till 
exkludering.Patienter som 2 dygn 
efter kateteriseringen uppvisade 
bakteriuri exkluderades 
Test-grupp 90 (?/?) 
Kontroll-grupp 109 (?/?) 

Kateterrelaterad UVI ansågs 
föreligga vid: 
bakteriuri i > 105 CFU/ml urin och 
>10 leukocyter/mm3 

Vid bakteriuri mellan 103  och 105 

CFU/ml urin krävdes ytterligare 
ett urinprov för att verifiera 
resultatet och UVI diagnostiseras. 
 
Kateterrelaterad UVI 
konstaterade i 
Test-grupp 9/90 
Kontroll-grupp 13/109 
 
 

 

Poäng: 18 
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Tabell VI. Jämförelse mellan steril kateterisering och ren kateterisering. 
 

 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Carapeti et al. (1994) 
Randomized study of 
sterile versus non-sterile 
urethral catheterization. 
Storbrittannien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ren kateterisering innebar handtvätt med tvål och vatten, 
rena handskar och inget förkläde. Patientens underliv 
tvättades endast om det var makroskopiskt smutsigt och då 
endast med kranvatten. Inget kateterset användes och 
katetern infördes efter att KY-gelé använts som smörjning. 
Katetern vidrördes inte utan hölls i sin originalförpackning i 
samband med införandet. Katetern kuffades med 
kranvatten (Testgrupp). 
 
Steril kateterisering innebar: “skrubbning” i 4 min, 
Sterilklädsel, sterila handskar. Sterilt kateterset användes. 
Med patienten i ryggläge, tvättades patientens underliv 
noggrant med Savlon-lösning och kontakt med operatorns 
sterila handskar undveks. Området sterilkläddes efter 
smörjning med steril lignocaine-gel fördes katetern in med 
hjälp av en griptång/pincett. Katetern kuffades med sterilt 
vatten. (Kontrollgrupp) 
 
I båda grupperna togs urin-odling i samband med 
kateteriseringen samt på den tredje dagen efter 
kateteriseringen.  

162 kirurgiska patienter som skulle 
kateteriseras efter anestesin 
inkluderades. Patienter med 
pågårende kateterbehandling, 
pågående UVI, eller skulle genomgå 
kirurgi i de nedre urinvägarna 
exkluderades. 156 st analyserades, 
72 män och 84 kvinnor. 
 
Testgrupp 82 (?/?) 
Kontrollgrupp  74 (?/?) 
 

UVI diagnostiserades vid 
Bakteriuri > 105 CFU/ml, med 
eller utan symtom.  
 
Testgrupp: 9/82 
Kontrollgrupp: 7/74 
 
Ingen patient yngre än 55 år 
utvecklade UVI. 

Poäng: 13 
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Tabell VII. Vilka rutiner kring tömning/byte av urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri? 
 

Författare (Årtal) Titel, 
Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Platt et al. (1983) 
Reduction of mortality 
associated with 
nosocomial urinary tract 
infection. 
USA 

Silikon-elastomer-belagda katetrar (storlek16-18F) med 
förkopplad uri-bag användes vid kateteriseringen (Test-
grupp). Uri-bagen kunde kopplas bort, men inte utan att 
den genomskinliga plomberingen först togs bort. 
 
Silikon-elastomer-belagda katetrar utan förkopplad uri-bag 
användes vid kateteriseringen.(Kontroll-grupp). 
 
Både test- och kontrollgruppens kateterkit innehöll även 
likadana tvättlösningar för tvättning av genitalierna före 
kateteriseringen. 
 
Sjuksköterskorna meddelades att studien gällde det 
tvättmedel som användes vid kateteriseringen, detta för att 
inte sjuksköterskornas naturliga arbetssätt skulle påverkas 
när det gällde att bryta det slutna kateter-systemet.  
 
En medlem i kateter-teamet besökte dagligen patienterna 
varvid urinprov togs från kateterns provtagningsport med 
aseptisk teknik. Urinprov togs då också från uri-bagen, 
vilken först hade tömts på urin, innan prov togs från det 
nytillkomna urinen. I samband med dessa besök togs info 
från journalen om underlivet hade tvättats eller inte, om 
katetern eller uri-bagen hade bytts. Dessutom 
kontrollerades katetern om det slutna systemet hade brutits 
eller inte. Om systemet hade brutits, eller om katetern inte 
hade ngn förkopplad uri-bag märktes kateter-uri-
bagkopplingen med svart vattenfast bläck för att senare 
kunna notera brott eller inte.  
 
 
 
 

Sjukhuspatienter i behov av kateter 
inkluderades i studien. 
Kateterbehandling < 24 tim, ej steril 
urin vid första provtagningen, 
kateterbehandling 24 tim före 
studiestart, kirurgi i de nedre 
urinvägarna ledde till exkludering. 
 
Testgrupp: 735 (382/353) 
Kontrollgrupp: 759 (379/380) 

UVI definierades vid bakteriuri ≥ 
10 5 CFU/ml urin. För att kunna 
analysera brott i det slutna 
systenet ansågs infektionen 
påbörjad den dag då bakteriuri ≥ 
10 2 CFU/ml urin förelåg, om 
urinen fortsatte att vara infekterad 
och slutligen uppnådde 10 5 

CFU/ml. 
 
Mediantiden för 
kateterbehandlingen var 3 dagar. 
 
Bakteriuri i testgrupp med 
antibiotika: 
46/613 
Bakteriuri i testgrupp utan 
antibiotika: 11/112 
Bakteriuri i kontrollgrupp med 
antibiotika: 
48/643 
Bakteriuri i kontrollgrupp utan 
antibiotika: 
29/108 

Poäng: 24 
 
Cohens 
Kappa: 
0,85 
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Tabell VII. Vilka rutiner kring tömning/byte av urinuppsamlingspåse minskar risken för bakteriuri? Fortsättning. 
 

Författare (Årtal) Titel, 
Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

DeGroot-Kosolcharoen et 
al. (1988) 
Evaluation of a urinary 
catheter with 
preconnected closed 
drainage bag. 
USA 

Vid kateterisering användes en BN-74-beklädd silicon-
kateter  (storlek 16-18F) med en förkopplad, plomberad uri-
bag (Testgrupp) 
 
Vid kateterisering användes en latex-kateter till vilken uri-
bagen påkopplades direkt efter kateteriseringen 
(Kontrollgrupp) 
 
Urinprov togs inom 24 tim efter kateteriseringen, samt 
dagligen genom aseptisk aspirering via kateterns 
provtagningsport. Efter att katetern avvecklats togs dagliga 
urinprov i 5 dagar genom midstråle-provtagning. 
 
Brutet slutet system noterades 3 gånger dagligen. Efter att 
plomberingen brutits i testgruppen markerades 
sammankopplingen med nagellack innehållandes 
fluorescein. Bruten markering kunde sedan avläsas med 
hjälp av en Wood’s-lampa. Efter varje brott markerades 
sammankopplingen på nytt. I kontrollgruppen markerades 
sammankopplingen på samma sätt som i testgruppen. 
 
 

Manliga medicin- och kirurgipatienter 
vid ett akutsjukhus med 330 
sängplatser som var i behov av 
kateterbehandling inkluderades i 
studien.  
Kateterbehandling < 24 tim samt 
bakteriuri vid kateteriseringen ledde 
till exkludering. 
 
Testgrupp: 97 män 
Kontrollgrupp: 105 män 

Signifikant bakteriuri definierades 
som bakteriuri > 10 3 CFU/ml urin. 
Kateterrelaterad UVI 
diagnostiserades vid signifikant 
bakteriuri samtidigt som oral feber 
> 99 0 F som inte kunde härledas 
till ngt annat, samtidigt som 
frossa, sveda eller 
ländryggsbesvär förelåg, eller vid 
samma fynd av bakterier i både 
urin och blod. 
 
Medeltiden för 
kateterbehandlingen Testgrupp: 
6,4 dagar 
Kontrollgrupp: 7,6 dagar 
 
Inget brott i det slutna systemet 
sågs 
Testgrupp: 58% 
Kontrollgrupp: 67% 
 
Baketriuri förekom  
Testgrupp: 11/97 
Kontrollgrupp: 14/105 
 
UVI förekom 
Testgrupp: 3/97 
Kontrollgrupp: 1/105 

Poäng: 
11,5 

F= kateterns diameter i enheten Foley 
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Tabell VIII. Underlivshygien vid kateterbehandling. 
 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Burke et al. (1981) 
Prevention of Catheter-
associated urinary tract 
infections. Efficacy of 
daily meatal care 
regimens. 
USA 
 
 
 

Studie 1: 
Underlivshygien enligt protokoll, vilket innebar att 
avdelningspersonalen två ggr/dag behandlade 
urinrörsmynningen samt katetern med povidone-iodine-
lösning och –salva (testgrupp)/ ingen behandling alls 
(kontrollgrupp). 
 
 
Studie 2: 
Enligt protokoll tvättade avdelningspersonalen patienternas 
underliv en gång dagligen med grön såpa och vatten 
(testgrupp) / ingen behandling alls (kontrollgrupp). 
 
 
I båda studierna fick alla patienter av avdelningspersonalen 
vanlig katetervård, vilket innebar att beläggningar på 
katetern avlägsnades i samband med den dagliga 
hygienen. 
Urinprov och prov från urinrörsmynningen togs inom 24 tim 
efter kateteriseringen. Urinodlingar togs dagligen och 
katetervården noterades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxna patienter som behandlades 
med kateter vid ett kommunalt 
undervisningssjukhus inkluderades. 
Då urinprov och/eller prov från 
urinrörsmynningen inte tagits inom 24 
tim efter kateteriseringen, samt vid 
bakteriuri vid urinprovtagning i 
samband med kateteriseringen ledde 
detta till exkludering. 
 
Studie 1: 
Testgrupp 200 (111/89) 
Kontroll 194 (86/108) 
 
Studie 2: 
Testgrupp 229 (115/114) 
Kontrollgrupp 223 (116/107) 
 
 

Bakteriuri ansågs signifikant vid nivåer 
>103 CFU/ml. 
Prov från urinrörsmynningen ansågs 
signifikant vid växt av bakterier. 
 
Studie1: 
Testgrupp 32/200 
Kontrollgrupp 24/194 
 
Studie 2: 
Testgrupp 28/229 
Kontrollgrupp 18/223 

Poäng: 10,5 
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Tabell VIII. Underlivshygien vid kateterbehandling, fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Burke et al. (1983) 
Evaluation of Daily 
meatal care with poly-
antibiotic ointment in 
prevention of urinary 
catheter-associated 
bacteriuria 
USA 

Avdelningsersonalen uppmanades att vid kateteriseringen 
rita ett svart streck över kopplingen mellan katetern och uri-
bagen med en svart spritpenna, ta ett aseptiskt urinprov 
samt prov från urinrörsmynningen inom 24 tim från 
kateteriseringen samt notera kateterstorleken. Personalen 
uppmanades också att därefter dagligen notera felaktig 
stängning och placering av uribagen, samt notera brott i det 
slutna systemet. Patienterna i testgruppen skulle i samband 
med behandlingen dessutom undersökas om allergiska 
reaktioner uppkommit. 
 
Personalen genomförde behandlingen i testgruppen, vilket 
innebar att två ggr dagligen behandla urinrörsmynningen 
och kateterslangen med Mycin-polymyxin B-bacitracin-
salva under två timmar (testgrupp) / 
Eller inte få någon behandling (kontrollgrupp) 
 
Alla patienter fick sedvanlig katetervård, vilket innebar att 
beläggningar på kateterslangen avlägsnades i samband 
med den dagliga underlivshygienen. 
 
Alla patienterna besöktes dagligen av en medlem I kateter-
teamet, vilken genom aseptisk nålpunktion av katetern eller 
via kateterns provtagningsport tog urinprov. Vid detta besök 
noterades även om brott i katetersystemet skett. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxna patienter, vid ett kommunalt 
utbildningssjukhus, som skulle 
behandlas med urinkateter där ett 
urinprov och urinrörsprov tagits inom 
24 tim efter kateteriseringen 
inkluderades i studien. För att inte 
exkluderas krävdes att dagliga 
urinprov togs samt att katetervården 
noteradts två ggr dagligen. Vid allergi 
mot behandlingen i testgruppen eller 
att urinprovet i samband med 
kateteriseringen eller under dag 1var 
positivt samt vid kateterbehandling 
kortare än 48 tim exkluderades 
patienten. 
 
Testgrupp:  214 (131/83) 
Kontrollgrupp:  214 (120/94) 

Bakteriuri ansågs signifikant vid nivåer 
>103 CFU/ml. 
Prov från urinrörsmynningen ansågs 
signifikant vid växt av bakterier. 
 
Testgrupp: 14/214 
Kontrollgrupp: 16/214Zx 
 

 

Poäng: 17 
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Tabell VIII. Underlivshygien vid kateterbehandling, fortsättning.  
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Classen et al. (1991)a  
Daily meatal care for 
prevention of catheter-
associated bacteriuria: 
Results using frequent 
applications of 
Polyantibiotic cream. 
USA 

Efter randomiseringen besöktes alla patienterna av en 
medlem I kateter-teamet, vilken tog ett prov från 
urinrörsmynningen, märkte kopplingen mellan katetern och 
uri-bagen med en svart spritpenna, och genomförde 
behandlingen i testgruppen.  
 
Behandlingen innebar att en polyatibiotika-kräm (polymyxin 
B sulfat 10 000E + Neomycin sulfat 5mg + gramicidin 
0,25mg/gram)applicerades på urinrörsmynningen tre 
ggr/dag (testgrupp) / 
Ingen behandling (kontrollgrupp) 
 
Båda grupperna fick, av avdelningspersonalen, rutinmässig 
daglig katetervård, vilket innebar borttagning av 
beläggningar på kateterslangen i samband med den 
dagliga hygienen. 
 
En kateter-teammedlem besökte alla patienterna tre gånger 
dagligen för att notera felaktig upphängning av uri-bagen, 
felaktig tillslutning av uri-bagens tömningstapp samt brott i 
det slutna systemet. Patienterna i testgruppen undersöktes 
under dessa besök för att utesluta allergiska reaktioner. 
 I samband med dagens första besök aspirerades ett 
urinprov med aseptisk teknik via kateterns 
provtagningsport.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuxna patienter, vid ett kommunalt 
utbildningssjukhus, som skulle 
behandlas med urinkateter. Om första 
urinodlingen var positiv, vid 
kateterbehandling kortare än 48 tim, 
samt vid allergi mot ingående 
substanser i testgruppens behandling 
exkluderades patienten. 
 
Testgrupp: 383 (245/138) 
Kontrollgrupp: 364 (224/140) 
 
 

Bakteriuri ansågs signifikant vid nivåer 
>103 CFU/ml. 
Prov från urinrörsmynningen ansågs 
signifikant vid växt av bakterier. 
 
Testgrupp  26/383 
Kontrollgrupp 37/364 
 
 
 
 
 

Poäng: 14 
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Tabell VIII. Underlivshygien vid kateterbehandling, fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Classen et al. (1991) b 
Prevention of catheter-
associated bacteriuria: 
clinical trial of methods to 
block three known 
pathways of infection. 
USA 

Patienterna behandlades antingen med Hydrophili-polymer-
beklädd silikonkateter med plomberad sammankoppling till 
uri-bagen (oklar strl). Uri-bagens tömningstapp 
behandlades dagligen med Povidone-iodine. Daglig 
påstrykning av povidone-iodine lösning applicerades externt 
på katetern från urinröret till sammankopplingen mellan 
katetern och uri-bagen. (testgrupp)/ Silikonkateter med 
plomberad sammankoppling till uri-bagen (oklar storlek). 
Ingen annan behandling (kontrollgrupp) 
 
Urin-prov togs med aseptisk teknik i samband med 
kateteriseringen. Ett prov från urinröret togs inom 24 tim 
efter kateteriseringen. 
 
Daglig rutinmässig tvättning av underlivet och borttagning 
av beläggningar från katetern gjordes av 
avdelningssjuksköterska i båda grupperna. 
 
Kateter-teamets medlemmar instruerades vid första mötet 
att ta prov från urinröret, rita ett streck över 
sammankopplingen mellan kateter och uri-bag med en 
vattenfast märkpenna, att notera avvikelser från acceptabel 
vård av det slutna katetersystemet, och att genomföra de 
kateterbehandlingar (povidone-oidine-behandlingarna) i 
testgruppen. 
 
En medlem i kateter-teamet besökte alla patienter dagligen 
och tog då urinprov från kateterns provtagningsport med 
aseptisk teknik. Felaktig upphängning av uri-bagen och 
brott i det slutna systemet noterades. Patienter i 
testgruppen undersöktes också vid dessa besök för att 
utesluta allergiska reaktioner på behandlingspreparatet. 
 

Vuxna patienter, vid ett kommunalt 
utbildningssjukhus med 540 
sängplatser, som behövde kateter. 
Bakteriuri vid första 
urinprovtagningen, ingen 
urinrörsodling tagen inom 24 tim efter 
kateterisering samt kateterbehandling 
kortare än 24 tim ledde till 
exkludering. 
 
Testgrupp 300 (108/192) 
Kontrollgrupp 306 (129/177) 
 

Signifikant bakteriuri ansågs bakteriuri > 
104 CFU/ml vara. 
Förekomst av bakterier på 
urinrörsproven ansågs som signifikant. 
 
Testgruppen (män) 6/108 
(kvinnor) 8/192 
(totalt) 14/300 
 
Kontrollgruppen (män) 8/129 
(kvinnor) 7/177 
(totalt) 15/306 
 
 
 

Poäng: 20 
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Tabell VIII. Underlivshygien vid kateterbehandling. Fortsättning. 
 
Författare (Årtal) Titel, 

Land 

 
Intervention / Kontroll 

 
Studiepopulation Intervention/ 

Kontroll 
(män/kvinnor) 

 
Resultat (förekomst av 

bakteriuri/antal i gruppen) 

 
Poäng max 

27p / Cohen’s 
Kappa 

Huth et.al (1992) 
Randomized trial of 
meatal care with silver 
sulfadiazine cream for 
the prevention of 
catheter-associated 
bacteriuria. 
USA 

Sjukhusbehandlade patienter som behandlades med 
kateter randomiserades till att antingen behandlas enligt 
interventionsprotokollet, vilket innebar att 2 gånger/dag 
behandlas med 2,5 cm silver sulfadiazine kräm 1 % runt 
urinröret (testgrupp)/ eller inte behandlas alls 
(kontrollgropp). 
 
Alla patienter fick vanlig omvårdnad i övrigt, vilket innebar 
att beläggningar på katetern tvättades bort vid den dagliga 
underlivshygienen. 
 
I samband med kateteriseringen togs ett första urinprov och 
Inom 24tim efter kateteriseringen togs ett prov från 
urinröret. Där efter sattes interventionen/motinterventionen 
in.  
 
Prov från urinröret togs med en förfuktad bomullsapplikator 
vid gränssnittet mellan katetern och urinröret. Dagliga 
urinprover togs genom steril nålpunktion av kateterslangen. 

Vuxna patienter som, vid ett 
kommunalt utbildningssjukhus med 
470-sängplatser, behandlades med 
kateter (främst silikonkateter 
storlek16 eller 18 F).  
Provtagning från urinröret ej taget 
inom 24 tim, kateterbehandling 
kortare än 24 tim, första urinprovet 
positivt eller inte taget, förekomst av 
suprapubis kateter eller felaktig 
randomisering ledde till exkludering. 
 
Testgrupp 332 (180/152) 
 
Kontrollgrupp 364 (182/182) 

Bakteriuri ansågs föreligga vid > 103 
CFU/ml.  
 
Positiv urinrörsodling ansågs föreligga 
vid växt av bakterier eller jästsvamp. 
 
I medeltal uppkom bakteriuri efter 4,0 
dagar. Kateterbehandlingen hos de 
patienter som utvecklade bakteriuri 
varade i medeltal 6,1 dagar i jämförelse 
med 3,5 dagar hos dem utan bakteriuri. 
 
Förekomst av bakteriuri: 
Testgrupp: 38/332 
Kontrollgrupp: 48/364 
 

Poäng: 18 

F= kateterns diameter i enheten Foley 
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