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”Jag är inte sjuk, 
bara skadad för resten av 

livet”
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Definitioner
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§ Urinretention Oförmåga att tömma urinblåsan

§ POUR Postoperativ urinretention

§ Överfylld blåsa Blåsvolym > 500 ml



Riskfaktorer för urinretention

§ Ålder

§ Kön

§ Sängläge

§ Smärta

§ Oro och stress

§ Läkemedel

§ Operation och anestesi



Urinretention och övertänjning
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Kan ge långvariga – ibland livslånga problem

Urinretention

Övertänjning

Urinretention
Övertänjning

Skadad urinblåsa



Tidsfaktorn är viktig!
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Åtgärd inom 1 – 2 timmar  → låg risk för kvarstående skador



Urinretention vid dagkirurgi

§ 21 studier, 7.802 patienter

§ POUR 14%

§ Riskfaktorer: ålder (>60 år), 
tidigare urinvägssymtom

§ 458 patienter

§ POUR 4.2%

§ Riskfaktorer: ålder (>56 år), 
glykopyrroium (Robinul)
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Övertänjningsskador 
på urinblåsan

Kateterrelaterade 
skador



KAD eller intermittent kateterisering?

Systematisk litteraturöversikt med meta-analys 2015

§ Patienter med total höft- eller knäplastiksoperation

§ Jämförde intermittent kateter eller KAD i högst 48 h

§ Ingen skillnad i UVI

§ Lägre incidens av urinretention i KAD-gruppen



Hur påverkas patientens vardag?

Joelsson-Alm E, Nyman CR, Svensen C, Ulfvarson J. Micturition problems after bladder distension during hospitalization in 
Sweden.
”I’m not ill, just damaged for the rest of my life”. Nursing Research 2014; 63: 418-425.



Deltagarna

§ 13 kvinnor och sju män

§ Ålder vid skadan: 28 år – 78 år (median 54 år)

§ Orsak: 
- förlossning - gynekologisk kirurgi
- graviditet - allmänkirurgisk kirurgi
- infektion - ortopedisk kirurgi

§ Kvarstående besvär:
- dagliga tappningar (11 st)
- KAD (1 st)
- övriga blåstömningsproblem (7 st)
- inga symtom (1 st)



Skadetillfället

§ Ingen förstod situationen / konsekvenserna

§ Bristande rutiner



Vardagsproblem
§ Begränsningar av livet

- tidsödande
- beroende av engångsmaterial
- påverkar socialt liv
- alltid ha koll på toaletter



Vardagsproblem

§ Lidande
- smärta
- urinvägsinfektioner

§ Oro för framtiden



Att göra en vårdskadeanmälan

Ingen/lite hjälp av vården

Ambivalens inför att anmäla

Stark önskan att förhindra att detta kan drabba andra



Nationella riktlinjer i Vårdhandboken




