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En studie i Mälardalen 1994
har jämförts med en kartlägg-
ning tio år tidigare avseende ka-
teteranvändning inom akut-, ge-
riatrisk och sjukhemsvård.

Kateteranvändningen var
fortfarande låg inom samtliga
vårdformer. Katetertiden var
bättre dokumenterad än tidiga-
re, och långtidskateterisering
hade minskat signifikant. Varia-
tionerna i användning mellan
kliniker inom samma specialitet
var stora.

Resultaten kan ge anledning
för kliniker och sjukhem att se
över sin kateteranvändning.

Infektionsregistrering är en integre-
rad del i sjukhushygienisk verksamhet
[1]. Registrering av förekomst och an-
vändning av sådana medicintekniska
produkter, t ex kärlkatetrar och urin-
vägskatetrar, som kan utgöra en in-
gångsport för betydelsefulla sjukhusin-

fektioner, har också en viktig plats i det
sjukhushygieniska arbetet. I Stock-
holmsområdet har flera sådana kart-
läggningar av användningen av blåska-
tetrar ägt rum inom geriatrisk vård [2-
4]. Under hela 1980-talet har 10 procent
eller färre av långvårdspatienterna haft
blåskateter.

I en riksomfattande studie [5] över
användningen av blåskateter inom akut
kroppssjukvård noterades anmärk-
ningsvärda skillnader i kateteranvänd-
ning både mellan specialiteter och mel-
lan kliniker inom samma specialitet.

Med vår studie ville vi ta reda på hur
kvarkatetrar används numera, och om
vårdrutinerna är adekvata. Därför ge-
nomfördes ännu en studie av använd-
ningen av blåskatetrar, inom såväl akut
kroppssjukvård som geriatrisk vård och
sjukhemsvård i Mälardalen i november
1994. 

Urinretention är
viktigaste indikation
Enligt gällande föreskrifter [6] får

kateter för långvarig behandling endast
läggas in efter läkarordination. Åtgär-
den ska journalföras på samma sätt som
annan behandling med datum för be-
handlingens början och slut. Den beräk-
nade behandlingsperioden bör anges
när behandlingen påbörjas för att und-
vika onödigt lång behandling och där-
med ökade risker för biverkningar.
Kvarliggande kateter i urinblåsan ska i
första hand användas som ett hjälpme-
del vid urinretention och endast i un-
dantagsfall vid inkontinens. 

Enligt Stockholms läns landstings
metodbok för sjukvårdsarbete [7] gäller
också att:
– datum för eventuellt kateterbyte och

eventuella komplikationer ska doku-
menteras,

– läkare ordinerar behandlingsmetod
(steril eller ren rutin),

– kateterisering får endast utföras av
personal som är utbildad för detta.  

Samtliga deltog i kartläggning
Förfrågan angående medverkan i

punktundersökning av kvarliggande
blåskatetrar (KAD) utsändes av de sjuk-
hushygieniska enheterna till chefsöver-
läkare för sluten, somatisk akutsjuk-

vård och geriatrisk vård i Stockholms
läns landsting, och medicinskt ansvari-
ga sjuksköterskor i Storstockholms pri-
märkommunala sjukhemsvård samt till
landstingsvård och primärkommunal
vård i Södermanlands läns landsting.

Undersökningen utfördes den 8 no-
vember 1994 inom akut, somatisk vård
och den 15 november 1994 inom geria-
trik och sjukhemsavdelningar.

Chefssjuksköterskan eller annan an-
svarig sjuksköterska på varje avdelning
fyllde i ett frågeformulär med uppgift
om avdelning, antal vårdplatser, antal
inskrivna, vilka patienter som hade
KAD, vid vilken tidpunkt katetern sat-
tes in, på vilken avdelning och varför.

Samtliga tillfrågade kliniker och
sjukhem deltog i studien.

RESULTAT  
1994 års siffror
Totalt kartlades 9 475 patienter. 895

(9 procent) av dem hade KAD som hos
133 patienter suttit mindre än två dygn.
Endast 376 patienter (4 procent) hade
haft sin kateter mer än fyra veckor.

Kvarkateter var vanligast på akut-
sjukhusen (median 12 procent). Där
hade flertalet patienter haft sin kateter
högst en vecka. Inom geriatrisk vård var
frekvensen likartad (median 11 pro-
cent), och lägst på sjukhemmen (me-
dian 8 procent) där flertalet patienter
haft sin kateter över en månad (Tabell
I).

Tre katetrar av fyra på akutsjukhus,
varannan i geriatrik och var tredje på
sjukhem var insatta på den egna klini-
ken. Inom akutsjukvården (Tabell II)
hade 13 procent av patienterna (me-
dian) på allmänkirurgiska kliniker kate-
ter i , på kvinnokliniker 8 och på ortope-
diska kliniker 7 procent av patienter-
na.

Två tredjedelar av kvinnokliniker-
nas kateterpatienter hade sin kateter
mindre än två dygn, liksom en tredjedel
av patienterna på kirurgiska och ortope-
diska kliniker.

Andelen kateterpatienter inom sam-
ma specialitet varierade mellan sjukhu-
sen; kirurgi från 8/87 till 11/44, gyneko-
logi från 0/9 till 4/13 och inom ortopedi
från 1/65 till 8/38 patienter. Skillnader-
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na mellan klinikerna kan dock inte vär-
deras statistiskt då antalet patienter med
KAD per klinik är alltför lågt.

Jämförelse med tidigare år
Inom akutsjukvården (Tabell III)

kan andelen kateterpatienter inte jämfö-
ras 1984 och 1994, eftersom den i 1984
års undersökning angavs per vårddygn
och 1994 per patient.

Inkontinens var en vanligare kateter-
indikation 1984 (11 procent av kateter-
patienterna) än 1994 (7 procent). Kate-
tertiden var angiven hos 82 procent av
patienterna 1984 mot 97 procent 1994.
Detta gör det svårt att bedöma eventuel-
la skillnader.

I långvård/geriatrik/sjukhemsvård
(Tabell IV) var andelen kateterpatienter
fortfarande liten. Andelen kvinnor
bland dessa hade minskat från 57 till 45
procent. Den andel patienter som haft
sin kateter mer än fyra veckor hade fort-
satt att minska, liksom det antal patien-
ter som fått sin kateter insatt på akut-
sjukhus.

DISKUSSION
Denna studie med nära 10 000 pati-

enter och med ett mycket litet bortfall
ger sannolikt en god bild av kateteran-
vändningen i svensk vård, trots att den
är en prevalensstudie. En incidensstu-
die över längre tid skulle ha krävt större
resurser. Förekomsten av urinvägsin-
fektioner hade vi inte ekonomiska möj-
ligheter att studera.

Sambandet mellan nosokomial urin-
vägsinfektion och kateteranvändning är
välkänt [8]. Kateterfrekvensen i en
dansk studie [9] var på akutsjukhus hög-
re (17 procent) och på sjukhem lägre (4
procent) än i Mälardalsstudien. I den
danska studien tredubblade KAD risken
för nosokomial urinvägsinfektion. 

Anledning till lokal översyn och
till att se långsiktiga tendenser
I denna studie hade vi två mål. Vi vill

ge anledning till lokal översyn av kate-
teranvändningen och i jämförelse med
tidigare studier ville vi studera långsik-
tiga tendenser.

Var det kanske till exempel så att
man på akutsjukhusen i personalned-
skärningens tider återgått till att sätta
KAD »i onödan»?

De stora skillnaderna i kateterfre-
kvens mellan olika kliniker inom sam-
ma specialitet ger vid handen att det
finns behov av lokal översyn. Man kan
emellertid inte utesluta att somliga av
skillnaderna beror på slumpen.

Då antalet vårdplatser minskat på
akutsjukhusen kan man anta att de pati-
enter som nu ligger inne har en större
vårdtyngd än de som vårdades för tio år
sedan. Trots detta förefaller andelen ka-

teterpatienter i akutsjukvården inte ha
ökat.

Fått kateter på »egen» klinik
I akutsjukvården hade majoriteten

av patienterna fått sin kateter insatt på

den egna kliniken. Även drygt hälften
av geriatrikpatienterna och en tredjedel
av sjukhemspatienterna hade fått KAD
på egen klinik. Det förefaller alltså inte
som om patienterna kommer med kate-
tern som ett »påhäng» från akutsjukhu-
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Tabell I. Kateteranvändning i olika vårdformer.

Akutsjukhus Geriatrisk klinik Sjukhem

Antal
patienter 3 415 1 137 4 923
patienter med kvarkateter 399 127 369

Frekvens i procent
median (spridning) 12 (7–15) 11 (10–12) 8,1 (6–9)

P=0,05
< 2 dagar 124 5 4
2–7 dagar 151 19 14
2–4 veckor 72 39 30
>4 veckor 40 55 281
Insatt på egen klinik 290 62 107

P<0,001

Tabell II. Kateteranvändning i opererande specialiteter.

Kirurgi Gynekologi Ortopedi

Antal
kliniker 11 9 8
patienter 682 333 448
patienter med kvarkateter 98 31 31

Frekvens i procent
median (spridning) 13 (9–25) 8 (0–31) 7 (2–21)

P=0,003
< 2 dagar 30 (31%) 19 (61%) 9 (29%)

P=0,005
2–7 dagar 43 5 12
2–4 veckor 15 3 9
>4 veckor 5 1 1

Tabell III. Kateteranvändning under åren 1984 och 1994. (Siffror inom parentes anger procent
av patienter.)

1984 1994 Probabilitet

Totalantal patienter
med kvarkateter 1 827 (12) 399 (121)
Därav indikation inkontinens 201 (11) 29 (7) P=0,026
Liggtid

<3 dagar 548 (30) 124 (31) P>0,5
3–7 dagar 365 (20) 151 (38) P<0,001
>1 vecka 584 (32) 112 (28) P=0,12

Totalt angiven katetertid 1 498 (82) 387 (97) P<0,001

1 Denna siffra anger procent av vårddygn.

Tabell IV. Kateteranvändning under åren 1983, 1989 och 1994 inom långvård/geriatrik/sjuk-
hemsvård. (Siffror inom parentes anger procent av patienter.)

1983 1989 1994 Probabilitet

Antal
patienter 1 361 3 006 6 060
patienter med kvarkateter 94 (7) 191 (6) 496 (8)

män 40 275
kvinnor 54 (57 pro- 221 (45 pro- P=0,02

cent av cent av
katetrarna) katetrarna)

Liggtid >4 veckor 78 (83) 128 (75) 336 (67) P=0,01
Indikation inkontinens 38 (20) 90 (18) P>0,5
Kater insatt på
akutsjukhus 52 (55) 73 (38) 112 (23) P<0,01
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Akondroplasi är den vanli-
gaste av de närmare 200 skelett-
dysplasier som finns beskrivna.
Tack vare moderna molekylär-
genetiska metoder har mutatio-
nen som orsakar akondroplasi
kunnat lokaliseras. En punkt-
mutation, dvs ett utbyte av en av
arvsmassans cirka tre miljarder
byggstenar, i genen för fibro-
blasttillväxtfaktorns receptor
typ 3 har visats vara den gene-
tiska förändring som ligger bak-
om sjukdomen. Denna upptäckt
har gjort det möjligt att utföra
en enkel DNA-baserad diagno-
stik för akondroplasi. Av alla
nymutationer i den humana
arvsmassan har den som leder
till akondroplasi visat sig vara
den vanligaste.

Skelettdysplasier är en komplex
sjukdomsgrupp där korrekt diagnos är
väsentlig för prognos, behandling och
genetisk rådgivning. Skelettdysplasi in-
nebär onormal form av eller hållfasthet
hos skelettet. Ibland utvecklas defor-
miteter av skelettet som en följd av fel-
aktig belastning av muskelkraft. Kort-
vuxenhet är vanlig och kan variera från
lätt till uttalad. Den sjukliga förändring-
en kan omfatta ben, brosk eller stödje-
vävnad och kan i varierande grad drab-
ba extremiteter och/eller ryggrad–
thorax.

Närmare 200 ärftligt betingade ske-
lettdysplasier är namngivna och utgör
kliniskt en mycket heterogen grupp.
Även om varje enskild sjukdom är säll-
synt, förekommer de sammanlagt hos
1:1 500–2 000 nyfödda barn. Årligen
föds således 60–70 barn i vårt land med
någon typ av skelettdysplasi. Många av
dessa dysplasier förefaller vara mono-
gent betingade, dvs beror på skada i ett
enda anlag och nedärvs autosomalt do-
minant eller autosomalt recessivt. I en-
staka fall kan nedärvningen ske köns-
bundet recessivt eller dominant. Ske-
lettdysplasierna har klassificerats ut-
ifrån kliniska, histopatologiska och
framför allt röntgenologiska karakteris-

tika. Svåra skelettdysplasier kan ibland
upptäckas prenatalt via ultraljudsunder-
sökning tidigt i graviditeten, medan
lindrigare varianter oftast är svåra att
med säkerhet diagnostisera under gravi-
diteten.

Utredning, behandling, medicinskt
omhändertagande och habilitering av
skelettdysplasier bör centraliseras. I
handläggningen skall ingå diagnostik,
information till föräldrarna om sjukdo-
mens natur, förväntade problem, orto-
pedisk och övrig behandlingsplanering.
Vidare bör ingå råd om livsföring och
planering av habiliteringen. Genetisk
riskbedömning utgör ett viktigt led i in-
formationen.

Akondroplasi den vanligaste
formen av kortvuxenhet
Den vanligaste formen av uttalad

kortvuxenhet är akondroplasi. Den är
lätt att känna igen, manifesterar sig i
form av disproportionerlig, extrem
kortvuxenhet och finns uppskattnings-
vis hos ett av 25 000 födda barn. Det ny-
födda barnet har typiska drag med stort
huvud och korta extremiteter. Särskilt
överarmar, lårben, händer och fötter är
korta. Fingrarna är korta och »hjuleker-
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set till långvården. Jämförelsen mellan
geriatrik nu och långvård då haltar nå-
got eftersom 1970- och 80-talens lång-
vårdspatienter nu finns främst på de
kommunala sjukhemmen där drygt hal-
va patientantalet i denna studie vistades.
Kateterfrekvensen där var berömvärt
låg; men den danska studien kan tyda på
att det går att komma ännu längre.

Det var också glädjande att notera att
andelen patienter med långtidskateter
(mer än fyra veckor) hade minskat be-
tydligt.

Indikationerna för KAD har vi inte
säkert kunnat bedöma. Den relativa an-
delen kvinnor bland kateterpatienterna
har emellertid minskat, vilket tyder på
att indikationen inkontinens numera an-
vänds mera sällan. 

Dokumentationen av KAD-använd-
ning var bättre 1994 än tidigare, vilket
också är glädjande. God dokumentation
är basen för det kvalitetsarbete vi alla
ska bedriva. De individuella enkätbe-
svararnas entusiastiska uppslutning,
inte minst på sjukhemmen, talar för att
denna typ av inventering ger en välkom-
men puff i detta kvalitetsarbete.
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