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re-aktion!
Svensk sjuksköterskeförenings kampanj
för att göra vården säkrare

Kunskapsunderlag för att minska risken för    
skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård

Övertänjning av urinblåsan kan leda till en vårdskada med 
långvariga urinvägsbesvär, nedsatt livskvalitet och lidande 
för patienten 1. Många patienter riskerar att drabbas av 
blåsövertänjning, och därför är det av största vikt att sjuk-
sköterskor har goda kunskaper om orsaker, riskfaktorer, 
förebyggande åtgärder och behandling. 

urinretention
urinretention (”urinstämma”) definieras som oförmåga att 
tömma urinblåsan, och innebär antingen att blåstömningen 
inte sker alls, eller att tömningen är ofullständig med 
resturin > 400 ml 2, 3. akut urinretention är ett allvarligt till-
stånd som kräver snabb åtgärd genom tömning av blåsan 
med kateter. Åtgärden minskar risken för kroniska skador 
på urinblåsan och påverkan på njurar. 

Generella riskfaktorer för urinretention är:  
hög ålder, kognitiv svikt, aktuella och tidigare urinvägs-
problem, förstorad prostata, diabetes, alkohol- och 
drogmissbruk, neurologiska sjukdomar och buksmärta/för-
stoppning, kronisk smärta, vissa läkemedel, oro och stress.

Specifika riskfaktorer för urinretention är:
•	 operation	och	anestesi	–	både	generell	och	regional		 	
 anestesi ger försämrad blåsfunktion och   
 nedsatt förmåga att känna sig kissnödig.
•	 akut	sjukdom,	trauma	och	intoxikation	
•	 svår	smärta
•	 immobilisering
•	 stor	mängd	intravenös	infusion
•	 smärtlindring	med	epiduralkateter
•	 förlossning.
Många patienter som vårdas på sjukhus har en eller flera av 
dessa riskfaktorer 2, 4, 5, 6. 
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risker med övertänjning av urinblåsa

Svensk sjuksköterskeförening vill med kampanjen  Re-Aktion 
lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god 
och säker vård. detta gör vi genom att  publicera kunskaps-
underlag för viktiga kunskapsområden.  Förhoppningen är 
att landets sjuksköterskor därigenom får tillgång till aktuell 
kunskap och argument för att reagera på fel och brister, 
och att de också agerar för  att patienter inte ska skadas 
eller dö av vård. 

det är ledningens ansvar att det finns en organisation för 
ett systematiskt arbete med patientsäkerhet. det är varje 
sjuksköterskas professionella ansvar att engagera sig för 

att identifiera risker och sätta in förebyggande åtgärder 
för att patienter och närstående ska få en trygg och 
säker vård. 

Lyft omvårdnadens betydelse!  
re-aktion!
Fler kunskapsunderlag kommer du att hitta på
www.swenurse.se  

ta även del av www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet   
och www.skl.se/patientsakerhet 
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Övertänjning av urinblåsan
urinblåsan har två funktioner: att lagra och att tömma 
urin. Blåsväggen består av glatt muskulatur med stor 
förmåga till både uttänjning under lagringsfasen och 
sammandragning vid tömning. När urinvolymen överstiger 
cirka 150 ml aktiveras sträckreceptorer i blåsväggen och 
vi känner oss kissnödiga. då blåsan är fylld med cirka 
300 ml är förmågan till tömning optimal, därefter minskar 
tömningsförmågan. Vid stigande blåsvolymer blir det allt 
svårare att tömma blåsan och till slut tänjs blåsväggens 
muskelfibrer för kraftigt och förlorar helt förmågan att 
dra	ihop	sig	–	blåsan	kan	inte	tömma	sig.	Blåsmuskel-
skadan kan bli bestående om övertänjningen blir uttalad 
eller pågår under en längre tid. en bidragande orsak 
till blåsövertänjning vid sjukhusvård är bristande över-
vakning av urinblåsans volym hos patienter med risk för 
urinretention. en övertänjningsskada kan därför klassas 
som en vårdskada, en undvikbar skada som orsakats av 
hälso- och sjukvårdens bristande rutiner. patienterna har 
ofta svårt att själva känna om de behöver kissa och det är 
därför vårdpersonalens ansvar att hjälpa patienterna att 
övervaka blåsvolymen. 

det finns beskrivet fall där patienter fått kroniska skador 
efter en blåsövertänjning där volymen överstigit 500 ml. 
därför definieras vanligen blåsövertänjning som en blås-
volym >500 ml. risken för skador ökar med ökande blås-
volym, och om blåsvolymen är 1000 ml eller mer krävs 
ofta långvarig kateterbehandling och kontakt med urolog 
eller uroterapeut för att kontrollera om blåsfunktionen 
återhämtar sig. tidsfaktorn är viktig, där snabb upptäckt 
och	behandling	(inom	1–2	timmar)	av	blåsvolymer	mellan	
500 ml och 1000 ml minskar risken för kroniska skador 5.

Symptom och diagnos
Vid övertänjning av urinblåsan kan patienten uppleva obe-
hag och smärtor i nedre delen av buken, men de kliniska 
symptomen är ofta vaga eller saknas helt. Läckage av urin 
kan ibland vara ett kliniskt tecken på överfylld blåsa, så 
kallad överfyllnadsinkontinens. en stor, uttänjd blåsa kan 
även ge ökat buktryck med symtom som buksmärtor, hy-

potension, takykardi och benödem. avflödet från njurarna 
försvåras vilket kan leda till hydronefros och njursvikt.
det är ovanligt att en stor urinblåsa kan palperas och det 
är därför en osäker metod för att ställa diagnos, och en 
metod som dessutom kan vara mycket smärtsam. Katete-
risering kan användas för att ställa diagnos, men medför 
risk för urinvägsinfektion och skador på urinröret. Idag 
används oftast en portabel ultraljudsapparat, så kallad 
blåsscanner, för att mäta urinblåsans volym. utrustningen 
är lätt att använda för vårdpersonalen och den ger ett 
tillförlitligt mått på hur mycket urin blåsan innehåller, vilket 
gör att onödiga kateteriseringar undviks 7, 8.

Behandling
en övertänjd blåsa måste tömmas snarast, i första hand 
genom att patienten provar att kissa själv, därefter ska en 
blåsscanning utföras för att kontrollera eventuell resturin. 
Om patienten har urinretention behöver kateterisering 
utföras, antingen med intermittent kateterisering eller 
med kvarliggande kateter (Kad). Intermittent kateterise-
ring är att föredra, eftersom Kad innebär stor risk för 
vård relaterad urinvägsinfektion, speciellt vid behandling 
som överstiger 24 timmar 9. Vid intermittent kateterisering 
kan patienterna återgå till normal urintömning snabbare än 
vid behandling med Kad och för många patienter räcker 
det med en eller ett fåtal kateteriseringar innan urinblåsan 
återfår sin funktion 10.

Kroniska skador av blåsövertänjning
Om patienten får en bestående blåsmuskelskada på grund 
av övertänjning, finns idag ingen medicinsk eller kirurgisk 
åtgärd som kan återställa urinblåsans funktion. För patien-
ten kan detta innebära livslångt behov av kateter behandling. 
Kateterbehandlingen utförs i regel av patienten själv som 
ren intermittent kateterisering (rIK), vanligtvis var 3:e till 4:e 
timme under dagtid och glesare under natten. För att utbilda 
patienten i självkateterisering och följa upp behandlingen 
krävs särskild kompetens. urinvägsinfektion är den vanligas-
te komplikationen till rIK och ökar med längre användning av 
rIK, men prevalensen varierar mycket i olika studier 11. 
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Förlust av normal blåsfunktion påverkar livskvaliteten och 
kan upplevas som ett hot mot den fysiska och den sociala 
identiteten. rädsla för att lukta urin, nödvändigheten av 
att ha tillgång till en ren toalett och beroendet av tids-
bestämda kateteriseringar gör att många undviker resor 
och sociala aktiviteter 12. urinvägsproblem förknippas ofta 
med	skam	vilket	leder	till	att	mörkertalet	är	stort	–	många	
drabbade söker inte hjälp för sina problem.  
I en svensk intervjustudie med 20 patienter med en kon-
staterad blåsskada genom övertänjning, visade resultatet 
att urinvägsbesvär efter blåsövertänjning innebär både 
praktiska och sociala begränsningar av vardagslivet, 
lidande och en stark oro för framtiden. alla deltagare hade 
haft problem med återkommande urinvägsinfektioner och 
i vissa fall även urosepsis, en livshotande infektion som 
kräver sjukhusvård. Kunskapsbrister hos personalen, 
bristande rutiner, misstro och dålig kommunikation mellan 
patient och vårdpersonal var bidragande orsaker till att 
vårdskadan uppkommit 1.

en del patienter återfår så småningom en viss funktion 
hos urinblåsan och kan minska eller avsluta kateter-
behandlingen, men får ofta kvarstående besvär i form av 
oförmåga att känna sig kissnödig, långsam urintömning, 
resturin och därmed återkommande urinvägsinfektioner 1.

Förebyggande åtgärder
För att minska risken för patienten att drabbas av skador 
på urinblåsan och urinvägsinfektioner i samband med 
sjukhusvård är det av största vikt att undvika stora blås-
volymer. Följande åtgärder bör vidtas, baserade på rekom-
mendationer	från	en	svensk	expertgrupp	2:   

•	 identifiera	riskpatienter	för	urinretention
•	 ge	alla	riskpatienter	bästa	tänkbara	förutsättningar		 	
	 för	blåstömning,	till	exempel	hjälp	att	uppsöka		 	
 en toalett, integritetsbevarande åtgärder och för   
 kvinnor en optimal sittställning 
 vid generell risk för urinretention –	kontrollera		 	
 patientens blåstömningsförmåga så fort som möjligt  
 efter ankomst till sjukhuset genom att mäta resturin  

 med  blåsscanner efter försök till blåstömning
	 –	vid	resturin	<	200	ml	och	avsaknad	av	specifika			 	
 riskfaktorer behövs ingen ytterligare blåsvolyms - 
 kontroll 
	 –	resturin	≥	200	ml	räknas	som	en	specifik	riskfaktor
 vid specifik risk för urinretention –	bör	blås	- 
 över vakning ske enligt ett protokoll med förut  
 bestämda tidsintervall och åtgärder beroende på   
 blåsvolym. Blåsövervakningen kan avslutas när den   
 specifika risken har upphört och två på varandra   
	 följande	mätningar	har	visat	resturin	<	200	ml.
•	 om	blåsvolymen	överstiger	400	ml	och	patienten	inte		 	
 kan tömma blåsan själv ska skyndsam kateterisering   
 utföras
•	 intermittent	kateterisering	är	förstahandsalternativ		 
 för de flesta tillfällen av akut urinretention, samt vid   
 långtidsbehandling
•	 behandla	med	KAD	endast	på	strikt	indikation		 	
 och efter ordination av läkare. Indikationer för   
	 KAD	är	akut	sjukdom,	trauma	och	intoxikation	med		 	
 svår allmänpåverkan, intensivvård med timdiures - 
  mätning, planerad operationstid mer än två timmar,    
 kirurgi som kan påverka blåsfunktionen,  hematuri,   
 uppmätt resturin > 1000 ml och enligt patientens   
 önskemål vid vård i livets slutskede
•	 utvärdera	behovet	av	KAD	dagligen	för	att	begränsa		 	
 behandlingstiden. efter att Kad avlägsnats ska   
 blåsövervakning ske enligt riktlinjer vid specifik risk för  
 urinretention 
•	 ge	korrekt	omvårdnad	enligt	Vårdhandboken vid    
 behandling med kateter 13

•	 informera	riskpatienter	om	förutsättningar	för	optimal			
 urintömning, blåsövervakning eventuell kateterbehand  
 ling, risk för urinretention och urinvägsinfektion  
•	 dokumentera	uppmätta	blåsvolymer,	åtgärder	och		 	
 patientinformation i journalen.

detta är Svensk sjuksköterskeförenings sammanfattning 
av kunskapsläget. den är författad av eva Joelsson-alm, 
legitimerad sjuksköterska och medicine doktor, samt 
 sakgranskad av rose-Marie Johansson, legitimerad 
 sjuksköterska och doktorand. 
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Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. vi företräder professionens 
kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och 
omsorg. alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. www.swenurse.se
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