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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Akutmottagningen har en huvudroll i omhändertagandet av den akut sjuke 

patienten och det är en utmaning för sjuksköterskan att ge alla en adekvat och säker vård. 

En patientgrupp är den kirurgiska patienten på akutmottagningen och ett uppmärksammat 

medicinskt och omvårdnadsinriktat problem hos den kirurgiska patienten är svårigheter 

med att kissa och därmed risk för övertänjd urinblåsa och urinretention. Övertänjd 

urinblåsa kan bl.a. orsaka skador på njurarna, öka risken för urinretention och försämrad 

upplevd hälsokvalitet. Urinretention innebär oförmåga att kissa och kan bero på många 

olika sjukdomstillstånd och riskfaktorer som bl.a. smärta, immobilisering, intravenös 

infusion och opioider. För att förebygga och påvisa övertänjd urinblåsa och urinretention 

används portabel ultraljudsapparat. Grundstenarna i omvårdnaden ur ett hälsoperspektiv är 

att minska lidande och öka upplevelsen av välbefinnande. Hälsa kan både vara objektiv 

och subjektiv och det är sjuksköterskans arbetsuppgift att föra samman dessa för att 

patienten ska ges en god vård. Syfte: Beskriva förekomsten av övertänjd urinblåsa och 

urinretention på akutmottagning som har fått en bokad plats inom kirurgkliniken. Metod: 

En prospektiv observationsstudie genomfördes som en pilotstudie på en akutmottagning. 

Målpopulationen var patienter ≥ 15 år på akutmottagning som fått en bokad plats inom 

kirurgkliniken. Patienter med kvarliggande KAD, nefrostomier, suprapubiskateter samt 

patienter med kognitiv svikt och svåra sjukdomstillstånd exkluderades. Data samlades in 

från och med sista veckan i december 2012 t.o.m. januari 2013 och med hjälp av en 

portabel ultraljudsapparat gjordes mätningar av urinvolymen. Uppmättes en urinvolym på 

≥ 400 ml vid mätning nr. ett ombads patienten att kissa. Därefter gjordes mätning nr. två. 

Uppmätt urinvolym på ≥ 500 ml definierades som övertänjd urinblåsa och om urinvolymen 

var ≥ 400 ml definierades det som urinretention. För varje patient noterades även 

variablerna ålder, kön och kontaktorsak. Bearbetningen av data genomfördes med univariat 

deskriptiv analys. Resultat: Totalt var 70 patienter möjliga att inkludera av dessa var det 

50 patienter som inkluderades. Det var 26 (52 %) kvinnor och 24 (48 %) män. Medelålder 

på 57 år. Det förekom övertänjd urinblåsa hos åtta (16 %) studiedeltagare och det förekom 

urinretention hos fyra (8 %) studiedeltagare. Det var fler män än kvinnor som hade både 

övertänjd urinblåsa och urinretention samt hade de högsta uppmätta urinvolymerna. Det 

var 21 studiedeltagare som hade mer än ≥ 200 ml uppmätt urinvolym. Slutsatser: Det 

finns en förekomst av övertänjd urinblåsa och urinretention redan på akutmottagningen. 

Fyrtiotvå procent av samtliga studiedeltagare hade behov av någon slags vårdåtgärd. 

Adekvata vårdåtgärder behöver utvecklas för att arbetet ska ske på ett systematiskt och 

rutinmässigt sätt. Detta betyder att blåsövervakning är nödvändig hos samtliga patienter för 

att bevara hälsa, förebygga vårdskador och minska lidande för patienten.  

NYCKELORD: Akutmottagning, övertänjd urinblåsa, urinretention, hälsa 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Emergency department plays a key role in the care of the acutely ill patient 

and it is a challenge for the nurse to give everyone an adequate and safe care. One patient 

group is the surgical patient at the emergency department and an attended medical and 

nursing-oriented problem in the surgical patient is difficulty in voiding and by that risk for 

overdistended bladder and urinary retention. Overdistended bladder can for example cause 

damage to the kidneys, increase the risk of urinary retention and decreased perceived 

health quality. Urinary retention is the inability to urinate and can be caused by many 

different diseases and risk factors such as pain, immobilization, intravenous infusion and 

opioids. To prevent and detect overdistended bladder and urinary retention are a portable 

ultrasound machine used. The cornerstones of care seen from a health perspective are to 

reduce the suffering and increasing the experience of well-being. Health can be both 

objective and subjective and it is the nurse duties to bring these together so the patient can 

be given a good care.  The objective: Describe the occurrence of over distended bladder 

and urinary retention in the emergency department who has been given a reserved seat in 

the surgical clinic. Method: A prospective observational study was performed as a 

pilotstudie at an emergency department. The target population was patients ≥15 years at 

the emergency department who had a reserved place in the surgical clinic. Patients with 

KAD, nephrostomy, suprapubiscatheter and patients with cognitive impairment and severe 

illness were excluded. Data was collected from the last week of December 2012 to January 

2013 and with a portable ultrasound device measurements were made of the urine volume. 

Measured an urine volume of ≥ 400 ml at the measurement nr. one, the patient was asked 

to void. Then measurement nr. two was made. Urine volume of ≥ 500 ml defined as over 

distended bladder and if the urine volume was ≥ 400 ml it was defined as urinary retention. 

For every patient the variables age, sex and cause of contact were noted.  The Data 

processing was performed with univariat descriptive analysis. Result: A total of 70 

patients were possible to include, 50 patients were enrolled. There were 26 (52 %) women 

and 24 (48 %) men. Mean age were 57 years. There were over distended bladder in eight 

(16%) study participants and there was urinary retention in four (8 %) of the study 

participants. There were more men than women who had both over distended bladder and 

urinary retention and the highest measured urine volumes. There were 21 study 

participants who had more than ≥ 200 ml measured urine volume. Conclusions: There are 

an occurrence of overdistended bladder and urinary retention already on the emergency 

department. Forty-two percent of all study participants are in need of some sort of medical 

and/or nursing procedure. Adequate care measures need to be developed. That means that 

bladdermonitoring is necessary for all patients to preserve health, prevent against 

carerelated infections and minimize suffering for the patient. 

KEYWORD: Emergency department, over distended bladder, urinary retention, health
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INLEDNING 

 

Det finns ett behov av att utföra evidensbaserade studier på akutmottagningar. Bristen på 

studier anses stor och för att kunna upprätthålla och förbättra patientsäkerheten, erbjuda en 

god vård, samt att förebygga skada och lidande behöver detta utvecklas (Socialstyrelsen, 

2009; Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU], 2010).  

 Sjuksköterskans arbete på akutmottagningen är både medicinskt- och omvårdnadsinriktat 

och det är viktigt att en bra anamnes och status tas upp för att kunna utföra relevanta 

vårdåtgärder för varje patient under den korta tid som de befinner sig på akutmottagningen 

(Wikström, 2006). För sjuksköterskan innebär arbetet på en akutmottagning många möten 

med patienter som har olika omvårdnadsbehov och de symptom som patienterna söker för 

varierar stort. En av vårdåtgärderna är att kontrollera urinblåsans urinvolym och fråga efter 

förmågan att kissa hos patienten. Dessa åtgärder görs då det finns många riskfaktorer som 

kan påverka uppkomsten av problem med urinblåsan, som t.ex. ålder, smärta, läkemedel 

och sjukdomstillstånd. I mitt arbete som sjuksköterska på akutmottagningen möter jag 

dagligen patienter med problem att kissa. Därför anser jag det viktigt att studera förekomst 

av problem med urinblåsan hos patienter på en akutmottagning. Förhoppningen är att ny 

kunskap ska generera i att kunna utveckla evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för god 

och säker vård, samt förebygga ohälsa hos patienterna. 

BAKGRUND  

Akutmottagningen 

De flesta sjukhus har en akutmottagning dit många patienter söker sig utan en avtalad tid. 

Patienten registreras i inskrivningen och får i samband med det en akutjournal (Wikström, 

2006). Patienten möter en sjuksköterska som bedömer och prioriterar patienten utifrån 

triageinstrumentet Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) (Widgren, 

Jourak & Martinius, 2008). 

RETTS består av en algoritm som inkluderar vitalparametrar (A- fria andningsvägar; B- 

andningsfrekvens och syrgasmättnad; C- hjärtfrekvens och blodtryck; D- vakenhetsgrad; 

E- kroppstemperatur), samt en algoritm för olika kontaktorsaker. Instrumentet består av 42 

kontaktorsaker, s.k. ESS (Emergency Symptoms and Signs) som är framtagna enligt den 

internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10. Patienternas tillstånd kan vara allt från 

livshotande till att ha mindre skada eller symptom. På akutjournalen (RETTS journalblad) 

dokumenteras alla beslut i bedömningen av patienten och de åtgärder som ska utföras för 

all sjukvårdspersonal. Journalen följer patienten under hela vårdtiden (Widgren et al., 

2008). 

Akutmottagningen har en huvudroll i omhändertagandet av den akut sjuka patienten och 

det är en utmaning att ge alla patienter en adekvat och säker vård. I många situationer är 

det patientens första möte med sjukvården vilket kan ha betydelse för patientens fortsatta 

vård enligt SBU (2010). En vanligt förekommande indelning är medicin-, kirurgi-, och 

ortopedikliniken inom akutmottagningen till vilka patienterna styrs beroende på 

kontaktorsak (Wikström, 2006). 
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Kirurgiska patienter på akutmottagningen 

 

På kirurgkliniken är det fram för allt patienter med symptom från buken, underlivet, blodig 

kräkning eller avföring, artärskador/sjukdomar och trauma mot kroppen utan isolerad 

extremitetsskada som handläggs. Utifrån anamnes, status och symptom avgör akutläkaren 

handläggningsplan för patienten. Därefter beslutas det om patienten har behov av 

inläggning på vårdavdelning inom kirurgkliniken. Beslut om vidare handläggning på 

avdelning gör läkaren utifrån PM och riktlinjer, som bl.a. är fastställda av sjukhuset 

(Wikström, 2006).  

 

Ett medicinskt och omvårdnadsinriktat problem hos de kirurgiska patienterna är 

svårigheter med att kissa. Ruhl (2009) påpekar att det finns otillräcklig evidens för att 

kunna urskilja vilka patienter som behöver kontroll av urinblåsan postoperativt hos 

dagkirurgiska patienter. Därför är det svårt att ge klara riktlinjer och bedöma vilken patient 

som har risk för svårigheter att kissa. Enligt Hansen, Søreide, Warland och Nilsen (2011) 

som studerade kirurgiska patienter inom slutenvården, kan kontroll av urinvolym före 

operation ha betydelse för patientens rehabilitering och förmåga att kissa postoperativt. 

Patienter som genomgår bukkirurgi eller har någon anorektal sjukdom har en ökad risk för 

svårigheter med att kissa (Toyonaga et al., 2006). Några av de riskfaktorer som beskrivs 

hos de kirurgiska patienterna är intravenös infusion, smärta (Tammela, 1995; Toyonaga et 

al., 2006), smärtlindring i form av opioider (Baldini, Bagry, Aprikian & Carli, 2009; 

Pavlin, Pavlin, Fitzgibbon, Koerschgen & Plitt, 1999;) och stigande ålder (Curtis, Dolan & 

Cespedes, 2001; Keita et al., 2005; Lamonerie et al., 2004).  

 

Urinblåsans anatomi och fysiologi 

Från njurarna löper uretärerna ner posteriolateralt in i urinblåsan, som ligger i bäckenets 

främre del. Urinblåsans vägg består av bindväv, detrusormuskulatur (glatt muskulatur som 

riktar sig åt olika håll), samt mukosa, som består av bindväv, epitel och glatta muskelfibrer. 

Blodförsörjningen av urinblåsan sker via blodkärlsförgreningar som avgår från arteria 

iliaca interna och avflödet sker via olika venösa kärlförgreningar som dräneras till vena 

iliaca interna (Damber & Peeker, 2012). 

Nervförsörjningen sker via både sympatiska och parasympatiska nervsystemet och 

påverkar urinblåsans funktion i att spännas ut och dras ihop. Kontraktiliteten av hela 

urinblåsan styrs av parasympatikus och blåsans muskulatur styrs noggrant av det autonoma 

nervsystemet och därmed kan en perifer nervskada påverka tömningsförmågan. 

Urinblåsans glatta muskulatur påverkas också av olika hormoner som t e x adrenalin, 

noradrenalin och angiotensin, men även elektrolyter som kalium, kalcium och natrium 

(Damber & Peeker, 2012).  

En försämrad kontraktionsförmåga av urinblåsan kan bero på att den har tagit skada och 

blivit uttänjd och/eller att det skett en påverkan på de nervsystem som innerverar muskeln 

(Steggall, 2007; Tammela, Levin, Monson, Wein & Longhurst, 1993). I normala fall 

signalerar urinblåsan vid 150 ml-300 ml att den behöver tömmas och vi blir medvetna om 

att vi ska kissa (Baldini et al., 2009). Det är inte tydligt beskrivet när i tid och i vilken 

omfattning urinblåsans muskel tar skada och det finns individuella skillnader (Pavlin et al., 

1999; Tammela et al., 1993; Wu & Baguley, 2005).  
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Övertänjd urinblåsa 

En urinvolym på 500 ml eller mer definieras som övertänjd urinblåsa och gör det svårare 

för patienten att kissa (Joelsson- Alm, 2012; Lamonerie et al., 2004; Stevens, 2005). Ju 

större urinvolym desto svårare blir det för patienten att kissa och till slut kan patienten inte 

kissa alls (Baldini et al., 2009; Keita et al., 2005; Lamonerie et al., 2004; Tammela, 1995). 

Fullständig återhämtning av urinblåsans muskel och dess känslighet för nervsystemets 

innervation efter en övertänjd urinblåsa kan ta minst tre veckor och för att vissa patienter 

kan skadan bli kronisk. Urinblåsan har god förmåga till återhämtning, men det finns en risk 

för att en övertänjd urinblåsa kan försämra urinblåsans funktion. Detta är beroende av 

urinvolymens storlek och under hur lång tid den stora urinblåsan påverkat 

blåsmuskulaturen (Tammela et al., 1993).  

Den övertänjda urinblåsan kan orsaka skador på njurarna och risk för njursvikt, uremi och 

pyelonefrit föreligger (Damber & Peeker, 2012). En förstorad urinblåsa kan ge ökat tryck i 

bukhålan och risk för venobstruktion. Detta kan leda till lågt blodtryck, takykardi och 

andningssvårigheter (Neem, Rao, Manikandan & Ratthod, 2007). Im et al. (2009) påvisade 

i sin studie att obstruktion av iliac venerna på grund av övertänjd urinblåsa kunde orsaka 

bilaterala benödem. Patienten behandlades med en urinkateter och benödemen försvann 

kort där efter.  

Lamonerie et al. (2004) fann i sin forskning att 44 procent av de inkluderade patienterna på 

en postoperativ avdelning hade en övertänjd urinblåsa och Pavlin et al. (1999) visade på att 

61 procent av patienterna med en urinvolym på > 600 ml inte visade några kliniska 

symtom. Detta utgör en risk för patienten eftersom sjukvårdspersonalen ofta inte är 

medvetna om problemet och tror att patienterna själva kan känna och säga till när 

urinblåsan är för full. 

Ett förebygga vårdarbete för att förhindra övertänjd urinblåsa hos patienter som ska 

opereras har visat sig minska risken för urinretention under den fortsatta vårdtiden d.v.s 

under, efter operation samt vid hemgång (Joelsson- Alm, 2012).  

Den hälsorelaterade livskvalitet som patienterna skattade i Joelsson- Alms (2012) 

forskning var lägre hos de med övertänjd urinblåsa postoperativt efter akut ortopedisk 

operation och den lägre hälsokvalitén fanns kvar tre månader efter hemgång. Patienten 

upplevde bl.a. lidande och smärta, infektioner, försämrat sexliv, urinläckage och oro inför 

framtiden i sin vardag. Patienter som drabbats av övertänjd urinblåsa beskrev att 

sjukvårdspersonalen inte hade kunskap om övertänjd urinblåsa och förebyggande rutiner, 

samt att det fanns brister i informationen angående problemet (Joelsson- Alm, 2012). 

 

Urinretention (UR) 

Urinretention (UR) betyder att patienten är oförmögen att kissa trots en stor urinblåsa eller 

har en kvarvarande urinvolym på ≥ 400 ml efter miktion. Det krävs alltid en akut åtgärd för 

att tömma urinblåsan (Curtis, et al., 2001; Johansson et al., 2012). 

Residualurin definieras som mängden kvarvarande urin i urinblåsan efter miktion. Det är 

en svårvärderad parameter då den kvarvarande urinvolymen kan variera mellan individer. 

Normalt ska urinblåsan tömma sig fullständigt och en urinvolym på mindre än 200 ml 

accepteras. En residualvolym på 200-399 ml påvisar en ökad risk för UR och därför ska 
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noggrann uppföljning med ultraljudsundersökning göras (Damber & Peeker, 2012; 

Johansson et al., 2012; Keita et al., 2005; Wu & Baguley, 2005). I forskning (Joelsson-

Alm, 2012; Johansson et al., 2012; Hansen et al., 2011) beskrivs att en residualvolym på  

≥ 400 ml behöver åtgärdas utan fördröjning. 

I litteraturen finns UR beskrivet som akut urinretention (AUR). AUR är ett 

miktionsproblem som är en vanlig orsak till besök på akutmottagningen. Dessa patienter 

har oftast en akut smärta i buken och känner oro och i de flesta fall är det äldre män och 

orsaken beror på en obstruktion i urinröret. En typ av AUR som det gjorts forskning på är 

postoperativ urinretention (POUR). Denna typ av AUR kan upptäckas utan att patienten 

har symptom från urinblåsan men även under andra omständigheter kan en AUR 

uppkomma hos patienter inom sjukvården (Curtis et al., 2001; Joelsson- Alm, 2012; 

Johansson et al., 2012; Steggall, 2007). Keita et al. (2005) beskriver att patienter som kom 

till den postoperativa avdelningen med en urinvolym på mer eller lika med 270 ml 

utvecklade postoperativ UR. 

Ny forskning (Joelsson- Alm, 2012) påvisar att 24 procent av akuta ortopediska patienter 

hade övertänjd urinblåsa på akutmottagningen och 82 procent av dessa visade sig ha 

urinretention. 

UR kan bero på många olika faktorer och sjukdomar som t.ex. obstruktion av urinröret, 

trauma, infektiös, extrauterina, farmakologisk och neurologisk etiologi (Curtis et al., 2001; 

Tammela, 1995). 

Wu och Baguley (2005) fann i sin studie att risken för urinvägsinfektion ökade signifikant 

vid urinvolym på mer än 400 ml vilket därför är en lämplig gräns för att åtgärder behövs 

sättas in för att tömma urinblåsan. Patienter med en urinvolym på mellan 150 ml och 400 

ml efter fortsatt uppföljning med ultraljudsundersökning återhämtade sig utan åtgärd med 

urinkateterisering. 

 

Riskfaktorer 

 

I litteraturen har det beskrivits en rad riskfaktorer som vårdpersonalen bör uppmärksamma 

för att minska risken för övertänjd urinblåsa och UR. Det finns riskfaktorer som kan 

identifieras hos patienten redan vid ankomst till sjukhuset och patienten kan dessutom 

utsättas för riskfaktorer under vistelsetiden på sjukhuset i och med den vård och 

behandling som patienten genomgår (Curtis et al., 2001; Steggall, 2007).  

 

Förstoppning kan orsaka svårigheter att tömma urinblåsan på grund av att tarmen är vidgad 

och trycker mot urinblåsan. Infektion, trauma och nedre bukkirurgi kan orsaka ödem och 

förträngning i urinblåsan och urinvägarna. Detta kan leda till UR och därmed en risk för 

övertänjning av urinblåsan (Curtis et al., 2001, Johansson et al., 2012; Pavlin et al., 1999). 

Pavlin et al. (1999) och Baldini et al. (2009) beskriver att smärtlindring i form av opioid 

intravenöst kan hämma det nervsystem som styr urinblåsans kontraktionsförmåga vilket 

medför att urinblåsan inte reagerar vid övertänjning. Dessutom så försvårar smärtintensitet 

och oro urinblåsans förmåga att tömma sig genom att sympatikus stimuleras och hämmar 

parasympatikus som kontrollerar kontraktionsförmågan av urinblåsan (Tammela, 1995; 

Toyonaga et al., 2006). Patienterna upplever ofta mer smärta på akutmottagningen jämfört 
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med under den fortsatta sjukhusvistelsen vilket är ett observandum när det gäller risken för 

uppkomsten av övertänjd urinblåsa på akutmottagningen (Joelsson- Alm, 2012).  

 

Toyonaga et al. (2006) beskriver att intravenös infusion i hög grad påverkar uppkomsten 

av övertänjd urinblåsa och risk för UR efter kirurgisk operation. Även i andra studier har 

den intravenösa infusionsvolymen visat sig ha betydelse för uppkomsten av övertänjd 

urinblåsa och UR (Keita et al., 2005; Pavlin et al., 1999; Tammela, 1995). I Lamonerie et 

al. (2004) forskning påvisar intravenös infusion och höga doser given opioid en ökad risk 

för övertänjd urinblåsa. Toyonaga et al. (2006) kom å andra sidan fram till att patienter 

som var bra smärtlindrade preoperativt hade mindre miktionsproblem postoperativt.  

Skillnaden mellan män och kvinnor är obefintlig enligt Hansen et al. (2011). Däremot 

beskriver Wu och Baguley (2005) i sin studie att män har en ökad risk för UR.  

Äldre individer är en stor patientgrupp och som har en ökad risk på grund av många 

faktorer. Stigande ålder ger degeneration av nerver och organ och de äldre har i sin 

anamnes oftast fler sjukdomar, t ex neurologiska sjukdomar och diabetes mellitus, samt 

använder läkemedel som kan orsaka övertänjd urinblåsa (Curtis et al., 2001; Keita et al., 

2005). Lamonerie et al. (2004) fann en ökad risk vid en ålder på mer än 60 år. 

Patienterna som blir immobiliserade när de kommer till sjukhusets inrättningar på grund av 

sjukdomstillstånd, sänkt medvetande, smärta eller överdosering av läkemedel minskar 

förmågan att känna behovet att kissa (Steggall, 2007; Tammela, 1995). Wu och Baguley 

(2005) fann en signifikant ökning av UR hos patienter som var immobiliserade. Enligt 

Johansson och Christensson (2010) har det betydelse om patienten ska försöka kissa i 

sängen vilket kan leda till svårigheter att tömma blåsan fullt.  

Pavlin et al. (1999) och Tammela (1995) beskriver att patienter som genomgått nedre 

bukkirurgi, fått generell eller lokal anestesi samt haft besvär av UR tidigare har hög risk för 

POUR. I Toyonaga et al. (2006) forskning hade 25 procent av patienterna som genomgått 

en bukkirurgi UR.   

Johansson et al. (2012) och Wu och Baguley (2005) beskriver att en residualvolym på mer 

än 200 ml har visat sig öka risken för UR. 

Beroende av patientens miktionsförmåga och eventuella urologiska problem före 

sjukhusbesöket kan ha betydelse för om patienten har risk för att utveckla övertänjd 

urinblåsa och UR. Dessutom kan det symtom och/eller skada som patienten söker sjukvård 

för samt val av olika behandlingar på sjukhuset påverka risken för att utveckla övertänjd 

urinblåsa och UR (Curtis et al., 2001; Johansson et al., 2012).  

 

Ultraljudsundersökning av urinblåsan 

 

En metod för att förebygga och diagnostisera övertänjd urinblåsa och UR är att använda 

portabel ultraljudsapparat för att, mäta urinblåsans volym vilket är en noninvasiv, 

säkerställd, kostnadseffektiv och snabb metod (Brouwer, Eindhoven, Epema & Henning, 

1999; Johansson et al., 2012; Keita et al., 2005; Stevens, 2005). Validiteten är styrkt i att 

använda ultraljudsapparat i Brouwer et al. (1999) och Rosseland, Stubhaug och Breiviks 

(2002) forskning för att mäta urinvolymen. Brouwer et al. (1999) kom fram till att 

ultraljudsmätningens resultat undervärderade urinvolymen med sju procents vid jämförelse 

mot den urinvolym som uppmättes efter kateterisering. Enligt Rosseland et al. (2002) 
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uppmätte ultraljudsmätningen ett medelvärde på 21,5 ml mindre jämfört med tappning av 

urin med kateter, vilket gör denna metod giltig. 

 

Då metoden är snabb och enkel att utföra kan patientens blåsvolym övervakas ofta vilket 

möjliggör en tidig upptäckt av övertänjd urinblåsa vilket kan förhindra komplikationer, 

som urinvägsinfektion, UR (Curtis et al., 2001; Johansson & Christensson, 2010; 

Rosseland et al., 2002; Wu & Baguley, 2005), onödiga ingrepp med urinkateter, smärta 

och sänkt livskvalitet (Feliciano, Montero, Mccarthy & Priester, 2008; Joelsson- Alm, 

2012). Detta stämmer överens med god vård enligt Socialstyrelsen (2009). 

Lamonerie et al. (2004), Pavlin et al. (1999) och Wu och Baguley (2005) beskriver att alla 

patienter har behov av blåskontroll med ultraljud. Detta då ett flertal av patienterna inte 

upplever att urinblåsan var övertänjd och berättade därför inte om sina problem med att 

kissa, vilket skapar risk för underdiagnostisering.  Skador på urinblåsan kan undvikas 

genom adekvat mätning av urinblåsans volym. Ur ett samhällsperspektiv genererar det 

sänkta kostnader för sjukvården och patienten genom kortare sjukhusvistelser samt 

minskad kontakt med sjukvård för de komplikationer som eventuellt kan ha uppstått 

(Joelsson- Alm, 2012).  

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) är medicinskteknisk utrustning en 

produkt som ska användas för att kunna förebygga, påvisa, behandla eller övervaka 

patienten eller sjukdomen. Det krävs kunskap av sjuksköterskan eller annan 

sjukvårdspersonal om hantering, funktion och de risker som finns med att använda 

medicinteknisk utrustning. 

 

Sjuksköterskeperspektivet på akutmottagningen 

Det är viktigt att sjuksköterskan på akutmottagningen skapar tillit, minskar oro hos 

patienten och att en känsla av att bli behandlad korrekt infinner sig. Sjuksköterskans 

förmåga att förstå att många patienter hamnar i underordnad ställning och känner sig 

utlämnade är av betydelse. Professionalitet i sjuksköterskans arbete handlar om att 

tillfredsställa basala omvårdnadsbehov och bevara hälsa, t.ex. tid för samtal, erbjuda dryck 

och mat till patienterna (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Nyström (2002) beskriver att 

sjuksköterskors vårdhandlingar till stor del är praktiska och att en djupare förståelse och 

omvårdnadsbehov åsidosätts i den akuta verksamheten. Även Dahlen et al. (2012) påpekar 

att den medicinska kunskapen prioriteras på akutmottagningen och de 

omvårdnadskunskaper sjuksköterskan besitter åsidosätts. Eftersom arbetsuppgifterna både 

är medicinska och omvårdnadsinriktade är det viktigt att de förs samman genom att kunna 

hantera teknisk utrustning runt patienten på ett bra och tryggt sätt samtidigt som patientens 

subjektiva upplevelser blir bekräftade (Nyström, 2002). Kihlgren, Nilsson & Sørlie´s 

(2005) beskriver att sjuksköterskor på akutmottagningen har behov av en bred kunskap om 

olika sjukdomstillstånd, att kunna prioritera och samtidigt ge god omvårdnad i en akut och 

medicinskteknisk miljö. 

Wikström (2006) beskriver vikten av att sjuksköterskan får en bra anamnes från patienten 

och/eller anhöriga, samt gör en bedömning av patientens nuvarande status för att relevanta 

åtgärder ska utföras under den korta vistelse som patienten befinner sig på 

akutmottagningen innan eventuell fortsatt handläggning inom sjukhuset. Denna variation 

och den korta vistelsetiden på akutmottagningen kan ge svårigheter för sjuksköterskan att 
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skapa en djupare relation med patienten och få en helhetsbild av det patienten behöver 

hjälp med. Det är också en utmaning att ge alla patienter en adekvat och säker vård. En av 

dessa omvårdnadsåtgärder som är beskrivna är observation och kontroll av miktion. 

Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och vara medveten om vikten av att förebygga 

övertänjd urinblåsa och UR (Pavlin et al., 1999). 

 

Patientperspektivet på akutmottagningen 

Sjuksköterskans närvaro och uppmärksamhet är viktig för patienten på akutmottagningen 

då miljön kan upplevas som kaotisk. Känslan av att vara involverad i vården som t.ex. att 

bli informerade fortlöpande, vara delaktig i den dokumentation som görs, vad 

medicinsktekniska apparaturen används till och vad värdena visar är betydande för 

patientens hälsa, upplevelse av trygghet och känslan av god vård. Vid bristande 

kommunikation med vårdpersonalen upplever patienterna oro och känsla av maktlöshet 

(Dahlen et al., 2012).  

Genom att kontrollera förekomst av eventuell övertänjd urinblåsa kan onödig kateterisering 

reduceras. Det skapar i sin tur mindre lidande, kortare vårdtid och mindre risk för infektion 

hos patienten då riskerna med att få en vårdrelaterad infektion p.g.a. urinkateter är hög. 

Patienten ska få möjlighet till enskildhet och om möjligt få gå till toaletten för att ge 

optimala förutsättningar för att kunna tömma urinblåsan (Johansson & Christensson, 2010; 

Wu & Baguley, 2005). Det finns individuella skillnader i behovet av hjälp med att komma 

igång och kissa och sjuksköterskan bör beakta detta för att inte skapa oro och irritation hos 

patienten (Ruhl, 2009).  

 

Hälsa – En teoretisk ram  

SBU (2010) påpekar att det inte finns tillräckligt med forskning gjord inom 

akutsjukvården. Det finns en stor möjlighet till vårdvetenskaplig forskning på 

akutmottagning och det finns många begrepp och teoretiska ramar som är tydliga och 

viktiga som kan appliceras på omvårdnaden ur ett patientperspektiv (Nyström, 2002). 

Övertänjd urinblåsa och UR hos patienten går i de flesta fall att förebygga och därmed 

minska risken för komplikationer som kan påverka patientens hälsa (Johansson et al., 

2012). En användbar vårdvetenskaplig teori är Erikssons (2000) beskrivning av 

hälsobegreppet då hälsa är ett betydande mål i vårdprocessen.  

Ur ett hälsoperspektiv är välbefinnande och minskat lidande grundstenar i omvårdnaden av 

patienten. Hälsa är individuellt och innebär variationer i välbefinnandet och påverkar varje 

individ olika. Det är en dynamisk process som påverkar individens kropp, själ och ande 

genom psykologiska, biologiska och sociala system. Människan är en helhet där det är 

viktigt att se delarna och individen är beroende av alla delarna (Eriksson, 2000).  

Ohälsa kan upplevas trots att individen rent medicinskt är sjukdomsfri likväl som att hälsa 

kan upplevas trots en påvisbar sjukdom. Ohälsa är en följd av att individen möter hinder av 

olika slag i livet. Vården bör undvika ohälsa och har avsikt i att behålla eller återfå en god 

hälsa och ett ökat välbefinnande. Det gäller att som sjuksköterska hjälpa patienten att 
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minska risken för komplikationer i vårdsituationer för att bevara patientens upplevelse av 

hälsa (Eriksson, 2000). 

Den medicinska och vårdvetenskapliga målsättningen för hälsa ses från olika perspektiv 

för att se tecken på hälsa och för att uppnå hälsa hos individen. Vårdvetenskapen ser den 

subjektiva hälsan, alltså individens välbefinnande. Subjektiv hälsa är den hälsa som 

individen är medveten om och känner. I den subjektiva hälsan inbegrips även den psykiska 

hälsan som är svårtolkad och beror på upplevelsen av vad god hälsa är hos varje individ. 

Den medicinska och biologiska verksamhetens mål är oftast tydliga och tecken på hälsa 

hos individen är objektiva. Den objektiva hälsan är den hälsan som är mätbar och påvisbar. 

Hälsa finns när ett värde ligger inom referensramen eller där symptom saknas (Eriksson, 

2000). 

 En del i begreppet hälsa är hur resultat av mätning eller hur objektiv fakta förklaras. Detta 

är avgörande om patienten upplever sig sjuk eller frisk. Sjuksköterskan ska förlita sig på 

sitt omdöme och ge patienten information och stöd i att hantera objektiv fakta, det vill säga 

fakta som avviker från definitionen: medicinsk hälsa. Det är av betydelse att 

sjuksköterskan kan stödja, utveckla och befrämja patientens hälsa i sina vårdhandlingar 

(Eriksson, 2000).  

Eriksson (2000) lyfter fram tro, hopp och kärlek utifrån vårdarens perspektiv när det gäller 

att skapa hälsa. Genom att våga tro att man räcker till, att man har förmågan att hjälpa, att 

skapa hopp om framtiden och att vårda kärleksfullt. Det är viktigt att mötas som patient 

och sjuksköterska då det finns olika mål och målsättande aktiviteter för hälsa.  

Vårdrelaterade risker inom sjukvården ska uppmärksammas så att patienten upplever hälsa 

efter sjukhusvistelsen. Vårdvetenskapen kan genom ny kunskap göra individen medveten 

om sin hälsa och att den påvisar att det finns möjligheter att påverka sin hälsa. Individen 

kan vara beredd att underkasta sig den egna kontrollen för att återfå hälsa och förebygga 

ohälsa när det gäller relationen till sjukvårdspersonal (Eriksson, 2000). Sjuksköterskan kan 

hjälpa patienten att bli delaktig genom information om vad övertänjd urinblåsa och UR 

innebär, vilket genererar i att patienten upplever hälsa och kan hantera sin situation 

(Joelsson- Alm, 2012). 

 

Problemformulering 

Det saknas kunskaper om övertänjd urinblåsa och UR hos många patientgrupper på 

akutmottagningar. Ett flertal studier påpekar kunskapsbrister och vikten av utökad 

forskning inom området för att kunna skapa evidensbaserade vårdprogram, rutiner och 

förbättra omvårdnaden (Joelsson- Alm, 2012; Johansson et al., 2012; Pavlin et al., 1999; 

Rosseland et al., 2002;).  

Med denna bakgrund är det önskvärt att studera förekomst av övertänjd urinblåsa och UR 

hos patienter på akutmottagning. 
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SYFTE 

 

Studiens syfte var att beskriva förekomsten av övertänjd urinblåsa och urinretention hos 

patienter på en akutmottagning som har fått en bokad plats på avdelning inom 

kirurgkliniken. 

METOD 

Ansats 

En kvantitativ design valdes för att på bästa sätt få fram adekvata resultat utifrån syftet. 

Kvantitativ design blev intressant för att få svar på en förekomst av ett fenomen samt att 

författaren önskade påverka resultatet minimalt (Polit & Beck, 2012).  

Prospektiv observationsstudie användes då data samlades in efter hand och var icke-

experimentell (Björk, 2011).  

För att skapa stark evidens och i framtiden kunna generalisera finns behov av att undersöka 

förekomsten av övertänjd urinblåsa och UR i mindre skala för att lyfta fram ny kunskap. 

Utifrån detta valde författaren att utföra en pilotstudie (Polit & Beck, 2012). En pilotstudie 

är lämpligt utifrån den bristande evidens som finns gällande övertänjd urinblåsa och UR på 

akutmottagningar. Författaren har sökt efter övertänjd urinblåsa, urinretention och 

akutmottagning i databaserna Pubmed och Cinahl utan relevanta träffar. 

 

Urvalet 

Studien genomfördes på en akutmottagning i Stockholms län. 

Inklusionskriterier var vuxna patienter, ≥15 år, på akutmottagningen som hade fått en 

bokad plats på avdelning inom kirurgkliniken.  

Patienter som hade kvarvarande KAD (kateter a demure), bilaterala nefrostomier, 

suprapubiskateter samt patienter med kognitiv svikt och svårare sjukdomstillstånd 

exkluderades. Kognitiv svikt testades innan inkludering med hjälp av Short Portable 

Mental Status Questionnare (SPMSQ) (Pfeiffer, 1975). Testet består av tio frågor där varje 

fråga ger ett poäng.  Summan sex eller mer gav godkänt för inkludering. Patienter med <6 

poäng exkluderades (bilaga I). SPMSQ har använts i flera publicerade vetenskapliga 

artiklar (Holst et al., 2012; Hommel, Kock, Persson & Werntoft, 2012; Söderqvist, 

Strömberg, Ponzer & Tidermark, 2006) och får användas fritt. Svåra sjukdomstillstånd 

definierades som prioritet röd enligt RETTS instrumentet (Widgren, Jourak & Martinius, 

2008).  Information om kvarliggande KAD, nefrostomier och suprapubiskateter fick 

författaren genom den dokumentation som var gjord på patientens RETTS 

registreringsjournal (bilaga II).  

Urvalet tog inte hänsyn till riskfaktorer som beskrevs tidigare. Anledningen till det var att 

ett så stort antal som möjligt som tillhörde målpopulationen skulle kunna inkluderas.  

Konsekutivt urval användes på grund av att inkluderingen av patienterna begränsades till 

författarens arbetstid och patienterna blev tillfrågade efter hand som de fått en plats bokad 
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på avdelning inom kirurgkliniken (Polit & Beck, 2012). Inom magisterarbetets tidsram och 

att inkluderingen skedde under författarens arbetstid fr.o.m. sista veckan i december 2012 

t.o.m. januari 2013 beräknades 50 patienter vara ett rimligt antal.  

 

Genomförande 

Verksamhetschefen för akutmottagningen fick skriftlig information om studien och gav sitt 

godkännande innan studien startade (bilaga III). Därefter gjordes två stycken pilottest för 

att identifiera eventuella problem med metoden för datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). 

Författaren fann inga problem med det planerade genomförandet och insamlingen av data.  

Författaren hade under sin arbetstid tillgång till en dator på akutmottagningen och 

behörighet till akutliggaren "Akusys" (bilaga IV) och RETTS registreringsjournalen. 

"Akusys" är namnet på akutliggaren som endast används på författarens arbetsplats. 

Filtrering till att endast se patienter som tillhörde kirurgklinik gjordes för att möta syftet. 

Platsen som tilldelades patienten bokades genom en vårdplatskoordinator som arbetar på 

sjukhuset, och som sköter platsbeläggningen på kirurgkliniken. Kommunikationen mellan 

vårdpersonal och vårdplatskoordinator sker via den mailfunktion som finns i "Akusys". 

Vårdpersonalen skickade mail om önskan om plats på kirurgavdelning för patienten. 

Därefter mailade vårdplatskoordinatorn tillbaka när plats på vårdavdelning fanns ledig. 

Detta mail visade sig som ett brev längst ut till höger på den patient som det var önskat 

plats till. Efter att en patient fått en bokad plats på avdelning öppnade författaren upp 

patientens RETTS registreringsjournal, för att få information om eventuella 

exklusionskriterier.  

Om patienter uppfyllde alla inklusionskriterier och inga exklusionskriterier informerades 

de muntligt och skriftlig om studien. Därefter tillfrågades patienten om samtycke till 

deltagande (bilaga V).  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes fr.o.m. sista veckan i december 2012 t.o.m. januari 2013. 

Det var 17 dagar under denna period som inkludering kunde genomföras. Författaren hade 

inte omvårdnadsansvaret för de patienter som blev tillfrågade om deltagande. Hinder som 

påverkade författarens möjlighet till att samla in data under vald period var bokade 

arbetsrelaterade möten, arbetsdagar med patientansvar och att vårdtiden på 

akutmottagningen blev lång i och med att väntan på att få mail från vårdplatskoordinatorn 

om att plats fanns bokad på vårdavdelning inom kirurgkliniken. Detta medförde att 

patienter inte hann inkluderas innan författarens arbetsdag var slut.   

Teknisk apparatur, en portabel ultraljudsapparat (Bladderscan BVI 3000; Verathon, 

Bothell, WA, USA) användes. Denna ultraljudsapparat för urinblåsan används på 

akutmottagningen för att mäta urinvolym och finns alltid tillgänglig. Den portabla 

ultraljudsapparaten har förmågan att mäta urinvolymer mellan 0 ml till 999 ml. Vid 

urinvolymer på >999 ml visar ultraljudsmätningen inte en exakt urinvolym utan beskriver 

urinvolymen som >999 ml. 
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Författaren har god vana och kunskap om korrekt hantering av den ultraljudsapparat som 

användes, och utförde själv samtliga undersökningar, vilket medförde en ökad reliabilitet. 

En styrka i att använda biofysiologisk mätning är dess objektivitet och höga kvalitet, men 

det är även viktigt att tänka på användarens precision och kunskap om hur utrustningen 

används (Polit & Beck, 2012).  

Den första ultraljudsundersökningen av urinblåsan (mätning nr.1) utfördes på ett 

undersökningsrum på akutmottagningen innan transport beställdes till den bokade 

kirurgiska avdelningen. Vid varje ultraljudsmätningstillfälle genomfördes ett flertal 

enskilda mätningar tills mittpunkten registrerats, vilket framkom på ultraljudsapparatens 

display, för att få ett tillförlitligt resultat. 

 

Urinvolym på ≥ 500 ml definierades som övertänjd urinblåsa. Gränsvärdet har använts i 

andra studier (Joelsson- Alm, 2012; Stevens, 2005; Wu & Baguley, 2005).  

Noterades en urinvolym på ≥ 400 ml ombads patienten att kissa och författaren var här 

behjälplig om patienten önskade. Därefter gjordes ny ultraljudsundersökning av urinblåsan 

(mätning nr.2) och om urinvolym var ≥ 400 ml definierades det som UR (Hansen et al., 

2011; Johansson et al., 2012) och ansvarig sjukvårdspersonal informerades om resultaten 

för vidare åtgärd. Vid två av dessa tillfällen jämförde författaren sina uppmätta resultat 

med den urinvolym som uppmättes efter kateterisering, för att kontrollera tillförlitligheten. 

Författaren skrev in samtliga resultat i patientens RETTS registreringsjournal. Den 

uppmätta urinvolymen i ml, patientens ålder, kön och kontaktorsak noterades på 

studieprotokollet (bilaga VI.) Varje patient avidentifierades genom att de fick en kod 

(Björk, 2011). Ålder, kön och kontaktorsak hämtade författaren från patientens RETTS 

registreringstjournal. Dessa variabler valdes för att beskriva urvalet på ett bra sätt (Polit & 

Beck, 2012) och det är obligatoriska data som dokumenteras på varje patient i "Akusys" 

och RETTS registreringsjournal. Insamlad data skrevs därefter in i ett kalkylark i 

Microsoft Excel. Det handskrivna studieprotokollet sparades också om datahaveri skulle ha 

inträffat. 

 

Databearbetning 

 

Univariat deskriptiv analys utfördes. Valet av analysmetod var relevant för att beskriva 

frekvensen av variabler och inte relationen dem emellan (Björk, 2011; Polit & Beck, 

2012). Variablerna fördelades utifrån typ av skala för att kunna besluta om vilken statistisk 

metod som skulle användas. Urinvolym och ålder mättes på en kvotskala. Då dessa 

variabler har en absolut nollpunkt var det intressant att se spridningsmått och medelvärde. 

Kön, kontaktorsak och förekomst av övertänjd urinblåsa och UR ligger på en 

nominalskala, d.v.s. det går inte att matematiskt rangordna dessa variabler. Detta betydde 

att frekvensen av de olika variablerna blev intressanta och kommer att presenteras utifrån 

antal och procentfördelning.  

 

Klassindelning av urinvolymen (ml) gjordes av praktiska skäl och för att tydliggöra och 

åskådliggöra resultatet på bästa sätt (Borg & Westerlund, 2012). Fördelningen av 

urinvolymen är baserad på vad tidigare forskning haft för gränsvärde (Hansen et al., 2011; 

Joelsson- Alm, 2012; Johansson et al., 2012). 

  

I och med det begränsade deltagarantalet gjordes inga sambandsanalyser (Björk, 2011). 
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All statistisk analys gjordes med hjälp av PASW Statistics (SPSS, version 21, Chicago, II, 

USA). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren tog hänsyn till integritet och utförde ultraljudsundersökningen i avskildhet 

Författaren ansåg sig utföra en omvårdnadshandling som är rutinmässig på 

akutmottagningen och för att patienten inte skulle behöva göra en ny 

ultraljudsundersökning, förlänga vårdtiden ytterligare samt minska dubbelarbete hos 

sjukvårdspersonalen skrev författaren in resultatet av ultraljudsmätningen i patientens 

RETTS akutjournal. Författaren gick inte in i patientens sammanhängande journal med 

hänsyn till patientens autonomi och integritet (Vetenskapsrådet, u.å.). Författaren har utgått 

från Helsingforsdeklarationen (WMA Deklaration of Helsinki, n.d.). 

Fördelar för patienten 

Undersökningen skadade inte patienten och ultraljudsundersökning av urinblåsan ingick i 

den dagliga vården på akutmottagningen och tog några minuter (Joelsson- Alm, 2012; 

Rosseland, 2002). Att upptäck en övertänjd urinblåsa eller UR kan hjälpa patienten och 

sjukvårdspersonalen att bli medveten om problemet och därmed minska riskerna för 

komplikationer som beskrivits tidigare. 

Nackdelar för patienten 

En aspekt var att patienterna kunde befinna sig i en sårbar situation i och med besöket på 

akutmottagningen i förhållande till författaren samt att undersökningen kunde upplevas 

obekväm om inte fullständig och tydlig information gavs. Det kunde uppstå problem med 

att hitta ett ledigt undersökningsrum vid tidpunkten för ultraljudsundersökningen om 

patienten väntade i korridoren. Det medförde att patienten förflyttades till ett 

undersökningsrum och i samband med det uppleva otrygghet i den främmande miljön som 

han eller hon befann sig i. 

Omhändertagande av resultatet 

Konfidentiell hantering av data och information om patientens identitet noterades inte, 

vilket genererar i att patienten inte går att identifiera. Patienten blev informerad om 

hanteringen av data (Polit & Beck, 2012). Datainsamlingen sparades på ett externt USB 

minne och datafilen var lösenordsskyddad. 

Information och samtycke 

Endast författaren och dennes handledare hade tillgång till materialet. Information om 

studien och dess syfte gavs såväl muntligt som skriftligt s.k. forskningspersonsinformation 

(Bilaga V). Samtyckesformulär delades ut för underskrift och ultraljudsundersökningen 

utfördes först efter att skriftligt samtycke erhållits. Författaren har utgått från 

Etiskprövningsnämndens dokument ”Vägledning till forskningspersonsinformation” 

(Etikprövningsnämnderna, u.å.) 

Tillstånd att utföra studien söktes via verksamhetschefen på Vo/akut (bilaga III). 
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RESULTAT 

Sammanlagt var det 541 patienter som fick en bokad plats på kirurgkliniken under 

studietiden. Denna statistik inhämtades från översiktsrapporten i ”Akusys”. 

Under studietidens 17 dagar uppfyllde totalt 70 patienter inklusionskriterierna. Av dessa 

hade tre patienter svåra sjukdomstillstånd, 13 patienter kognitiv svikt, två patienter hade 

kvarliggande KAD och en patient nefrostomi vid ankomst till akutmottagningen. En 

patient tackade nej till studiedeltagande och totalt exkluderades därför 20 patienter, se figur 

1.  Femtio patienter inkluderades vilket innebar en inkludering på nio procent av det totala 

antalet patienter som fått en bokad plats på avdelning inom kirurgkliniken. 

Presentationen av resultatet från de 50 patienter som inkluderats i studien görs först i en 

sammanfattande text och därefter i tabeller och figurer. En sammanfattning kommer först 

att göras av resultatet följt av en uppdelning i fyra delar; demografisk data, övertänjd 

urinblåsa, urinretention (UR) och klassindelning av samtliga urinvolymer vid mätning 

nr.1. 

 

Flödesschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Figur 1: Flödesschema över inklusion och exklusion av studiedeltagare under  

studieperioden sista veckan i december 2012 t.o.m. januari 2013. 
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Demografisk data 

Det var 26 (52 %) kvinnor och 24 (48 %) män som deltog i studien. Utifrån statistik som 

tagits fram från ”Akusys” var det sammanlagt 292 (54 %) kvinnor och 249 (46 %) män 

som fått en bokad plats inom kirurgkliniken under perioden för datainsamlingen. 

Medelåldern för studiedeltagarna var 57 år med en spridning från 19 till 92 år och uträknad 

medianålder var 58 år. 

 

Trettiofem stycken (70 %) av studiedeltagarna hade kontaktorsaken buksmärta. Av 

samtliga patienter var det 373 stycken (69 %) som hade kontaktorsaken buksmärta. Det var 

fyra studiedeltagare (8 %) som kontaktade akutmottagningen för huvudskada. Övriga 

kontaktorsaker som beskrivs nedan hade en till två studiedeltagare. Kontaktorsaken 

extremitet svullnad/smärta förekom endast hos de kvinnliga studiedeltagarna. 

Kontaktorsakerna thorax/rygg skada, illamående och underlivsbesvär förekom endast hos 

de manliga studiedeltagarna. 

 

Tabell I: Data över antal män respektive kvinnor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell II: Data över antal och fördelning av Kontaktorsak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön Antal Procent (%) 

Kvinna 

 

26  52 %  

Man 

 

24 48 % 

Total 50 100 % 

Kontaktorsak  Antal              Procent(%) 

 

Bröstsmärta 

 

2 

 

4 % 

Buksmärta 35 70 % 

Extremitet svull/smärta 1 2 % 

GI-blödning 2 4 % 

Huvudskada 4 8 % 

Illamående 1 2 % 

Sjukdom anus/rectum 2 4 % 

Thorax/ryggsk 2 4 % 

Underlivs besvär 

 

1 2 % 

Total 50 100 % 
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Övertänjd urinblåsa 

Övertänjd urinblåsa påvisades hos åtta av studiedeltagarna d.v.s.16 procent. Det var två 

kvinnor av 26 (8 %) som visade sig ha övertänjd urinblåsa och båda kunde tömma 

urinblåsan optimalt. En kvinna kissade på bäcken och en kvinna fick hjälp till toaletten. 

Övertänjd urinblåsa förekom hos åtta procent av samtliga kvinnor.  

Det var sex män av 24 (25 %) som hade en övertänjd urinblåsa. För att tömma blåsan var 

det två män som kissade i urinflaska och fyra män gick själva till toaletten. Efter miktion 

var det två män som inte kunde kissa alls d.v.s. residualurinen var den samma som vid 

första urinvolymsmätningen.  

 

Urinretention 

Förekomst av en urinvolym på ≥400 ml påvisades hos 11 studiedeltagare vid mätning nr. 1.  

Efter mätning nr. 2 påvisades en definierad UR hos fyra av dessa 11 studiedeltagare (tre 

män och en kvinna) vilket betyder 36 procent hos dem som hade en urinvolym på ≥ 400 

ml. Dessa fyra studiedeltagare behövde åtgärdas med kateterisering. Tre studiedeltagare 

hade en resurin på > 500 ml. Det var två manliga studiedeltagare som hade en residualurin 

som var ≥ 200 ml (322 ml och 350 ml).  

Det noterades att en kvinna hade svårigheter att tömma blåsan vid en uppmätt urinvolym 

på 401 ml och där residualurinvolymen uppmättes till 305 ml.  

Nedan beskrivs en översikt över samtliga inkluderade studiedeltagare uppdelade i två 

tabeller efter kön. Tabell III beskriver ultraljudsmätningarna, förekomsten av övertänjd 

urinblåsa och UR hos kvinnorna samt deras kontaktorsaker och ålder. Tabell IV beskriver 

ultraljudsmätningarna, förekomst av övertänjd urinblåsa och UR hos männen samt deras 

kontaktorsak och ålder. I respektive tabell är resultaten rangordnade efter kontaktorsak i 

bokstavsordning.  
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Tabell III: Översikt över de kvinnliga studiedeltagarnas kontaktorsak, ålder och 

urinvolymer samt förekomst av övertänjd urinblåsa eller UR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktorsak Kön Ålder 

(år) 

Mätning  

nr1 (ml) 

Mätning  

nr2 (ml) 

Övertänjd 

urinblåsa 

UR 

Bröstsmärta kvinna 38 78       

Buksmärta kvinna 43 40       

Buksmärta kvinna 71 219       

Buksmärta kvinna 27 16       

Buksmärta kvinna 21 271       

Buksmärta kvinna 86 34       

Buksmärta kvinna 64 56       

Buksmärta kvinna 34 5       

Buksmärta kvinna 35 5       

Buksmärta kvinna 43 571 0 Ja   

Buksmärta kvinna 63 501 10 Ja   

Buksmärta kvinna 29 100       

Buksmärta kvinna 38 191       

Buksmärta kvinna 92 229       

Buksmärta kvinna 49 105       

Buksmärta kvinna 19 286       

Buksmärta kvinna 52 60       

Buksmärta kvinna 80 298       

Buksmärta kvinna 92 126       

Buksmärta kvinna 60 168       

Buksmärta kvinna 87 401 305     

Extremitet svull/smärt       kvinna 58 167       

GI-blödning kvinna 89 446 420    Ja 

Huvudskada kvinna 58 139      

Huvudskada kvinna 79 22       

Sjukdom anus/rectum kvinna 85 105       
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Tabell IV: Översikt över de manliga studiedeltagarnas kontaktorsak, ålder, urinvolymer 

samt förekomst av övertänjd urinblåsa (övertänjd) och/eller UR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassindelning av urinvolymer 

Det var 21 deltagare (42 %) som hade ≥ 200 ml. Det var nio kvinnor och 12 män. Enligt 

tidigare gjord forskning är ≥ 200 ml en gräns för åtgärdsinsats av något slag som t.ex. 

upprepade ultraljudsundersökningar och kateterisering. 

Det var 29 studiedeltagare som hade en urinvolym på < 200 ml. Det var flest 

studiedeltagare (n=17) i klassindelningen 0-99 ml. 

 

Kontaktorsak Kön Ålder 

(år) 

Mätning 

nr1 (ml) 

Mätning 

nr2 (ml) 

Övertänjd 

urinblåsa 

UR 

Bröstsmärta man 56 28    

Buksmärta man 68 310    

Buksmärta man 67 901 322 Ja  

Buksmärta man 36 196    

Buksmärta man 80 59    

Buksmärta man 72 250    

Buksmärta man 46 50    

Buksmärta man 52 37    

Buksmärta man 72 140    

Buksmärta man 65 679 679 Ja Ja 

Buksmärta man 51 360    

Buksmärta man 28 200    

Buksmärta man 60 501 350 Ja  

Buksmärta man 75 44    

Buksmärta man 39 9    

Buksmärta man 71 279    

GI-blödning man 63 >999 >999 Ja Ja 

Huvudskada man 65 100    

Huvudskada man 83 912 572 Ja Ja 

Illamående man 70 97    

Sjukdom anus/rectum man 40 100    

Thorax/ryggskada man 51 468 2   

Thorax/ryggskada man 22 760 0 Ja  

Underlivsbesvär man 42 2    
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Figur 2: Urinvolymen (ml) hos samtliga studiedeltagare vid mätning nr. 1. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod/design 

Kvantitativ design valdes för att på bästa sätt beskriva förekomst av övertänjd urinblåsa 

och urinretention och en prospektiv observationsstudie bedömdes som mest relevant. 

Författaren anser att vald design har genererat adekvata resultat som svarar på syftet. 

En retrospektiv design skulle ha medfört svårigheter i att kunna hitta svar på 

forskningsfrågan och journaldokumentationens trovärdighet i en retrospektiv studie är svag 

(Björk, 2011; Polit & Beck, 2012). Observationsstudier griper inte in i skeendet utan 

studerar det som uppstått naturligt. Detta betyder att patienten inte har kunnat påverka 

resultatet av ultraljudsmätningen vilket ger styrka åt resultatet och en möjligt att beskriva 

skillnader mellan de variabler som är framtagna (Polit & Beck, 2012). Observationsstudie 

är en icke-experimentell metod vilket författaren ansåg som korrekt metod utifrån de 

resurser, tid och ekonomi som fanns tillgängliga (Borg & Westerlund, 2012).  
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Pilotstudie 

I och med att författaren inte fann några relevanta studier genomförda på akutmottagning 

när det gäller förekomsten av övertänjd urinblåsa och UR genomfördes en pilotstudie och 

författarens syfte var inte att generalisera över en större populationsnivå. En pilotstudie kan 

ligga till grund för en utökad och starkare vetenskaplig studie (Björk, 2011; Polit & Beck, 

2012). 

Urvalet  

Konsekutivt urval var relevant utifrån författarens möjlighet att inkludera deltagare. De 

hinder som uppstod var arbetsrelaterade möten, författarens arbetstider, arbetsdagar med 

patientansvar, egen sjukdom samt tidsramen för magisterarbetet. Polit och Beck (2012) 

anser att konsekutivt urval är att föredra om det finns begränsning i att få ett stort 

deltagande och att inte kunna genomföra ett obundet slumpmässigt urval.  

Författaren anser att antalet inkluderade patienter som blev 50 studiedeltagare var relevant 

utifrån syfte och att inte jämföra grupper utan endast beskriva en förekomst av ett 

fenomen.  

Validitet och reliabilitet 

Variablerna kön, ålder och kontaktorsak valdes ut i förväg för att kunna se fördelningen av 

förekomst av övertänjd urinblåsa och UR mellan variablerna. Enligt Polit och Beck (2012) 

är demografisk data som kön, ålder och kontaktorsak viktiga för att förstå den population 

som är vald att studera. Denna studie hade ett för lågt studiedeltagande för att 

evidensbaserade skillnader skulle kunna utföras. Även beräkningen av korrelationen 

mellan riskfaktorer som kunde påverkat förekomst av övertänjd urinblåsa och UR gjordes 

inte. Författaren ansåg att detta var riskabelt i och med att det inte gick att styra över dessa 

och därmed en risk att giltigheten för studiens metod och resultat ifrågasätts (Björk, 2011; 

Polit & Beck, 2012). Trots det låga deltagarantalet anser författaren att det går att 

generalisera till patientnyttan och patientsäkerheten genom att lyfta fram och beskriva 

förekomsten av övertänjd urinblåsa och UR. 

 

Syftet med att tillfråga en patientgrupp på akutmottagningen d.v.s. patienter som fått en 

plats bokad inom kirurgkliniken gjorde att författaren kunde inkludera och genomföra 

datainsamlingen på ett strukturerat och enkelt tillvägagångssätt utan risk för att blanda in 

andra patientgrupper. Även med tanke på det höga patientflödet som råder på 

akutmottagningen är det relevant att studera en patientgrupp. Detta ökar tillförlitligheten i 

vald urvalsmetod (Polit & Beck, 2012).  

 

Ett riktningsproblem som författaren haft med i beräkningen är vistelsetiden på 

akutmottagningen. Detta kunde haft betydelse för uppkomsten av övertänjd urinblåsa och 

UR. Författaren hänvisar här till de studier som tar upp vårdrelaterade orsaker som t.ex. 

immobilisering, läkemedel och intravenösa infusioner som patienten behandlas med under 

sin vårdtid (Curtis et al., 2001; Johansson et al., 2012; Pavlin et al., 1999; Tammela, 1995; 

Toyonaga et al., 2006). Därför valde författaren att utföra samtliga 

ultraljudsundersökningar vid tillfället då studiedeltagarna fått en bokad plats på avdelning. 

Författaren är medveten om att vistelsetiden ändå kan ha varit en variabel som påverkat 

förekomsten av övertänjd urinblåsa.  

 

Det som medförde att det blev 70 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna av det 

totala antalet patienter (n=541) som fått en bokad plats inom kirurgkliniken berodde på 

slumpen. Författaren kunde inte i förväg känna till när det fanns en patient som uppfyllde 
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inklutionskriterierna under arbetstid som författaren hade möjlighet att utföra 

datainsamlingen. Gällande bortfallet var det endast en person som nekade deltagande vilket 

stärker validiteten (Borg & Westerlund, 2012).  

 

Utifrån Borg och Westerlund (2012) finns det risk för snedvridning av föreliggande 

resultat i och med att svåra sjukdomstillstånd och kognitiv svikt var exklusionskriterier 

med tanke på att dessa faktorer anses öka risken för UR enligt tidigare forskning (Curtis et 

al., 2001; Johansson et al., 2012). Författaren anser att de etiska överväganden stärker valet 

av att exkludera dessa patienter då de inte kunde ge sitt medgivande till deltagande.  

Författaren anser att kriterierna som togs fram för denna studies definition av övertänjd 

urinblåsa och UR kan verifieras i ett flertal studier (Hansen et al., 2011; Joelsson- Alm, 

2012; Johansson et al., 2012; Wu & Baguley, 2005). 

Den externa validiteten d.v.s. generaliserbarheten, anses god när det gäller observation av 

urinvolym med portabel ultraljudsapparat. Denna metod är väl förankrad inom 

sjukvårdsinrättningar och används dagligen på alla patientgrupper (Borg & Westerlund, 

2012). Rosseland et al. (2002) påpekar att ultraljudsapparaten för urinblåsan är enkel att 

använda och innebär liten risk för felmätning. Metoden med portabel ultraljudsmätning för 

datainsamling har använts i ett flertal studier och är välbeprövad (Joelsson- Alm, 2012, 

Johansson et al., 2012; Stevens, 2005). Samtliga ultraljudsundersökningar på urinblåsan 

genomfördes av författaren själv som anser sig ha god vana och kunskap i att hantera 

ultraljudsapparaten enligt gällande rutin. Patienterna ansågs inte kunde påverka resultatet 

från ultraljudsmätningen vilket betyder ökad validitet. Ovanstående bekräftar Brouwer et 

al. (1999) och Polit och Beck (2012) som anser att styrkan i att använda biofysisk mätning 

är dess objektivitet. Styrkan i reliabiliteten (tillförlitligheten) kan diskuteras om fler 

undersökare hade gjort samma ultraljudsundersökning och därefter jämfört resultaten. 

Detta hade kunnat ge en hög grad av samstämmighet (Björk, 2011; Polit & Beck, 2012; 

Rossland et al. 2002). För att stärka validiteten kontrollerade författaren den uppmätta 

urinvolymen från ultraljudsundersökningen mot uppmätt urinvolym efter kateterisering hos 

två av de inkluderade studiedeltagarna som krävde avlastande åtgärd för urinblåsan. 

Författaren fann ingen skillnad i urinvolym.  

Författaren anser att god precision och rätt verktyg har använts vilket ger statistisk styrka åt 

att korrekt resultat har tagits fram samt att studien går att genomföra på annan patientgrupp 

och akutmottagning. Enligt Björk (2011) ökar detta möjligheten till att få fram korrekta 

slutsatser.  

Genomförande 

Patienterna blev tillfrågade muntligt och skriftligt av författaren själv vilket Polit och Beck 

(2012) anser vara den mest effektiva metoden för att få deltagare. Detta stämmer överens 

med det låga antalet av tillfrågade som nekade deltagande. 

 

Användandet av ”Akusys” och RETTS registreringsjournal förutsatte att författaren hade 

erfarenhet och kunskap om systemen. Detta medförde att rätt information inhämtades.  

Innan studiens genomförande gjordes två pilottester för att komma åt bias (Polit & Beck, 

2012). 

 

Etiska frågeställningar 

Nyttjandekravet togs tillvara då ämnesvalet i denna studie är till nytta för patienten och en 

del i att öka patientsäkerheten. Samtyckeskravet ifrågasattes då författaren funderade över 
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de tillfrågade patienternas känsla av att bli tvingade att delta i studien i och med sin 

situation på akutmottagningen och att författaren själv arbetar på akutmottagningen. 

Upplevelsen var dock att patienterna var positiva till undersökningen och fick möjlighet att 

fundera över samtycket. Författaren reflekterade över att patienten vill känna sig ”sedd” 

vilket minskar deras känsla av otrygghet, vilket kan relateras till Dahlen et al. (2012) 

studie. Författaren fullföljde informationskravet genom att både muntlig och skriftlig 

information gavs till patienterna innan samtycke. Författaren utförde samtliga 

ultraljudsundersökningar i avskildhet och det var inga problem med att finna 

undersökningsrum med hänsyn till patientens autonomi och integritet. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att bearbetning och beskrivning av resultatet 

tog hänsyn till patientens anonymitet genom att all insamlad data kodades och att ett 

relativt högt antal studiedeltagare var inkluderade (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

Resultatdiskussion 

Forskning inom området övertänjd urinblåsa och UR på akutmottagning har inte tidigare 

identifierats trots kunskapen om hur övertänjd urinblåsa och UR kan uppkomma samt de 

komplikationer som patienten kan utsättas för. Denna studies resultat visade på att både 

övertänjd urinblåsa och UR förekommer redan på akutmottagningen hos patienter med 

akut kirurgiska besvär. Författaren anser att syftet är besvarat då resultatet kunde beskriva 

förekomsten av övertänjd urinblåsa och UR hos patienter som fått en bokad plats inom 

kirurgkliniken. Fördelen att nu kunna lyfta fram ny kunskap skapar möjlighet att 

genomföra evidensbaserade studier inom belyst område på akutmottagningar. Detta 

stämmer överens med SBU (2010) påpekande om att det saknas evidensbaserade studier 

gjorda på akutmottagning. 

Författaren anser att jämförelse med tidigare studier gällande övertänjd urinblåsa och UR 

bör göras med försiktighet. Detta grundar författaren på att studiens urval inte tidigare 

undersökts. Med utgångspunkt i Erikssons (2000) idé om att skapa hälsa och förebygga 

ohälsa är att kontrollerapatientens förmåga att kissa en viktig del i omvårdnadsarbetet. 

Inom vårdvetenskapen är hälsa ett betydande begrepp och vårdprocessens mål är att uppnå 

hälsa hos patienten.  

Demografisk diskussion 

Efter sammanställningen av data framkom en jämn fördelning mellan män och kvinnor 

utan påverkan av författaren under perioden för datainsamlingen. Utifrån framtagen data 

om samtliga patienter som fått en bokad plats inom kirurgkliniken var det under perioden 

för datainsamlingen fler kvinnor (54 %) än män (46 %) vilket gick att jämställa med 

föreliggande studie där kvinnor utgjorde 52 procent och män 48 procent. Den jämna 

könsfördelningen medförde att en jämförelse gick att göra mellan könen med förekomst av 

övertänjd urinblåsa och UR. Medelåldern för samtliga deltagare var 57 år med en spridning 

från 19 till 92 år, vilket enligt författaren utgjorde en representativ spridning mot de 

sökande på akutmottagningen. Resultatet visade på en ökad förekomst av större 

urinvolymer hos män i olika åldrar. Detta bekräftar Curtis et al. (2001) som beskrevs att 

män hade ökade problem med att tömma urinblåsan på grund av obstruktion i urinröret. 

Detta är intressant resultat att lyfta fram då det råder delade uppfattningar om könet har 

betydelse när det gäller förekomst av övertänjd urinblåsa och UR (Hansen et al. 2011; Wu 

& Baguley, 2005 ).  
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I föreliggande studie kan det noteras att åtta (16 %) studiedeltagare som var ≥ 70 år hade 

en urinvolym på ≥ 200 ml, vilket utgör en risk för övertänjd urinblåsa och urinretention 

enligt Johansson et al., (2012) och Keita et al., (2005). Däremot anser författaren det 

intressant att det var fler studiedeltagare som var ≤ 70 år (n=13, 26 %) som påvisade en 

urinvolym på ≥ 200 ml. I tidigare gjord forskning beskrevs en ökad risk för UR vid > 50 år 

(Keita et al., 2005; Lamonerie et al., 2004). Författaren anser att förekomst av övertänjd 

urinblåsa och UR hos patienter ≥ 70 år kunde varit högre om den patientgrupp som 

exkluderades på grund av kognitiv svikt (n=13) hade inkluderats. Detta på grund av att 

dessa patienter är äldre (>50 år), och att det var ett relativt stort antal (18 %) av de som 

exkluderades. Detta påvisar en möjlig brist då författaren anser att den äldre patienten 

borde ha ökad förekomst av övertänjd urinblåsa och UR utifrån de studier som påvisade att 

ålder är en stark riskfaktor (Keita et al., 2005; Johansson et al., 2012; Lamonerie et al., 

2004). Däremot stämmer resultaten överens med Keita et al. (2005) och Lamonerie et al. 

(2004) forskning när det gäller förekomst av UR hos studiedeltagarna som var > 50 år, då 

samtliga studiedeltagare som hade UR var > 50 år.  

 

Kontaktorsakerna hos de kirurgiska patienterna 

Kontaktorsaken buksmärta hade 373 (69 %) patienter som fått en bokad plats inom 

kirurgkliniken jämfört med 35 (70 %) av de inkluderade patienterna. Författaren tolkar att 

detta resultat därmed avspeglar den kirurgiska patientgruppen som fått en bokad plats inom 

kirurgkliniken.  

 

Övertänjd urinblåsa förekom hos fem studiedeltagare som hade kontaktorsaken buksmärta, 

en studiedeltagare med kontaktorsak thorax/ryggskada och en med huvudskada. 

Författaren anser att riskfaktorer som smärttillstånd och opioideffekt kan ha betydelse för 

förekomsten av övertänjd urinblåsa i dessa fall. Resonemanget stämmer överens med vad 

Toyonaga et al. (2006) kom fram till i sin forskning om att smärta ökade risken med att 

inte känna behovet av att tömma urinblåsan. Därför är optimal smärtkontroll förutom 

ultraljudsundersökning viktigt för att förebygga övertänjd urinblåsa och UR. Ett svårt 

dilemma i denna diskussion är att även given opioid öka risken för övertänjd urinblåsa och 

UR (Tammela, 1995). 

 

Patienter med övertänjd urinblåsa och UR 

Det var hälften av studiedeltagarna med övertänjd urinblåsa som hade UR och avlastande 

åtgärd med kateter krävdes. Detta betyder att åtta procent av samtliga studiedeltagare hade 

UR. Resultatet påvisade att det var 36 procent av samtliga män som hade en övertänjd 

urinblåsa. Författaren anser att dessa siffror var höga med tanke på att patienterna inte 

uppmärksammats i vårdprocessen på akutmottagningen. I enlighet med Joelsson- Alm 

(2012) och Pavlin et al. (1999) var det viktigt att en övertänjd urinblåsa blev åtgärdad inom 

två timmar för att komplikationer skulle förhindras. 

Författaren reflektion efter gjord ultraljudsundersökning var att studiedeltagarna inte hade 

talat om eller upplevde ett behov av att gå på toaletten trots att de hade stora urinvolymer. 

Detta framkom hos samtliga studiedeltagare (n=11) som hade en urinvolym på ≥400 ml. 

Fyra studiedeltagare kände inte behovet av att gå och kissa och sju studiedeltagare kände 

att de behövde kissa men hade inte tidigare uppmärksammat detta. Resultatet bekräftas av 

Lamonerie et al. (2004), Pavlin et al. (1999) och Wu och Baguley (2005) forskning som 

beskrev att alla patienter hade behov av blåskontroll med ultraljud. På grund av att de inte 

uppvisade några kliniska symtom på övertänjd urinblåsa var det svårt för 

sjukvårdspersonal att identifiera övertänjd urinblåsa utan ultraljudsundersökning. Det är 
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också så att alla patienter inom sjukvården utsätts för riskfaktorer eller att få en sjukdom 

som kan påverka patientens förmåga att kissa.  

Wu och Baguley (2005) beskrev att patienter som kom direkt från hemmet till 

rehabiliteringsavdelning hade UR utan kliniska symtom. Författaren anser att detta kan 

relateras till de kirurgiska patienterna på akutmottagning då många söker från hemmet och 

att en tidig ultraljudsundersökning kan vara relevant för att upptäcka förekomst av 

övertänjd urinblåsa och UR tidigt i vårdförloppet.  

Övertänjd urinblåsa förekom hos studiedeltagare i olika åldrar (från 22 års ålder till 89 år 

års ålder) och med olika kontaktorsaker, se tabell III och tabell IV. Det var manliga 

studiedeltagare (n=4) som hade de högst uppmätta urinvolymerna (≥700 ml). Resultatet 

stämmer överens med Ruhl (2009) åsikt om att det var svårt att urskilja vilka patienter som 

hade behov av urinblåskontroll.  

En intressant aspekt som framkom under resultatsammanställningen var det relativt höga 

antalet patienter som krävde en åtgärdsinsats (n=21, 42 %) vid användandet av 

åtgärdsgränsen på 400 ml enligt Joelsson- Alm (2012), Johansson et al. (2012) och Keita et 

al. (2005) beskrivning. Åtgärdsinsatser som tidsbestämda ultraljudsmätningar och optimala 

möjligheter för att kunna tömma urinblåsan borde sättas in vid ≥ 200 ml (Johansson & 

Christensson, 2012; Johansson et al., 2012, Keita et al. 2005). Bland annat beskrev Keita et 

al. (2005) att risken för UR samt besvär med upprepade besvär med UR under vårdtiden 

ökade vid en urinvolym på ≥270 ml. Resultatet från föreliggande studie kan ligga till grund 

för att arbeta fram vårdprogram och förbättra omvårdnaden i enlighet med vad Joelsson- 

Alm (2012), Johansson et al. (2012), Rosseland et al. (2002) och Pavlin et al. (1999) kom 

fram till i sina slutsatser. Vikten av att ha rutiner för att uppmärksamma förekomst av 

övertänjd urinblåsa och UR och förebyggande omvårdnadsinsatser finns beskrivet hos den 

ortopediska patienten (Joelsson- Alm, 2012), hos den postoperativa kirurgiska patienten 

(Hansen et al., 2011, Toyonaga et al., 2006) och inom rehabiliteringsvården (Wu & 

Baguley, 2005). Steven (2005) implementerade ett åtgärdsprogram med portabel 

ultraljudmätning av urinblåsan för att reducera användningen av kateter med goda resultat. 

En reducering av kateteranvändningen skulle i minska komplikationer som bl.a. övertänjd 

urinblåsa, urinvägsinfektion och smärta i enlighet med Baldini et al. (2009), Joelsson- Alm 

(2012), Johansson och Christensson (2010) och Stevens (2005) forskning.  

Patientperspektiv 

Wu och Baguley (2005) påvisade att risken för urinvägsinfektion ökade signifikant vid 

urinvolym på ≥400 ml. Detta betyder att 22 procent av studiedeltagarna i föreliggande 

studie hade en ökad risk för vårdrelaterad urinvägsinfektion. Feliciano et al. (2008), 

Joelsson- Alm (2012), Johansson och Christensson (2010) samt Socialstyrelsen (2009) 

poängterade vikten av att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion för att minska 

vårdskada och lidande hos patienten. Varje patient kan ha olika uppfattningar och olika 

livserfarenheter för att kunna förstå sjukdom och uppleva hälsa (Eriksson, 2000).  

Enligt författaren är en fortsatt god hälsa efter hemgång en viktig vårdaspekt utifrån vad 

Joelsson- Alm (2012) beskrev om att patienter med övertänjd urinblåsa som genomgått en 

ortopedisk operation beskrev en försämrad livskvalitet efter hemgång.  

Utifrån de resultat som framkom är det av betydelse att kontrollera urinvolymen på 

akutmottagningen och Hansen et al., (2011) och Joelsson- Alm (2012) beskrev att 

förebyggande insatser tidigt i vårdförloppet minskade risken för övertänjd urinblåsa och 

UR under den fortsatta vårdtiden på sjukhuset.  
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Sjuksköterskeperspektivet 

Studien ökar medvetenheten om att övertänjd urinblåsa och urinretention förekommer hos 

den kirurgiska patienten på akutmottagningen vilket skapar förutsättningar för god 

patientsäkerhet i enlighet med vad Socialstyrelsen (2009) och SBU (2010) förespråkar. 

Inom akutsjukvården är det fokus på luftväg, andning och smärtlindring vilket betyder att 

patientens miktionsproblem inte prioriteras. Det är dock en viktig vårdåtgärd för fortsatt 

god hälsa för patienten (Feliciano et al., 2008). Denna beskrivning visar på vikten av att se 

patienten ur ett helhetsperspektiv vilket Eriksson (2000) menade vara en grundsten i 

omvårdnadsarbetet.  

Enligt författaren är blåsövervakning nödvändigt och en enkel mätutrustning för 

sjukvårdspersonalen att använda för att uppmärksamma eventuella problem med att kissa 

inom akutsjukvården.  

Det är en utmaning för sjuksköterskan att utifrån de resultat som kommit fram i denna 

studie sammanföra den medicinska kunskapen med de omvårdnadsbehov som patienten 

har behov av för att förebygga övertänjd urinblåsa och UR. Eriksson (2000) lyfte fram i sin 

teori om att sammanföra den subjektiva och den objektiva hälsan. Den objektiva hälsan 

som Eriksson (2000) beskrev påvisades i denna studie genom mätresultat från 

ultraljudsundersökning av urinblåsan. Resultatet visade på att 11 (≥ 400 ml) av 

studiedeltagarna hade objektivt en definierad ohälsa då värden ligger utanför 

referensramen för hälsa utifrån Erikssons (2000) beskrivning. Däremot uppvisade inte 

studiedeltagarna tydliga symtom på den höga urinvolymen. Att beskriva den objektiva 

ohälsan för patienten utan att påverka välbefinnandet är en konst som sjuksköterskan bör 

lära sig enligt Eriksson (2000). När individen blir medveten om sitt tillstånd utifrån 

objektiviteten kan individen uppleva sig sjuk eller frisk beroende på olika faktorer, t ex 

möjligheten att påverka sin hälsa (Eriksson, 2000). Eriksson (2000) påpekade att 

vårdvetenskapen kan i detta fall hjälp sjuksköterskan att stödja, utveckla och befrämja 

patientens hälsa i sina vårdhandlingar genom denna nya kunskap som föreliggande studie 

beskriver.  

En viktig åtgärd som kunde förhindrat förekomst av övertänjd urinblåsa skulle ha varit att 

erbjuda patienten goda möjligheter att tömma urinblåsan helt d.v.s. hjälp till toaletten eller 

möjlighet till avskildhet då patienten inte kunde gå till toaletten. Detta bekräftade 

Johansson och Christensson (2010) och Tammela (1995) i deras forskningsresultat. 

Steggall (2007) menade att patienten har behov av att bli påminda om att kissa och 

eventuell hjälp med detta och att ge patienten optimala förutsättningar för att kissa kan UR 

förebyggas. Författaren anser att en bidragande orsak till övertänjd urinblåsa och UR 

kunde ha varit bristen på avskildhet och att flertalet av studiedeltagarna hade infusioner 

som begränsade deras rörlighet. 

De situationer där författaren hade informerat studiedeltagaren om urinvolymen och 

behovet av att tömma urinblåsan har genererat i nya frågeställningar hos författaren som att 

patienter har möjligen behov av information och ökad delaktighet i vården. Eriksson 

(2000) beskrev att inom den vårdvetenskapliga teorin upplever en välinformerad och 

delaktig patient hälsa. Även Joelsson- Alm (2012) menar att information till patienten har 

betydelse för den upplevda hälsan.  

Nyström (2002) beskrev att kontinuerlig forskning hos sjuksköterskor kan höja 

omvårdnadsarbetets status på akutmottagning. Författaren anser att denna studie visar på 

att en vårdvetenskaplig teori (Eriksson, 2000) kan lyftas fram inom vårdarbetet på 
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akutmottagning. Att utifrån denna studie se vikten av att kontrollera urinvolymen och 

hjälpa patienten till delaktighet samt stödja och hjälpa patienten kan minska förekomst av 

övertänjd urinblåsa och UR. Åtgärder, både medicinska och omvårdnadsinriktade, gör 

skillnad för patientens hälsa och välbefinnande. 

En adekvat vårdåtgärd är att arbeta fram en strukturerad och enkel åtgärdsplan. En 

åtgärdsplan för rutiner kring ultraljudsundersökning av urinvolym och behov av åtgärd vid 

respektive urinvolym, skulle underlätta arbetet för sjuksköterskan och öka 

patientsäkerheten på akutmottagning. Fyrtiotvå procent av samtliga studiedeltagare har 

behov av någon form av åtgärdsplan. I enlighet med Socialstyrelsen (2009) ska arbetet 

inom vården ske på ett systematiskt och rutinmässigt sätt genom hela vårdkedjan och en 

åtgärdsplan på akutmottagningen följer med patientens journal till avdelningen. Detta 

stämmer överens med vad och Joelsson- Alm (2012), Johansson et al. (2012), Kihlgren et 

al. (2005) och Ruhl (2009) belyser i sina slutsatser. Dahlen et al. (2012) beskrev i sin 

slutsats att målet för omvårdnaden på akutmottagningen är att förebygga onödigt lidande 

och ohälsa i enlighet med Socialstyrelsen (2009).  

Studiens begränsningar 

Resultatet kan inte ge fullständigt korrekta slutsatser när det gäller övertänjd urinblåsa och 

UR på grund av lågt antal studiedeltagare. Däremot beskriver studien problematiken och 

kan generera i nya frågeställningar för fortsatt forskning.  

Det är svårt att göra tillförlitliga jämförelser mellan föreliggande studie och tidigare 

genomförda studier gällande övertänjd urinblåsa och UR på grund av att urvalen i dessa 

studier är gjorda på patienter inom andra vårdnivåer samt metodologiska skillnader 

(Hansen et al., 2011; Joelsson- Alm, 2012; Toyonaga et al., 2006; Wu & Baguley, 2005).  

Wu och Baguley (2005) beskriver vikten av att ett större urval undersöks för att kunna ge 

svar på konsekvenser och mekanismer som bidrar till UR. 

Slutsats 

Slutsatsen är att det förekommer både övertänjd urinblåsa och UR på akutmottagningen 

hos den kirurgiska patienten. Författaren anser att föreliggande studie är en början till att 

kunna utveckla förebyggande och hälsofrämjande evidensbaserade insatser i enlighet med 

vad Socialstyrelsen (2009) beskriver. Det var sammanlagt 42 procent av studiedeltagarna 

som hade behov av någon form av vårdåtgärd. Detta betyder att blåsövervakning är 

nödvändig hos samtliga patienter för att bevara hälsa, förebygga vårdskador och minska 

lidande för patienten.  

Denna omvårdnadsforskning är sammanförd med vårdteori vilket författaren anser stärka 

förståelsen för resultatet och därmed betydelsen av att bibehålla eller skapa hälsa för 

patienten på akutmottagningen. 

  

Fortsatt forskning 

Studien ger utrymme till att vidare forskning inom område och kan ligga till grund för både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Förekomst av övertänjd urinblåsa och UR på 

akutmottagning samt hur patientens livskvalité eventuellt kan ha påverkats av besöket på 

akutmottagningen är ett outforskat vårdvetenskapligt område. Eriksson (2000) påpekar att 

vi behöver kunskap om hälsa ur ett patientperspektiv för att få djupare förståelse för vårt 

arbete i vården. Utifrån denna idé kan föreliggande studie ligga till grund för en kvalitativ 

forskningsstudie, som belyser förståelsen för hur den kirurgiska patienten upplever 
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svårigheter med att kissa och hur denne upplever möjligheten till att få optimala 

förutsättningar för att kunna kissa. 

Ytterligare forskning kan göras genom att studera patienten genom hela vårdkedjan utifrån 

både en kvantitativ och kvalitativ design. 

Det vore intressant att utöka studiedeltagandet för att åstadkomma möjligheten att kunna 

generalisera. I övrigt behövs fler studier som studerar riskfaktorer och andra patientgrupper 

på akutmottagningen. 
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Pfeiffer test (kognitiv förmåga)                           Svarsalternativ 

1. Vad är det för datum idag?                                 Rätt/fel 

2. Vilken veckodag är det?                                     Rätt/fel 

3. Vad heter detta sjukhus?                                    Rätt/fel 

4. Vilken adress har du?                                         Rätt/fel 

5. Hur gammal är du?                                             Rätt/fel 

6. När föddes du (år, mån, dag)?                            Rätt/fel 

7. Vad heter nuvarande statsministern?                  Rätt/fel 

8. Vad hette den förra statsministern?                    Rätt/fel 

9. Vad var din mors flicknamn?                             Rätt/fel 

10. Dra 3 från 20 och forsätt hela vägen ner.           Rätt/fel 
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Stockholm 2012-12-17 

 

Till verksamhetschef 

XXXXX 

Jag heter Charlotta Paulsson och är leg. sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet 

i Omvårdnadsvetenskap - inriktning akutsjukvård, 60hp vid Sophiahemmet Högskola. 

I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera förekomsten av 

övertänjd urinblåsa och urinretention hos patienter (var god se nästa sida för 

sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Jag är därför intresserad av få 

genomföra studien på akutmottagningen, XXXXX. 

Om Du godkänner att studien genomförs på akutmottagningen, är jag tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

Dig tveksam till att studien genomförs på akutmottagningen är jag tacksamma för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

 

---------------------------------------- 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande:   
Charlotta Paulsson   

Telefonnummer: 08 – 616 52 81    

E-postadress:  charlotta.paulsson@sodersjukhuset.se 

 

Handledare: 

Eva Joelsson Alm 

Telefonnummer: 08-616 29 29 

E-postadress: eva.joelsson-alm@sodersjukhuset.se 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

Studiens namn 
Beskriva förekomsten av övertänjd urinblåsa och urinretention hos patienter på 

akutmottagningen. 

Problemområdet  
Patienterna på akutmottagningen är en stor riskgrupp när det gäller övertänjd urinblåsa och 

urinretention utifrån de riskfaktorer som finns beskrivna, som t.ex. ålder, smärta, 

opioideffekt, immobilisering, förstoppning, olika sjukdomstillstånd, sänkt medvetande, 

intoxikation, trauma och intravenös infusion. Det har visat sig att patienter med övertänjd 

urinblåsa tidigt i vårdförloppet, alltså redan på akutmottagningen, ger en ökad risk för 

urinretention postoperativ, samt ökad risk för upprepade tillfällen med svårigheter att kissa 

och en sänkt livskvalité. 

Trots den kunskap som finns med de komplikationer, som övertänjd urinblås och 

urinretention kan ge, som t.ex. urinvägsinfektion, onödiga ingrepp med urinkateter, smärta 

och sänkt livskvalitet finner inte någon relevant studie gällande patienter på 

akutmottagning. Det finns ett ökat behov av att studera övertänjd urinblåsa och 

urinretention ytterligare för att kunna skapa evidensbaserade vårdprogram. 

Syftet  
Studiens syfte är att beskriva förekomsten av övertänjd urinblåsa och urinretention hos 

patienter på akutmottagningen, som har en bokad sängplats inom kirurgkliniken. 

Studiens design och metod för datainsamling  
Studien är av kvantitativ design och datainsamling kommer att ske genom prospektiv 

observations metod. 

Målgruppen är patienter på akutmottagningen som har fått en bokad sängplats på avdelning 

inom kirurgkliniken. Patienter kommer att tillfrågas om deltagande under författarens 

arbetstid. Patienter som har KAD, suprapubiskateter, neurostomier samt patienter med 

kognitiv svikt, språksvårigheter och svåra sjukdomstillstånd kommer att exkluderas. 

Urvalet tar inte hänsyn till ålder, kön eller övriga riskfaktorer som beskrivs ovan. Data som 

ska samlas in från respektive patient är kön, ålder och kontaktorsak samt uppmätt 

urinvolym. Urinvolym >500ml definieras som övertänjd urinblåsa och >400ml definieras 

som urinretention, om patienten har oförmåga att kissa efter att ha försökt kissa. 

Rapportering av den uppmätta urinvolymen kommer att göras till ansvarig 

sjukvårdspersonal för ev. vidare åtgärd. Författaren har behörighet till akutjournalsystemet 

där studien ska genomföras. Nödvändig information från "Akusys" för att hitta patienter 

som fått en bokad plats inom kirurgkliniken, samt "RETTS akutjournal" på respektive 

patient, för information om inklusions- och exklusionskriterierna, behövs för att studien 

ska bli genomförbar. Kontakt tas med patienten innan transport beställs till avdelning. 

Patienten informeras muntligt och skriftligt om studien. Samtycke från patienten krävs 

innan författaren utför ultraljudsundersökningen.  

Tidslängd för studien 

Datainsamlingen är tänkt att pågå under december 2012 t.o.m. februari 2013.               

 

 

 



 
 

 
 

Jag godkänner härmed att Charlotta Paulsson får utföra studien ”Beskriva förekomst av 

övertänjd urinblåsa och urinretention hos patienter på akutmottagningen” på kliniken under 

följande tidsperiod 2012-12-10 t.o.m. 2013-02-04. 

 

__________________________ 

Ort, datum 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga IV 

Akusys 
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URINBLÅSANS BETYDELSE 

Vill Du delta i en studie om 

Övertänjd urinblåsa och urinretention? 

Bakgrund 
I samband med sjukdom, smärta, läkemedel, sängläge och/eller vätska i form av dropp 

finns det risk för att urinmängden i blåsan kan bli för stor och att urinblåsan blir 

”övertänjd”, vilket kan leda till urintömningsproblem. Följderna med en övertänjd 

urinblåsa är t.ex. att inte kunna kissa alls, urinvägsinfektion, smärta och vid längre tids 

övertänjning även fortsatta besvär. För att undvika att en övertänjd urinblåsa övervakas 

urinvolymen med hjälp av ultraljudsapparat. Författaren önskar att studien ska leda till 

ökad kunskap och förståelse för viket av att kontrollera förmågan att kissa och därmed 

förhindra komplikationer, skador och lidande för patienten. 

Syftet med studien 
Studien ska beskriva förekomsten av övertänjd urinblåsa och urinretention hos patienter på 

akutmottagningen, som har fått en sängplats bokad på avdelning inom kirurgkliniken.  

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas därför att Du tillhör den grupp som studien avser.  Författaren har fått 

kännedom om Dig via det datasystem som används för dokumentation och registrering av 

patienterna på akutmottagningen.  

Hur går studien till? 
Författaren kommer att använda en portabel ultraljudsapparat anpassad för att mäta 

urinvolymen. Författaren kommer själv att utföra undersökningen. Undersökningen är 

ofarlig och smärtfri och utföras i ett enskilt undersökningsrum. Ultraljudsapparaten 

kommer att visa urinvolymen i ml. Författaren informerar Dig om resultatet, samt ansvarig 

sjukvårdspersonal om ultraljudsresultatet för att ta ställning till ev. vidare åtgärd. 

Författaren önskar samla in: Ålder, kön och kontaktorsak samt uppmätt urinvolym till 

studien.   

Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst tacka nej utan förklaring, samlade 

uppgifter om Dig tas då inte med i studien och Din fortsatta vård kommer inte att påverkas. 

Vilka är fördelarna? 
Upptäckten av övertänjd urinblåsa eller urinretention minskar risken för komplikationer.  

Ökad kunskap hos sjukvårdspersonal kan ge framtida patienter en bättre vård 

 

 

 

 



 
 

 
 

Vilka är riskerna? 
Ultraljudsundersökningen utsätter Dig inte för kortsiktiga eller långsiktiga risker. 

Undersökningen kan eventuellt kännas obekväm och gelen kall. En stor urinvolym, 

>400ml, måste åtgärdas, genom toalettbesök eller tappning av urinen med hjälp av 

urinkateter innan transporten till avdelning. Det finns en liten risk i samband med 

kateterisering att urinröret skadas och risk för att bakterier kommer in i urinröret. Detta kan 

förebyggas med rätt teknik och strikta hygienrutiner. Kateterisering är en vanlig åtgärd 

som utförs på akutmottagningen. 

 

Hanteringen av data och sekretess 
Data kommer endast att hanteras av ansvarig författare och Dina personuppgifter kommer 

aldrig att dokumenteras. Varje forskningsperson kommer att anges med ett nummer 

kopplat till de data som samlas in. Data tas om hand konfidentiellt och Du kommer inte att 

kunna identifieras. Dokumentet är endast till för ansvarig författare och handledare. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Ta kontakt med ansvarig, se nedan, för att få tillgång till det färdiga studieresultatet. 

Försäkring, ersättning 
Ingen ersättning ges. Undersökningen med ultraljudsapparaten kan inte skada Dig. 

Patientskadeförsäkringen gäller. 

Ansvarig 
Forskningsansvarig: 

Charlotta Paulsson 

Leg. sjuksköterska,  

Vo/Akut Södersjukhuset tel:616 52 81, charlotta.paulsson@sodersjukhuset.se 

 

Handledare: 

Eva Joelsson Alm, tel:616 29 29, eva.joelsson-alm @sodersjukhuset.se 

 

Forskningshuvudman: 

Xxxxxxx 

Verksamhetschef Vo/Akut, XX 

  



 
 

 
 

Samtyckesformulär 
Undertecknad har tagit del av forskningsinformationen avseende studien och samtycker till 

deltagande. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och möjlighet att 

avbryta närhelst jag så önskar utan vidare förklaring.  

Datum och ort: 

………………………                                                                                               

Namnteckning:    

.....................................................                                
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Pat.kod: 

 

Ultraljudsundersökning av patientens urinblåsa på 

akutmottagningen, som fått en bokad plats på kirurgkliniken. 

 

RETTS Kontaktorsak (ESS): 

Kön:            man               kvinna 

 

 

 Ålder:  

Ultraljudsundersökning nr 1:                   ml. 

 

Resultat: Urinvolym >400ml,  

Ultraljudsundersökning nr2 (efter miktion):                        ml.   

 

 

Anteckning: 
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