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Vad är en vårdrelaterad infektion?

Socialstyrelsens definition:

• Varje infektionstillstånd som drabbar 
patienten till följd av vistelse inom vårdenhet 
eller behandling i öppenvård, oavsett om det 
härrör från vården eller patienten själv, 
oavsett om det yppas under eller efter 
vården.

• Avser även infektionstillstånd som personal 
ådragit sig till följd av arbete.
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Vårdrelaterade infektioner - VRI

De vanligaste VRI patienterna drabbas av:

– vårdrelaterad urinvägsinfektion (VUVI)

– lunginflammation

– hud- och sårinfektion
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Styrande regelverk

• Hälso- och 
sjukvårdslagen

• Patientsäkerhetslagen 

– Trädde i kraft 1 jan 2011

• SOSFS 2015:10 
Socialstyrelsens föreskrifter 
om basal hygien i vård och 
omsorg.
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SOSFS 2015:10 

Basal hygien i vård och omsorg

Arbetskläder får endast bäras på arbetet, vara kortärmad, bytas dagligen eller 
när de blivit förorenade.

• Plastförkläde eller skyddsrock ska användas när man riskerar att komma i 
kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. 
Plastförkläde är engångs och ska bytas mellan varje patient. 

• Inga armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor på händer och 
underarmar. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material.

• Händerna ska desinfekteras omedelbart före och efter ett vårdmoment- eller 
omsorgsmoment, ska vara torra innan de desinfekteras. 
Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion om de 
är eller känns smutsiga.
Efter vård av patient med magsjuka ska händerna alltid tvättas med vatten 
och flytande tvål före desinfektion.  

• Handskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med 
kroppsvätskor. Handskar ska bytas mellan varje vård- och omsorgsmoment.
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SKL:s åtgärdspaket

• Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

• Infektioner vid centrala infarter

• Postoperativa sårinfektioner

• Läkemedelsfel i vårdens övergångar

• Läkemedelsrelaterade problem

• Fall- och fallskador

• Trycksår

• Undernäring
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Bakgrund VUVI

• Andel VUVI av alla vårdrelaterade infektioner: 
- inom akutsjukvården 25-30 %, 

- inom geriatrik, rehab och äldreboende 55 %.

• Behandling med KAD orsakar 80 % av 
VUVI.

• Vid VUVI är risken för urosepsis 1-5 % som 
medför ökad morbiditet och mortalitet (Saint 
2000).

• VUVI leder till 1-5 dagar längre vårdtid.
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Basala hygienrutiner

Följsamhet till basala hygienrutiner i alla 
vård- och undersökningssituationer och 
av all vårdpersonal är den enskilt 
viktigaste åtgärden för att förhindra 
smittspridning och VRI.
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Obligatoriska åtgärder VUVI

1. Identifiera patient med risk för VUVI

2. Förebygga och diagnostisera urinretention.

3. Behandla urinretention korrekt

4. Utred urininkontinens

5. Behandla med urinkateter endast på strikt indikation 
efter ordination av läkare

6. Ge korrekt omvårdnad vid behandling med 
urinkateter

7. Dokumentera i patientens journal

8. Gör en korrekt diagnostik

9. Ge korrekt behandling
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Varför är det viktigt att följa 

åtgärderna?

• VUVI leder till ökad sjuklighet, förlängd 
vårdtid, ökade kostnader och ökad dödlighet.

• VUVI är orsak till många antibiotikakurer och 
driver därför på utvecklingen av 
antibiotikaresistens.

• Hantering av infekterad urin innebär ökad risk 
för spridning av resistenta bakterier.
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1. Identifiera patienter med risk för 

vårdrelaterad urinvägsinfektion 

(VUVI)

• Ofullständig blåstömning.

• 80 % av alla VUVI orsakas av KAD-
behandling.
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Ökad risk för ofullständig 

blåstömning vid

• Sängläge

• Avflödeshinder t.ex. vid prostatahyperplasi, 
striktur, framfall, blåsdivertiklar, 

• Förstoppning

• Efter narkos, ryggbedövning, och operation

• Neurologiska störningar i blåsans funktion

• Nedsatt känsel i urinblåsan pga. Diabetes

• Sänkt medvetandegrad

• Smärtillstånd efter tex. trauma
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Ökad infektionsrisk även vid

• Svår sjukdom 

• Undernäring 

• Nedsatt immunförsvar  

• Östrogenbrist hos äldre kvinnor 
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2. Diagnostisera och förebygg 

urinretention

• Urinretention – differentialdiagnos vid 
buksmärta
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Akut urinretention

• Oförmåga att tömma urinblåsan.

• Ger oftast smärta i urinblåsan.
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Kronisk urinretention

• Ofullständig blåstömning 

• Ingen smärta över urinblåsan

• Mer än 300 ml i residualurin

• Medför ökad risk för asymtomatisk 
bakteriuri och UVI.

• Ökad risk för urininkontinens
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Ultraljudsmätning

• Systematisk övervakning med 
bestämda tidsintervaller minskar risken 
för urinretention. 

Se dok: Resturin - Kontroll av 
resturin hos inneliggande patient.

• Förebygger VUVI på grund av minskad 
användning av kateter.
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Förebygga urinretention

• Tömma urinblåsan sittande eller  
stående.

• Bra sittställning/relaxerad tömning.   

• Toalettbesök i avskildhet.

• Regelbundna toalettvanor vid nedsatt 
känsel i urinblåsan. Alltså kissa efter 
klockan.
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Förebygga urinretention

• Assistans vid toalettbesök hos dementa 
eller förvirrade patienter.

• Dubbel- trippel kissa.

• Förebygga förstoppning.
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Checklista
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3. Behandla urinretention korrekt

• RIK – ren intermittent kateterisering.

• Suprapubiskateter.

RIK och suprapubiskateter ger färre 
komplikationer än KAD via uretra.
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4. Utred och behandla 

urininkontinens korrekt

• Utredning - orsak till 
inkontinens.

• Ev. bakomliggande sjukdomar.   

• Oförmåga att tömma 
urinblåsan.
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Behandling av urininkontinens

- Toalett-träning

- Bäckenbottenträning

- Blåsträning 

- Läkemedel

- Operationer
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Hjälpmedel

• Inkontinenshjälpmedel ska utprovas 
individuellt.

• Utredning och behandling viktigt.
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5. Behandla med urinkateter 

endast på strikt indikation efter 

ordination av läkare

• RIK?

• SUPRAPUBISK KATETER?

• KAD via uretra

• Utvärdera behovet dagligen –
dokumentera!

27



Ren intermittent 

kateterisering 

• Rik 

• RIK RIK

• RIK
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6. Ge korrekt omvårdnad till 

patienter som behandlas med KAD

• Personal som sätter urinkatetrar ska ha 
reell och formell kompetens.

• Hålla sig uppdaterad vad gäller nya rön.

• Information till patient och anhörig.
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7. Dokumentera i patientens 

journal

• Korrekt dokumentation mycket viktig. 
Använd KAD/LIV - tabellen.

• Urinkateter är en medicinsk behandling.

• Notera alla undersökningar.

• Använd KAD-dokument vid 
överrapportering till nästa vårdgivare.
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Katetertabell
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8. Gör en korrekt diagnostik

• VAD ÄR VUVI?

• SYMTOM VID VUVI

• VID MISSTÄNKT VUVI

- Ta alltid urinodling

- Endast urinsticka på läkarordination
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Varför är det viktigt med korrekt 

diagnostik? 

- Ökad risk för resistensutveckling.

VAD ÄR ABU?
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9. Ge korrekt behandling

• Antibiotika

• Behandlingstid 

• Varför är det viktigt med korrekt 
behandling? 
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Kateteriseringskunskap

• Formell och reell kompetens

• KAD – bara när det behövs!

• Kunskap om det upphandlade 
sortimentet.

• Vad ska dokumenteras?
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