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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Ren intermittent katetrisering (RIK) är en åtgärd som utförs dagligen på ett 

flertal patienter inom sjukvården, där sjukvårdspersonal tränger innanför patientens 

integritetssfär. Patienter har olika personliga gränser för när den personliga integriteten 

hotas och deras upplevelse vid RIK postoperativt, är sparsamt belyst i tidigare 

forskning.   

Syfte: Att beskriva patienters upplevelse av ren intermittent kateterisering postoperativt. 

Metod: Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer där tretton 

patienter som kateteriserats postoperativt deltog. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att patienterna upplevde vårdpersonalen som kompetenta 

och de förlitade sig på att vårdpersonalen visste vad som var bäst för patienterna som 

också kände sig omhändertagna. Det upplevdes vara viktigt att bevara den personliga 

integriteten och de påtalade vikten av tillräckligt insynsskydd vid kateteriseringen vilket 

inte alltid varit tillfyllest. Patienterna uttryckte också rädsla dels för smärta i samband 

med kateteriseringen och dels för att de trodde att det var något fel eftersom de inte 

kunde urinera. Några beskrev det som en lättnad att få hjälp att tömma blåsan, medan 

andra kände sig utlämnade och upplevde det som att de inte hade något val. Majoriteten 

av patienterna hade inte fått/kom inte ihåg att de fått adekvat information om att 

kateterisering kunde komma att behövas postoperativt och de påtalade vikten av att 

detta gavs innan operationen. 

Slutsats: Vårdpersonalens bemötande av patienter som behöver genomgå RIK är av 

största vikt för patientens upplevelse av vårdsituationen. Vikten av att information ges, 

som är adekvat och lättförståelig, poängteras. Det är en fördel om patienten görs 

delaktig i sin vård och att hänsyn även tas till speciella önskemål, som t.ex. kön på den 

som utför kateteriseringen.  
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Abstract  

Background: Clean intermittent catheterization is an action that is performed daily on 

several patients in health care, where health care staff penetrates inside the patients 

privacy sphere. Patients’ have different personal limits when privacy is threatened and 

research with focus on the patients experience of clean intermittent catheterization 

postoperatively is limited. 

Aim: To describe patients’ experience of clean intermittent catheterization 

postoperatively. 

Method: Data collection was conducted by using semi-structured interviews with 

thirteen patients that had been catheterized postoperatively. Data were analysed using 

qualitative content analysis. 

Result: The result showed that patients’ experienced health care staff as competent and 

they relied on that the medical staff knew what was best for the patients who also felt 

cared for. It felt to be important to preserve privacy and they stressed the importance of 

sufficient transparency protection during catheterization which had not always been 

satisfactory. The patients’ expressed fear partly for pain associated with catheterization 

and partly because they thought there was something wrong since they were unable to 

urinate. Some described it as a relief to get help emptying the bladder, while others felt 

vulnerable and felt that they had no choice. The majority of patients’ had not got or 

could not remember if they had received adequate information that catheterization could 

be needed postoperatively and they emphasized importance of that this information was 

given before surgery.  

Conclusion: Health care staff treatment of patient’s requiring clean intermittent 

catheterisation is crucial for the patient's experience of the care situation. The 

importance that the information given is adequate and understandable was emphasized. 

It is an advantage if the patient is involved in care and that consideration to special 

requests, such as that the gender of the person performing catheterisation is considered. 
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Tack 
Författaren vill tacka sin handledare Ulla Peterson för ett aldrig sviktande stöd och 

enorma uppmuntran under denna slingrande väg fram till målet. Författaren vill även 

tacka de patienter som ställde upp och lät sig intervjuas. Utan deras öppenhet och 

välvilja till att prata om den mycket intima upplevelsen som kateterisering innebär, hade 

denna studie aldrig kommit på pränt. 
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1 Inledning 
 

Ren intermittent kateterisering (RIK) är en vårdprocess som genomförs dagligen på 

många sjukvårdsinrättningar och betraktas som lege artis inom sjukvården i arbetet att 

förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner (Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL, 2011). Denna vårdprocess ställer stora krav på vårdpersonalens förmåga att 

bevara patientens integritet och värdighet under själva utförandet. En förutsättning för 

detta är bland annat att patienten får en adekvat information på rätt nivå och därmed ges 

möjlighet att ställa frågor om processen (Patientlagen, 2014:821). Med tanke på att vårt 

samhälle idag är mångkulturellt innebär det att vi inom vården dels kommer att träffa 

patienter med andra kulturella förväntningar på vården, dels patienter som varit utsatta 

för olika typer av övergrepp (Backman, 2010; Hexom, Fernando, Manini & Beattie, 

2012; Moreno & Grodin, 2002; Murray & O’Donnel, 2013). Vilket förutom extra 

medvetenhet hos vårdpersonalen även innebär att en eventuell tolkningssituation måste 

hanteras på ett optimalt sätt (Moreno & Grodin, 2002). Vårdpersonal förväntas enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ge patienten en vård där hänsyn tas till 

patientens integritet och egna vilja i alla olika vårdsituationer. Om vårdpersonalen ges 

möjlighet till reflektion över sitt arbete och arbetssätt kan det underlätta hur de tar sig an 

sin arbetsuppgift (Cho, Chin, Kim och Hong, 2016 & Kalisch och Lee, 2011). Den här 

studien kommer att handla om patienters upplevelse av RIK postoperativt vilket det 

finns få artiklar om och därför är ett angeläget ämne att undersöka. Förhoppningen är att 

studien ska ge en ökad medvetenhet hos vårdpersonal om patienters eventuella 

upplevelser i samband med RIK. Därmed kan det underlätta att patientens upplevelse 

blir så positiv som möjligt av både bemötande och vårdprocess. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Urinblåsans anatomi och funktion 

Urinblåsans funktion är att lagra och att tömma urinen och blåsans vägg består av 

slemhinna och glatt muskulatur (detrusormuskeln) vilka kan anpassa sig till olika grader 

av fyllnadstryck i blåsan. Vid blåsans övergång till urinröret finns den inre sfinktern och 

längre ned på urinröret finns den yttre sfinktern. Blåsan och den inre sfinktern 

innerveras av det autonoma nervsystemet medan den yttre sfinktern kan styras av den 

egna viljan (Sonesson & Sonesson, 2008). Urinblåsan har normalt kapacitet att rymma 
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300-500 ml. Miktionsreflexen startar redan vid en mängd av 150-200 ml genom att 

sträckreceptorer i blåsans vägg skickar signaler till ryggmärgen. Om miktion är aktuellt 

sker en ökning av nervimpulser i det parasympatiska systemet vilket påverkar 

möjligheten att tömma blåsan med viljans hjälp (Baldini, Bagry, Aprikian & Carli, 

2009; Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, Ulfvarson & Svensén 2009). 

 

Urinretention det vill säga upphörd förmåga att tömma urinblåsan är en vanlig 

postoperativ komplikation där ålder, kön, typ av operation, vätsketillförsel och 

läkemedel kan spela roll för risken att drabbas. Även tidigare sjukdomar i urinvägarna 

och patienter som opereras för en ortopedisk åkomma är överrepresenterade i 

patientgruppen som drabbas. Det har även visat sig att män har en större risk för att 

utveckla urinretention postoperativt än vad kvinnor har (Balderi & Carli, 2010; Baldini 

et al. 2009; Joelsson-Alm, et al. 2009). Övertänjning av blåsan, kan leda till olika 

komplikationer som smärta, illamående, konfusion, hjärtpåverkan, påverkan på 

blodtrycket samt skador på detrusormuskeln vilket kan ge försämrad 

kontraktilitetsförmåga (Baldini et al. 2009; Joelsson-Al, et al. 2009; Lamonerie, Marret, 

Deluze, Lembert, Dupont & Bonnet 2004; Pavlin, Pavlin, Fitzgibbon, Koerschegen & 

Plitt, 1999).  

 

Idag är användandet av bladderscan, en portabel ultraljudsapparat, ett enkelt och för 

patienten smärtfritt sätt att upptäcka urinretention (Balderi& Carli, 2010; Baldini et al. 

2009; Hälleberg Nyman, Gustavsson, Langius-Eklöf & Isaksson, 2013; Joelsson-Alm et 

al. 2009; Lamonerie et al. 2004; Pavlin et al. 1999) och ren intermittent katetrisering 

(RIK) är den metod som rekommenderas för tömning av urinblåsan vid postoperativ 

urinretention (Balderi& Carli, 2010; Baldini et al. 2009; Joelsson-Alm et al. 2009; 

Pavlin et al. 1999; SKL, 2011; Thapa, Schresta, Pradhan & Padhye, 2010). 

 

2.2 Kateterisering ur ett etiskt perspektiv 

Vårdpersonal och patienter möts dagligen i olika vårdsituationer där vårdpersonalens 

syn på och kunskap om vårdetiska principer och normer kan avgöra patientens 

upplevelse av vårdandet.  Det kan finnas olika typer av problem som kan försvåra dessa 

möten, till exempel uppmärksamhetsproblem där etiska värden inte uppmärksammas 

och att vårdpersonal därigenom inte ser patientens behov på olika nivåer. Det kan även 

vara konfliktproblem i form av olika etiska värden. Ett exempel kan vara att bedöma 
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patientens rätt till autonomi jämfört med behovet av medicinsk-tekniskt agerande från 

vårdpersonalens sida för att motverka ohälsa hos patienten (Sandman & Kjellström, 

2013). För att kunna utföra RIK krävs att vårdpersonalen tränger innanför patientens 

integritetssfär vilket kan vara extra känsligt i speciella fall. Samarasinghe (2010) menar 

att de patienter som varit utsatta för olika typer av övergrepp kan reagera mycket starkt i 

denna situation eftersom de kan bära på undertryckta minnen från övergreppen. Enligt 

United Nations (2013) är sexuellt våld, framför allt mot kvinnor, ett vanligt inslag i 

krigförande länder. Med tanke på att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle, menar 

Hexom et al. (2012); Moreno och Grodin (2002); Murray och O’Donnel (2013) att 

vårdpersonal någon gång under sin yrkesverksamma tid troligtvis kommer att träffa 

patienter som har varit utsatta för tortyr i någon form. Enligt Burnett och Peel (2001); 

Mollica (2004) har tortyroffer många gånger svårt att berätta om sina upplevelser, 

framför allt när det gäller sexuella övergrepp. Klavestad Moen och Nåden (2015) menar 

att kroppsspråk, sättet att kommunicera med patienten och sättet vårdpersonalen rör 

patienten, är av stor betydelse för patientens upplevelse av integritetsbevarande i olika 

vårdsituationer. 

 

2.3 Patientsäkerhet 
 

Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659, ska vårdgivaren göra det som behövs för att 

patienten inte ska drabbas av vårdskador. Lagen säger också att patienten och dennes 

närstående ska ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. En fungerande 

kommunikation mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för att vård som tar 

hänsyn till patientens önskemål, i möjligaste mån, kan utföras. Denna kommunikation 

innebär enligt Socialstyrelsen (2015, s. 21) att: 

”En välinformerad patient är en patient som 
 
•  är trygg och med i det som sker. 

•  är informerad om vad som gjorts, vad som kan tänkas hända, vad man ska vara 

    uppmärksam på och hur uppföljningen ser ut. 

•  har fått information som är individuellt anpassad utifrån patientens förutsättningar, 

    behov, kognitiva förmåga, aktuell situation m.m. 

•  genom informationen fått kunskap, förståelse och insikt, om sitt hälsotillstånd 

    och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

•  kan tillgodogöra sig innebörden av informationen och kan föreställa sig 



  
 

4 

    konsekvenserna av olika behandlingar och eventuella risker. 

•  har tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till olika alternativ och inser 

    vad som krävs av egen medverkan. 

•  har fått en dialog som bygger på en öppen och lyhörd kommunikation där 

    individen känner sig respekterad och tagen på allvar.” 

 

Dagens patient har möjlighet att skaffa sig information om medicinska behandlingar och 

vård via en mängd olika kanaler. Detta kan innebära att patienten ställer olika krav på 

inflytande när det gäller sin egen behandling, vilket i sin tur ställer stora krav på 

vårdpersonalens förmåga att föra en konstruktiv dialog med den påläste patienten 

beträffande olika behandlingsmöjligheter. I denna dialog måste vårdpersonalen ha 

patientens bästa framför ögonen så att patienten kan känna sig trygg i beslutsfattandet 

eller i överlämnandet av beslutet till vårdpersonalen (Larsson, Palm och Rahle 

Hasselbalch, 2008).   

 

Enligt Statens medicinsk-etiska råd (2008) innebär autonomiprincipen att patienten ska 

få vara med och bestämma om handlingar och beslut om den egna behandlingen så långt 

detta är möjligt, förutsatt att patienten är beslutskompetent det vill säga är kognitivt 

intakt och förstår innebörden av att acceptera eller tacka nej till eventuell behandling.  

Sullivan (2003) menar att det är av yttersta vikt att patientens åsikt också beaktas och 

respekteras vid beslutfattande av olika behandlingar. Sandman och Munthe (2009; 

2010) anser att ett delat beslut mellan läkare och patient är att föredra när det gäller 

beslut om medicinska behandlingar. Enligt Beauchamp och Childress (1994) går 

patientens autonoma beslut att bedöma utifrån avsiktlighet, förståbarhet och om beslutet 

är fattat utan påverkan. Dessa grunder uppfylls oftast i olika grad utifrån patientens egna 

erfarenheter. Inom vissa kulturer förväntar sig patienten att vårdpersonalen ska tala om 

hur vården ska ske, utan att efterfråga patientens tankar eller önskemål (Hanssen 2004).  

All vårdpersonal är underordnad Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och enligt denna ska 

vården av patienten bygga på respekt, bevarande av patientens integritet och 

självbestämmande så att patienten kan känna sig trygg i vårdsituationen.  I och med 

Patientlagen 2014:821 tydliggörs och stärks patientens ställning ytterligare vad gäller 

integritet, självbestämmande och delaktighet i sin vård, framför allt patientens rätt till 

information. 



  
 

5 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 2008 bedrivit en nationell satsning 

för ökad patientsäkerhet. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI) är ett område som 

fokuserades på och enligt SKL står kateter à demure (KAD) för ca 80 % av alla VUVI 

vid långtidsbehandling (SKL, 2011).  Mot bakgrund av detta beslutade ortopedkliniken 

på ett sjukhus i södra Sverige för snart fem år sedan att sluta sätta KAD på patienterna 

inför höftoperationer, vilket tidigare gjordes regelmässigt. Istället ska vid behov ren 

intermittent katetrisering (RIK) användas postoperativt. För att bedöma behovet av RIK 

postoperativt används en Bladderscan och om urinmängden överstiger 400 ml utförs 

RIK om patienten inte kan urinera. Nämnda ortopedklinik följer upp de höftopererade 

patienterna efter avslutat vårdtillfälle med två telefonsamtal efter två och ca åtta veckor. 

Samtalen inriktas på allmänt mående, eventuell smärtproblematik, hur rehabiliteringen 

fortskrider etc., däremot ställs inte frågan till de patienter som blivit katetriserade hur de 

upplevde detta (personlig kommunikation avdelningschef, 8 december 2011).  

 

Thapa, Shrestha, Pradhan och Padhye (2010) och Gourisankar, Subrata, Joydev, Subir 

Kumar och Avijit (2010) menar att kortvarig KAD-behandling inte innebär någon större 

risk för att drabbas av urinvägsinfektion. I SKL:s skrift om VUVI (2011) finns det 

beskrivet att kortvarig KAD-behandling kan vara befogat vid vissa situationer. 

”Vid tidskrävande operationer med narkos och ryggbedövning och vid postoperativ 

vård kan urinretention förebyggas med KAD med kort behandlingstid (mindre än 24 

timmar). Därefter görs efterföljande kontroller med ultraljudsundersökning (t.ex. 

Bladderscan) tills det inte finns någon risk för urinretention.” (SKL, 2011, s. 6). 

 

3 Tidigare forskning  
 

Den litteratursökning som gjorts inför föreliggande arbete visar på en brist av forskning 

som riktar in sig på patientens upplevelse av RIK postoperativt. Sökord som användes 

var ”patient experience, clean intermittent catheterization, urinary catheterization, 

orthopedic surgery, postoperative care” i databaserna Cinahl, PubMed, Google Scholar 

och i Linnéuniversitetets bibliotekstjänst OneSearch. Det resulterade i att två artiklar i 

ämnet hittades (Nyman, Gustavsson, Eklöf & Isaksson, 2013; Tan, Chan & Ho, 2010).  

Nyman et al. (2013) hade intervjuat 30 höftopererade patienter om deras upplevelse av 

urinkateterisering på ett universitetssjukhus i Sverige. Sexton av dem hade fått en KAD 

medan övriga fjorton hade blivit intermittent kateteriserade. Resultatet av studien visade 

att patienternas upplevelse att bli kateteriserade, oberoende om det var en kvarliggande 
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kateter eller intermittent kateterisering, till största delen var en positiv upplevelse för 

dem, även om några av dem hade varit klart negativa till det i början. Tan et al. (2010) 

intervjuade 50 patienter, trettiofyra män och sexton kvinnor, som hade genomgått stor 

öppen bukkirurgi på ett asiatiskt sjukhus och i samband med operationen fått en KAD 

insatt under operationen. Det som efterfrågades var patienternas upplevelse av smärta på 

grund av katetern, smärta i samband med borttagande av katetern och infektionssymtom 

efter borttagande av katetern. Resultatet visade att de manliga patienterna upplevde mer 

smärta än kvinnorna, både av själva katetern och vid borttagandet av densamma. 

Upplevelsen av infektionssymtom var lika mellan män och kvinnor. Författarna menar 

att resultatet visar att en suprapubiskateter är att föredra framför KAD.    

Det finns däremot ett stort antal artiklar som beskriver patienters upplevelser av att 

utföra RIK på sig själva, till exempel Holland, DeMaso, Rosoklija, Johnson, Manning, 

Bellows och Bauer (2015); Kelly, Spencer och Barret (2013); Woodward och Rew 

(2003). 

 

4 Teoretisk referensram  
 

4.1 Teorin om den lidande människan 
 

Som teoretisk referensram valdes Katie Erikssons omvårdnadsteori (1994). Erikssons 

teori har ett holistiskt synsätt på människan och lyfter framför allt fram trovärdighet, 

tillit och att bli sedd som grundläggande tankar. Att inte bli sedd jämförs med att 

betraktas som ”död”. Eriksson (1994) menar att alla människor har ett behov av att bli 

sedda och trodda och det är något den lidande människan oberoende av orsak behöver få 

uppleva - att bli sedd och trodd som den människa hon innerst inne är. Ursprungligen 

betyder själva begreppet ”patient” den lidande, den som står ut. Enligt Eriksson (1994) 

möter vi som vårdpersonal den lidande människan i vården och att det är detta möte 

som motiverar själva vårdandet och där människans värdighet kan bekräftas genom 

förmedling av kärlek i vårdsituationen. Vi bör också kunna ge individuell vård till varje 

patient och därigenom se och bekräfta varje enskild patients innersta värdighet. Eriksson 

(1994) hävdar att det finns tre olika former av lidande i vården – Sjukdomslidande, 

Vårdlidande och Livslidande, där sjukdomslidande och vårdlidande kan upplevas av 

patienten i samband med RIK. Själva behandlingen som RIK utgör kan innebära ett 

kroppsligt och/eller själsligt lidande som Eriksson benämner sjukdomslidande. Om 

vårdpersonalen till exempel tilltalar patienten på ett nonchalant sätt eller inte är 
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tillräckligt nogsamma med att skydda patienten i den specifika vårdåtgärden menar 

Eriksson att det kan benämnas vårdlidande. Livslidande kan enligt Eriksson (1994) 

innefatta hela situationen att vara patient, där sjukdom och ohälsa rubbar det vanliga 

livet.  

 

För att skapa en, för patienten, så trygg vårdmiljö som möjligt menar Eriksson (2014) 

att vårdpersonalen måste ge patienten förutsättningen för att känna sig respekterad, 

välkommen och vårdad. När vårdpersonal är tvungen att utföra RIK ställs detta på sin 

spets. Att i den situationen verkligen visa respekt och bekräfta en patients värdighet och 

eventuella rädslor, ställer stora krav på vårdpersonalens yrkesskicklighet, 

medmänsklighet och förmåga att se patientens behov. Den vanligaste formen av lidande 

är enligt Eriksson (1994, 2014) kränkningen av patientens värdighet, vilket kan ske 

genom direkta eller indirekta åtgärder eller mer abstrakt genom att som vårdpersonal 

inte se patienten behov och eventuella rädslor. Det är då lätt att vårdpersonalen missar 

små detaljer som är viktiga för patienten, som i den situationen befinner sig i en 

beroendeställning till vårdpersonalen. Eriksson (2014) menar att vårdandets grundidé är 

att patienten ska ha det bra och att vårdpersonalen vill väl, oberoende om det gäller att 

tillgodose patientens mest grundläggande behov eller att utföra en medicinsk-teknisk 

uppgift där vårdpersonalen bestämmer målet som till exempel vid RIK.  

 

”Att hjälpa en människa att vara en hel människa är ett uttryck  

för det sant mänskliga. Det är vårdandets innersta kärna.”(Eriksson, 

2014, s. 4) 

 

 

5 Problemformulering  
 

Bredenhof Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010), Matiti och Trorey (2008), 

Manookian, Cheraghi och Nasrabadi (2014) och Walsh och Kowanko (2002) påpekar 

att de flesta patienter förväntar sig att deras integritet bevaras i olika vårdsituationer. 

Ren intermittent katetrisering (RIK) är en handling som utförs dagligen på ett flertal 

patienter inom sjukvården, där sjukvårdspersonal tränger innanför patientens 

integritetssfär och även berör patientens mest intima delar. Det accepteras vanligen av 

patienterna då de kan se värdet av det som uppnås med behandlingen som överordnat 

värdet av den personliga integriteten (Sandman & Kjellström, 2013), men det kräver 
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samtidigt stor lyhördhet från vårdpersonalen. Patienter har olika personliga gränser för 

när den personliga integriteten hotas. De kan till exempel bära på undertryckta minnen 

från olika former av sexuella övergrepp som kanske kan aktualiseras i samband med 

kateterisering. Mot bakgrund av detta och att det i dagsläget finns ett stort antal studier 

gjorda på patienters upplevelser av egenutförd RIK, medan forskningen på patienters 

upplevelser när vårdpersonal utför RIK är mycket begränsad, är det ur ett omvårdnads-

perspektiv därför viktigt att beskriva patienters upplevelser av RIK postoperativt. 

 

6 Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av RIK postoperativt.  

 

7 Metod  
 

7.1 Design 
 

För att fånga syftet med studien har en induktiv kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer använts. Den induktiva ansatsen ger forskaren möjlighet att beskriva den 

framkomna informationen och dra en slutsats utifrån densamma (DePoy och Gitlin, 

2011; Lundman och Graneheim (2008); Polit och Beck, 2008). Backman (2008) menar 

att vald metod måste kunna härledas till syftet för att besvara detsamma på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Den kvalitativa metoden utgår från de studerades perspektiv (Alvesson 

och Sköldberg, 2008), och enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa 

forskningsintervjun ett sätt att förstå de intervjuades synvinkel och erfarenheter samt 

utifrån detta belysa deras upplevelser. Denna typ av forskning ställer stora krav på 

intervjuaren när det gäller att skapa en så lugn och avspänd atmosfär att den intervjuade 

känner sig bekväm med att svara på frågor av privat natur (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

7.2 Urval och deltagare  
 

Ett lämplighetsurval (DePoy och Gitlin, 2011; Polit och Beck, 2008) tillämpades och 

bestod av opererade patienter från en ortopedklinik i södra Sverige, oavsett kön och ≥ 

18 år gamla, som RIK utförts på. Exklusionskriterier var förutom ålder (<18 år) kognitiv 

svikt samt om patienten inte behärskade det svenska språket. Fjorton patienter uppfyllde 

inklusionskriterierna där en av dessa tackade nej till att delta i studien. 

Könsfördelningen på de tretton patienter som tackade ja till att delta var åtta kvinnor 
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respektive fem män med en ålder som sträckte sig mellan 22 – 90 år och med en median 

på 47 år. Fem av patienterna hade folkskoleutbildning, en hade grundskoleutbildning, 

tre hade gymnasieutbildning varav två till undersköterskor, en hade högskoleutbildning 

till sjuksköterska och en hade universitetsutbildning. Operationerna fördelades på 

fotled, armbåge, axel, diskbråck varav ett akut samt höftfrakturer. 

 

7.3 Datainsamling  
 

Studien presenterades för och godkändes muntligt av verksamhets- och avdelningschef 

på ortopedavdelningen (2011-10-6). Opererade patienter som RIK utförts på 

postoperativt, antingen på uppvakningsavdelningen (UVA) eller på ortopedavdelningen, 

tillfrågades om deltagande i studien av tjänstgörande sjuksköterskor på UVA eller på 

ortopedavdelningen. Tillfrågade patienter fick även en skriftlig information (Bilaga 1). 

Vid givet samtycke utförde författaren en semistrukturerad intervju (Kvale och 

Brinkmann, 2009) under det andra alternativt tredje vårddygnet, dvs. när de var tillbaka 

på avdelningen. Intervjuerna av de tretton patienterna genomfördes under januari – juni 

2012.  Intervjuguiden (Bilaga 2) togs fram efter diskussion med handledaren och en 

disputerad kollega. Den var utformad med, till största delen, öppna frågor för att 

möjliggöra för patienterna att berätta om sina upplevelser och för författaren att få 

kunskap om desamma. Patienterna gavs möjlighet att välja plats och tid för intervjun för 

att säkerställa en känsla av avspändhet och medbestämmande (DePoy och Gitlin, 2011; 

Kvale och Brinkmann, 2009; Polit och Beck, 2008). Tolv intervjuer genomfördes på 

patienternas rum på ortopedavdelningen medan en intervju genomfördes i matsalen på 

avdelningen där vi var ensamma i matsalen under hela intervjun. Intervjutiderna sträckte 

sig från 6 till 37 minuter med en median på 16 minuter. Samtliga intervjuer bandades på 

en diktafon och skrevs därefter ut ordagrant av författaren efter varje intervjutillfälle. 

 

7.4 Dataanalys  
 

Vid analys av materialet användes kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats, vilket innebär en beskrivning av och en förutsättningslös analys av texterna 

(Graneheim och Lundman, 2004; Krippendorf, 2004). Enligt Erlingsson och Brysiewicz 

(2013) är innehållsanalys en bra metod att börja med när forskaren är ovan. 

Det ordagrant utskrivna materialet genomlästes flera gånger vid flera olika tillfällen för 

att få en samlad och mättad bild av materialet. Med studiens syfte som ram markerades 

de meningsenheter som befann sig inom ramen (Graneheim och Lundman, 2004) för att 
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därefter kopieras in i Excel för vidare bearbetning. För att lättare kunna identifieras 

genom hela processen kopplades även varje meningsenhet till respektive intervju genom 

en sifferkodning. Lundman och Graneheim (2008) påpekar vikten av att 

meningsenheterna varken blir för stora eller för små. Är de för stora kan de bli svåra att 

överblicka och innehålla olika meningsenheter. Är de för små kan det innebära 

fragmentering, det vill säga att de är ofullständiga. De framkomna meningsenheterna 

kondenserades och märktes med en kod. Enligt  Lundman och Graneheim (2008) 

innebär kondenseringen en beskrivning och förståelse av innehållet på en högre nivå 

och att den är ett sätt att behålla själva kärnan i innehållet. Koder med liknande innehåll 

samlades därefter under rubriken subkategori som därefter delades in i kategorier. Efter 

denna del av processen kontrollerades abstraktionen flera gånger för att säkerställa att 

analysen utförts på ett korrekt sätt och att en högre nivå och giltighet verkligen uppnåtts. 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tio subkategorier. 

  

Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 

Så dom var ju väldigt 

förklarande och gjorde 

den här mätningen först 

och lät mig pröva ett tag 

också innan… så det 

gjorde dom väldigt väl 

Upplever sig väl 

omhändertagen och  

trygg i situationen 

Yrkes-

skicklighet 

Kompetent 

personal 

Litar på 

personalen 

 

 

Så då tänkte jag att sätta 

in en kateter i urinröret 

måste göra ont och det 

gjorde det ju. Jag tyckte 

det gjorde jätteont 

kände sig lurad 

eftersom det gjorde 

så ont 

 

Försvarslös 

och otrygg 

Kan inte 

påverka sin 

situation 

Utlämnad 

Jo det kommer jag ihåg 

dom gjorde någonting, 

men jag var inte klar i 

huvudet 

Upplevde sig inte 

mentalt klar på 

UVA 

Fortfarande 

påverkad av 

narkosmedel 

Förändrad 

kropps-

upplevelse 

Medicin-

påverkan 

Viktigt att vårdpersonalen 

är säker på att patienten 

förstår informationen 

Lättförståelig  

information 

Information 

på rätt nivå 

Informations

-behov 

Information  

 

 

8 Forskningsetiska överväganden  
 

Samhällets krav på forskning innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas 

och att förbättring av metoder kan ske. Att individer skyddas mot all typ av kränkning 

är en självklarhet när det gäller all forskning som inkluderar människor. Det finns fyra 
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huvudkrav på individbaserad forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Skriftlig 

information (bilaga 1) gavs till alla som tillfrågades om deltagande i studien. De som 

tackade ja till deltagande gav därmed ett muntligt samtycke. Den skriftliga 

informationen var mycket tydlig beträffande syftet med studien, att ingen skulle kunna 

identifieras i resultatet samt att deltagandet var helt frivilligt och att deltagaren när som 

helst utan ange orsak kunde avbryta sin medverkan. Alla intervjuer avidentifierades och 

hanterades enbart av författaren som inte hade någon vårdrelation till de intervjuade 

patienterna. Patienterna som deltog i studien hade kunnat uppleva intervjusituationen 

som obehaglig, speciellt om de tidigare i livet varit utsatta för någon form av övergrepp 

som inte framkommit inför detta vårdtillfälle. Författaren hade en färdig handlingsplan 

om en sådan situation skulle uppkommit vid intervjutillfället. Patienten skulle tillfrågats 

om denne ville avsluta intervjun, alternativt återuppta den vid ett annat tillfälle samt 

erbjudits kontakt med avdelningens kurator. Ingen av de intervjuade i föreliggande 

studie uppgav sig ha varit utsatt för sexuellt övergrepp eller tortyr, om så varit fallet är 

det möjligt att resultatet blivit påverkat. Hanteringen av intervjumaterialet har skett på 

ett sådant sätt att ingen obehörig kunnat komma åt materialet. De bandade intervjuerna 

kommer att raderas efter studiens genomförande. Det insamlade materialet har enbart 

använts till denna studie och kommer inte användas i kommersiellt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Att fokusera på patientens upplevelse av behandlingar som 

vårdpersonal utför, kan utgöra grunden för förbättrad information till patienterna. Om 

patienter genom vårdpersonalens agerande utsätts för ett lidande i samband med RIK, 

kan detta komma fram genom denna studie och därmed fungera som ett underlag för 

diskussion om hur vårdpersonal kan förbättra situationen för patienterna och motverka 

lidande hos desamma. I den etiska egengranskningen framkom inget som skulle 

innebära en risk eller fara för de patienter som deltog i studien (Bilaga 3). Det lämnades 

även en prövningsansökan till Etikkommittén Sydost som bifölls (Bilaga 4). 

 

 

9 Resultat  
 

Analysen av de tretton intervjuerna resulterade i fyra kategorier med tio subkategorier 

som presenteras i tabellen nedan (tabell 2). Resultatet redovisas utifrån de fyra 

kategorierna. För att visa på tillförlitligheten av resultatet presenteras citat från 

intervjuerna under varje presenterad kategori. Citaten är numrerade från 1 till 13 vilket 
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representerar informanterna utan inbördes ordning. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier:  Subkategorier 

Litar på personalen  
Kompetent personal 

 

 Väl omhändertagen   

 

 

 

Inte tillfreds med situationen  

 

Utlämnad Rädsla och oro  

 

 Försvarslös/Lurad 

 

 Möjlighet att påverka vid kateterisering 

 

 Medicinpåverkan 
Amnesi och förändrad kroppsupplevelse 

 

 Funktionsproblem, kroppen fungerar inte normalt  

Information/Kommunikation 
Adekvat information på rätt nivå 

 Förförståelse, tidigare erfarenheter 

 

 
 

9.1 Litar på personalen 
 

Den, av flera patienter, upplevda kompetensen hos personalen innebar att situationen 

runt omkring och själva utförandet av RIK inte upplevdes som obehaglig, utan istället 

som en välbehövlig hjälp. Patienterna kände sig omhändertagna och sedda trots att det 

var många patienter på UVA. Även om några av dem varit rädda för att det skulle göra 

ont, upplevde flera patienter själva katetriseringen som i princip smärtfri och att det 

kändes normalt efteråt. Majoriteten av de intervjuade patienterna uttryckte också en 

förtröstan på att vårdpersonalen visste vad som var bäst för dem och hur vårdarbetet 

skulle utföras för att det skulle bli så bra som möjligt för dem. Det var också flera som 

uttryckte en tacksamhet för den hjälp och stöd de ansåg sig ha fått. Flera av patienterna 

upplevde en trygghet i situationen runt omkring RIK, hos några berodde tryggheten på 

en förförståelse dels som sjukvårdsutbildade dels på grund av tidigare erfarenheter i 

samband med andra vårdtillfällen. Några kände det som självklart att ”lämna över” till 

sjukvårdspersonalen och upplevde en trygghet i att bli omhändertagna i samband med 

RIK. 
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…”ska man ha hjälp så får man ta hjälpen där den är, och dom  

måste ju kunna göra det under sina former. Dom har varit…dom  

har hjälpt mig och det har gått bra”. (2) 

 

 

9.2 Utlämnad  
 

Miljön på uppvakningsavdelningen upplevdes som stor och öppen och att det var svårt 

att undgå att höra vad som sades till andra patienter. Några av patienterna upplevde det 

som obekvämt att inte vara helt insynsskyddad i samband med tappningen, medan andra 

kände sig väl skyddade för insyn och trygga vid tappningstillfället. Det framkom även 

åsikter om svårigheten att göra sig hörd och att det var svårt att veta vilken 

sjuksköterska som var ansvarig för den enskilda patienten. Rädsla för smärta i samband 

med tappningen påtalades av flera av patienterna, speciellt hos de som råkat ut för 

oskicklig personal vid tidigare tillfällen. En del var även rädda för att det var något fel 

eftersom de inte kunde urinera. Någon uttryckte ängslan för att kissa på sig. Någon 

beskrev att hennes postoperativa smärta gjorde det svårt för henne att slappna av, trots 

att hon visste vad som skulle ske. 

 

Att personalen inte var medvetna om patienternas tidigare erfarenheter upplevdes som 

en nackdel. Det som lyftes fram som exempel var framför allt om patienten varit utsatt 

för våldtäkt eller annat sexuellt våld tidigare i livet. Känslan av att personalen måste få 

utföra kateteriseringen oavsett vad patienten tyckte, beskrevs. Det framkom tankar om 

att det kändes som ett tvång att bli kateteriserad, att patienten varit tvungen att bli 

kateteriserad oavsett. Att inte vilja vara med om RIK men ändå bli övertalad till det 

gjorde upplevelsen av kateteriseringen mycket obehaglig.  

 

 ...”mer att dom…du måste sära på benen, jag kommer 

    ihåg att dom sa så där. För jag drog ju igen, ihop dom 

   och skrek NEJ JAG VILL INTE!” (8) 

 

Även det motsatta framkom när patienter med förförståelse om RIK beskrev att det 

kändes naturligt att personalen var tvungna att utföra RIK och att de snarare upplevde 

en lättnad av att bli hjälpta. En av patienterna med ett förflutet arbetsliv som 

sjuksköterska, beskrev att hon inte ville att personalen skulle veta om hennes 
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profession. Hon var rädd för att de skulle tro att hon tittade på deras agerande med 

kritiska ögon genom sin insikt och kunskap. En ung man upplevde tanken på att en man 

skulle utföra kateteriseringen som mycket obehagligt och något han absolut inte skulle 

vilja. Att som kvinnlig patient inte bli tillfrågad om hon samtyckte till att en manlig 

sjukvårdspersonal utförde kateteriseringen, upplevdes som mycket integritetskränkande 

och kateteriseringen uppfattades som obehagligt intim.   

 

…”hon kunde ha frågat mig om det gjorde nåt, rätt att han hade  

varit hos mig så hade ju inte han med underlivet att göra” (10) 

 

 

9.3 Medicinpåverkan 
 

Flera av patienterna upplevde en förändrad kroppsupplevelse eller rums- och 

tidsuppfattning på grund av tidigare givna narkosmedel. Några kom inte ihåg 

uppvakningsavdelningen. Däremot kom de ihåg själva kateteriseringstillfället och var 

medvetna om frånvaron av smärta vid kateteriseringen. De kopplade självmant detta till 

att de fortfarande var bedövade på olika sätt. Det framkom även en ängslan för att kissa 

på sig. Någon hade haft en kvarliggande kateter vid förra operationstillfället och 

beskrev det som bra och inget han lidit av. En del av patienterna med förändrad 

kroppsuppfattning beskrev också känslan av att inte ha kontroll över sin kropp och 

därmed inte kunna urinera.  

 

…”jag försökte länge och väl men det gick inte 

    och jag minns känslan av att inte kunna”. (13) 

 

 

9.4 Information  
 

Majoriteten av patientgruppen kom antingen inte ihåg om de fick information, eller var 

säkra på att de inte fick någon information, före operationen om att RIK skulle kunna 

vara tvunget att utföras på dem postoperativt. Några beskrev att inte veta att urinstämma 

var något de kunde drabbas av postoperativt, skapade en oro och en känsla av att något 

var fel som gjorde att de kände sig spända inför tappningen. Tankar som att det inte 

spelade någon roll om de fick information innan eller inte, eftersom de ändå var tvungna 

att bli tappade lyftes hos några. Medan några påpekade att det hade varit bra med 
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information i ett tidigare skede så att patienten görs medveten om vad som kan komma 

att ske. Likaså påpekades att vårdpersonalen inte har all kunskap om vad patienten varit 

med om tidigare i livet och det kan vara erfarenheter som kan påverka upplevelsen av 

RIK hos patienten. De som hade en förförståelse upplevde inte frånvaron av information 

som ett så stort bekymmer. Däremot påpekades att vårdpersonalen kan ta för givet att 

patienten med förförståelse vet vad som ska ske och att vårdpersonalen då kanske 

missar att informera förutsättningslöst. Någon menade att patienten vill veta vad som 

ska göras och hur patienten kan göra för att underlätta kateteriseringen. Att 

informationen stämmer och är på rätt nivå och att vårdpersonalen försäkrar sig om att 

patienten förstår den givna informationen ansågs också som viktigt. 

 

…”det första, den viktiga biten är väl att informera 

     vad man ska göra och hur det ska gå till…eh…lite  

     hur lång tid det tar, vi gör så här…det är ju det  

     enda man förstår vad som ska ske” (9) 

 

 

10 Diskussion  
 

10.1 Metoddiskussion  
 

För att på ett så rikt och uttömmande sätt som möjligt beskriva patienters upplevelse av 

RIK under den postoperativa vården valdes en induktiv, kvalitativ ansats till studien.  

Enligt Lundman och Graneheim (2008) innebär den induktiva ansatsen att patienternas 

berättelser om sina upplevelser tolkas förutsättningslöst. Detta kan vara ett problem med 

tanke på tolkarens eventuella förförståelse och ställer därmed krav på tolkaren att 

hantera sin förförståelse genom att medvetandegöra den under de olika stegen i analysen 

av materialet (DePoy & Gitlin, 2011). Som analysmetod valdes kvalitativ 

innehållsanalys eftersom det bäst passade syftet med studien. Den ger även läsaren 

möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om de gjorda tolkningarna samt att bedöma 

giltigheten genom de presenterade citaten från intervjuerna (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att 

skapa ny kunskap men också att den ställer stora krav på den som intervjuar. Det finns 
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många etiska och metodologiska frågor den intervjuande behöver ta ställning till inför 

forskningsintervjun. Allt ifrån hur många intervjupersoner som behövs, till hur 

intervjuaren ska agera för att den intervjuade ska känna sig så bekväm i situationen att 

svaren blir så fullödiga som möjligt. Detta utan att intervjupersonen känner sig som ett 

försöksobjekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt Polit och Beck (2008) kan 

datamättnad uppnås även efter relativt få intervjuer, om de intervjuade kan reflektera 

över och förmedla sina tankar om den upplevda situationen som efterfrågas i intervjun. 

Däremot menar Malterud, Siersma och Guassora (2015) att många kvalitativa forskare 

säger att de har uppnått en datamättnad utan att förklara hur denna datamättnad 

uppnåtts. Enligt Malterud, Siersma och Guassora finns det fem delar som bör ses till för 

att bedöma om datamättnad, eller som de kallar det ”Informationsstyrka” har uppnåtts. 

Dessa fem är; bredden på syftet, hur specificerade deltagarna är, graden av teoretisk 

bakgrund till studien, kvaliteten på intervjudialogen samt strategin för analysen av 

materialet. De menar även att dessa fem delar bör beaktas innan en studie startas för att 

bedöma hur många som behöver intervjuas för att uppnå informationsstyrka. I 

föreliggande studie är syftet klart begränsat, deltagarna är specificerade medan den 

teoretiska bakgrunden inte är helt kompakt eftersom forskningen på området är 

bristfällig. Kvaliteten på intervjudialogerna påverkas av att intervjuaren är ovan medan 

analysvalet motsvarar syftet med studien. 

 

Att intervjua är inte ett lätt sätt att få tag i patienters upplevelser och därmed komma åt 

ny kunskap. Det är möjligt att författaren hade fått mer fullödiga svar och därmed 

kanske  ett bättre djup i svaren genom att utföra några pilotintervjuer före de egentliga 

intervjuerna (DePoy & Gitlin, 2011). Det är också möjligt att resultatet sett annorlunda 

ut om fler patienter intervjuats. Enligt DePoy och Gitlin (2011); Malterud, Siersma och 

Guassora (2015); Polit och Beck (2008) finns dock inga regler för hur stort urvalet 

måste vara i kvalitativ forskning, Kvale och Brinkmann (2009) menar att det ibland kan 

räcka med en enda informant beroende på vad som undersöks. Författarens val av 

storlek på urval, efter diskussion med handledare och en disputerad kollega, baserades 

på möjligheten att hantera mängden intervjuresultat och på att hålla tidsåtgången inom 

rimliga ramar.  

 

Från början hade författaren tänkt att enligt ett strategiskt urval enbart höftopererade 

patienter skulle ingå i studien, men det visade sig att det var för få 
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planerade/genomförda höftoperationer per vecka på det sjukhus studien skulle 

genomföras på och under den tidsperiod intervjuerna skulle ske. Därför valde 

författaren, efter diskussion med handledaren, att istället använda sig av ett 

lämplighetsurval genom att inkludera alla opererade patienter på ortopedkliniken utifrån 

de fastslagna inklusionskriterierna; patienter oavsett kön ≥ 18 år gamla, som RIK utförts 

på, kognitivt intakta och som behärskade det svenska språket, vilket till slut gav tretton 

deltagare. Detta innebar en större variationsbredd åldersmässigt än om enbart 

höftopererade patienter ingått i studien. Enligt statistik från 

operationsplaneringsprogrammet Optimera januari till juli 2012, var åldersfördelningen 

60-89 år på höftopererade patienter på sjukhuset där studien utfördes. 

Åldersfördelningen hos de intervjuade patienterna var 22-90 år och med en 

könsfördelning på åtta kvinnor och fem män. Operationsdiagnos för dem var alltifrån 

fotledsfraktur till diskbråck vilket också gav en större variationsbredd i materialet. En 

bredare variation i urvalet kan enligt Graneheim och Lundman (2004) öka 

tillförlitligheten i studien. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) måste etiska överväganden göras under hela 

intervjuprocessen. Alltifrån att erhålla informerat samtycke, att säkra konfidentialiteten 

för de intervjuade till hur pass kritiska frågor det går att ställa utan att det påverkar 

intervjupersonerna negativt. För att undvika möjligheten att patienterna kände sig 

tvingade att delta i studien var det inte författaren själv som ställde frågan om eventuellt 

deltagande, utan den ställdes av tjänstgörande sjuksköterskor på UVA eller på ortoped-

avdelningen som vid samtycke att delta i studien delade ut informationsbladet om 

studien till patienten. Inför varje intervju ställde författaren frågan om patienten läst 

informationsbladet och förklarade begreppet ”Informerat samtycke”. Författaren 

påpekade också möjligheten för patienten att när som helst avsluta intervjun utan att 

behöva ange någon orsak och därmed sitt deltagande i studien. Kravet på 

konfidentialitet och hur den skulle uppnås genom avkodning av varje intervju, beskrevs 

innan intervjun startades. Patienterna tillfrågades också om lämplig tid och plats för 

intervjun, allt för att skapa en så lugn och trygg miljö som möjligt under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Författarens förförståelse om RIK genom sitt arbete som sjuksköterska, innebar en risk 

för omedveten påverkan under intervjuerna vilket författaren var klart medveten om och 
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därmed försökte bemästra. Enligt Lundman och Graneheim (2008) är dock förförståelse 

en viktig del i tolkandet av materialet. För att också undvika påverkan och eventuell 

känsla av underlägsenhet mellan patient och sjukvårdspersonal var författaren klädd i 

privata kläder vid varje intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren är inte 

van vid att intervjua och tog till sin hjälp en intervjuguide med en blandning av öppna 

och semistrukturerade frågor vilket kan öka giltigheten i studien. Intervjuguiden 

skapades efter diskussion med handledaren och en disputerad kollega, även antalet 

intervjuer som antogs behövas diskuterades. Eftersom intervjuaren enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är sitt eget forskningsverktyg kräver det bland annat en kunskap om 

forskningsämnet samt att användandet av öppna frågor kan ge de mest fullständiga 

svaren. Med tanke på ämnet för intervjuerna var författaren noggrann med att respektera 

integriteten hos de intervjuade under hela intervjutillfället och med att försöka förhålla 

sig neutral under hela intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjuerna transkriberades av författaren direkt efter varje intervjutillfälle, varje paus 

etc. markerades i texten för att underlätta vid analysen. Efter utskrift jämfördes texten 

med den inspelade intervjun för att säkerställa att inget i det sagda missats i 

transkriberingen (DePoy & Gitlin, 2011). När alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade numrerades de slumpmässigt från ett till tretton. Allt intervjumaterial, 

diktafon, utskrivna papper och den dator som användes vid transkriberingen, förvarades 

inlåst hos författaren så att ingen obehörig skulle kunna komma åt materialet. 

Datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004) för att på ett så tydligt och trovärdigt sätt som möjligt kunna visa 

likheter och skillnader i analysen av materialet. Författaren diskuterade analysprocessen 

med handledaren vid ett flertal tillfällen för att säkerställa trovärdigheten i resultatet. De 

kategorier som framkom i analysen representerar hela materialet, det vill säga inget 

material är tillagt eller exkluderat. Eftersom resultatet exemplifieras i tabeller och stärks 

genom direkta citat ger detta också läsaren en möjlighet att bedöma trovärdigheten och 

giltigheten av författarens analys i det presenterade resultatet. Enligt DePoy och Gitlin 

(2011); Graneheim och Lundman (2004); Polit och Beck (2008) är inte syftet med 

kvalitativa studier att generalisera resultatet, däremot betonas vikten av att så djupt och 

tydligt som möjligt beskriva forskningsprocessen för att möjliggöra överförbarhet till en 

annan kontext. För att ge läsaren möjlighet att bedöma överförbarheten av resultatet i 
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föreliggande studie har författaren tydligt beskrivit hur urval, datainsamling och analys 

skett vilket också ökar tillförlitligheten i studien (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

10.2 Resultatdiskussion   
 

Syftet i föreliggande studie var att ”beskriva patienters upplevelse av ren intermittent 

kateterisering”. Under intervjuerna med patienterna framkom många betydelsefulla 

erfarenheter som kan komma andra patienter till nytta och som även kan vara till hjälp 

för vårdpersonalens arbete. Viktiga faktorer var att patienterna kände sig väl 

omhändertagna men att det även fanns situationer då de kände sig utlämnade. Något 

som också var framträdande var frånvaron av information innan operationen om att RIK 

eventuellt skulle behöva utföras. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att patienterna i stort sett överlämnade sig i 

vårdpersonalens händer och att de litade på att vårdpersonalen visste vad som var bäst 

för dem i den specifika vårdsituationen. Detta ställer stora krav på att vårdpersonalen 

verkligen tar på sig ansvaret för att se patienternas behov och bemöter dem med den 

respekt som krävs för att de ska kunna behålla sin integritet oavsett vårdsituation 

(Eriksson, 2014). Enligt Løgstrup (1994) tillhör det vår mänskliga natur att känna tillit 

till andra människor och känna en förväntan på att de vill oss väl. Løgstrup menar att 

det finns ett ”anonymt krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår 

hand.” (s. 51). Om denna tillit inte möts av ett mottagande till exempel genom att den 

bemöts med likgiltighet, kan tilliten slå över i misstro. Vi kan således påverka den 

andres sinnestämning och upplevelse av situationen, däremot inte deras vilja och 

personlighet (Løgstrup (1994). Att flera av patienterna i denna studie kände sig väl 

omhändertagna och även kände tacksamhet för hjälpen de fick, visar på att 

vårdpersonalen lyckats med att få dem att känna sig sedda och lyssnade på och därmed 

också respekterade. Detta stämmer överens med Hälleberg Nyman et al. (2013) där 

deras studie visade att patienterna även om de från början inte ville bli katetriserade 

ändå skulle välja samma typ av behandling igen om de skulle opereras på nytt. För att 

tydliggöra vikten av hur patienter blir bemötta och omhändertagna krävs en öppen 

dialog mellan vårdpersonalen där dessa frågor blir belysta vilket också tas upp i studien 

av Hälleberg Nyman et al. (2013). I dagens slimmade bemanningssituation inom vården 

finns tyvärr inte alltid tid för denna typ av reflektion och det kan påverka sättet att 

arbeta, vilket också visas i studierna av Cho et al. (2016) och Kalisch och Lee (2011). 
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Hur ska vi som vårdpersonal utvecklas positivt i vår vårdroll om vi inte ges möjlighet 

att reflektera över arbetet vi utför? Speciellt med tanke på att det var flera av patienterna 

i studien som kände sig utlämnade i samband med kateteriseringen och som enligt 

Eriksson (1994) skulle kunna definieras som ett av vårdpersonalen skapat vårdlidande. 

Att vårdarbetet är tekniskt väl utfört innebär inte automatiskt att patienten har upplevt 

situationen positivt. Många av de behandlingar som utförs inom vården kan orsaka ett 

lidande hos patienten både i form av smärta och i själsligt lidande och utgöra en del av 

det som Eriksson (1994) kallar sjukdomslidande. Till exempel vet vårdpersonal genom 

sin utbildning hur stor skada en övertänjd blåsa kan innebära för patienten, medan 

patienten själv kanske inte inser risken med detta och därmed inte förstår varför de 

behöver kateteriseras. Eriksson (2014) menar att samordningen mellan vetenskap, 

verklighet och vårdandets kärna avgör kvalitén på själva vårdprocessen. 

Vårdpersonalens yrkesroll gentemot patientrollen kan dock leda till motsägelse på 

synen om hälsa mellan vårdpersonal och patient i samband med RIK, speciellt om 

patienten inte är tillräckligt informerad om eventuella risker i samband med en 

övertänjd blåsa. Det var flera patienter som i intervjuerna uttalade en oro och rädsla för 

att det var något fel på deras kroppar eftersom de inte kunde urinera postoperativt. Detta 

var inte något de hade påtalat för eller frågat den postoperativa vårdpersonalen om utan 

det framkom under intervjuerna, vilket ytterligare visar på vikten av att vårdpersonalen 

ser hela patienten och försöker tolka även det icke sagda för att kunna bemöta det. 

Enligt Eriksson (2014) utgör relationen mellan vårdpersonal och patient kärnan i 

vårdprocessen där grundidén är att patienten ska må så väl det går i den aktuella 

situationen.  

 

Resultatet visar i likhet med Hällberg Nyman et al’s (2013) studie att det var flera 

patienter som kände sig utlämnade i situationen vid kateteriseringen och som inte såg 

det som självklart att det var något de ville gå med på. Att inte känna sig tillräckligt 

insynsskyddad och att behöva blotta sina mest intima kroppsdelar upplevdes som 

otryggt och ibland kränkande. Detta är något som enkelt går att åtgärda genom att 

använda tillräckligt med mobila skärmväggar runt patienten. Även om patienter oftast 

accepterar att vårdpersonal tränger innanför patienternas personliga integritetssfär, 

ställer det stora krav på vårdpersonalens lyhördhet att kunna läsa av var gränserna går 

för den enskilde patienten i den specifika vårdsituationen (Sandman & Kjellström, 

2013). Vårdpersonal vet oftast inte vad patienten har varit med om tidigare i livet. Med 
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tanke på vårt idag mångkulturella samhälle och att det enligt Hexom et al. (2012) är ca 

132 länder i världen som använder tortyr, är chansen stor att inom vården träffa på 

patienter som varit utsatta för någon form av övergrepp tidigare i livet. Då kan små 

åtgärder inom vården orsaka en reaktion hos patienten. Författaren har egen erfarenhet 

av detta; en äldre man skulle få ett EKG taget då han fick en panikattack eftersom han 

trodde att vi skulle tortera honom med hjälp av elchocker, vilket det visade sig att han 

varit utsatt för i sitt tidigare hemland.  

 

Det är inte bara eventuella tortyroffer vi som vårdpersonal behöver ha i åtanke när vi är 

på väg att tränga innanför patientens integritetssfär i samband med RIK. De senaste 

årens statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014) visar att drygt 100 000 

människor per år i Sverige har varit utsatta för brott i form av våld och misshandel, där 

en stor andel av dessa brottsoffer var tvungna att söka sjukvård för sina skador. 2015 

anmäldes 18 100 sexualbrott, av dessa rubricerades 5 920 som våldtäkt (BRÅ, 2015). 

Troligtvis kommer postoperativ vårdpersonal någon gång under sin yrkesverksamma tid 

även träffa på någon av dess patienter. Mot bakgrund av ovanstående har vårdpersonal 

ett stort ansvar när det gäller bemötandet av patienter vid RIK, allt för att patienten inte 

ska uppleva den vårdprocessen som ytterligare en kränkning. Några av de intervjuade 

kände sig försvarslösa och därmed utlämnade vid RIK, speciellt när det inte togs hänsyn 

till patientens vilja när det gällde könet på den som utförde RIK på dem. Vilket visar på 

vikten av att få till stånd ett samarbete med patienten vid RIK så att de kan känna sig 

delaktiga i behandlingen istället för utlämnade. Enligt Eriksson (1994, 2014) är 

samarbetet mellan vårdpersonal och patient i en vårdsituation en av förutsättningarna 

för en positiv upplevelse för patienten, och som därmed också bekräftar patientens 

värdighet. Den öppna miljön på uppvakningsavdelningen påverkade känslan hos en del 

patienter att deras integritet inte kunde upprätthållas, bland annat eftersom samtal till 

övriga patienter kunde överhöras. Lin, Tsai och Chen (2011) menar att vårdpersonal, för 

att kunna bevara patientens värdighet i en öppen vårdmiljö, måste anpassa sitt sätt att 

prata med patienten bland annat genom att prata tystare. International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2012) innebär ett ställningstagande för mänskliga 

rättigheter och riktlinjer för etiskt handlande i yrkesutövningen, som sjuksköterskor har 

att förhålla sig till och som kan fungera som hjälp och stöd vid svåra vårdsituationer. 

Ingen av de intervjuade patienterna uttalade i sin berättelse att de varit utsatt för någon 
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form av våld eller brott. Frågan ställdes heller inte eftersom den inte ingick i syftet med 

studien. 

 

Att känna sig påverkad av medicineringen upplevdes av flera av de intervjuade 

patienterna som något både obehagligt men även till viss del skönt. Känslan av att inte 

bry sig om vad som hände gjorde upplevelsen av RIK mer hanterbar enligt några. Flera 

av patienterna upplevde dock känslan av att inte ha full kontroll på kroppen som 

skrämmande och att därtill vilja men inte kunna urinera ökade på denna känsla. Det 

fanns även en känsla av att deras värdighet försvann tillsammans med oförmågan att 

kontrollera kroppen, vilket också innebar att deras autonomi till viss del försvann under 

tiden denna påverkan av medicineringen fanns kvar. Bredenhof Heikenskjöld et al. 

(2010) menar att patienter kan uppleva en förlust av värdighet i samband med förlusten 

av kroppskontroll eller i samband med att den kognitiva förmågan minskar. Enligt 

Matiti och Trorey (2008) är det av största vikt för patientens välbefinnande och känsla 

av värdighet, hur de blir bemötta i denna typ av situation. Eftersom vårdpersonal, 

genom sin kunskap och erfarenhet, vet att det ibland är nödvändigt att utföra RIK även 

om det går emot patientens egen vilja, kan de hamna i svåra etiska dilemman. Løgstrup 

(1994) menar att om patientens tillit och ”etiska krav” ignoreras handlar det inte om ett 

omhändertagande utan att patienten blir utlämnad åt vårdpersonalens beslut. Speciellt 

om patienten är medicinskt påverkad och inte är kapabel att vare sig fatta egna beslut 

eller kontrollera sin kropp. Lamonerie et al. (2004) menar att även om en del patienter 

reagerar fysiskt på en överfylld blåsa med både smärta och allmänt illamående, finns det 

patienter som inte känner någonting. Enligt Hanssen (2004) kan vårdpersonalen i en 

sådan situation slitas mellan sin vilja att göra gott och att respektera patientens 

autonomi, till slut är det ändå patientens hälsa som måste avgöra vårdpersonalens 

agerande.  

 

Något som genomsyrade alla intervjuerna var frånvaron av information från sjukvården 

om möjligheten att de kanske skulle behöva kateteriseras postoperativt. De hade fått 

information om hur själva operationen skulle gå till men ingen specifik information om 

att RIK eventuellt skulle kunna komma att behövas. Med tanke på att ortopedpatienter 

är en överrepresenterad grupp när det gäller risken att drabbas av urinretention 

postoperativt (Baldini et al., 2009; Joelsson-Alm et al., 2009) är denna information 

viktig att ge till dessa patienter. För att ge patienten möjlighet att förstå och kunna ställa 
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frågor om RIK krävs en tydlig information preoperativt där sjukvårdspersonal har ett 

lagligt ansvar genom Patientlagen 2014:821 att informera patienten. Att information i 

förväg skulle varit positivt var något som kom fram i intervjuerna. Det påpekades även 

att om patienten är förberedd på vad som eventuellt ska ske, förbättrar det möjligheten 

att göra patienten delaktig i vårdprocessen. Vilket visar på vikten av adekvat 

information i rätt tid och som också ger patienten möjlighet att ställa frågor om RIK. Att 

genom en adekvat information på rätt nivå göra patienten delaktig i sin vård och därmed 

också bekräfta dennes värdighet och autonomi, är en av förutsättningarna för att 

vårdprocessen ska uppfattas som positiv av både patient och vårdpersonal. Vården av 

patienten ska enligt HSL (1982:763) bygga på integritet, respekt och patientens 

möjlighet till självbestämmande. Här kan kulturkrockar förekomma i och med att 

vårdpersonal idag vårdar patienter från kulturer där patienten inte förväntas ifrågasätta 

vården eller delta i själva beslutet om vårdprocessen (Hanssen, 2004).  

I resultatet framkom att ha en förförståelse om RIK kunde upplevas som positivt 

eftersom patienten då förstod vad som skulle ske och hur det skulle ske. Det framkom 

även att om patienten hade en förförståelse som vårdpersonalen var medveten om, 

innebar det en upplevd förminskad information. Att ha en förförståelse om hur RIK går 

till innebär inte att patienten automatiskt har en förförståelse om själva upplevelsen av 

RIK. Andra faktorer som framkom var att den som informerar måste säkerställa att 

informationen är uppfattad och förstådd. Även att den som informerar måste kunna 

anpassa sin information till mottagaren av densamma. Enligt Backman (2010) kan både 

kultur- och språkliga krockar då förekomma och behovet av en tolk kan vara stort. När 

det gäller tolksituationen är det av största vikt vem det är som tolkar. Moreno och 

Grodin (2002) menar att barn, make eller maka eller släkting inte bör agera tolk åt 

patienten. Detta eftersom det kan innebära en kränkning av patientens integritet, det kan 

finnas saker som patienten inte vill att nära och kära ska veta om denne.  

 

11 Slutsats  
 

Vårdpersonalens bemötande av patienter som ska genomgå RIK är av största vikt för att 

patienten ska känna sig bekräftad och att dennes integritet bevaras i vårdsituationen. 

Känsligheten i situationen fodrar ett professionellt förhållningssätt och att 

vårdpersonalen är medvetna om de olika implikationerna som kan påverka patientens 

upplevelse av utförandet av RIK. Om informationen som ges, oavsett eventuell 

förförståelse, är adekvat och på rätt nivå kan det underlätta för patienten. Det kan t.ex. 
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motverka eventuell rädsla för kroppsligt fel om patienten inte kan urinera postoperativt. 

Därtill måste vårdpersonalen försäkra sig om att patienten verkligen förstått den givna 

informationen. Idag är vårt samhälle mångkulturellt och vårdpersonal träffar allt fler 

patienter från andra kulturer, vilket gör det önskvärt att vårdpersonalens kulturella 

kompetens främjas. Att patienten är tillräckligt insynsskyddad under själva ingreppet är 

också av största vikt för patientens upplevelse och att det tas individuell hänsyn till 

eventuella önskemål som till exempel kön på den personal som ska utföra RIK. 

 

12 Kliniska implikationer 
 

En spridning av studiens resultat skulle kunna vara av betydelse för hur vårdpersonal i 

sitt fortsatta arbete på uppvakningsavdelningar bemöter och informerar patienter som 

ska genomgå RIK. Detta för att studien kan ge en förståelse för patientens situation och 

upplevelse i samband med RIK. Studien kan även ge förslag på hur vårdpersonalen kan 

medvetandegöra både hos sig själva och hos sina kollegor hur patientens integritet och 

värdighet bevaras i samband med RIK, till exempel genom reflekterande samtal i 

arbetsgruppen. Föreliggande resultat visar på att patienten litar på att vårdpersonalen vet 

vad som är bäst för dem men att behovet av information om vårdprocessen är stort. Ett 

utökat samarbete mellan den ortopediska vårdavdelningen och den postoperativa 

avdelningen beträffande utformningen av information preoperativt angående RIK, 

skulle kunna främja patientens upplevelse av hela vårdkedjan. 

 

13 Förslag till fortsatt forskning 
 

I resultatet framkom att patienterna litade på vårdpersonalens kompetens och att de 

visste vad som var bäst för patienterna. Författaren anser att det vore värdefullt att göra 

en studie på hur vårdpersonal på uppvakningsavdelningar upplever att utföra RIK. 

Upplever de att patientens integritet och värdighet bevaras i samband med RIK? 

Upplever de att informationen som ges till patienten är tillfyllest, är de i så fall säkra på 

att den är förstådd av patienten? I föreliggande studie ingick endast beslutskompetenta 

patienter så en annan mycket intressant frågeställning kan vara; hur upplever 

vårdpersonalen att utföra RIK på till exempel dementa patienter?  
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