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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade 

infektionen och innebär förekomst av bakterier i urinen med eller utan symtom. Det 

finns ett flertal faktorer som gör att äldre är en riskgrupp för att drabbas av 

urinvägsinfektion bland annat samsjuklighet och funktionsnedsättningar. 

Urinvägsinfektioner leder till lidande hos den äldre individen och stora kostnader för 

samhället. Sjuksköterskan har ett ansvar att förebygga sjukdom och minska lidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, upplevda effekter 

samt effekter av dessa, för att förebygga uppkomst av urinvägsinfektion hos äldre samt 

att beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Studien baseras på 14 vetenskapliga 

artiklar. Av dessa var 12 stycken skrivna med kvantitativ ansats och två med kvalitativ 

ansats. Resultatet analyserades deduktivt utifrån Orems fem hjälpmetoder och 

subkategorierna framkom efter en induktiv analys.  

Huvudresultat: Resultatet sammanställdes i följande kategorier: Att göra något eller 

handla för en annan person med subkategorierna; God hygien, Specifika åtgärder 

relaterade till kateter, Ökat vätskeintag samt Profylaktiska läkemedel och tillskott. Att 

handleda en annan person, Att ge fysiskt och psykologiskt stöd, Att skapa en miljö som 

främjar utveckling samt Att undervisa.  

Slutsats: Sjuksköterskorna i studien använde sig av ett flertal olika omvårdnadsåtgärder 

för att förebygga urinvägsinfektion. Att förkorta tid med kateter samt att undvika att 

sätta kateter var de mest effektiva åtgärderna för att förebygga urinvägsinfektion. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att utbildning av patienter, omvårdnadspersonal 

och anhöriga samt ett ökat vätskeintag reducerade incidens av urinvägsinfektion. 

  

 

 

Nyckelord: Förebyggande omvårdnadsåtgärder, Litteraturstudie, Orem, 

Urinvägsinfektion, Äldre personer



 

 

ABSTRACT 
Background: Urinary tract infection is the most common nosocomial infection and 

involves the presence of bacteria in the urine with or without symptoms. There are sev-

eral factors that make that the elderly are at increased risk of suffering from urinary tract 

infection among other comorbidity and functional impairments. Urinary tract infections 

lead to suffering among elderly individuals and high costs for the society. The nurse has 

a responsibility to prevent disease and reduce suffering. 

Aim: The aim was to describe nursing care measures, perceived effects and the effects 

of these, in order to prevent the occurrence of urinary tract infection in the elderly and 

to describe the included articles in the sampling methodology and survey group. 

Method: A literature study with descriptive design. The study is based on 14 scientific 

articles. Of these, 12 studies with a quantitative approach and two studies with a qualita-

tive approach. The results were analyzed deductively based on Orem´s five methods of 

helping. Subcategories emerged after an inductive analysis 

Main results: The results were compiled in the following categories: To do something 

or act for another person with subcategories; Good hygiene, Specific actions related to 

the indwelling urinary catheter, Increased fluid intake and Prophylactic agents / supple-

ments. To mentor another person, To give physically and psychological support, To 

create an environment conducive to development and To educate.  

Conclusion: The nurses in the study used a variety of nursing interventions for prevent-

ing UTI. To shorten the time with the indwelling urinary catheter and to avoid inserting 

indwelling urinary catheter were the most effective methods to prevent urinary tract 

infections. The nurses in the study considered that education of patients, nursing staff 

and relatives and an increased fluid intake decreased incidence of urinary tract infec-

tions. 

 

 

Keywords: Aged, Literature Study, Orem, Preventive care measures, Urinary tract in-

fection  
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1. INTRODUKTION 

1.1 Urinvägsinfektion 

Enligt ett flertal internationella studier är prevalensen för bakterier i urinen bland äldre 

på äldreboenden exceptionellt hög. Bland män 25-30 procent och bland kvinnor 25-50 

procent (Nicolle & Yoshikawa 2000). Akut urinvägsinfektion (UVI) är den vanligast 

förekommande infektionen på äldreboenden i Sverige, omkring 60 procent av all 

antibiotika som förskrivs ordineras mot urinvägsinfektion (Läkemedelsverket 2007). 

Enligt en rapport från svenska HALT (Healthcare-associated infections and 

Antimicrobial use in Long-Term care facilities) är 31 procent av de vårdrelaterade 

infektionerna på äldreboenden urinvägsinfektioner (Folkhälsomyndigheten 2014). Idag 

får var tionde patient på sjukhus en vårdrelaterad infektion, varav UVI är bland den 

vanligaste (Socialstyrelsen 2009). De ekonomiska kostnaderna för att behandla 

urinvägsinfektioner är stora. Dessa inkluderar bland annat läkarbesök, antibiotika och 

sjukhuskostnader (Foxman 2002, Nicolle & Yoshikawa 2000). 

 

 

Urinvägsinfektion innebär förekomst av bakterier i urinen. Ofta klassificeras infektionen 

efter vart den finns, till exempel cystit- infektion i urinblåsan, eller bakterieuri- bakterier 

i urinen. Urinvägsinfektionen kan vara symtomgivande (symtomatisk) eller utan 

symtom (asymtomatisk). Ofta ses symtom som hematuri, trängningar, sveda och obehag 

vid miktion samt flanksmärtor (Nicolle 2001). UVI kan även orsaka sepsis som kan leda 

till att patienten avlider (Foxman 2002). Den vanligaste bakterien som orsakar UVI är 

Escherichia coli (E. coli) som står för 53-85 procent av alla urinvägsinfektioner 

(Damber & Peeker 2012, Genao & Buhr 2012).  

 

1.2 Äldre som riskgrupp för urinvägsinfektion 

Det finns ett flertal faktorer som gör att äldre är en riskgrupp för att drabbas av 

urinvägsinfektion. Dessa är bland annat samsjuklighet, funktionsnedsättningar, 

inkontinens och urogenitala förändringar som kan göra det svårt att tömma blåsan samt 

viss medicinering (Damber & Peeker 2012, Foxman 2002, Genao & Buhr 2012, 

Socialstyrelsen 2006). Att använda sig av olika inkontinenshjälpmedel som kateter 

(KAD), inkontinensskydd och uridom ökar också risken för UVI (Damber & Peeker 

2012, Nicolle & Yoshikawa 2000). Äldre som tidigare fått antibiotikabehandling mot 



 

2 

 

urinvägsinfektion kan utveckla resistens mot antibiotika samt att UVI:en kan orsaka 

allvarligare komplikationer för patienten (Damber & Peeker 2012). Vid upprepade 

antibiotikabehandlingar ökar risken för Clostridium difficile (Nicolle & Yoshikawa 

2000). Kvinnor löper större risk att drabbas av urinvägsinfektioner än män (Foxman 

2002). Återkommande urinvägsinfektioner hos gruppen äldre kvinnor orsakas bland 

annat av sjunkande nivåer av östrogen vilket kan ge torra och sköra slemhinnor som 

gynnar bakterietillväxt (Damper & Peeker 2012, Genao & Buhr 2012, 

Läkemedelsverket 2007). Eriksson et al. (2013) har i sin studie undersökt äldre kvinnors 

upplevelser av urinvägsinfektion. Kvinnorna upplevde bland annat att det hämmade det 

sociala livet då de var beroende av närhet till en toalett samt att det gav en känsla av att 

vara oren. Nattsömnen blev störd då toalettbesök ägde rum även om natten. Vissa 

kvinnor upplevde en psykologisk påverkan av urinvägsinfektionen, de kände sig disträ, 

lättirriterade, mindre glada, ofokuserade och mer ångestfyllda. Enligt Socialstyrelsen 

(2012) är sju av tio som bor på äldreboende i Sverige kvinnor. En orsak till detta kan 

vara att kvinnor blir äldre och har ett större vårdbehov. 

 

 

Att diagnostisera UVI:er bland äldre, med omvårdnadsbehov, är problematiskt då 

kliniska symptom hos patienter med kognitiva nedsättningar inte alltid kan förmedlas. 

En urinodling ger sällan ett tydligt svar då patientgruppen äldre ofta har bakterier i 

urinen men inga symtom på UVI. Om en inkontinent patient plötsligt försämras i sitt 

allmäntillstånd bör UVI övervägas som orsak. Feber kan också vara en ledtråd i 

diagnostiseringen, dock är sällan feber det enda symtomet vid UVI, utan ses i 

kombination med andra urogenitala symtom. Vissa patienter med UVI kan ha 

illaluktande urin men långt ifrån alla har det. Därför bör illaluktande urin inte ses som 

ett symtom på urinvägsinfektion utan mer som en indikator på att patientens inkontinens 

kan hanteras bättre (Nicolle 2001). 

 

 

Förutom de tidigare nämnda riskfaktorerna hos äldre kan UVI på sjukhus även 

framkallas av sängläge, som resulterar i ofullständig tömning av blåsan, efter anestesi 

eller operation. En annan risk på sjukhus är att använda instrument i patientens 

urinvägar vid exempelvis urologisk operation, cystoskopi och röntgen (Socialstyrelsen 

2006). Urinvägsinfektion förekommer oftast i samband med kvarliggande KAD 
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(Lauritzén 2012, Socialstyrelsen 2006). KAD orsakar cirka 90 procent av alla 

vårdrelaterade UVI:er. En KAD är en infart för bakterier att ta sig in i urinvägarna samt 

en tillväxtplats för dessa. Det är vanligare att använda KAD i akutvården än inom 

äldrevården och denna åtgärd är många gånger onödig och kateteriseringstiden blir ofta 

för lång i förhållande till behovet (Socialstyrelsen 2006).  

 

1.3 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden och dessa är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande (ICN 2014). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor tillhör förebyggande av sjukdom och främjande av hälsa sjuksköterskans 

ansvarsområden. Att förebygga sjukdom och främja hälsa innebär också att identifiera 

och förebygga hälsorisker vilket gäller inom sjuksköterskans alla verksamhetsområden. 

Sjuksköterskan bör också inneha förmågan att bedöma patienters resurser samt dennes 

förmåga till egenvård. Likaså informera och undervisa både patienter och anhöriga i 

syftet att främja hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan ansvarar även för att 

förebygga smitta och smittspridning. Andra egenskaper som sjuksköterskan bör inneha 

är; förmågan att undervisa sina medarbetare, att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt med 

patienten i fokus samt att vara en ledare för omvårdnadsarbetet och utforma detta efter 

bästa tillgängliga kunskap (Socialstyrelsen 2005). Sjuksköterskor på äldreboenden har 

ett stort ansvarsområde. Att bedöma, besluta och sätta mål utifrån individens behov 

tillhör de mest grundläggande arbetsuppgifterna. Sjuksköterskan ansvarar även för att 

planera, utföra, delegera, leda, dokumentera, handleda, informera samt utbilda personal 

inom omvårdnadsarbetet (Carlson 2007). 

 

1.4 Definition av omvårdnadsåtgärd 

Omvårdnadsåtgärder är konkreta handlingar som sjuksköterskan utför som ett resultat 

av en bedömning av vad som bör, måste och kan göras för att nå de uppsatta målen i 

vården av patienten. Omvårdnadsåtgärder ska vara genomtänkta, målmedvetna och 

bygga på rådande kunskaper och erfarenheter (Andersen & Skaug 2005). 
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1.5 Teoretisk referensram 

1.5.1 Omvårdnadens metaparadigm enligt Dorothea Orem 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem är omvårdnad en samhällelig 

hjälpinstans. Begreppet omvårdnad innefattar individens egenvårdsbehov och 

egenvårdshandlingar. De egenvårdsbehov individen ej kan utföra själv kan kompenseras 

av sjuksköterskan. Målet med omvårdnad är att främja normal funktion, hälsa, 

utveckling och välbefinnande. Människa definieras enligt Orems omvårdnadsteori som 

en fri reflekterande individ som är kapabel till egenvård samt att vi alla har en 

inneboende drift att ta hand om dem som inte kan uppfylla sina egenvårdsbehov 

självständigt. Miljö berör den omgivning personen befinner sig, psykosocial miljö såväl 

som den fysiska. Hälsa behandlas som subjektiva och objektiva komponenter. Orem 

mende att hälsa är fysisk och psykisk funktionsförmåga men även att hälsa är ett 

personligt tillstånd. Välbefinnande används för att beskriva individens egna upplevelser 

av sin situation (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

1.5.2 Dorothea Orems omvårdnadsteori 

Orems omvårdnadsteori delas in i tre teorier; Teorin om egenvård, Teorin om 

egenvårdsbrist och Teorin om omvårdnadssystem. 

1.5.3 Teorin om egenvård 

Egenvård är något en människa utför i syfte att bibehålla hälsa, normal funktion, 

utveckling och välbefinnande. Människans egenvårdsbehov delas upp i: 

De universella egenvårdsbehoven: Behoven är gemensamma för alla människor oavsett 

var i livet de befinner sig. Dessa är: syre, vätska och mat, elimination, balans mellan 

aktivitet och vila, balans mellan ensamhet och social kontakt, motverka faror som hotar 

liv, funktion och välbefinnande samt att främja normalitet. De utvecklingsrelaterade 

egenvårdsbehoven: Vissa behov hör samman med individens utveckling och är 

specifika för till exempel spädbarnstiden eller ålderdomen. Dessa behov skiljer sig alltså 

åt beroende på var i utvecklingen människan befinner sig. Behoven syftar till att främja 

liv, utveckling, mänsklig funktion och mognad. Egenvårdsbehov kopplat till sjukdom: 

Riktar sig till de individer som är sjuka, har olika typer av funktionsnedsättningar eller 

är under medicinsk utredning. Dessa typer av förändringar kan göra att individen blir 

helt eller delvis beroende av andra i omgivningen (Jahren Kristoffersen 2006). 
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1.5.4 Teorin om egenvårdsbrist 

Teorin berör dem som har ett behov av omvårdnad. 

Egenvårdbehoven ses som målet (exempel: adekvat syreintag) och syftet med målet är 

att främja hälsa, utveckling, välbefinnande och normal funktion. Själva handlingen 

(exempel: administrera syrgas) kallas terapeutiska egenvårdskrav. Om individen inte 

själv kan genomföra de handlingar som krävs för att uppnå målet, det vill säga 

egenvårdsbehovet, har individen en otillräcklig egenvårdskapacitet. Egenvårdskapacitet 

är förmågan att identifiera sina egna terapeutiska egenvårdskrav, ta beslut och handla 

för att genomföra dem. Egenvårdskapaciteten och de terapeutiska egenvårdskraven 

påverkas av samma faktorer. Dessa är: ålder, kön, utvecklingstillstånd, hälsotillstånd, 

social och kulturell tillhörighet, tillgång till hälso- och sjukvård, familjesituation, 

livsstil, miljöfaktorer samt tillgängliga resurser. I omvårdnadssituationen görs en 

bedömning om det finns balans mellan individens egenvårdskapacitet och dennes 

terapeutiska egenvårdskrav. Om individen inte har tillräcklig egenvårdskapacitet för att 

tillgodose sina terapeutiska egenvårdskrav finns ett behov av omvårdnad. Det finns då 

en egenvårdsbrist (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

1.5.5 Teorin om omvårdnadssystem 

Att göra en bedömning av patientens egenvårdskapacitet och terapeutiska 

egenvårdskrav är en viktig del i att avgöra vilket omvårdnadsbehov som finns. Orem 

kallade det för sjuksköterskans problemlösning; att fastställa varför en patient behöver 

omvårdnad, att sedan utforma ett system för omvårdnaden, planera omvårdnadsinsatser 

samt mobilisera och kontrollera utförandet av omvårdnadsåtgärder. Detta delas in i tre 

faser: Fas I: Analysera och tolka data, påvisa varför omvårdnad krävs och fatta ett 

beslut om vilka omvårdnadsåtgärder som behövs för att tillfredsställa patientens 

egenvårdsbehov. Fas 2: Utarbeta ett omvårdnadssystem och en plan för omvårdnaden 

där det ska framgå vad patienten själv kan ta initiativ till och genomföra men även 

sjuksköterskans ansvar att ta initiativ till och handla därefter. Orem beskriver tre olika 

omvårdnadssystem som sjuksköterskan kan använda sig av beroende på hur stor 

resurssvikt patienten har och dessa är: Det fullständigt kompenserande 

omvårdnadssystemet, Det delvis kompenserande omvårdnadssystemet, Det stödjande 

och undervisande omvårdnadssystemet. Fas 3: Att sätta i handling och leda i enighet 

med ett omvårdnadssystem. Sjuksköterskans ansvar i denna fas är att assistera, 

omvårdnadspersonal eller familjemedlemmar, i omvårdnaden av patienten. Vidare har 
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sjuksköterskan ett ansvar för uppföljning och utvärdering av omvårdnadsåtgärder för att 

slutligen se om dessa överensstämmer med de resultat som formulerats i 

omvårdnadssystem och vårdplaner (Jahren Kristoffersen 2006).  

 

1.5.6 Sjuksköterskans hjälpmetoder 

Orem beskriver fem generella hjälpmetoder för att tillgodose patientens egenvårdskrav. 

Sjuksköterskan använder en kombination av dessa i samråd med patienten och dennes 

egenvårdskapacitet. Dessa är: Att göra något eller handla för en annan person: 

Sjuksköterskan kompenserar för patientens bristande resursförmågor. Denna metod 

används ofta i akuta tillstånd och då specifik teknik eller vetenskapliga kunskaper krävs. 

Spädbarn, små barn och äldre personer med rörelsehinder eller psykiska 

funktionsnedsättningar är personer där metoden används i stor utsträckning för att 

kompensera för tillfälliga eller långvariga brister i de terapeutiska egenvårdskraven. 

Metoden bör användas tillsammans med eller ersättas med hjälpmetoder baserade på 

stöd och vägledning för att ta tillvara på och upprätthålla patientens egna resurser. Att 

handleda en annan person: Sjuksköterskan stöttar och vägleder patienten i planering 

eller utförande av egenvårdshandlingar. Metoden förutsätter kommunikation och en 

relation mellan sjuksköterska och patient. Patienten behöver vara motiverad och 

förmögen att fatta beslut om och ha förmåga att utföra handlingen. Sjuksköterskans 

handledning kan innebära förslag, råd, rekommendationer, anvisningar, instruktioner 

och tillsyn. Att ge fysiskt och psykologiskt stöd: Sjuksköterskan stöttar patienten i 

dennes strävan att uppnå sina mål. Sjuksköterskan kan uppmuntra och hjälpa till för att 

minska risken att patienten helt misslyckas, gör fel eller för att undvika farliga eller 

obehagliga situationer. Situationer som är nya, obehagliga och smärtsamma kräver stöd 

från sjuksköterskan. Med en blick, beröring eller sin närvaro kan sjuksköterskan ge 

detta stöd och ibland får hen ge fysisk assistans för att patienten exempelvis ska kunna 

genomföra en nödvändig men smärtsam rörelse. Denna metod kombineras ofta med 

hjälpmetoden handledning. Att skapa en miljö som främjar utveckling: Avser den 

fysiska och den psykosociala miljön. Sjuksköterskan ska sträva efter en utvecklande 

miljö som innebär att det finns ömsesidig respekt, tro på, tillit till och accepterande av 

människans möjligheter till utveckling. Att undervisa: Metoden används då patienten 

behöver lära sig nya färdigheter och tillägna sig nya kunskaper för att klara sin 

egenvård. Sjuksköterskan behöver identifiera patientens behov, ta hänsyn till tidigare 

erfarenheter, bakgrund, livsstil, vanor, önskningar och egenvårdsbehov. Alla individer 
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lär sig på olika sätt och undervisningen måste anpassas efter varje person. Det är viktigt 

att det finns ett gemensamt mål, som delas av patient och sjuksköterska, om vad 

patienten behöver lära sig för att kunna hantera sin situation (Jahren Kristoffersen 

2006).  

 

1.6 Problemformulering 

Urinvägsinfektion är den vanligaste infektionen hos den äldre populationen. Hos äldre 

kan UVI vara svårt att identifiera på grund av kognitiva nedsättningar, urogenitala 

sjukdomar och samsjuklighet. Överanvändning av antibiotika ökar risken för 

multiresistenta bakterier och Clostridium difficile. Urinvägsinfektioner bland äldre leder 

till onödigt lidande för patienten och stora ekonomiska kostnader för samhället. Det 

saknas en tydlig sammanställning av vilka omvårdnadsåtgärder som faktiskt används 

samt om de har effekt. Författarnas mål med denna litteraturstudie var att sammanställa 

kunskap om hur uppkomst av urinvägsinfektioner kan förebyggas då förebyggande av 

sjukdom tillhör ett av sjuksköterskans ansvarsområden i arbetet. Detta i syfte att minska 

de negativa effekter som urinvägsinfektioner har, både för den enskilda människan såväl 

som för samhället samt för att främja hälsa och välbefinnande hos den äldre individen. 

 

1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, upplevda effekter samt 

effekter av dessa, för att förebygga uppkomst av urinvägsinfektion hos äldre samt att 

beskriva de inkluderade artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp.  

 

1.8 Frågeställningar 

 

1. Vilka omvårdnadsåtgärder använder sig sjuksköterskan av för att förebygga 

uppkomst av urinvägsinfektion hos äldre? 

 

2.  Vilka upplevda effekter samt effekter hade dessa omvårdnadsåtgärder? 

 

3. Vilken urvalsmetod och undersökningsgrupp har de inkluderade artiklarna? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Studien är en allmän litteraturstudie som ämnar beskriva kunskapsläget inom det 

berörda området (Forsberg & Wengström 2013). I litteraturstudien användes en 

deskriptiv design då syftet var att beskriva (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser och sökord 

I studien användes databaserna PubMed, Cinahl och Scopus då dessa databaser 

innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2013, Polit & Beck 2012). 

För att identifiera sökord användes Svensk MeSH.  

 

 

I PubMed användes MeSH-termerna tillsammans med ordet AND: Urinary Tract Infec-

tion* AND Prevention and control*AND Nurs* AND Aged. Dessa sökord gav få träffar 

och en ny sökning med Urinary tract infection* AND Nurs* AND Aged som sökord 

genomfördes. I Cinahl/Scopus användes Subject headings/MeSH: Urinary tract infec-

tion* AND Nurs* AND Aged. Booleska operatorn AND användes för att smalna av 

sökningen, då sökorden presenteras i kombination varandra (Forsberg & Wengström 

2013). Trunkering användes i samtliga sökningar. Trunkering innebär att ersätta sista 

eller första bokstaven med en asterix då detta täcker in olika varianter i ett begrepp 

(Forsberg & Wengström 2013). Ett exempel på detta är Nurs* då det ger sökresultat på 

bland annat Nursing och Nurses Resultat från databassökning redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Resultat av databassökning  

Databas: Sökord:  Antal träffar: 

 
Antal lästa 

abstract: 
Antal utvalda 

artiklar: 

PubMed Urinary tract infec-

tion*AND Preven-

tion and con-

trol*AND Nurs* 

AND Aged 

27 27  1  

PubMed Urinary tract infec-

tion* AND  Nurs* 

AND Aged 

151  145  5  

Cinahl Urinary tract infec-

tion* AND Nurs* 

157  103  9  
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AND Aged 

Scopus Urinary tract infec-

tion* AND  Nurs* 

AND Aged  

102 73  4  

  

Fetstil = MeSH 

 

* = Trunkering 

Totalt: 437  Totalt: 348  Totalt:19  

Dubbletter: 5  

Artiklar som valts  

till studien 

:14  

 

2.3 Sökstrategi och Urvalskriterier 

I Pubmed gjordes följande begränsningar: Published 10 years, Humans, Aged: 65+ 

years. I Cinahl gjordes följande begränsningar: Linked Full Text, Published Date: 2005-

01-01-2014-12-31, English Language, Peer Reviewed, Aged 65 +. I Scopus 

begränsades sökningen till 10 years, Nursing samt Article. 

 

 

Inklusionskriterier var följande: Artiklar skrivna på svenska eller engelska, tillgängliga 

utan kostnad, peer reviewed, ej äldre än 10 år samt svara på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Artikeln berörde målgruppen äldre; personer över 65 år. Att studien 

hade etiskt tillstånd alternativt etiska överväganden fanns presenterat på ett sådant sätt 

att författarna kunde göra en bedömning om studien uppfyllde etiska riktlinjer. 

Exklusionskriterie var följande: Systematiska litteraturöversikter. 

 

 

En sökning genomfördes med sökorden i valda databaser. Utifrån syfte och 

frågeställningar läste båda författarna titlar samt abstract i de artiklar som 

databassökningen resulterade i. Utifrån den läsningen valdes 46 artiklar ut som 

relevanta för litteraturstudien. Efter bortfall av dubbletter, icke empiriska studier, studier 

som innehöll exklusionskriterie samt artiklar som ej var tillgängliga utan kostnad 

återstod 14 artiklar, dessa användes till litteraturstudiens resultat. Av de 14 artiklarna 

var två med kvalitativ ansats och 12 med kvantitativ ansats. För beskrivning av 

urvalsprocess se flödesschema, Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

2.4 Dataanalys 

Artiklarnas metod och resultat delar lästes grundligt av båda författarna. Efter 

genomläsning av artiklarna sammanställdes artiklarna i en översiktlig tabell enligt; titel, 

författare/årtal, syfte, design, intervention, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och huvudresultat. För att svara på 

frågeställning ett: Vilka omvårdnadsåtgärder använder sig sjuksköterskan av för att 

förebygga uppkomsten av urinvägsinfektion hos äldre?” och två: ”Vilka upplevda 

effekter samt effekter hade  dessa omvårdnadsåtgärder?” valde författarna till 

litteraturstudien att använda sig av deduktiv metod, en metod där en befintlig teori eller 

hypotes testas (Forsberg & Wengström 2013). Då Orems omvårdnadsteori användes i 

analysen lästes denna teori grundligt av båda författarna. Efter detta valde författarna ut 

Orems beskrivning av sjuksköterskans hjälpmetoder, då dessa upplevdes ge svar på 

studiens syfte. De fem hjälpmetoderna var: Att göra något eller handla för en annan 

person, Att handleda en annan person, Att ge fysiskt och psykologiskt stöd, Att skapa en 

• Resultat från sökning: 437 

• Samtliga titlar lästes 

• Bortfall: 89 då dessa hade exklusionskriterier i titeln 

• Återstod: 348 

• Samtliga abstact lästes 

• Bortfall: 305 då de ej svarade på syfte/frågeställningar 

• Återstod: 43 som upplevdes svara på syfte/frågeställningar  

• Dessa lästes utifrån resultat                     

• Bortfall: 29 och av dessa var: 

• Icke empiriska studier/Systematiska litteraturstudier: 12 

• Dubbletter: 5 

• Ej fri full text: 11 

• Exkluderades efter etiskt övervägande: 1  

• Återstod: 14  

• Dessa valdes att ingå i litteraturstudien 
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miljö som främjar utveckling samt Att undervisa. Artiklarna analyserades av båda 

författarna. Enligt Wallengren och Henricson (2013) ser fyra ögon mer än två och 

trovärdigheten ökar därför om båda författarna läser och analyserar artiklarna. 

Författarna använde, med stöd av Polit och Beck (2012), färgkodning för att identifiera, 

urskilja och välja ut resultat för att sedan koppla resultaten till de olika kategorierna; de 

fem hjälpmetoderna enligt Orem. Under processen diskuterade författarna med varandra 

och vägde in olika aspekter för att slutligen komma fram till en tolkning av resultatet 

samt hur det skulle kopplas till hjälpmetoderna. För att göra resultatet mer tydligt för 

läsaren gjordes en induktiv analys där hjälpmetoden Att göra något eller handla för en 

annan person delades in i subkategorierna: God hygien, Specifika åtgärder relaterade 

till kateter, Ökat vätskeintag och Profylaktiska läkemedel och tillskott vilka 

litteraturstudiens författare själva namngav. Detta gjordes med stöd av Polit och Beck 

(2012) som beskriver att analysen i en litteraturstudie innebär att identifiera mönster och 

likheter, men även att upptäcka avvikelser i dessa mönster för att identifiera viktiga 

teman. Därefter sammanställdes tabell 2, som presenterar artiklarna utifrån syfte och 

resultat samt figur 2 som redgör för Orems hjälpmetoder samt subkategorier. Enligt 

Polit och Beck (2012) är att granska studiers metodologiska val ett noga avvägande av 

dess styrkor och svagheter. För att besvara den metodologiska frågeställningen, 

frågeställning tre: ”Vilken urvalsmetod/undersökningsgrupp har de inkluderade 

artiklarna?” lästes, analyserades och sammanställdes metodavsnittet i de valda 

artiklarna i tabell 3 avseende urvalsmetod och undersökningsgrupp.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna tolkade och presenterade i enlighet med Polit och Beck (2012) resultatet så 

objektivt som möjligt utan att värdera resultatet och utan att blanda in författarnas egna 

åsikter. Enligt inklusions- och exklusionskriterier gjorde författarna en bedömning om 

den vetenskapliga artikeln hade god etisk grund. Enligt Polit och Beck (2012) anges inte 

alltid i artiklar att etiska överväganden har betänkts på grund av platsbrist. Ofta anger 

författarna att de granskats och godkänts av en etisk kommitté, det anses då vara 

tillförlitligt att studien uppfyller etiska koder. Författarna till litteraturstudien har inte 

fabricerat eller manipulerat data, verktyg eller processer som påverkar resultatet, ej 

heller plagierat, detta enligt Polit och Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2013). 
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3. RESULTAT 
Resultatet baserades på 14 artiklar varav 12 kvantitativa och två kvalitativa. 

Sammanställning av artiklarna avseende resultat presenteras i löpande text samt i tabell 

2. Resultatets kategorier presenteras i figur 2. I resultatet presenteras vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan använder sig, upplevd effekt samt effekt av dessa. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av de inkluderade artiklarnas syfte och resultat. 

Författare, år, 

land 

Syfte Intervention Resultat 

Bergman J., Schøtt J. 

& Blix HS. 

 

2011, Norge 

Att undersöka vilka 

“agenter” som används 

för att förebygga UVI på 

äldreboenden. Syftet var 

vidare att undersöka 

prevalensen samt 

förskrivningsmönstret för 

dessa ”agenter”. 

 Resultatet visade att 48 % 

använde Metenamine och 

32 % C-vitamin.  

30 % använde Östrogen 

(1/3 vaginalt).  

Tranbär användes av 10 %, 

Trimethoprin av 5 % samt 

Nitrofurantoin som 

användes av 4 %. 

Bianco L., Perrelli E., 

Towle V., Van Ness 

PH. & Juthani-Mehta 

M.  

 

2012, USA 

Att identifiera den 

optimala dosen av 

tranbärskapslar som 

reducerar förekomsten av 

bakterieuri plus pyuri 

över en månads tid. 

Deltagarna erbjöds 3 

kapslar dagligen 

varav 1, 2 eller 3 var 

tranbärskapslar á 36 

mg. Övriga var 

placebo. 

Resultatet visade en 

dosberoende trend mot att 

UVI:er, särskilt de som var 

orsakade av E.coli, 

minskade. Bäst effekt 

uppnåddes med 2 

tranbärskapslar. 
Caljouw M.A., Hout 

W.B., Putter H., 

Achterberg W.P., 

Cools H.J. & 

Gussekloo J.   
 

2014, Holland 

Att undersöka om 

tranbärskapslar 

förebygger UVI på 

LTCF. 

Deltagarna gavs 500 

mg tranbärskapslar 

alternativt placebo 

två gånger per dag 

under ett år. 

Resultatet visade ingen 

skillnad i lågriskgruppen. 

Med kliniskt definierad 

UVI, det vill säga 

miktionsproblem och 

positiv urinsticka, fanns det 

en signifikant skillnad i 

högriskgruppen, där 

incidensen minskade från 

84,8 % till 62.8 %. 
Crouzet J., Bertrand 

X., Venier AG., 

Badoz M., Husson C. 

& Talon D. 

 

2007, Frankrike 

Att undersöka effekten 

av dagliga påminnelser 

från sjuksköterskor till 

läkare om att avlägsna 

onödiga KAD fyra dagar 

efter kateterisering. 

På 4:e dagen med 

KAD påbörjades 

interventionen 

eftersom UVI:er sågs 

öka kraftigt på 5:e & 

6:e dagen. Tre 

månaders 

observation följt av 

tre månader med 

intervention. Under 

interventionen 

påminde 

sjuksköterskor läkare 

om att ta bort 

onödiga katetrar med 

start på dag 4 efter 

kateterisering och 

sedan dagligen 

därefter. 

Resultatet visade att 

varaktigheten av 

kateterisering och 

upprepade kateterbyten var 

associerade med UVI. 

Resultatet visade vidare att 

en enkel åtgärd, 

påminnelser från 

sjuksköterskor till läkare, 

minskade frekvensen av 

UVI:er. 
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Författare, år, 

land 

Syfte Intervention Resultat 

Fink R., Gilmartin H., 

Richard A., Capezuti 

E., Boltz M. & Wald 

H. 

 

2012, Kanada 

Att undersöka 

följsamheten till UVI-

preventiva åtgärder 

relaterat till 

sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder 

inklusive blåskontroll, 

intensivvård och 

övervakning. 

 Resultatet visade att man i 

stor utsträckning följer de 

evidensbaserade 

riktlinjerna men att det 

finns möjligheter till 

förbättring. Vidare visade 

resultatet att på 

sjukhusavdelningarna 

använde 97 % handskar, 89 

% tvättade händerna, 81 % 

upprätthöll en steril barriär, 

73 % använde en ”icke 

röra” teknik, 59 % använde 

KAD med silverlegering 

som preventiva åtgärder för 

att minska UVI. 64 % av 

sjukhusen utbildade även 

nyanställd personal i 

hygien samt kateterisering. 

Handeland M., Grude 

N., Torp T. & 

Slimestad R. 
 

2014, Norge 

Att undersöka frekvensen 

av medicinskt 

behandlade UVI:er före, 

under och efter intag av 

svart aroniajuice. 

Deltagarna i de fyra 

grupperna erbjöds 

svart aroniajuice 

under tre månader 

och sedan placebo i 

tre månader eller 

tvärtom. 

Resultatet visade ingen 

omedelbar reduktion av 

UVI:er eller 

antibiotikabehandlingar. 

Under de efterföljande tre 

månaderna sågs en 

reduktion av 

antibiotikabehandling mot 

UVI och även incidensen 

av UVI:er minskade. 
Horn S.D., Buerhaus 

P., Bergstrom N. & 

Smout R.J. 

 

2005, USA 

Att utforska hur 

sjuksköterskors tid i 

direkt vård av patienter 

påverkade patientens 

hälsa vid längre vistelser 

(två veckor eller längre) 

på vårdhem. 

 Resultatet visade att om 

den tid som sjuksköterskan 

var i direkt vård av 

patienten ökade 

associerades det med färre 

trycksår, färre 

sjukhusvistelser och 

UVI:er, mindre 

viktnedgång, färre patienter 

med KAD och minskad 

förlust av ADL- förmåga. 

Hägglund D., 

Wadensten B., 

Andersson C. & 

Aflarenko M. 

 

2009, Sverige 

Att undersöka om 

tranbärsjuice och 

personalutbildning i 

vårdhygien kunde 

förebygga 

symptomatiska urinvägs-

infektioner hos äldre 

vårdtagare i särskilt 

boende. 

Tre interventions-

grupper och en 

kontrollgrupp Grupp 

1: tranbärsjuice 

Grupp 2: Personal-

utbildning i 

vårdhygien 

Grupp 3: 

tranbärsjuice samt 

personalutbildning i 

vårdhygien. 

300 ml tranbärsjuice 

med 20 % tranbär 

dagligen i samband 

med lunch/middag. 

Kontrollgrupp: ingen 

åtgärd.  

Personal- 

Resultatet i denna studie 

visade ingen statistiskt 

signifikant skillnad för att 

tranbärsjuice och/eller i 

kombination med 

personalutbildning i 

vårdhygien kan förebygga 

symptomatisk UVI bland 

äldre personer. 
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Författare, år, 

land 

Syfte Intervention Resultat 

utbildningen 

genomfördes vid ett 

tillfälle och 

omfattade bland 

annat handhygien, 

smitta och 

smittspridning samt 

rutiner vid 

provtagningar. 

Ling Man ES. & Le 

Low LP. 

 

2010, Kina 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter inom 

omsorgen av icke 

kateteriserade äldre 

bräckliga patienter som 

är drabbade av upprepade 

UVI:er samt vilka 

strategier de har för att 

förebygga och hantera 

problemet. 

 Resultatet visade att 

sjuksköterskorna bedömde 

patientens ”urinstatus” och 

risk för UVI. De 

praktiserade god basal 

hygien, tvättade händer före 

och efter blöjbyte, använde 

rätt torkmetod, ökade 

patientens vätskeintag samt 

erbjöd patienten 

tranbärsdricka. 

Sjuksköterskorna gav även 

information och utbildning 

till patient och anhöriga 

kring dessa åtgärder. 

Att arbeta i team, undervisa 

kollegor, kommunicera och 

samarbeta upplevdes vara 

en viktig aspekt i arbetet. 

Lohfeld L., Loeb M. 

& Brazil K. 

 

2007, Kanada 

Att undersöka 

uppfattningarna, 

angående riktlinjer för att 

hantera UVI:er, bland 

sjuksköterskor och 

administratörer på LTCF. 

 Resultatet visade att 

sjuksköterskorna generellt 

tyckte att riktlinjerna var 

välutvecklade och enkla att 

använda. Administratörerna 

upplevde att de var viktiga 

utbildningsresurser. 

Hindren för att använda 

riktlinjerna var att man till 

en början inte ”köpte 

konceptet” för att det 

innebar mer arbete till 

exempel att ändra 

protokollen för att 

exkludera vissa boende på 

grund av deras 

hälsotillstånd samt 

påtryckningar från läkare 

och/eller familj. 

Omli R., Skotnes LH., 

Mykletun A., Bakke 

AM. & Kuhry E. 

 

2010, Norge 

Att undersöka om PPD 

(pad use per day) är en 

tillförlitlig metod för att 

mäta inkontinensvolym 

hos patienter på 

äldreboenden samt att 

undersöka sambandet 

mellan UVI, vätskeintag 

och antalet byten av 

inkontinensskydd. 

 Resultatet visade att 

använda inkontinensskydd 

(blöja) innebär en ökad risk 

för UVI. 34 % i gruppen 

med inkontinensskydd hade 

haft UVI under året jämfört 

med 11 % i gruppen utan 

inkontinensskydd. 

Resultatet visade vidare att 

inget samband mellan UVI, 

vätskeintag och antalet 
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Författare, år, 

land 

Syfte Intervention Resultat 

byten av inkontinensskydd 

fanns. 

Rummukainen M., 

Jakobsson, A., 

Matsinen M., 

Järvenpää S., Nissinen 

A., Karppi P. & 

Lyytikäinen O. 
 

2012, Finland 

Att minska användningen 

av olämpliga 

antimikrobiella 

läkemedel på LTCF 

boenden för äldre (både i 

behandling för och som 

förebyggande av UVI). 

 Resultatet visade att genom 

nya riktlinjer minskade den 

förebyggande 

användningen av läkemedel 

från 13 % 2005 till 6 % 

2008 på äldreboenden. 

Samt från 11 % till 4,9 % 

på Sjukhusavdelningar. 

Likaså minskade 

användningen av 

antibiotika. 

van Gaal B., 

Schoonhoven L., 

Mintjes J., Borm G., 

Koopmans R. & 

Achterberg T. 

 
2011, Holland 

Att utforska 

förändringsprocessen 

och beskriva effekten på 

den förebyggande vården 

som ges efter att nya 

riktlinjer införts (SAFE 

or SORRY?- 

programmet). 

Implementering av 

riktlinjer som skedde 

genom utbildning. 

Utbildningen, skedde 

i små grupper där 

man fokuserade på 

orsaker, prevention 

och behandling av de 

olika tillbuden. I 

slutet av 

implementeringen 

skedde två 

falldiskussioner på 

avdelningarna á 30 

min. 

På varje avdelning 

utsågs två 

sjuksköterskor som 

ansvariga för 

implementeringen 

och de fick även 

utbildning för detta.  

Avdelningarna fick 

även en CD- rom 

med 

utbildningsmaterial. 

Resultatet visade att trots 

implementering av de nya 

riktlinjerna hade preventiva 

åtgärder dålig följsamhet. 

Exempelvis vid UVI där 

patienterna i riskzonen att 

drabbas inte erhöll 

adekvata preventiva 

åtgärder.  

Yin-Yin Chen., Mei-

Man Chi., Yu-Chih 

Chen., Yu-Jiun Chan., 

Shin-Shang Chou. & 

Fu-Der Wang. 

 

2013, Taiwan 

Att undersöka om ett 

påminnelseschema 

minskar användandet av 

KAD och förekomsten 

av kateterrelaterade 

UVI:er. 

 

Interventionen 

innebar att 

sjuksköterskan i 

samråd med läkaren 

på 7:e dagen utgick 

från ett 

kriteriebaserat 

underlag för att 

utvärderamöjligheten 

att avlägsna KAD. 

Resultatet visade att 

användandet av 

påminnelseschemat ledde 

till en reduktion i 

användning av KAD, 

mediantiden för KAD 

förkortades avsevärt, 

kateterrelaterade UVI:er 

minskade samt att fler 

KAD togs bort på dag 7. 
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* Induktivt sammanställda subkategorier 

 

Figur 2. Resultatet presenteras utifrån Orems fem hjälpmetoder samt subkategorier 

 

  

Orems fem 
hjälpmetoder 

Att göra något eller handla 
för en annan person  

Sjuksköterskan kompenserar för 
brister i de terapeutiska 

egenvårdskraven 

*God hygien  

*Specifika åtgärder relaterade till 
kateter 

*Ökat vätskeintag 

 * Profylaktiska läkemedel och 
tillskott 

Att handleda en 
annan person 

Sjuksköterskan ger 
råd, förslag, 
anvisningar, 

instruktioner och 
tillsyn 

Att ge fysiskt eller 
psykologiskt stöd  

Sjuksköterskan  
stöttar, uppmuntrar 

och hjälper patienten  i 
dennes strävan att 

uppnå sina mål 

Att skapa en miljö 
som främjar 
utveckling 

Ömsesidig respekt, tro 
på, tillit till och 
accepterande av 

människans möjligheter 
till utveckling  

Att undervisa  

Sjuksköterskan 
undervisar patienten 
när denne behöver ny 
kunskap för att klara 

sin egenvård 
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3.1 Att göra något eller handla för en annan person 

Att göra något eller handla för en annan person innebär att sjuksköterskan kompenserar 

för tillfälliga eller långvariga/permanenta brister i de terapeutiska egenvårdskraven 

(Jahren Kristoffersen 2006). 

 

3.1.1 God hygien 

Hygien var något ett flertal studier berörde. Sjuksköterskorna förespråkade vikten av 

god hygien och korrekt torkmetod, att tänka på att inte överföra bakterier från perineum 

till urinröret. Sjuksköterskorna var noggranna med att upprätthålla hygienrutiner då UVI 

ofta uppkommer efter omvårdnad (Lohfelt et al. 2007, Ling Man et al. 2010). Vidare 

menade sjuksköterskorna att det var viktigt att tvätta och desinfektera händerna både 

före och efter byte av inkontinensskydd. Om omvårdnadspersonalen inte tvättade 

händerna förelåg en risk att bakterier smittar från en patient till en annan (Ling Man et 

al. 2010, van Gaal et al. 2011). Sjuksköterskorna i Ling Man et al. (2010) studie 

föredrog att använda kranvatten istället för tvål eller andra lösningar i kombination med 

korrekt torkmetod vid tvätt av underliv. Sjuksköterskorna upplevde även att det var 

viktigt att alla i personalgruppen följde hygienrutiner för att förebygga UVI hos 

patienterna. Lohfeld et al. (2007) fann i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att god 

hygien var den viktigaste åtgärden för att minska incidens av UVI. Omli et al. (2010) 

visade i sin studie att det inte fanns ett samband mellan antal byten av inkontinensskydd 

och UVI. Däremot menade sjuksköterskorna i Lohfelt et al. (2007) studie att patienter 

som använde inkontinensskydd och ”satt i avföring” löpte stor risk för att få E.coli 

bakterier i urinröret. I Omli et al. (2010) studie påvisades ett samband mellan att 

använda inkontinensskydd och förekomst av UVI. Studien visade att bland de patienter 

som använde inkontinensskydd var incidensen för UVI under ett år 41 procent och 

bland de patienter som inte använde inkontinensskydd var incidensen elva procent.  

 

3.1.2 Specifika åtgärder relaterade till kateter 

Fink et al. (2012) undersökte i sin studie vilka metoder som användes för att förebygga 

kateterrelaterad urinvägsinfektion (KAD- UVI) på sjukhus för äldre patienter. Följande 

metoder användes på sjukhusen: KAD- borttagningspåminnelser, handtvätt innan 

kateterisering, använda en steril barriär, använda en antiseptisk lösning eller tvål för 

tvätt av perineum, användning av BladderScan, använda en ”icke röra” teknik samt att 
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använda KAD med silverlegering. Det var främst sjuksköterskan på sjukhusen som var 

ansvarig för att sätta KAD. van Gaal et al. (2011) genomförde en interventionsstudie, 

där skillnader i förekomst av UVI studerades, efter att det implementerats nya riktlinjer. 

Riktlinjerna innebar att tvätta och desinfektera händerna före och efter 

omvårdnadsmoment, en korrekt duration av KAD:en beroende på typ av KAD, en 

fastspänd urinuppsamlingspåse, att ha urinuppsamlingspåsen i en lägre nivå än 

urinblåsan, att tömma urinuppsamlingspåsen regelbundet samt att sjuksköterskan skulle 

använda handskar när hen gjorde detta. En annan åtgärd var att enbart kateterisera 

patienten om det fanns stark indikation för det. Resultatet i studien visade dock att ingen 

av dessa åtgärder ledde till minskad incidens av UVI. Crouzet et al. (2007) visade i sin 

studie att en enkel åtgärd, att sjuksköterskan påminde läkaren om att ta bort katetern på 

den fjärde behandlingsdagen och därefter påminde om åtgärden dagligen, minskade 

incidensen av UVI. Hur länge patienten var kateteriserad spelade en signifikant roll för 

infektionsrisken. Undersökningen ägde rum på fem olika sjukhusavdelningar. 

Frekvensen av sen KAD-UVI, det vill säga när patienten får UVI efter fyra dagars 

KAD, minskade från 10.6 till 1,8 per 100 patienter samt att incidensen av sen KAD-

UVI minskade från 12.3 till 1,8 per 1000 kateterdagar. Yin Yin Chen et al. (2013) 

visade ett liknande resultat i sin studie. Där användes en skriftlig påminnelse som 

krävde att läkaren tog ett beslut om att ta bort katetern eller motivera varför den ska vara 

kvar på den sjunde behandlingsdagen. Detta resulterade i 48 procent reduktion av KAD-

UVI.  

 

3.1.3 Ökat vätskeintag 

Ökat vätskeintag sågs som en åtgärd för att förebygga UVI (Lohfelt et al. 2007, Ling 

Man et al. 2010). Sjuksköterskorna i Ling Man et al. (2010) studie observerade 

patientens urin avseende färg, doft och mängd samt om blåsan var ordentligt tömd i 

syfte att förebygga UVI. Sjuksköterskorna i studien upplevde att den mest effektiva 

metoden för att förebygga återkommande UVI var att ge extra vätska till patienten 

eftersom det upplevdes förlänga förloppet innan patienten insjuknade igen. För de 

patienter som hade sond, gavs extra vätska i denna. Däremot visade Omli et al. (2010) 

studie inget samband mellan ökat vätskeintag och minskad incidens av UVI. 
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3.1.4 Profylaktiska läkemedel och tillskott 

Tranbär som medel för att förebygga UVI sågs i ett flertal studier. I Lohfelt et al. (2007) 

studie gav sjuksköterskorna extra vätska i form av tranbärsjuice till patienterna som 

profylax mot UVI. Att dricka tranbär upplevdes i Ling Man et al. (2010) studie vara en 

effektiv metod för att förebygga återkommande UVI:er. Sjuksköterskorna uppgav att de 

kunde finna bevis för detta både erfarenhetsmässigt samt i journaler. Bianco et al. 

(2012) studie om att identifiera den optimala dosen av tranbärskapslar mot bakterier i 

urinen visade att två stycken tranbärskapslar gav bäst effekt. Administrerades inget 

tranbär hade 50 procent av deltagarna bakterietillväxt i urinen, gavs 1 kapsel tranbär 

fanns bakterietillväxt hos 45,8 procent i undersökningsgruppen, gavs 2 kapslar fanns 

bakterietillväxt hos 42,7 procent och gavs 3 kapslar fanns bakterietillväxt hos 50,7 

procent. Resultatet visade en dosberoende trend mot att UVI:er minskade och särskilt de 

som vara orsakade av E. coli bakterier. Hägglund et al. (2009) genomförde en 

interventionsstudie på fyra äldreboenden och deltagarna delades in i tre 

undersökningsgrupper: Patienter som fick enbart tranbärsjuice, patienter som fick 

tranbärsjuice samt utbildning för personalen i vårdhygien eller enbart utbildning för 

personalen i vårdhygien. I studien sågs ingen signifikant skillnad i någon av grupperna 

vad det gäller att förebygga symtomatiska UVI:er hos äldre personer. Caljouw et al. 

(2014) undersökte i sin interventionsstudie effekten av tranbärskapslar som medel för 

att förebygga UVI. Deltagarna i studien delades in i de två grupperna: ”Hög risk för 

UVI” och ”Låg risk för UVI” utifrån risken att drabbas av UVI. Hos patienter med hög 

risk att drabbas av UVI, patienter med diabetes mellitus, patienter med KAD och 

tidigare UVI inom ett år tillbaka i tiden, sågs en signifikant reduktion av incidensen. I 

interventionsgruppen var incidensen 62.8 procent kontra 84.8 procent i kontrollgruppen. 

I interventionsgruppen ”låg risk för UVI” påvisades ingen signifikant reduktion för 

incidensen av UVI.  

 

 

Handeland et al. (2014) undersökte om svart aroniajuice kunde påverka incidensen av 

UVI. I studien sågs ingen direkt reduktion av incidens av UVI. Efter interventionen med 

svart aroniajuice, som pågick under 3 månader, följde en reduktion för incidens av UVI 

i de två grupperna som deltog. I grupp A minskade incidensen med 55 procent och i 

grupp B med 38 procent. 
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Bergman et al. (2011) undersökte i sin studie vilka profylaktiska agenter som användes 

för att förebygga UVI hos patienter på äldreboenden. 18 procent av de boende använde 

minst en profylaktisk agent. Det framkom i studien att många av agenterna som används 

för att förebygga UVI saknar dokumenterad effekt. Enligt Bergman et al. (2011) och 

Rummakainen et al. (2012) var profylaktiska agenter som användes; Metenamine, 

Trimethoprim, Nitrofurantoin, tranbärsprodukter, östrogen och C-vitamin. Enligt 

Bergman et al. (2011) saknades dokumenterad effekt för C-vitamin men låg grad av 

dokumenterad effekt för tranbär fanns. Vaginalt östrogen hade god dokumenterad effekt 

för återkommande UVI:er.  

 

3.2 Att handleda en annan person 

Sjuksköterskans handledning kan innebära förslag, råd, uppmuntringar, 

rekommendationer, anvisningar, instruktioner och tillsyn (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

För att förebygga UVI:er uppmuntrade sjuksköterskorna de patienter som var kognitivt 

adekvata att dricka mer vatten. Sjuksköterskorna uppmuntrade även anhöriga att köpa 

tranbärsjuice och ge detta till patienten då de upplevde att juicen förebygger UVI:er. 

Om patienten tyckte att juicen var för sur rekommenderade sjuksköterskan att blanda i 

honung (Ling Man et al. 2010). van Gaal et al. (2011) lyfte även fram att en åtgärd som 

sjuksköterskor använde sig av för att förebygga UVI var att handleda och/eller 

uppmuntra till toalettbesök minst en gång var femte timme. 

 

3.3 Att ge fysiskt eller psykologiskt stöd 

Sjuksköterskan stöttar patienten i dennes strävan att uppnå sina mål. Sjuksköterskan kan 

uppmuntra och hjälpa till för att minska risken att patienten gör fel, misslyckas eller för 

att undvika farliga eller obehagliga situationer (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

Horn et al. (2005) genomförde en retrospektiv studie som visade att en tydlig länk 

mellan personaltäthet och avvikelser på sjukhus. Om sjuksköterskan spenderade 30-40 

minuter i direkt vård av patienterna, minskade incidensen av UVI. Ökad tid i direkt vård 

var även relaterat till minskat antal kateteriseringar, vilket kan ses vara en bidragande 

faktor till varför incidensen av UVI minskade. Sjuksköterskorna i Ling Man et al. 

(2010) studie lyfte vikten av att vara fysiskt närvarande hos patienter som har svårt att 
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uttrycka sig, att spendera mer tid hos dessa patienter hjälpte dem att upptäcka 

förändringar i patienternas tillstånd. 

 

3.4 Att skapa en miljö som främjar utveckling  

Metoden fokuserar på den fysiska och den psykosociala miljön. Sjuksköterskan ska 

sträva efter en utvecklande miljö som innebär att det finns ömsesidig respekt, tro på, 

tillit till och accepterande av människans möjligheter till utveckling (Jahren 

Kristoffersen 2006). 

 

Sjuksköterskorna i Ling Man et al. (2010) studie var noggranna med att upprätthålla 

infektionsförebyggande principer. De menade även att arbeta i team med olika 

yrkesgrupper, där sjuksköterskan sågs som ledare och som koordinator över vården av 

patienten, gav en god kvalitét på vården. Ett hot mot detta var bristande bemanning. 

Enligt sjuksköterskorna var deras mål att förebygga UVI:er, snarare än att behandla 

dem. I samma studie lyfte sjuksköterskorna fram att de upplevde att genom utökad 

utbildning blir sjuksköterskorna mer kompetenta i hanterandet av UVI:er. Även Lohfelt 

et al. studie (2007) visade att sjuksköterskorna upplevde att utbildning i 

personalgruppen kan reducera incidensen av UVI. En studie av Hägglund et al. (2009) 

visade dock att utbildning av omvårdnadspersonalen i vårdhygien inte gav någon 

reduktion av UVI incidens. En av sjuksköterskorna i Lohfelt et al. (2007) studie 

upplevde att UVI inte var ett stort problem då patienten är symtomfri. Övriga 

sjuksköterskor i studien menade dock att det är ett viktigt ämne då ett stort antal 

patienter påverkas negativt av UVI. De menade att UVI kan leda till allvarliga 

sjukdomstillstånd och är tidskrävande att diagnostisera och behandla. 

 

3.5 Att undervisa 

Metoden används då patienten behöver lära sig nya färdigheter och tillägna sig nya 

kunskaper för att klara sin egenvård (Jahren Kristoffersen 2006). 

 

Sjuksköterskorna hade en undervisande roll och gav information, utbildning och 

praktiska råd till de kognitivt adekvata patienterna och deras familjer för att minska 

risken att patienten drabbas av UVI. De undervisades i korrekt torkmetod och råddes att 

upprätthålla en god personlig hygien (Ling Man et al. 2010, Lohfelt et al. 2007). 
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Sjuksköterskorna i Lohfelt et al. (2007) studie upplevde att utbildning av patienter och 

anhöriga kan reducera incidensen för att de äldre drabbas av UVI. 

 

3.6 Resultat av metodologisk frågeställning 

Resultatet baserades på 14 artiklar varav 12 kvantitativa och två kvalitativa. 

Sammanställning av artiklarna avseende urvalsmetod samt undersökningsgrupp 

presenteras i löpande text samt i tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av de inkluderade artiklarnas urvalsmetod och 

undersökningsgrupp 

Författare, år och 

land 

Titel Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

Bergman J., Schøtt J. 

& Blix HS. 

 

2011, Norge 

Prevention of urinary 

tract infections in nurs-

ing homes: lack of evi-

dence-based prescrip-

tion. 

Klusterurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

 

Kluster var äldreboenden. 

Nationella nätverket för 

farmaceutkonsulter har 

rekryterat deltagande 

äldreboenden.   

 

Ink: Boende som bor på ett 

äldreboende där de 

använder sig av 

profylaktiska läkemedel 

mot UVI. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 1473. 

Kön: 81 % kvinnor. 

Ålder: 61 % var 80 år eller 

äldre. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Bianco L., Perrelli 

E., Towle V., Van Ness 

PH. & Juthani-Mehta 

M. 

 

2012, USA 

Pilot Randomized Con-

trolled Dosing Study of 

Cranberry Capsules for 

Reduction of Bacteriu-

ria Plus Pyuria in Fe-

male Nursing Home 

Residents. 

 

Klusterurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Kluster var äldreboenden.  

 

Inom klustren genomfördes 

sedan ett stratifierat urval 

utifrån förekomst av 

bakterieuri eller ej vid 

studiens start. Inom strata 

randomiserades deltagarna 

till interventions- och 

kontrollgrupp. 

Ink: Kvinnor, tidigare UVI, 

≥65 år, bo på äldreboende, 

engelsktalande. 

Exkl: Total inkontinens, 

Warfarinbehandling, <4 

veckors boende på 

äldreboende, kateter, 

döende, 

antibiotikabehandling, 

njursten, dialys, behandling 

med tranbär, allergi mot 

tranbär. 

Antal: 80.  

Kön: Kvinnor. 

Ålder: Medelålder 89,2 år. 

Bortfall: 10. 

Caljouw M.A., Hout 

W.B., Putter H., 

Achterberg W.P., 

Cools H. J & 

Gussekloo J.   
 

2014, Holland 

Effectiveness of Cran-

berry Capsules to Pre-

vent Urinary Tract In-

fections in Vulnerable 

Older Persons: A Dou-

ble-Blind Randomized 

Placebo-Controlled 

Trial in Long-Term 

Care. 

Klusterurval.  Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

 

Kluster var äldreboenden 

Stratifierat urval baserat på 

risken att drabbas av UVI- 

hög eller låg risk. Hög risk: 

Diabetes, KAD, minst 1 

Ink: 65 år och äldre. 

Exkl: Förväntad livstid 

mindre än 1 månad. De som 

äter läkemedel med 

Coumarin (ex Warfarin), då 

det är kontraindicerat med 

tranbär. 

Antal: 928. 

Kön: 703 var kvinnor och 

225 var män. 

Ålder: medelålder 84 år. 
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Författare, år och 

land 

Titel Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

UVI föregående år.  

Inom dessa två strata 

randomiserades patienterna 

till tranbärs- eller 

placebogrupp. Block-

randomisering användes 

med 6 deltagare i varje 

block. 

Bortfall: 331. Majoriteten 

av dessa avled. 

Crouzet J., Bertrand 

X., Venier AG., Badoz 

M., Husson C. & Talon 

D. 

 

2007, Frankrike 

Control of the duration 

of urinary catheteriza-

tion: impact on catheter-

associated urinary tract 

infection 

 

Konsekutivt urval.  Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

 

Studien genomfördes på 

fem kirurgavdelningar med 

högt antal kateteriserade 

patienter, på ett sjukhus i 

Frankrike. 

Ink: Alla intagna patienter 

på avdelningarna med 

KAD. 

Exkl: Patienter med 

kvarliggande KAD. 

Antal: 234. 

Kön: Kvinnor 49,6 %. 

Ålder: Medelålder 72.7 år. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Fink R., Gilmartin H., 

Richard A., Capezuti 

E., Boltz M. & Wald 

H. 

 

2012, Kanada 

Indwelling urinary cath-

eter management and 

catheter-associated 

urinary tract infection 

prevention practices in 

Nurses Improving Care 

for Healthsystem Elders 

hospitals 

 

Klusterurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Kluster var NICHE 

medlemmar. 

 

NICHE-koordinatorerna på 

255 sjukhus i Kanada blev 

inbjudna att delta i studien.  

 

NICHE= National program 

of the 

Hartford Institute for Geri-

atric Nursing.  

 

Koordinatorerna samlade in 

data från de som arbetade 

på sjukhusen, inte bara från 

sjuksköterskor utan även 

från de som arbetade med 

infektionsprevention, 

information, utbildning & 

inköp. 

Ink: Medlemmar i NICHE. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 75 sjukhus.  

Kön: Redovisas ej. 

Ålder: Redovisas ej. 

Bortfall: 66 %. 

Handeland M., Grude 

N., Torp T. 

& Slimestad R. 

 

2014, Norge 

Black chokeberry juice 

(aronia melanocarpa) 

reduces incidences of 

urinary tract infection 

among nursing home 

residents in the long 

term—a pilot study 

Klusterurval.  Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Klustret var äldreboenden. 

 

6 äldreboenden blev 

utvalda. På dessa fick de 

äldre själva välja om de 

ville ha drycken då de 

erbjöds den på samma sätt 

som annan dryck. 

Ink: Redovisas ej. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 236.  

Kön: 160 Kvinnor och 76 

män.  

Ålder: Medelålder 85 år. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Horn S.D., Buerhaus 

P., Bergstrom N. & 

Smout R. J. 

 

2005, USA 

Time and outcomes of 

long-stay nursing home 

residents rn staffing 

Klusterurval.  Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Kluster var LTCF- boenden. 

 

En retrospektiv studie där 

journalanteckningar på 82 

Ink: ≥18 år, ≥14 dagars 

vistelse, risk att utveckla 

trycksår, har trycksår (i 

denna studie hade ingen 

patient trycksår vid start). 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 1376. 

Kön: 75,3% kvinnor. 

Ålder: Medelålder 81,6 år. 
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Författare, år och 

land 

Titel Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

LTCF- boenden 

undersöktes. 

Bortfall: Redovisas ej. 

 

 

 
Hägglund D., 

Wadensten B., 

Andersson C. & 

Aflarenko M. 

 

2009, Sverige 

Effekten av 

tranbärsjuice och 

personalutbildning i 

vårdhygien för att 

förebygga 

urinvägsinfektioner 

inom särskilt boende 

Klusterurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare. 

Klustret var äldreboenden. 

4 äldreboenden i 

Mellansverige valdes ut. 

 

Demensboenden & korttids 

exkluderades.  

 

Randomiserat urval till 

intervention/kontrollgrupper 

Ink: Redovisas ej. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 257. 

Kön: Kvinnor 174 och män 

83. 

Ålder: Medelålder 85 år. 

Bortfall: Totalt 40 och man 

kompenserade för detta 

genom att ta med 

nyinflyttade personer i 

studien. 

Lohfeld L., Loeb M. & 

Brazil K.. 

 

2007, Kanada 

Evidence-Based Clini-

cal Pathways To Man-

age Urinary Tract Infec-

tions in Long-Term 

Care Facilities: A 

Qualitative Case Study 

Describing Administra-

tor and Nursing Staff 

Views 

Ändamålsurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

 

Sjuksköterskor och 

administratörer från 8 olika 

LTCF intervjuades. 

Ink: Redovisas ej. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 81. 

Kön: Redovisas ej. 

Ålder: Redovisas ej. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Ling Man ES. & Le 

Low LP. 

 

2010, Kina 

Nurses’ experiences of 

caring for non-

catheterised older in-

firmed patients: a de-

scriptive study of what 

nurses actually do? 

 

Ändamålsurval. 
Artikelförfattarna beskriver 

denna urvalsmetod.  

Icke randomiserat.  

 

Författaren bjöd personligen 

in sjuksköterskorna och 

frågade dem om de ville 

delta i studien. 14 av 28 

deltagare valdes ut, för 

största spridning av 

erfarenhet. 

Sjuksköterskornas 

erfarenhet i yrket varierade 

mellan 4 - 30 år. 

 

De valde att ha med både 

legitimerade sjuksköterskor 

och ”enrolled nurses” som 

arbetade på en enhet med 4 

avdelningar. ”Enrolled 

nurses” arbetar med 

patienterna på ett liknande 

sätt som de legitimerade 

sjuksköterskorna. 

Patienterna de behandlade 

var svårt sjuka och kognitivt 

nedsatta med en medelålder 

på 77 år. 

 

Ink: Redovisas ej. 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal: 4 leg.ssk samt 

”enrolled” ssk. 

Kön: Redovisas ej. 

Ålder: Medelålder 33 år. 

Bortfall: Redovisas ej. 

Omli R., Skotnes 

LH., Mykletun 

A., Bakke AM. & 

Kuhry E. 

 

2010, Norge 

Pad per day usage, 

urinary incontinence 

and urinary tract infec-

tions in nursing home 

residents. 

 

Klusterurval. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Kluster var äldreboenden. 

 

6 olika äldreboenden ingick 

i studien. Det beskrivs ej 

närmare hur eller varför 

Ink: 65 år och äldre. 

Exkl: Patienter med KAD, 

döende patienter samt de 

som behandlades med 

antibiotika. 

Antal: 153. 

Kön: 105 kvinnor och 48 

män. 

Ålder: Medelålder män 81 

år och kvinnor 85 år. 
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Författare, år och 

land 

Titel Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

dessa valdes ut. Bortfall: Från studiens 

början till uppföljning avled 

14 män och 21 kvinnor. 

Bortfall redovisas ej 

närmare. 

 

Rummukainen 

ML., Jakobsson 

A., Matsinen 

M., Järvenpää 

S., Nissinen A., Karppi 

P. & Lyytikäinen O. 

 

2012, Finland 

Reduction in inappro-

priate prevention 

of urinary tract infec-

tions in long-term care 

facilities. 

 

Klusterurval, 

totalundersökning. Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Kluster var 

sjukhusavdelningar för 

äldre samt äldreboenden. 

 

Ett team som bestod av 

geriatriker, infektions- 

sjuksköterska och en 

infektions-”konsult” som 

genomförde 

undersökningen. De besökte 

alla sjukhus-avdelningar 

samt boenden för äldre 

personer i Finlands centrala 

hälsovårdsdistrikt. 25 

sjukhusavdelningar och 39 

äldreboenden 

(demensboende inräknat). 

Ink: Redovisas ej (boende i 

distriktet). 

Exkl: Redovisas ej. 

Antal:1121 på 

äldreboenden. 1100 på 

sjukhus. 

Kön: Äldreboenden: 71 % 

kvinnor. 

Sjukhus: 66 % kvinnor.  

Ålder: På äldreboenden var 

98 % över 65 år. På sjukhus 

var 91 % över 65 år. 

Bortfall: Antal deltagare 

uppges vid start. Efter detta 

anges de olika 

avdelningarna som n. 

Därför finns det inte bortfall 

uppgett då samtliga 

avdelningar var med under 

hela studien. 

van Gaal B., 

Schoonhoven L., 

Mintjes J., Borm G., 

Koopmans R. & 

Achterberg T. 

 

2011, Holland 

Safe or Sorry? Pro-

gramme. Part II: Effect 

in preventive care. 

 

Klusterurval. 

Artikelförfattarna beskriver 

urvalsmetod. 

Kluster var äldreboende och 

sjukhus. 

 

Äldreboenden och sjukhus 

med två eller fyra 

avdelningar blev tillfrågade 

om att ingå. Utifrån detta 

gjordes ett stratifierat urval, 

uppdelat i 10 sjukhus och 

10 äldreboende. Dessa 

randomiserades i kontroll- 

och interventions-grupp. 

Ink: Över 18 år, som var 

inlagd på någon av de 

deltagande avdelningarna. 

Patienter som förväntas 

ligga inne minst 5 dagar.  

Exkl: Patient som redan 

hade trycksår, haft UVI 

inom de tre senaste 

veckorna. 

Antal: Sjukhus, IG: 346. 

KG: 341. Uppföljning IG: 

1081. KG: 1120.  

Nursing home, IG: 114. 

KG: 127. 

Uppföljning, IG: 196. KG: 

196.  

Kön: Sjukhus: 53,2-59,8 % 

Kvinnor i samtliga grupper. 

Nursing home: IG: 61,4% 

KG: 66 % kvinnor. 

Uppföljning: IG: 66,8 % 

KG: 64,3 % kvinnor. 

Ålder: Medelålder sjukhus: 

IG: 66 år KG: 64 år. 

Uppföljning, IG: 66 år, KG: 

67. 

Nursing home: IG: 78 år 

KG: 78 år. Uppföljning IG: 

80 år, KG: 79 år.  
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Författare, år och 

land 

Titel Urvalsmetod Undersökningsgrupp 

Bortfall: Redovisas ej. 
Yin-Yin Chen., Mei-

Man Chi., Yu-Chih 

Chen., Yu-Jiun 

Chan., Shin-Shang 

Chou. & Fu-Der Wang. 

 

2013, Taiwan 

Using a criteria-based 

reminder to reduce use 

of indwelling urinary 

catheters and decrease 

urinary tract infections. 

Konsekutivt urval.  Denna 

urvalsmetod anges ej av 

artikelförfattarna, utan 

tolkades av 

litteraturstudiens författare.  

Studien genomfördes på två 

respiratoriska intensivvårds-

avdelningar. 

Datoriserat randomiserat 

urval bestämde om patienten 

skulle tillhöra interventions- 

eller kontrollgruppen. 

Varken sjuksköterskorna 

eller läkarna kände till 

vilken grupp patienten 

tillhörde. 

Ink: Vuxen, KAD i mer än 

två dagar. 

Exkl: KAD i mindre än två 

dagar samt patienter som 

inte skulle vara kvar på 

avdelningen. 

Antal: 278. 

Kön: Män 207 och kvinnor 

71. 

Ålder: Medelålder KG: 77 

år, IG: 78 år. 

Bortfall: 231. 

 

3.7 Urvalsmetod 

Av 14 artiklar var 12 artiklar av kvantitativ ansats. Tio av dessa hade kluster som 

urvalsmetod (Bergman et al. 2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Fink et al. 

2012, Handeland et al. 2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, Omli et al. 2010, 

Rummukainen et al. 2012, van Gaal et al. 2011). Två av de 12 kvalitativa artiklarna 

hade ett konsekutivt urval (Crouzet et al. 2007, Yin Yin Chen et al. 2013). De två 

kvalitativa artiklarna hade ett ändamålsurval (Ling Man et al. 2010, Lohfeld et al. 

2007). 

 

 

Sju av studierna var interventioner (Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Crouzet et 

al. 2007, Handeland et al. 2014, Hägglund et al. 2009, van Gaal et al. 2011, Yin Yin 

Chen et al. 2013). I tre av dessa studier användes ett stratifierat urval där patienterna 

randomiserades i strata till interventions- och kontrollgrupp (Bianco et al. 2012, 

Caljouw et al. 2014, van Gaal et al. 2011). Två studier hade ett randomiserat urval till 

interventions- och kontrollgrupp (Hägglund et al. 2009, Yin Yin Chen et al. 2013). 

 

 

Ling Man et al. (2010) och van Gaal et al. (2011) studier är de enda där urvalet anges 

ordagrant, ändamålsurval samt klusterurval, i övriga artiklar har författarna till denna 

litteraturstudie gjort bedömningen av vilken primär urvalsmetod som använts utifrån 
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hur den beskrivits i artikeln. Sex studier hade äldreboenden som kluster (Bergman et al. 

2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Handeland 2014, Hägglund et al. 2009, 

Omli et al. 2010). Sjukhus som kluster användes i en studie (Fink et al. 2012). 

Rummukainen et al. (2012) och van Gaal et al. (2011) hade både sjukhus och 

äldreboende som kluster. Horn et al. (2005) hade LTCF som kluster. I studierna med 

konsekutivt urval genomfördes båda studier på sjukhus (Crouzet et al. 2007, Yin Yin 

Chen et al. 2013). Av det ändamålsenliga urvalet var Lohfeld et al. (2007) på LTCF och 

Ling Man et al. (2010) på sjukhus. 

 

3.8 Undersökningsgrupp 

Antal deltagare: Antalet patienter som deltagit varierade från 80- 3521 i de kvantitativa 

studierna (Bergman et al. 2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Crouzet et al. 

2007, Fink et al. 2012, Handeland et al. 2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, 

Omli et al. 2010, Rummukainen 2012, van Gaal et al. 2011, Yin Yin Chen et al. 2013). 

I de kvalitativa studierna varierade urvalet från 14- 81 deltagare (Ling Man et al. 2010, 

Lohfeld et al. 2007) 

 

Ålder: Åldern på patienterna som medverkat i de kvantitativa studierna varierade från 

19 till 104 år men medelåldern redovisas i elva studier som över 65 år (Bergman et al. 

2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Crouzet et al. 2007, Handeland et al. 

2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, Ling Man et al. 2010, Omli et al. 2010, 

Rummukainen 2012, Yin Yin Chen et al. 2013). Vid uppföljningen i van Gaal et al. 

(2011) studie har patienterna i kontrollgruppen på sjukhus en medelålder på 64 år. Ling 

Man et al. (2010) har intervjuat sjuksköterskor i sin studie och medelåldern bland dessa 

var 33 år. Medelåldern i samma studie för patienterna som sjuksköterskorna vårdade var 

77 år. I Fink et al. (2012) och Lohfeld et al. (2007) studier redovisas ej ålder. 

 

Kön: Majoriteten av deltagarna i studierna var kvinnor (Bergman et al. 2011, Bianco et 

al. 2012, Caljouw et al. 2014, Crouzet et al. 2007, Fink et al. 2012, Handeland et al. 

2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, Omli et al. 2010, Rummukainen 2012, 

van Gaal et al. 2011). Lohfeld et al. (2007), Ling Man et al. (2010) och Fink et al 

(2012) redovisar ej kön. I Yin Yin Chen et al. (2013) deltog fler män än kvinnor, 207 

män och 71 kvinnor. 
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Bortfall: Bortfallet redovisas i sju studier (Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Fink 

et al. 2012, Hägglund et al. 2009, Omli et al. 2010, Rummukainen et al. 2012, Yin Yin 

Chen et al. 2013). Bortfallet berodde till största delen på att patienterna avled.  

 

 

4. DISKUSSION 
 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskorna använde sig av ett flertal olika omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

UVI. När sjuksköterskorna gjorde något eller handlade för en annan person var god 

hygien viktigt hos sjuksköterskor och patienter. Andra omvårdnadsåtgärder var att 

undvika samt förkorta tid med KAD, öka vätskeintaget hos patienter och ge 

profylaktiska läkemedel och tillskott. Effekterna av omvårdnadsåtgärderna visade ej ett 

entydigt resultat. Den enda omvårdnadsåtgärden som gav tydlig effekt var att förkorta 

kateteriseringstiden. Sjuksköterskorna handledde samt undervisade patienter och 

anhöriga i rätt torkmetod och uppmuntrade till ett ökat vätskeintag, detta upplevde de 

gav god effekt. Om sjuksköterskan gav fysisk och psykologiskt stöd i form av närvaro 

reducerades incidens av UVI. I kategorin ”Att skapa en miljö som främjar utveckling” 

lyftes att utbildning av personal samt teamarbete med sjuksköterskan som ledare var 

viktiga faktorer i det förebyggande arbetet mot UVI. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Att göra något eller handla för en annan är den vanligaste åtgärden inom vården då 

patienternas egenvårdsresurser brister. Orems omvårdnadsteori fokuserar på handling 

direkt kopplat till patienten (Jahren Kristoffersen 2006). Författarna till litteraturstudien 

ser dessa handlingar ur två perspektiv: de handlingar som har en direkt koppling till 

patienten, som innebär ett möte mellan sjuksköterska och patient, samt de handlingar 

som sker för att förbereda den direkta handlingen till exempel att välja en KAD med 

silverlegering eller att upprätthålla god handhygien. Basala hygienrutiner är något som 

används inom vården då kontaktsmitta via händer är den vanligaste orsaken till 

sjukdom. Trots att metoden är evidensbaserad finns svårigheter med följsamheten 

(Svensk förening för vårdhygien 2012). Ling Man et al. (2010), Lohfelt et al. (2007), 

och van Gaal et al. (2011) belyser god handhygien som en viktig åtgärd för att 

förebygga UVI. Sjuksköterskorna i Lohfelt et al. (2007) studie upplevde att det var 
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viktigt att alla följde samma rutiner och att basala hygienrutiner var den viktigaste 

åtgärden för att förebygga UVI.  Hägglund et al. (2009) studie visade dock att 

utbildning av personalen i vårdhygien inte gav någon effekt på incidensen av UVI. van 

Gaal et al. (2011) såg ett liknande resultat då att arbeta efter riktlinjer för att förebygga 

UVI inte hade effekt på den undersökta gruppen. Artikelförfattarna kommer i sin 

konklusion fram till att riktlinjerna hade dålig följsamhet. Författarna till 

litteraturstudien anser att detta kan vara en förklaring till den obefintliga effekten av att 

arbeta enligt riktlinjerna. Sving (2014) har gjort en avhandling om förebyggande vård 

mot trycksår på sjukhus. Sving fann att de förebyggande åtgärderna inte var ordentligt 

implementerade och trots att sjuksköterskan ökade sin kunskap samt att det 

trycksårsförebyggande arbetet förbättrades minskade inte prevalensen av trycksår. 

Enligt författarna till litteraturstudien finns det ett behov av att se resultat i 

omvårdnaden för att motivera till omvårdnadsåtgärder. Om det förebyggande arbetet 

inte har någon effekt, finns risken att detta förbises, då omvårdnadsåtgärder ofta måste 

prioriteras framför andra göromål för att bli genomförda. En studie som undersökte 

sjuksköterskors motivation i arbetet visade att det fanns ett samband mellan inre 

motivation och upplevd meningsfullhet i arbetet, upplevd känsla av ansvar för resultat i 

arbetet samt sjuksköterskornas vetskap om resultat i arbetet (Toode et al. 2014). För att 

nyvunnen kunskap ska integreras i sjuksköterskan som person måste den vara 

meningsfull och användbar i det kliniska arbetet (Jahren Kristoffersen, 2005). Enligt 

Manz & Wentz (2005) finns det inga definitiva bevis på att ett högre vätskeintag 

minskar risken för UVI. Enligt Läkemedelsverket (2007) saknas evidens för att lågt 

vätskeintag har ett samband med UVI och Omli et al. (2010) kunde inte påvisa att ett 

ökat vätskeintag hade effekt mot UVI. Författarna till litteraturstudien menar att ett ökat 

vätskeintag, trots att det saknar evidens, är en konkret omvårdnadsåtgärd. Om 

sjuksköterskan kopplar illaluktande urin till en begynnande UVI, späder ut urinen med 

vätska och ser att det faktiskt blir skillnad, ger detta sjuksköterskan bekräftelse på att 

hen gör rätt. Sjuksköterskan upplever resultat i arbetet och finner således motivation till 

handlingen. Ett ökat vätskeintag är också ett råd som kan ges, via handledning eller 

undervisning, till patienter och familj. Det kan alltså användas på olika sätt och är en 

enkel åtgärd till en mycket låg kostnad och i de flesta fall helt utan biverkningar. Detta 

kan vara förklaringen till varför åtgärden används trots oklar evidens. Sjuksköterskorna 

i Ling Man et al. (2010) studie uttryckte besvikelse över bristen på evidens för de 

metoder som användes på arbetsplatsen. Enligt författarna till litteraturstudien finns det 
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alltså en medvetenhet, hos sjuksköterskorna, om att vissa metoder som används för att 

förebygga UVI saknar evidens. 

 

 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) 

bör sjuksköterskan inneha förmågan att undervisa sina medarbetare, vara en ledare för 

omvårdnadsarbetet och utforma detta efter bästa tillgängliga kunskap. Sjuksköterskans 

roll som undervisare är också något som Ling Man et al. (2010) och Lohfelt et al. 

(2007) lyfter i sina studier. Sjuksköterskorna i Ling Man et al. (2010) studie upplevde 

att arbeta i team och adekvat utbildning var viktiga faktorer i arbetet. De såg vikten av 

att undersköterskorna hade rätt utbildning då det ofta var dessa som var sjuksköterskans 

”ögon och öron” i det patientnära arbetet. Undersköterskorna rapporterade även 

avvikelser och det krävs utbildning för att kunna upptäcka förändringar hos patienten. 

Detta lägger även Sving (2014) tyngd på i sin avhandling, att en nyckelfaktor för att öka 

kvalitén på det förebyggande arbetet var god kommunikation mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor men även ledningen.  

 

 

Fuglestad (1999) beskriver att kunskap kan vara i sättet att handla, det finns ingen 

skillnad mellan teori och praktik, kunskapen finns i handlingen. För att denna typ av 

kunskap ska bestå, måste också verksamheten vara en pågående process så att 

kunskapen lever vidare i handlingarna. Lång yrkeserfarenhet betyder automatiskt inte 

mer korrekta handlingar utan det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt, att se 

patienten, att reflektera och att ständigt vara på väg mot ett bättre sätt att handla. Enligt 

författarna till litteraturstudien är förståelse en grund för kritiskt tänkande. 

Sjuksköterskor har med sin teoretiska skolning en mycket viktig roll att fylla och för att 

sjuksköterskorna ska ha möjlighet att avsätta tid för reflektion måste även ledningen 

stödja förbättringsarbetet. Enligt Sandberg och Targama (2008) är grunden för 

kompetens och lärande i arbetet människans förståelse för själva arbetet. Förståelsen för 

arbetsuppgifterna styr vad individen anser är viktigt och mindre viktigt, det styr även 

vad individen uppmärksammar i arbetet. Förståelsen styr också vilken kompetens som 

individen använder i arbetet. Förståelse är något som förvärvas genom reflektion. Enligt 

Jahren Kristoffersen (2005) gör reflektion att sjuksköterskan utvecklar sin praktiska 

yrkesteori och ökar sin medvetenhet om tanken bakom handlingarna som utförs i 
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arbetet. Vidare menar Jahren Kristoffersen och Jensen (2005) att om alla delaktiga i 

omvårdnadsarbetet bedömer patientens situation tillsammans och arbetar mot samma 

mål samt har en gemensam förståelse för patientens situation kan bättre resultat uppnås. 

En sjuksköterska i Lohfelt et al. studie upplevde att UVI:er endast är ett problem då det 

ger symtom. Enligt författarna till litteraturstudien är en förutsättning för förebyggande 

arbete att sjuksköterskan förstår problematiken kring UVI och vikten av att förebygga 

detta. Förståelsen styr sjuksköterskans handlingar, saknas förståelse kommer 

sjuksköterskan inte att arbeta förebyggande. 

Crouzet et al. (2007) och Yin Yin Chen et al. (2013) visade i sina studier att ett aktivt 

ställningstagande, om patienten skulle fortsätta vara kateteriserad eller inte, minskade 

incidensen av UVI. Enligt litteraturstudiens författare är detta en enkel och mycket 

kostnadseffektiv åtgärd. En positiv bieffekt skulle även vara att ökad medvetenhet kring 

problematiken i slutändan leder till minskad användningen av KAD. van Gaal et al. 

(2011) lyfte att KAD enbart ska sättas när det är starkt indicerat. Detta är också i linje 

med svenska riktlinjer (Sveriges Kommuner och Landsting 2011). Socialstyrelsen 

(2006) problematiserar det höga antalet onödiga insättningar av KAD samt att de får 

sitta för lång tid. Omkring 90 procent av alla UVI:er på sjukhus orsakas av KAD och för 

varje dag som en patient är kateteriserad ökar risken att drabbas av UVI med tio 

procent. Med detta som bakgrund menar författarna till litteraturstudien att resultatet i 

Crouzet et al. (2007) och Yin Yin Chen et al. (2013) är mycket tillförlitligt och relevant 

att arbeta utifrån. Ytterligare en studie som fann samband med kateteriseringar var Horn 

et al. (2005), där 30-40 minuter ”direkt vårdtid” per dag från sjuksköterska till patient, 

reducerade antalet KAD som användes samt bidrog till en reduktion av antalet UVI:er. 

Minskat antal kateteriseringar kan enligt artikelförfattarna vara en bidragande orsak till 

reduktionen av UVI. Enligt författarna till litteraturstudien är inte tid som ensam faktor 

en infektionsförebyggande åtgärd, utan det är vad som görs under den tiden som spelar 

roll. Om personaltätheten är högre möjliggörs utökad tid i det patientnära arbetet och 

detta kan bland annat leda till ökad frekvens av toalettbesök med möjlighet för patienten 

att tömma blåsan ordentligt och även möjlighet för sjuksköterskan att göra en adekvat 

bedömning om KAD behövs eller inte. Enligt Jahren Kristoffersen (2005) utbildas 

sjuksköterskan efter teoretisk kunskap inom omvårdnad, såväl som inom andra ämnen, 

såsom historia, filosofi, pedagogik och medicin. Samtliga inriktningar behandlar de 

fenomen som sjuksköterskan möter och fungerar därför som grund för förståelse och 

handling i omvårdnadssituationer. Sjuksköterskan har även en helhetssyn på patienten 
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och fungerar som en ledare för omvårdnadsarbetet. Med sin breda utbildning innehar 

hen kompetens för att utforma omvårdnaden på bästa sätt för varje patient. Har 

sjuksköterskan mer tid i det patientnära arbetet kan hens kunskap användas till fullo och 

väl avvägda beslut som gynnar patientens utveckling kan fattas. Nicolle (2014) skriver 

att undvika KAD är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga UVI och 

litteraturstudiens författare drar därför slutsatsen att om sjuksköterskan har mer tid med 

patienterna förebyggs fler UVI:er eftersom sjuksköterskan kan använda hela sin 

kompetens. 

 

Orem syftade till den fysiska och psykosociala miljön i hjälpmetoden ”att skapa en 

miljö som främjar utveckling”. Att sjuksköterskan ska sträva efter en utvecklande miljö 

som innebär att det finns ömsesidig respekt, tro på, tillit till och accepterande av 

människans möjligheter till utveckling (Jahren Kristoffersen 2006). Författarna till 

litteraturstudien har gjort tolkningen att omvårdnadspersonalens uppfattningar, attityder 

och åsikter påverkar den miljö som patienten befinner sig i och även Jahren 

Kristoffersen och Nortvedt (2005) menar att den attityd och inställning sjuksköterskan 

har påverkar omvårdnaden av patienten. Om personalen anser att UVI bara är ett 

problem vid symtom, som en sjuksköterska i Lohfelt et al. (2007) studie gjorde, 

kommer denne enligt författarna till litteraturstudien inte utföra någon förebyggande 

omvårdnadsåtgärd. Däremot kommer de sjuksköterskor i Lohfelt et al. (2007) studie 

som ser konsekvenserna av problemet troligtvis handla för att förebygga UVI. Enligt 

ICN (2014) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan alltid 

arbeta för att förebygga ohälsa och ett av målen med hälso- och sjukvården är att ge 

vård på lika villkor till alla, sjuksköterskan är alltså förpliktigad till att göra detta (SFS 

1982:763). Söderhamn et al. (2001) skriver att geriatrisk omvårdnad inte är ett populärt 

specialistområde bland svenska sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor. Enligt 

Lovell (2006) finns det negativa attityder om att äldre är bräckliga, svaga samt att de ses 

som en kostnad för samhället. En bidragande faktor till detta kan vara den mediala 

bilden av en ung vital människa som norm. Enligt Height et al. (1994) påverkar 

ålderism vården av äldre negativt. Författarna till litteraturstudien menar att negativa 

attityder mot äldre kan vara ett hinder för att arbeta förebyggande då arbetet påverkas av 

sjuksköterskans syn på den äldre patienten. Om sjuksköterskan ser patienten som svag 

och bräcklig kommer hen inte se patientens egna resurser med klar blick. I dagens 

samhälle, där antalet äldre ökar, är det viktigt att förbättra vården och livskvalitén för 
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dessa individer. Ett led i detta är att höja statusen för att arbeta med äldre. Genom att 

ändra sjuksköterskornas attityder mot äldre personer kan vården av äldre förbättras och 

fler sjuksköterskor lockas till det geriatriska området.  

 

 

Orems omvårdnadsteori har enligt författarna till litteraturstudien stora likheter med 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) då både 

omvårdnadsteorin och kompetensbeskrivningen lyfter fram att sjuksköterskan skall 

främja hälsa och förebygga sjukdom, ta tillvara på det friska hos patienten, bedöma 

patientens förmåga till egenvård samt undervisa patienter och anhöriga. Sjuksköterskan 

ska observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid behov åtgärda och hantera 

förändringar hos patienten (Jahren Kristoffersen 2006, Socialstyrelsen 2005). Enligt 

författarna till litteraturstudien ska sjuksköterskans handlingar aldrig ta ifrån patienten 

dennes förmåga till egenvård då detta är kontraproduktivt och något som hindrar 

patientens utveckling. Detta är högst relevant i omvårdnaden av äldre då patienten så 

långt som möjligt ska uppmuntras till att bibehålla de egenvårdsresurser som denne har. 

Sjuksköterskans uppgift är också att mobilisera de egenvårdsresurser som den äldre har 

för att patienten på egen hand ska kunna förebygga uppkomst av UVI. Enligt 

litteraturstudiens författare stämmer Orems omvårdnadsteori väl överens med 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005), Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS1982:763) samt ICN (2014) och bekräftar således 

uppfattningen om omvårdnadsteorins legitimitet såväl som användbarhet i 

sjuksköterskans arbete att förebygga UVI hos äldre.  

 

4.3 Diskussion metodologisk frågeställning 

4.4 Urvalsmetod 

En studie bör tydligt presentera sin urvalsmetod och hur deltagare blev rekryterade in i 

urvalet (Polit & Beck 2012). Majoriteten av studierna hade ett klusterurval (Bergman et 

al. 2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Fink et al. 2012, Handeland et al. 

2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, Omli et al. 2010, Rummukainen et al. 

2012, van Gaal et al. 2011). Enligt Polit och Beck (2012) används klusterurval då en 

grupp undersöks och inte enskilda individer. Enligt författarna till litteraturstudien var 

det en väl vald urvalsmetod för studiernas syfte, då de undersökte gruppen äldre på 

äldreboende. Dock har litteraturstudiens författare fått göra en egen tolkning av 
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klusterurvalen, med undantag i van Gaal et al. (2011), där det tydligt var angivet att det 

var ett klusterurval. I ett flertal artiklar beskrivs bara en del av urvalsprocessen. 

 

 

Ändamålsenligt urval användes vid de kvalitativa studierna (Lohfeld et al. 2007, Ling 

Man et al. 2010), vilket enligt Polit och Beck (2012) är en urvalsmetod där de deltagare 

som gynnar studien används. Det kan exempelvis vara informanter som har mycket att 

säga om ämnet. Syftet med studien är ej att generalisera utan lyfta fram djupare mening 

och nyanser i resultatet. I Lohfelt et al. (2007) och Ling Man et al. (2010) intervjuades 

personer som arbetade med det som artikelförfattarna vill undersöka. Enligt Polit och 

Beck (2012) ökar denna urvalsmetod risken för bias. Urvalsbias är en över- eller 

underrepresentation av delar av population eller karaktäristiska som är relevant för 

forskningsfrågan (Polit & Beck 2012). De två kvalitativa artiklarna redovisar dock 

åsikter och citat som är av olika uppfattning, vilket gjorde att författarna till 

litteraturstudien bildade uppfattningen att resultatet är framställt på ett objektivt sätt.  

 

 

Ett konsekutivt urval är enligt Polit och Beck (2012) ett urval som utförs på till exempel 

en vårdavdelning, under en bestämd tid, och alla personer som passerar och uppfyller 

inklusionskriterierna är med i studien. I studierna med ett konsekutivt urval (Crouzet et 

al. 2007, Yin Yin Chen et al. 2013) studerades patienter med KAD. Studierna skedde på 

sjukhusavdelningar. Enligt författarna till litteraturstudien är patienter på sjukhus inte en 

homogen grupp. Medelåldern var 72,7 -78 år i studierna. Syftet var inte att undersöka 

äldre personer men majoriteten av deltagarna i studierna var äldre. Författarna till 

litteraturstudien anser att resultatet då enbart kan appliceras på populationen äldre då 

riskfaktorer kopplade till ålder och UVI kan påverka resultatet. Enligt Polit och Beck 

(2012) är konsekutivt urval ett bra alternativ då det minimerar risken för bias eftersom 

forskarens subjektiva åsikt om vem som bör ingå i studien inte kan påverka resultatet 

förutom via inklusionskriterierna. 

 

4.5 Undersökningsgrupp 

Antal deltagare: Antalet deltagare i studierna varierade från 80-3521 i de kvantitativa 

och mellan14-81 i de kvalitativa. Enligt Polit och Beck (2012) kan ett litet urval i en 

homogen grupp vara tillräckligt för att få ett resultat som säger något om hela gruppen. 
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Enligt författarna till litteraturstudien är äldre inte en homogen grupp på grund av 

aspekten ålder. Det finns gemensamma faktorer som till exempel ökad risk för UVI. Det 

kan dock finnas stora skillnader i kognition, förmåga till egenvård och sjukdomar. Ett 

flertal av studierna, exempelvis Hägglund et al. (2014) och Omli et al. (2010), beskriver 

dessa faktorer angående sin undersökningsgrupp. Enligt författarna till litteraturstudien 

bidrar detta till att läsaren kan väga in de olika faktorerna när denne tolkar resultatet. 

Studier som har ett större antal deltagare ger ett mer tillförlitligt, precist resultat och 

minskar risken för bias (Polit & Beck 2012). 

 

Ålder: Studierna har genomförts med äldre personer i undersökningsgruppen (Bergman 

et al. 2011, Bianco et al. 2012, Caljouw et al. 2014, Crouzet et al. 2007, Fink et al. 

2012, Handeland et al. 2014, Horn et al. 2005, Hägglund et al. 2009, Omli et al. 2010, 

Rummukainen 2012, van Gaal et al. 2011, Yin Yin Chen et al. 2013) med undantag av 

de kvalitativa studierna (Ling Man et al. 2010, Lohfelt et al. 2007). Enligt författarna 

till litteraturstudien är inte äldre- en ålder. Ålderdomen finns i fler stadier. Det finns 

stora skillnader mellan en individ som är 65 år och en som är 80 år, ibland kan dock 

skillnaden vara att den äldre är mer vital än den yngre. Hur ålder visar sig är 

individuellt. Detta talar för att äldre inte är en homogen grupp och 

undersökningsgruppen bör enligt Polit och Beck (2012) vara så stor som möjligt. Enligt 

författarna till litteraturstudien kan dock studierna på äldreboenden ses som en homogen 

grupp då deltagarna har den gemensamma faktorn att det har ett omvårdnadsbehov i det 

dagliga livet. I Fink et al. (2012) anges ingen ålder, utan inklusionskriteriet var endast 

sjukhus som var certifierade inom ”Geriatric Nursing”. Enligt författarna till 

litteraturstudien är det då svårt att tolka vilken åldersgrupp studien berör. 

 

Kön: Kvinnor var överrepresenterade i studierna på äldre- och LTCF boenden. 

Urinvägsinfektion är också vanligare bland kvinnor (Foxman 2002). Enligt 

Socialstyrelsen (2012) är sju av tio som bor på äldreboende i Sverige kvinnor. Dels för 

att kvinnor blir äldre men det ska även beaktas att de har ett större vårdbehov. Enligt 

författarna till litteraturstudien kan detta vara en förklaring till att kvinnor är 

överrepresenterade i studierna. Denna könsfördelning ses i samtliga studier genomförda 

på äldre- och LTCF boenden trots att de utfördes i olika länder. Könsskillnaderna 

påverkar resultatet på äldreboendena då kvinnor är majoritet och resultatet är mer 

generaliserbart mot kvinnor. Studierna representerar dock populationen på äldreboenden 
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och könsskillnaderna representerar de faktiska förhållanden som råder. I studierna som 

genomförts på sjukhus är fördelningen mellan könen mer lika, där hade också 

deltagarna en yngre medelålder, vilket bekräftar Socialstyrelsens (2012) förklaring på 

skillnaderna i kön.  

 

Bortfall: I studier med äldre som undersökningsgrupp är det ofrånkomligt att vissa av 

deltagarna avlider under studiens gång. Caljow et al. (2014) hade som 

inklusionskriterie: förväntad livstid över en månad. Studien pågick under ett års tid och 

majoriteten av bortfallet berodde på dödsfall bland deltagarna. Enligt författarna till 

litteraturstudien kan det finnas ett samband mellan bortfall och hur lång tid studien har 

pågått. Ett flertal studier anger ej bortfall (Bergman et al. 2011, Crouzet et al. 2014, 

Handeland et al. 2014, Horn et al. 2005, Rummakainen et al. 2012, van Gaal et al. 

2011). Enligt Polit och Beck (2012) bör en studie redovisa bortfall. Vissa 

artikelförfattare förklarade avsaknad av bortfall. I Rummakainen et al. (2012) studie 

undersöktes avdelningar, ej individer, och därför fanns inget bortfall. Horn et al. (2005) 

genomförde en retrospektiv studie därav avsaknad av bortfall då materialet redan fanns 

tillgängligt. I Fink et al. (2012) studie, där de använde en elektronisk enkät, var 

bortfallet 66 procent. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att bortfallet 

inte är för högt för att presentera ett generaliserbart resultat. Enligt författarna till 

litteraturstudien är inte resultatet generaliserbart för alla NICHE sjukhus utan enbart för 

dem som ingick i studien. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Författarna till litteraturstudien valde att genomföra en litteraturstudie för att 

sammanställa den befintliga forskningen inom området genom att undersöka vad 

sjuksköterskan gör för att förebygga UVI hos gruppen äldre samt effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna. En deduktiv analysmetod valdes då tydliga teman växte fram i 

resultatet som författarna till litteraturstudien ansåg passa in i Orems omvårdnadsteori 

gällande sjuksköterskans hjälpmetoder. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

deduktiv metod som att en befintlig teori eller hypotes testas. Den deduktiva metoden 

valdes efter att litteraturssökningen var genomförd. Om författarna till litteraturstudien 

valt en deduktiv analys initialt hade det påverkat vilka sökord som användes, sökord 

som då eventuellt gett större överenstämmelse med sjuksköterskans hjälpmetoder. Detta 

anses som en svaghet i litteraturstudien då val av analysmetod ej var bestämt när 
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litteraturstudien påbörjades. I den initiala sökningen användes söktermen ”Prevention 

and Control”. Denna sökning gav ett mycket begränsat resultat och därför valde 

författarna till litteraturstudien att ta bort denna sökterm i litteratursökningen. Detta 

påverkade sökresultatet då sökningen blev bredare men ej inriktad på förebyggande 

åtgärder vilket ledde till ett stort bortfall av artiklar som ej svarade på syfte och 

frågeställningar. Litteraturstudiens syfte var att undersöka förebyggande 

omvårdnadsåtgärder och begreppet förebygga var inte ett sökord. Detta kan ses som en 

svaghet i litteraturstudien då det gav större utrymme för litteraturstudiens författare att 

göra egna tolkningar vilket i sin tur kan försvaga studiens reliabilitet i aspekten 

reproducerbarhet. Enligt Polit och Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2013) är 

reliabilitet hur tillförlitligt ett mätinstrument är. Litteraturstudiens författare har 

beskrivit metoden ingående vilket kan stärka reliabiliteten och öka litteraturstudiens 

trovärdighet. Det är dock individer som gjort en tolkning av resultatet och då är en viss 

subjektivitet ofrånkomlig. 

 

 

I litteraturstudien användes sökordet Aged. Enligt MeSH och Subject headings är Aged 

personer över 80 år. I litteraturstudiens valda kvantitativa studier har deltagarna en 

medelålder över 65 år, majoriteten av deltagarna hade en högre medelålder än detta. 

Litteratursökningen inkluderade de artiklar med deltagare över 80 år, men inte enbart 

dessa, då vissa studier som inkluderade sökordet ”Aged” hade större åldersspridning i 

undersökningsgruppen. I en av de valda studierna var medelåldern i en grupp 64 år, 

författarna till litteraturstudien valde trots det att inkludera studien då detta var en 

kontrollgrupp. Då vissa studier hade en medelålder omkring 65 år är det också yngre 

personer som ingått i dessa studier. Enligt författarna till litteraturstudien var det 

problematiskt att hitta ett lämpligt sökord för äldre som grupp. Författarna till 

litteraturstudien kom fram till att Aged var det sökord som gav flest relevanta träffar för 

att svara på syfte och frågeställningar. Ett flertal olika begrepp för äldre används i olika 

stor utsträckning. Detta medför en risk att studier, relevanta för litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar, inte har inkluderats i sökningen. Denna svaghet i valet av sökord 

och således i litteraturstudien påverkar validiteten för litteraturstudien. Enligt Polit och 

Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2013) är validitet hur väl ett instrument 

mäter vad det avser att mäta. Sökordet Nurs med trunkering användes. Detta innebar att 

sökningen inkluderade bland annat Nursing, Nurse samt Nursing home och förklarar det 
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höga antal studier som genomförts på äldreboenden. Detta är en styrka i litteraturstudien 

då populationen på ett äldreboende är äldre personer vilka syftet var att undersöka. Det 

finns även ett flertal benämningar för äldreboenden. Dessa är bland annat LTCF eller 

Nursing homes. Enligt Nicolle (2001) är Nursing home ett LTCF boende. Ett LTCF-

boende kan ha patienter i alla åldrar men äldre personer är den vanligaste gruppen. 

Författarna till litteraturstudien valde att benämna de studier där de kunde tolka att 

studien genomförts på ett äldreboende som äldreboende dels av beskrivning av boendet 

och dels på grund av undersökningsgruppens ålder. De artiklar där författarna till 

litteraturstudien ej ansåg att det var tydligt att boendet enbart riktade sig till äldre 

personer behölls benämningen LTCF. Då syftet var att undersöka gruppen äldre anser 

författarna till litteraturstudien att detta inte påverkar resultatet då ålder i 

undersökningsgruppen är en viktigare aspekt. I de kvalitativa studierna var 

informanterna både legitimerade sjuksköterskor och sköterskor utan teoretisk skolning. 

Författarna till litteraturstudien har så långt som möjligt försökt tolka vad som sagts av 

de legitimerade sjuksköterskorna. Detta angavs inte alltid tydligt vilket försvagar 

litteraturstudiens validitet och kan ses som en svaghet. 

 

 

Författarna valde att inkludera studier av kvantitativ och kvalitativ ansats då båda dessa 

metoder ansågs ge möjlighet att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Detta är enligt författarna till litteraturstudien en styrka. Samtliga artiklar som är 

inkluderade i resultatet är publicerade inom de senaste tio åren vilket författarna anser 

vara en styrka för litteraturstudien då forskningen är under ständig utveckling och nya 

rön och riktlinjer presenteras i samma takt. Dock kan begränsningen avseende 

artiklarnas ålder innebära att relevant forskning inom området inte inkluderades. 

Studierna är genomförda i flera olika länder och författarna till denna studie ser detta 

som en stor fördel för resultatet eftersom det stärker överförbarheten och samtidigt finns 

likheter samt skillnader i hanterandet av UVI:er belysta. En svaghet med studien kan 

anses vara att författarna till litteraturstudien har svenska som modersmål och samtliga 

granskade artiklar var publicerade på engelska och detta innebar en viss risk för 

feltolkningar. Flertalet artiklar som ansågs ha relevans för litteraturstudien utifrån titel 

och abstract visade sig vara köpeartiklar och då författarna valt fri tillgång som 

inklusionkriterie i litteraturstudien avfärdades dessa.  
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4.7 Kliniska implikationer i omvårdnaden 

Sjuksköterskan möter äldre människor oavsett arbetsplats och antalet sjuka äldre ökar 

inom vården. Urinvägsinfektioner utgör en stor del av de vårdrelaterade infektioner som 

patienter drabbas av och för den sköra äldre kan en urinvägsinfektion vara plågsam och 

påverka individen betydligt mer i jämförelse med en yngre och frisk människa. 

Litteraturstudien är således. i allra högst grad, relevant för att öka kunskapen om vilka 

förebyggande metoder som används samt effekterna av dessa. Sjuksköterskan skall 

arbeta evidensbaserat och utifrån vedertagna metoder och resultatet i litteraturstudien 

kan vara vägledande för vad som fungerar och inte fungerar i syfte att förebygga UVI 

hos äldre. Att förebygga urinvägsinfektioner kan i sin tur förebygga lidande och 

hushålla med både mänskliga och materiella resurser samt främja människors hälsa. 

 

4.8 Förslag till fortsatt forskning 

Då evidensen för de använda omvårdnadsåtgärderna är oklar bör väldesignade 

interventionsstudier som undersöker effekten av dessa genomföras. Med svenska 

riktlinjer som grund bör kvantitativa och kvalitativa studier genomföras för att 

undersöka vilka metoder som sjuksköterskan använder för att förebygga 

urinvägsinfektion samt hur följsamheten till riktlinjerna är. Gällande undervisning bör 

kvalitativa studier ur ett pedagogiskt perspektiv utforska hur personal, anhöriga och 

patienter upplever att de kan tillgodogöra sig undervisning och rådgivning samt hur de 

väljer att handla utefter detta. Vidare bör interventionsstudier med utgångspunkt i 

Orems teori genomföras för att se om arbetet efter omvårdnadsteorin kan främja 

patienternas egenvårdskapacitet samt bidra till ökad delaktighet och autonomi. 

 

4.9 Slutsats 

Sjuksköterskorna i studien använde sig av ett flertal olika omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga UVI. Dessa var; god hygien, att undvika och förkorta tid med KAD, öka 

vätskeintaget hos patienter samt användning av profylaktiska läkemedel och tillskott 

såsom tranbär och svart aronia. Att förkorta tid med KAD samt att undvika att sätta 

KAD var de mest effektiva åtgärderna för att förebygga UVI. Tranbär och svart aronia 

minskade incidens av UVI, dock ej med entydigt resultat. Sjuksköterskorna upplevde att 

utbildning av patienter, omvårdnadspersonal och anhöriga samt ett ökat vätskeintag 

minskade incidens av UVI. 
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