
HÖGSKOLAN 
     Dalarna 
 
Instutionen för Hälsa och samhälle 
Vetenskapligt examensarbete avancerad nivå 15 hp 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Barnmorskeprogrammet HK-06, termin 3 
 

 
 
 
 

Handläggning av urinretention postpartum 
 

En kartläggning av svenska förlossningsklinikers PM 
 
 
 
 
 
 

 
Författare:  
Michaela Nissas 
Leg sjuksköterska, barnmorskestuderande                                                                 
                   
Monica Myhr 
Leg sjuksköterska, barnmorskestuderande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: 
Erica Schytt 
Leg barnmorska, Med dr 
 
Opponenter: 
Helena Thunberg 
Leg sjuksköterska, barnmorskestuderande 
 
Malin Andersdotter 
Leg sjuksköterska, barnmorskestuderande 
 
Examinator: 
Anna-Berit Ransjö-Arvidson 
Leg barnmorska, docent Karolinska Institutet 
  



Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att kartlägga svenska förlossningsklinikers PM angående urinretention 

postpartum, samt att studera om dessa överensstämmer med de rekommendationer som 

återfinns i litteraturen. Chefsbarnmorskan/avdelningschefen på alla svenska 

förlossningskliniker tillfrågades via e-post och telefon om de kunde skicka in sina PM 

angående urinretention postpartum. De insamlade dokumenten bearbetades genom kvalitativ 

och kvantitativ innehållsanalys.  

 

De flesta PM förespråkar att bedömning om urinretention föreligger ska ske inom fyra timmar 

postpartum. I hälften av förlossningsklinikernas PM anges både tappningskateter och 

ultraljud/bladderscan som diagnosmetod. Endast tre av 28 insamlade PM tar upp 

omvårdnadsåtgärder som underlättar för kvinnan att tömma blåsan. Åtgärder som föreslogs 

vid urinretention postpartum varierade beroende på mängd residualurin. Den vanligast 

förekommande urinmängden för tappning av urinblåsan var mellan 300 och 600 ml och 

tappningen upprepades var fjärde timme. Avbrytande av tappning när residualurinen 

understeg 100 ml. När större urinmängder uppmättes valde man att sätta en kateter à demeure. 

De mest förekommande riskfaktorerna för urinretention postpartum som omnämns i PM är 

förlängt förlossningsförlopp, epiduralbedövning, instrumentell förlossning och 

bristningar/perineotomi. Inga klara rekommendationer för handläggning av urinretention 

postpartum har återfunnits i litteraturen, och vår slutsats är att detta är anledningen till de stora 

skillnader man ser i PM. 

 

 

 
 

Nyckelord: urinretention, postpartum, efter förlossning, barnafödsel  

 



 

Abstract 

 
The aim of this study was to investigate the content of memos regarding urinary retention 

postpartum from Swedish delivery wards, and to study what degree the content correspond 

with the recommendations found in literature. The managers of all Swedish delivery wards 

were asked by e-mail and telephone to send the memo on urinary retention postpartum, if they 

had one. Data was analysed by means of qualitative and quantitative content analysis.  

 

Most memos recommended for identifying urinary retention, that judgment should be made 

within four hours postpartum. The diagnostic methods suggested by half of the memos were  

both intermittent catheterisation and ultrasound/bladderscan. Only three of 28 memos 

mentioned “helping measures” that facilitates for the woman to empty the bladder. Suggested 

treatment for urinary retention postpartum varied depending on postvoid residual volume. The 

most common amount of urine that required intermittent catheterisation was 300-600 ml and 

this treatment was repeated every four hours. The treatment was terminated when postvoid 

residual volume was below 100 ml. Indwelling catheter was chosen when larger urine 

volumes was measured. The most common riskfactors of urinary retention postpartum 

mentioned were longer labour duration, epidural analgesia, instrumental delivery and vaginal 

or perineal injury. No clear recommendations on management of  urinary retention 

postpartum were found in the literature, and our conclusion is that this is the reason for the 

large variations of management in the memos. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
Svårigheter att tömma blåsan efter förlossning är ett vanligt problem hos nyförlösta kvinnor. 

Om inte problem med överfylld urinblåsa uppmärksammas kan detta leda till nervskador, 

vilket kan resultera i en överaktiv blåsa och svårigheter att kontrollera blåsan och 

bäckenbotten muskulaturen (1).  

 

Definitioner 

Enlig Yip mfl.(2) finns ingen standardiserad definition för urinretention postpartum. En 

vanligt förekommande klinisk definition är ingen spontan urinavgång inom 6 timmar efter 

förlossning eller ingen spontan urinavgång inom 6 timmar efter att KAD avlägsnats (3). I 

SFOG:s (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) diagnoshandbok står att 

urinretention är när kvinnan har residualurin på mer än 300 ml två dagar postpartum (4). 

International Continence Society (ICS) har sammanställt en standardiserad terminologi där 

akut urinretention är definierat. Enligt ICS är akut urinretention en smärtsam, palpabel eller 

perkutabel blåsa, när patienten är oförmögen att tömma blåsan. Vanligtvis är akut 

urinretention smärtsam, men under vissa omständigheter till exempel efter förlossning eller 

efter epiduralbedövning är smärtan inte ett garanterat kännetecken (5). 

 

Kliniskt är urinretention postpartum en oförmåga att tömma blåsan efter förlossning.  

Vissa utredare har klassificerat urinretention i ”öppna” och ”tysta” former. Den öppna formen 

är när kvinnan har symtom men inte kan tömma blåsan spontant. Kvinnor med mer än 150ml i 

blåsan men symptomfria tillhör den tysta kategorin. Det finns en risk att problemet hos dessa 

kvinnor inte uppmärksammas. Genom att mäta urinmängden med hjälp av tappningskateter 

eller ultraljud samt att noggrant dokumentera eventuell residualurin kan även de tysta 

formerna upptäckas (6). 
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Incidensen av urinretention postpartum varierar mellan 0,5 % och 14 % beroende på hur 

urinretention postpartum definieras. I studier baserade på definitionen ”ingen spontan 

urinavgång inom 6 timmar efter förlossning” eller ”ingen spontan urinavgång inom 6 timmar 

efter att KAD avlägsnats” har 2,1 % av kvinnorna som genomgått vaginal förlossning och 3,2 

% av de som genomgått kejsarsnitt drabbats av urinretention (3).   

 

Kliniska observandum 

Blåskapaciteten ökar från normalt 500 ml till 1000-1500 ml i slutet på graviditeten. Det ökade 

utrymmet kvarstår en tid efter förlossningen, varför det då kan vara svårt att tömma blåsan 

helt (7). Faktorer som dessutom ökar risken för urinretention postpartum är att vara 

förstföderska, ett förlängt förlossningsarbete, omfattande bristningar i vagina eller perineum, 

förlossning som avslutas med sugklocka eller tång och om kvinnan fått epiduralbedövning 

(8). På svenska sjukhus är det vanligt med s.k. ”Stand-up”epidural, där en tillsats av Sufenta, 

som är ett syntetiskt framställd opiat, gör att mindre mängd lokalbedövning används och 

patienten kan vara uppegående. Olofsson mfl. (9) påvisar i sin studie att riskerna att få 

urinretention ej skiljer sig åt mellan epiduralbedövningar med eller utan Sufenta.  

 

Hur snart efter förlossningen som kvinnan bör ha kastat vatten måste bedömas från fall till 

fall, beroende på senaste miktion och hur mycket vätska hon druckit och tillförts parenteralt. 

Att beakta är om kvinnan fått värkstimulerande Syntocinondropp under förlossningen. 

Syntocinon har en antidiuretisk effekt som gör att urinproduktionen minskar. När sedan 

behandlingen avslutas ökar urinproduktionen och blåsan kan snabbt fyllas (7).  

 

Föreslagen handläggning 

Flera internationella studier beskriver sambandet mellan olika obstetriska parametrar och 

urinretention postpartum (6, 8, 9, 10), men det finns få studier som beskriver handläggning av 

tillståndet. Vi har inte hittat någon Cochrane rapport som beskriver ämnet, däremot en 

reviewartikel från 2005 (2). Enligt resultatet från studien är det viktigt att förebygga 

urinretention genom att vara vaksam på att kvinnan tömmer blåsan regelbundet under 

förlossningsarbetet, samt att tidigt upptäcka eventuell urinretention efter förlossningen genom 

att mäta urinmängd i blåsan med ultraljud eller genom katetrisering (2). På vissa sjukhus 

utförs ultraljudsundersökning för att bedöma mängden urin i blåsan alternativt tappning av 

urinblåsan om kvinnan inte kastat vatten inom fyra timmar postpartum (7).  
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Tre stora studier har visat att urinretentionen vanligtvis varit övergående inom 2-6 dagar     

(11, 12, 13). Inga nationella riktlinjer för handläggning av urinretention postpartum har hittats 

varken på Socialstyrelsens eller SFOG:s hemsida (14,15) . Vi har också haft personlig kontakt 

med en av länets uroterapeuter om hur kvinnor med urinretention postpartum ska behandlas, 

men inte heller här har vi kunnat få fram några fastslagna rekommendationer. 

 

En stor studie har testat ett urinretentionsprotokoll för att minska incidensen av kvarstående 

miktionsproblem. Protokollet innehåller följande: 

Har kvinnan inte kunnat kissa inom 6 timmar efter förlossningen eller inom 6 timmar efter det 

att katetern dragits börjar man med underlättande åtgärder. Peroral smärtlindring, upprätt 

ställning, möjlighet till avskildhet, varmt bad/dusch, lyssna på rinnande vatten eller doppa 

händerna i vatten är några av åtgärderna som föreslås. Skulle inte detta hjälpa kontrolleras 

urinmängden i urinblåsan med hjälp av ett ultraljud. Vid mer än 400 ml kvarstående urin 

tappas blåsan och katetern avlägsnas, vid mindre urinmängder kan man avvakta spontan 

urinavgång. Om kvinnan inte har kunnat kissa efter ytterligare en timme upprepas 

ultraljudsundersökningen och vid 100 ml residualurin eller mer upprepas tappningen var 4-5 

timme tills residualvolymen är mindre än 100 ml (16). Kvinnor som varit i behov av upprepad 

katetrisering ska få behandling med antibiotika profylaktiskt för att minska risken att drabbas 

av urinvägsinfektion (17). 

 

Det finns ingen standard för när katetrisering ska ske och hur länge den ska pågå. Studier 

visar att upprepad katetrisering var nödvändig hos 14 % av kvinnorna som hade 700-999 ml 

residualurin och 20 % av kvinnorna som hade 1000 ml eller mer i blåsan (18). I RCOG 

(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) guidelines föreslås att kvinnor som haft 

spinal eller epiduralbedövning bör erbjudas kvarliggande kateter under minst tolv timmar 

efter förlossningen för att förebygga en asymtomatisk överfylld urinblåsa (19).  
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Bakgrundsdata dokument 
 
PM och vårdprogram är lokala dokument som till stor del styr handläggningen av vården. För 

Landstinget Dalarna finns fastställd definition av PM och vårdprogram. Ett PM är en 

kortfattad instruktion som belyser en medicinsk eller omvårdnadsmässig hantering som är 

förankrad på den/de enheter där PM gäller. Det är ofta sammanfattande och skrivet mer som 

checklista i punktform. Ett vårdprogram är ett mera omfångsrikt dokument som ska uppfylla 

vissa krav på struktur och innehåll. Vårdprogram ska innehålla till exempel bakgrund, 

definitioner, etiologi, symtom, kliniska fynd, differentialdiagnoser, utredning, behandling, 

uppföljning och referenser (20). 

 
Sammanfattningsvis så är urinretention ett vanligt problem hos nyförlösta kvinnor som genom 

observans från barnmorskan och rätt handläggning inte behöver bli något långvarigt eller stort 

problem. För att ta reda på hur urinretention postpartum handläggs på svenska 

förlossningskliniker behövs en kartläggning av de dokument som ligger till grund för 

personalens tillvägagångssätt. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att kartlägga svenska förlossningsklinikers PM angående urinretention 

postpartum samt att studera om dessa överensstämmer med de rekommendationer som 

återfinns i litteraturen. 

   

Frågeställningar 
 
1. Hur handlägger svenska förlossningskliniker urinretention postpartum enligt PM? 
 
2. Överensstämmer PM på svenska förlossningskliniker med de rekommendationer som 

återfinns i litteraturen? 

 

Definitioner 
 
Epiduralbedövning - bedövning som läggs i epiduralrummet 

KAD - förkortning för Kateter a Demeure = kvarliggande kateter  

Miktion - urinering 

Perineum - partiet mellan yttre könsdelarna och ändtarmsöppningen  

Perkussion - genomknackning; metod att undersöka kroppens inre organ 

Peroral - genom munnen 

Postpartum - efter förlossningen 

Residualurin - kvarvarande urin efter miktion 

Urinretention - oförmåga att urinera (21). 

 
PM - I denna studie omnämns alla från förlossningsklinikerna insamlade dokument för PM. 
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Metod 
 
Design 
Studien har en kvalitativ design och resultaten baseras på kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys av texter, enligt Graneheim och Lundman (22). 

 

Datainsamling och urval 
En förfrågan om PM och vårdprogram angående handläggning av urinretention postpartum 

skickades med e-post till chefsbarnmorskan/avdelningschefen på alla svenska 

förlossningskliniker (n= 47) i april –07 av Erica Schytt Med. Dr, barnmorska i Falun och 

Lena Mårtensson Med. Dr, barnmorska i Skövde. Resultatet blev 12 insamlade PM. I oktober 

skickades ett påminnelsebrev av författarna till denna studie (se bilaga) vilket resulterade i 

ytterligare åtta PM. Efter en andra påminnelse via telefon i november erhölls åtta PM till. 

Möjlighet gavs att skicka efterfrågat material antingen per post eller via e-post. Svarsfrekvens 

var 60 %.  

 

Analys 
Det insamlade materialet bearbetades genom manifest kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. Texterna lästes igenom i sin helhet och ”Content areas” (22) identifierades 

utifrån frågeställningar. Meningsbärande enheter identifierades och kodades. Koderna 

sorterades sedan i sub-kategorier och kategorier. Vid tolkningsproblem diskuterades dessa av 

författarna tills samstämmighet nåddes. När alla frågeställningar behandlats sammanställdes 

resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar och presenterades genom tabeller, 

diagram och löpande text. 

 
Etisk granskning 
Tillstånd för att utföra studien behövdes inte eftersom detta är en kartläggning av befintliga 

PM och inga personer inkluderades.  
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Resultat 
 
Totalt har vi fått in PM från 28 av landets 47 förlossningskliniker. 

 
 
Utformning av PM 
Dokumenten som beskrev handläggning av urinretention postpartum kallades vid 15 kliniker 

för PM och en klinik benämnde sitt dokument för vårdprogram. Andra benämningar på 

dokumenten var handläggning, sammanfattning, klinikmeddelande, riktlinjer, 

rutinbeskrivning samt medicinsktprogram (n = 9). Fyra av klinikerna hade ingen benämning 

på sina dokument som presenterar handläggning av urinretention postpartum.  

Dokumenten skilder sig i sin utformning; vissa förlossningskliniker hade riktlinjerna för 

handläggning av urinretention postpartum presenterade i löpande text medan andra kliniker 

använde sig av både löpande text och punktform. Storleken på dokumenten varierade från en 

halv till fyra A4 sidor. I bara ett av de insamlade dokumenten fanns en definition av 

urinretention utifrån SFOG:s diagnoshandbok ” >300 ml två dagar postpartum”. Två kliniker 

hade litteraturhänvisning till vetenskapliga artiklar i sina dokument.  
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Innehåll i PM 
 
Bedömning av  urinretention  

Bedömning av om urinretention postpartum föreligger bör göras med hjälp av olika kriterier 

som symtom, undersökning, anamnes, tid postpartum eller utifrån klinikens rutiner (Tabell 1). 

Tid postpartum varierade mellan två-sex timmar. De flesta PM förespråkade att åtgärd ska 

vidtas för att diagnostisera om urinretention föreligger inom fyra timmar. Ett PM avvik med 

en sex timmars gräns. I två PM fanns beskrivet med utgångspunkt från klinikens rutiner, när 

urinretention bör bedömas tex. innan fika och vidare barnskötsel eller innan kvinnan lämnar 

förlossningen. 

 

I vissa PM beskrevs flera kriterier, medan det i andra PM inte fanns några kriterier beskrivna 

överhuvudtaget. Därför kommer det totala antalet i tabellerna inte att motsvara antalet 

insamlade PM.  

 

Tabell 1. Kriterier som används för bedömning om urinretention föreligger. 

Kriterier n=28
Symtom Blåsfyllnad 3
 Tömningssvårigheter 6
 Trängningar 4
 Smärtor/obehag 1
   
Undersökning Yttre palpation 6
  
Anamnes Förfrågan om ordentlig blåstömning 4
   
Tid postpartum < 2 timmar 3
 < 3 timmar 5
 < 4 timmar 11
 ~ 6 timmar 1
   
Klinikens rutiner Innan fika och vidare barnskötsel 1
 Innan kvinnan lämnar förlossningen 1
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Metoder som används för  diagnostisering   

Två sätt att mäta residualurin fanns beskrivna i insamlade PM; att tömma urinblåsans innehåll 

med en tappningskateter och därefter mäta urinmängden eller att mäta residualurin med hjälp 

av ultraljud eller bladderscan. På sex förlossningskliniker användes tappningskateter för att 

diagnostisera urinretention och vid fem kliniker användes ultraljud/bladderscan. I två PM 

ansågs bladderscan vara en otillförlitlig metod för nyförlösta kvinnor eftersom uterus är 

förstorad efter förlossningen och kan täcka stora delar av urinblåsan och därmed ge ett 

felaktigt svar. På de flesta förlossningskliniker (n=15), användes både tappningskateter och 

ultraljud/bladderscan för att diagnostisera urinretention postpartum. 

 

Åtgärder 

I tre PM angavs underlättande åtgärder för kvinnan vid miktionsproblem. De åtgärder som 

omnämndes är akupunktur, smärtstillande tabletter/salva, värme tex. rispåsar, tidig 

mobilisering, att spola underlivet med ljummet vatten i samband med miktion och lugn och ro 

vid toalettbesök. 

 

PM angav olika mängd residualurin och tidpunkter för när tappning av urinblåsan bör ske. 

Den vanligaste urinmängden för tappning är mellan 300 och 600 ml. I tre PM angavs ett 

intervall för den urinmängd då tappning ska ske (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Indikation för tappning av urinblåsan. 

Urinmängd n=28
> 150 ml 1 

> 300 ml 2 

> 400 ml 4 

> 500 ml 4 

> 600 ml 2 

250-700 ml 1 

400-800 ml 1 

750-1000 ml 1 

  

Tid postpartum  

Inom 3 timmar  1 

Inom 2 timmar  1 
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Tidsintervallet mellan tappning av urinblåsan varierade mellan fyra och åtta timmar men det 

vanligast förekommande intervallet var, var fjärde timme (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Tidsintervall 

Intervall n=28
var 4:e timme 6 

var 4:e timme dagtid var 6:e h nattetid 1 

var 4-8:e timme 1 

var 5:e timme 1 

var 6:e timme 2 

 

 

När större urinmängder uppmäts tappas urinblåsan med KAD, som får kvarligga. 

Urinmängden för när KAD ska sättas varierade mellan 400 ml och >1500 ml, de flesta hade 

en gräns vid > 1000 ml i residualurin (Tabell 4). Enligt två PM sätts inte KAD 

överhuvudtaget, då detta ger en ökad risk för urinvägsinfektion jämfört med engångstappning. 

För att minska risken för urinvägsinfektion ges enligt tre PM antibiotikaprofylax i samband 

med att KAD avlägsnas. Tre kliniker kontrollerar urinsticka eller urinodling före hemgång 

och en klinik informerar kvinnor som haft KAD om att uppmärksamma tecken på 

urinvägsinfektion.  

 

Tabell 4. Urinmängd då KAD är indikerad. 

Urinmängd n=28 
> 400 ml 2 
> 500 ml 1 
> 600 ml 2 
> 700 ml 1 
> 800 ml 3 
> 1000 ml 7 
> 1500 ml 2 
> 100 ml vid 2 tappningstillfällen 1 
100-400 vid 2 tappningstillfällen 1 
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Riskfaktorer 

De mest förekommande riskfaktorerna för urinretention postpartum som omnämndes i PM 

och alltså ska vara kliniska observandum är förlängt förlossningsförlopp, epiduralbedövning, 

instrumentell förlossning och bristningar/perineotomi (Diagram 1). I sju PM angavs inte några 

riskfaktorer överhuvudtaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram 1. Riskfaktorer som finns presenterade i PM. 

 

Bedömning av när urinretention inte längre förekommer 

Hur länge intermittent tappning pågår avgörs genom den mängd residualurin som uppmäts. 

Den vanligaste mängden när intermittent tappning avbryts är när residualurinen understiger 

100 ml. Dock förekommer avbrytande av tappning vid upp till 400 ml residualurin (Tabell 5). 

 

Tabell 5. Avbrytande av intermittent tappning.  

Residualurin n=28
 < 100 ml 8
 < 150 ml 5
 < 200 ml 3
 < 250 ml 2
 < 300 ml 1
 < 400 ml 1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Förstföderska

Diabetiker

Tidigare tömningssvårigheter

Förlängt förlossningsförlopp

Syntocinondropp

Morfin

EDA

Antikolinerga läkemedel

Mycket vätska iv

Instrumentell förlossning

Sectio

Manuell placentalösning

Bristningar/perineotomi

Svullnad/smärta i underlivet

Upprepade tappningsförsök under förl.

Antal PM
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Om KAD skall sättas och hur länge KAD skall sitta kvar i urinblåsan beror på den mängd 

residualurin som uppmäts. Stora variationer fanns i PM vad gäller både den urinmängd för när 

KAD ska sättas och den tid som KAD ska kvarligga. Vid fem förlossningskliniker sätts KAD 

när residualurinen överstiger 1000 ml och den får då kvarligga i tre dygn. I ett PM finns 

presenterat att KAD får sitta en dag för varje 100 ml resurin, t.ex. om resurinen är 1000 ml får 

KAD sitta i tio dagar (Tabell 6).  

 

Tabell 6. Kriterier för hur länge KAD ska kvarligga. 

Residualurin Tid n=28
>   400 ml  1 dygn 1
 3 dygn 1
  
>   500 ml 1 dygn 2
  
>   600 ml 36-48 timmar 1
  
>   700 ml 3 dygn 1
  
>   800 ml 2 dygn 1
 3 dygn 1
 48-60 timmar 1
  
> 1000 ml 1 dygn 2
 3 dygn 5
 7 dygn 1
  
> 1500 ml  3 dygn 2
   
Kvarstående retention efter 2 tappningar 1-2 dygn 1
Kvarstående retention efter 2 tappningar 3 dygn 1
Kvarstående retention efter 3 dygn 1-2 veckor 1
För varje 100 ml  1 dygn 1
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Diskussion 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att kartlägga svenska förlossningsklinikers PM angående urinretention 

postpartum samt att studera om dessa överensstämmer med de rekommendationer som 

återfinns i litteraturen. Våra resultat visar att det finns stora variationer i storlek, innehåll och 

utformning av de dokument som ligger till grund för hur förlossningsklinikernas personals 

handläggning av urinretention postpartum. Vi har inte studerat hur handläggningen av 

urinretention postpartum sker i klinisk praxis utan bara analyserat de riktlinjer som finns 

beskrivna i PM. Vid kartläggningen av dessa framkom skillnader i handläggningen, vilket 

troligen speglar bristen på enhetliga rekommendationer i litteraturen.  

 

De flesta PM (n=11) förespråkar att åtgärd ska vidtas för att bedöma om urinretention 

föreligger inom fyra timmar, medan det i studier finns beskrivet att urinretention föreligger 

om ingen spontan urinavgång skett inom sex timmar (3). Trots medvetenhet hos 

barnmorskorna förekommer det att urinretention upptäcks så sent att kvinnorna riskerar att 

drabbas av onödigt obehag efter förlossningen. Detta anser författarna bero på flera faktorer, 

till exempel hög arbetsbelastning eller att personalen tar stor hänsyn till att föräldrarna ska få 

vara ifred och knyta an till det nyfödda barnet. Andra orsaker som kan försena bedömningen 

av om urinretention föreligger är att barnmorskorna tillgodoser andra behov i första hand, 

såsom nutrition och vila (7). 

 

I 15 PM anges att man använder sig av både tappningskateter och ultraljud/bladderscan för att 

upptäcka eventuell residualurin. I två PM anses bladderscan vara en otillförlitlig metod på 

nyförlösta kvinnor eftersom uterus är förstorad efter förlossningen och kan täcka stora delar 

av urinblåsan och därmed ge ett felaktigt svar. I två andra PM finns formler beskrivna för hur 

man med ultraljud kan beräkna uppskattad blåsvolym. Författarna till denna studie anser att 

om ultraljud utförs av läkare så är metoden opraktisk då läkare inte alltid finns att tillgå vilket 

kan resultera i försenad diagnostik och behandling. Även tappning med kateter har sina 

nackdelar, då det kan vara både obehagligt och smärtsamt för den nyförlösta kvinnan som 

efter förlossningen är svullen och kanske suturerad i underlivet. Vi har inte hittat någon studie 

som beskriver kvinnors upplevelse av behandling med intermittent tappning eller KAD 

postpartum. 
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Överraskande få PM (n=3) tar upp omvårdnadsåtgärder som underlättar för kvinnan att 

tömma blåsan. I Lärobok för barnmorskor (7) står att tappning av urinblåsan inte bör utföras 

förrän alla andra metoder prövats, eftersom det föreligger en ökad risk för urinvägsinfektion 

efter förlossning. Den viktigaste åtgärden är att kvinnan stiger upp snabbt efter förlossningen 

och att hon får sitta i lugn och ro på toaletten. Vi tror att personalen på svenska 

förlossningskliniker använder sig av olika omvårdnadsåtgärder som underlättar för kvinnan 

att tömma blåsan, men att dessa inte finns dokumenterade i PM. En andledning till detta kan 

vara att medicinska vårdprogram och omvårdnadsprogram inte integreras, utan är skilda 

dokument. I kliniskt arbete är det dock en fördel om alla riktlinjer finns samlade i ett 

gemensamt dokument. 

 

Bland de PM som insamlades var den vanligaste urinmängden för tappning av urinblåsan 

mellan 300 och 600 ml, tappningsintervallet var fjärde timme och avbrytande av tappning var  

när residualurinen understeg 100 ml. Denna handläggning överensstämmer med en stor studie 

där urinblåsan tappades när residualurinen översteg 400 ml. Tappningen upprepades sedan var 

fjärde till var femte timme tills att residualurinen understeg 100 ml (16).   

 

När större urinmängder uppmäts väljer man att tappa urinblåsan med en KAD, som får 

kvarligga. Vad gäller urinmängd när KAD ska sättas och hur länge den ska kvarligga kan man 

se stora variationer mellan förlossningsklinikernas PM. Detta kan enligt studiens författare 

förklaras med att det inte finns någon standard för detta. Studier visar dock att upprepad 

katetrisering var nödvändig hos 14 % av kvinnor med 700-999 ml residualurin och 20 % av 

kvinnor med 1000 ml eller mer i blåsan (18). Denna studies resultat anser vi styrker att det 

skulle vara av värde att sätta KAD när urinmängderna överstiger 700 ml. 

 

De mest förekommande riskfaktorerna för urinretention postpartum som omnämns i PM och 

alltså ska vara kliniska observandum är förlängt förlossningsförlopp, epiduralbedövning, 

instrumentell förlossning och bristningar/perineotomi. Dessa riskfaktorer överensstämmer väl 

med de riskfaktorer som finns påvisade i studier, men man bör också vara observant på att 

förstföderskor också har en ökad risk (8).  
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Metoddiskussion 
Metoden som har använts i denna studie är en kvalitativ studie baserad på kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys av det manifesta innehållet av texter. Analysen innebär en låg grad 

av tolkningar vilket var relevant för denna studie och kan sägas öka resultatens tillförlitlighet. 

Alla texter lästes av båda författarna och resonemang fördes under hela analysen. 

 

 

Denna kartläggande studies validitet kan anses ha brister på grund av det relativt höga 

bortfallet. Datainsamlingen gjordes gemensamt för flera uppsatser och genomfördes av flera 

personer. I efterhand kan vi som författare säga att det troligtvis hade varit lättare att samla in 

PM om det hade gjorts ett specifikt utskick för bara den här studien. Åtta av de 

förlossningskliniker som skickat PM på akupunktur och/eller handläggning i efterbördsskedet 

har inte skickat PM på urinretention postpartum. Vi vet inte om det betyder att det saknas PM 

för detta symtom eller om de har valt att inte skicka in det. Variationerna mellan klinikernas 

PM var redan stora och det är sannolikt att fler PM inte hade tillfört ytterligare information. 

Våra slutsatser hade troligtvis inte ändrats om fler PM samlats in. 

 

 

Projektets kliniska betydelse 
Det finns ingen standardiserad definition av urinretention postpartum. Det går inte heller att 

hitta några rekommendationer för hur urinretention postpartum ska handläggas, varken på 

socialstyrelsens eller SFOG´s hemsida. Därför är det viktigt att studera hur 

förlossningskliniker i Sverige hanterar detta vanliga problem hos nyförlösta kvinnor. Vi vill 

uppmärksamma eventuella skillnader i handhavande mellan klinikerna och även se om 

handläggande överensstämmer med evidensbaserad kunskap. Att barnmorskor och övrig 

personal på förlossningsavdelningarna arbetar utifrån PM som förhindrar urinretention 

postpartum och dessutom har ett arbetssätt som skapar minsta möjliga besvär för kvinnan 

anser vi vara av största vikt.  



 17

Spridning av resultaten 
En pågående översyn av länets vårdprogram och PM för kvinnosjukvården sker just nu. 

Denna studies resultat kommer att användas för att uppdatera det befintliga PM som gäller för 

Mora och Faluns förlossningsavdelningar. Det är också möjligt att resultatet kan spridas 

genom en artikel i Jordemodern, Svenska Barnmorskeförbundets tidskrift. 

 

 

Förslag till fortsatta studier 
Resultatet visar att när inga tydliga enhetliga rekommendationer finns så speglas detta tydligt i 

de lokala PM som har direkt betydelse i klinisk praxis. Det är därför av största vikt att 

tillräcklig forskning genomförs så att underlag skapas för sådana rekommendationer. 

Individuella variationer kommer ändå alltid finnas och därför krävs att barnmorskor och övrig 

personal har goda kunskaper i ämnet och är lyhörd för kvinnans behov. Det vore av värde om 

vidare forskning belyste kvinnors upplevelser av olika diagnos och behandlingsmetoder av 

urinretention postpartum. 
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Bilaga I 

Till chefsbarnmorska/avdelningschef på …… 
 
Under våren skickade vi en förfrågan till alla Sveriges förlossningsavdelningar om PM och 
vårdprogram angående 1) akupunktur; 2) handläggning av urinretention och 3) handläggning 
av efterbördsskedet. E-postmeddelandet har troligen inte nått alla (sändlista från Svenska 
Barnmorskeförbundet) och därför kommer nu en ny förfrågan. 
 
Kartläggningen av dessa riktlinjer ingår som en del i en större planerat projekt om effekten av 
akupunktur vid olika förlossningsrelaterade tillstånd som genomförs i ett samarbete mellan 
Karolinska Institutet, Centrum för klinisk forskning, Uppsala Universitet, Högskolan i Skövde 
och Sahlgrenska akademin. Denna sammanställning av PM/vårdprogram kommer att 
publiceras i första hand som två uppsatser, på C- respektive D-nivå.  
 
Vi skulle vi vilja ha din avdelnings PM/vårdprogram om  

1) akupunktur  
2) handläggning av urinretention  
3) handläggning av efterbördsskedet 

 
Dokumenten kan skickas med e-post alternativ med vanlig post till någon av nedanstående 
adresser. Vid frågor kontakta Christina Draper-Pedersén 0250-493181 eller Anna Halvarsson 
anna.halvarsson@ltdalarna.se. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lena Mårtensson  Erica Schytt   
Med Dr, barnmorska  Med Dr, barnmorska  
Högskolan i Skövde  Centrum för klinisk forskning Dalarna 
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Mora   Mora 
 
Monica Myhr  Michaela Nissas 
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Förlossningsavdelningen 
Mora lasarett 
79285 Mora 
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