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Sammanfattning  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ta reda på vilka faktorer som 

påverkar uppkomsten av postoperativ urinretention, POUR, i tidigt postoperativt skede. 

Artikelsökning har skett i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Artiklarna 

kvalitetsbedömdes utifrån en modifierad granskningsmall för artikelgranskning. Sexton 

artiklar inkluderades i studien. Resultatet visade att med stigande ålder ökade risken för 

POUR, speciellt för män. Patienter med tidigare urinvägsproblem och andra sjukdomar 

som påverkade innervationen av urinblåsan hade större risk att utveckla POUR. Ju större 

volym intravenös vätska som givits, desto större incidens av postoperativ kateterisering. 

Läkemedel som sympatomimetika, antikolinergika och narkotiska läkemedel givna var 

vanliga orsaker till POUR. Patienter som fått ryggbedövning eller narkos hade större risk 

för POUR än de som fått lokalbedövning, men de som fått ryggbedövning hade högre risk 

än de som fått narkos. Patienter opererade med thorakotomi, för knä- och höftprotes och 

med öppen bukkirurgi hade större risk för överfylld urinblåsa, vilket kunde utvecklas till 

POUR. En blåsvolym på mer än 270 ml vid ankomst till uppvakningsavdelningen ökade 

risken för POUR. Slutsatsen var att det är ett komplext samspel mellan patient-, anestesi 

och kirurgiska faktorer som påverkar uppkomsten av POUR.  

 

 

Nyckelord: postoperativa komplikationer, postoperativ urinretention, riskfaktorer, 
riskpatienter.  

Key words: postoperative complications, postoperative urinary retention, risk factors, risk 
patients.  
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Introduktion 
Kirurgiska ingrepp medför en förändrad uppfattning av fyllnaden i urinblåsan under den tidiga 

postoperativa perioden, det vill säga tiden direkt efter ett kirurgiskt ingrepp. Postoperativ 

urinretention (POUR) definieras som oförmåga att tömma en full urinblåsa under den 

postoperativa perioden (Tammela, 1995). Det är en välkänd postoperativ komplikation som 

innebär risk för övertänjning av urinblåsan. 

Incidensen av POUR i olika studier varierar. I till exempel en finsk studie som inkluderade 

5220 patienter uppgick incidensen av POUR till 3,8 % (Tammela, 1995). I en 

litteraturöversikt, från USA, över incidensen av POUR och dess mekanismer, framkom att 

incidensen varierar mellan 5 och 70 % (Baldini, Bagry, Aprikian & Carli, 2009). I ytterligare en 

studie från USA, där riktlinjer för hantering av blåsfunktionen hos dagkirurgiska patienter togs 

fram, var incidensen 0,5 % hos de med låg risk att utveckla POUR. 5 % av patienterna som 

ansågs ha hög risk utvecklade POUR (Pavlin, Pavlin, Fitzgibbon, Koerschgen & Plitt, 1999). 

Diagnosen POUR är ofta godtycklig och den verkliga incidensen är okänd på grund av brist 

på samstämmiga kriterier för definition. Faktorer som kan påverka patientens problem att 

tömma blåsan är tidigare urinvägsproblem, oro, smärta, ålder och brist på avskildhet på 

uppvakningsavdelningen (UVA). Kön har visat sig vara en riskfaktor i några studier men inte i 

alla (Wren & Wren, 1996). 

En riskfaktor är allt som ökar sannolikheten att drabbas av något, till exempel POUR. 

Summan av olika riskfaktorer utgör en risk (”Påverka din cancerrisk”, 2002). Genom att 

noggrant identifiera riskfaktorer och övervaka volymen i patienternas urinblåsa kan POUR 

förebyggas och dess konsekvenser minimeras (Baldini et al., 2009; Crew, 2007, Rosseland, 

Stubhaug & Breivik, 2002; Tammela, 1995).  

Urinblåsans anatomi  
Urinblåsans vägg utgörs av slemhinna och kraftig, glatt muskulatur, den så kallade 

detrusormuskeln, som vid urinrörets inre mynning övergår i en ringformig slutarmuskel, den 

inre sfinktern. Längre ned på urinröret finns en tvärstrimmig slutarmuskel, den yttre sfinktern, 

för den viljemässiga kontrollen av urinblåsans tömning. Detrusormuskeln och den inre 

sfinktern styrs av det autonoma nervsystemet, som är den icke viljemässigt styrda delen av 

nervsystemet. Urinblåsan rymmer normalt cirka 300 – 400 ml. På grund av livmoderns läge 

har kvinnan något mindre kapacitet (Sonesson & Sonesson, 2008). 
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Miktionen 
Urintömningen, miktionen, sker både via frivilliga och ofrivilliga muskelkontraktioner. Den 

optimala förmågan för att tömma urinblåsan ligger vid en volym på 200 – 300 ml. Detta ger 

en känsla av fyllnad och man känner sig tvungen att tömma urinblåsan. Om volymen ökar 

ytterligare till cirka 400 – 500 ml ökar risken för övertänjd urinblåsa. Detta kan leda till 

svårigheter att tömma urinblåsan och risk för urinvägsinfektioner. Risken att skadan ska bli 

bestående ökar om urinblåsan är uttänjd under lång tid eller är fylld med en stor volym. 

Således orsakar POUR ökad sjuklighet och sjukvårdskostnad på grund av förlängd 

sjukhusvistelse (Lamonerie, Marret, Deleuze, Lembert, Dupont & Bonnet, 2004; Rosseland 

et al., 2000, Tortora & Grabowski, 2003).  

Diagnostisering av POUR 
Postoperativ övervakning av patientens urinblåsa är nödvändig för att upptäcka övertänjning 

och därmed förhindra att skador på urinblåsans vägg och muskulatur uppstår (Rosseland et 

al., 2002). Denna övervakning och diagnostisering skedde tidigare främst genom klinisk 

undersökning och blåskateterisering. Klinisk undersökning innebar att urinblåsan 

kontrollerades genom att känna med händerna över nedre delen av buken, men detta var en 

osäker metod (Baldini et al., 2009; Crew, 2007, Kemp & Tabaka, 1990). Blåskateterisering, 

det vill säga införande av en urinkateter för att tappa ut urin, användes både som 

diagnostisering och behandling av POUR. Blåskateterisering är obehaglig och generande för 

patienten och den ökar risken för urinvägsinfektion och skada på urinvägarna och urinblåsan 

(Baldini et al., 2009; Crew, 2007, Souter & Pavlin, 2005). 

Idag används ultraljudsundersökning av urinblåsan. Det är en vedertagen och väl studerad 

metod. Flera studier har visat att undersökningen, så kallad bladderscanning, är överlägsen 

andra metoder för att bedöma urinblåsans volym. Den är enkel att använda efter en kort 

introduktion och upplärning. Metoden är också kostnadseffektiv, tidsbesparande och 

skonsam för patienten. Den ger en minskning av antalet onödiga kateteriseringar och 

medföljande risker för infektioner och skador på urinblåsan och urinvägarna. 

Bladderscanning kan också användas för att mäta residualvolymen, det vill säga den mängd 

urin som finns kvar i blåsan efter miktion (Lamonerie et al., 2004; Rosseland et al., 2002; 

Souter & Pavlin, 2005). 

Problemformulering 
Kirurgiska ingrepp ger ökad påfrestning på urinblåsans funktion under operationen och det 

postoperativa förloppet. Detta kan leda till övertänjd urinblåsa och POUR, som kan ge 

konsekvenser för patienten i form av bestående skador på muskulaturen i urinblåsan. För att 

förhindra detta sker övervakning av urinblåsans fyllnad. Urinblåsans volym kan då enkelt och 
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säkert kontrolleras med hjälp av bladderscanning. Utifrån systemet för avvikelserapportering 

i Landstinget Dalarna, Synergi, framkommer att överfylld urinblåsa ändå förekommer 

postoperativt. Uppsatsförfattarna anser därför att kunskapen hos sjuksköterskor om vilka 

grupper av patienter som riskerar att utveckla överfylld urinblåsa och POUR samt vilka 

faktorer som påverkar denna risk saknas eller är otillräcklig. 

Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att kartlägga vilka faktorer som påverkar 

uppkomsten av postoperativ urinretention i tidigt postoperativt skede. 

Frågeställning 
Vilka faktorer påverkar uppkomsten av postoperativ urinretention i tidigt postoperativt skede? 

Metod 

Design 
Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur 
Artikelsökningen, som ligger till grund för studien, är gjord i databaserna CINAHL, MEDLINE, 

och PsycINFO på sjukhusbiblioteket på Falu lasarett. Sökord som användes var ”urinary 

retention”, ”postoperative complications”, ”risk factors” och ”risk patients” i kombinationer. 

Sökningen gjordes i fritext och Booleska sökoperatoren AND användes. Sökorden skulle 

finnas i abstraktet i artiklarna, vilket underlättade sökningen av relevanta artiklar. Många av 

artiklarna återkom i flera av databaserna varför dessa abstrakt valdes att läsas endast första 

gången. Vid genomgång av referenslistor återkom en artikel av Tammela, Kontturi och 

Lukkarinen (1986) flitigt. Denna artikel söktes därför manuellt och inkluderades i studien, 

trots att den är äldre än 19 år. 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och svara 

mot syftet i litteraturstudien. Artiklarna skulle vara publicerade från 1990 till 2009, skrivna på 

engelska samt endast inkludera vuxna över 16 år. 

Exklusionskriterier 

Studier gjorda på barn eller djur exkluderades i sökningen. Artiklar om urologisk kirurgi, 

reviews, redaktionsbrev och fallrapporter valdes bort. 
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Litteratursökning 
Resultatet av kombinationer av sökorden och antal träffar redovisas i tabell 1. Artikeln som 

söktes manuellt presenteras dock inte i tabell 1, då denna artikel inte hittades via sökord. 

Tabell 1. Presentation av artikelsökning om POUR. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Antal 

identifierade 

artiklar till 

resultatet 

CINAHL urinary retention 384    

CINAHL postoperative 

complications 

12034    

CINAHL urinary retention AND 

postoperative 

complications 

59 48 8 7 

MEDLINE urinary retention 3829    

MEDLINE postoperative 

complications 

111548    

MEDLINE urinary retention AND 

postoperative 

complications 

805    

MEDLINE urinary retention AND 

postoperative 

complications AND risk 

factors 

94    

MEDLINE urinary retention AND 

postoperative 

complications AND risk 

factors AND risk 

patients 

89 57 14 8 

PsycINFO urinary retention 89    

PsycINFO postoperative 

complications 

114    

PsycINFO urinary retention AND 1 1 0 0 



  

5 
 

postoperative 

complications 

Etiska överväganden 
Eftersom detta var en systematisk litteraturstudie behövde inte författarna söka något etiskt 

tillstånd. Artiklarna som granskats är publicerade och har således genomgått en etisk 

prövning. Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att behandla artiklarna efter bästa förmåga 

genom att inte förvanska eller förvränga dess resultat och att återge det så objektivt och 

sanningsenligt som möjligt (Polit & Beck, 2008). 

Tillvägagångssätt 
Sökning av litteratur till studien har gjorts tillsammans. Författarna har läst alla identifierade 

artiklar och gjort en kvalitetsbedömning var för sig. Författarna har sedan träffats och jämfört 

bedömningen. Artiklarna har lästs igen av båda författarna inför resultatredovisningen. 

Skrivning av de olika avsnitten i examensarbetet har gjorts tillsammans. 

Analys 
Titel och abstrakt i artiklarna lästes för att få en första uppfattning om relevansen för dess 

innehåll och om de bedömdes svara mot syftet i litteraturstudien. Därefter identifierades 23 

artiklar, inklusive den manuellt sökta artikeln av Tammela et al., (1986), som valdes ut för 

kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen har gjorts utifrån en modifierad granskningsmall 

för artikelgranskning av kvantitativ forskningsrapport av Forsberg och Wengström (2008) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga 1. Mallen innehöll 29 frågor, där alla frågor 

som besvarats med ja fick en poäng och frågor som besvarats med nej fick noll poäng. 

Artiklar som fick mindre än 17,4 poäng bedömdes ha låg kvalitet, artiklar som fick 17,5 – 22,9 

poäng bedömdes ha medelhög kvalitet och artiklar med mer än 23 poäng hade hög kvalitet. 

Sex artiklar erhöll hög poäng och 10 medelhög poäng och inkluderades i studien. Detta 

resulterade i att sju artiklar valdes bort eftersom de erhöll för låg poäng eller ej svarade mot 

syftet i denna studie. Slutligen inkluderades 16 artiklar i resultatet. Texten i artiklarna 

kategoriserades i olika teman baserade på likheter och olikheter i innehållet. Därefter kunde 

rubriker bildas utifrån de riskfaktorer som framkom. 

Resultat 
En sammanfattning av litteratursökningen visade att de 16 artiklar som var inkluderade i 

denna litteraturstudie var av kvantitativ design, publicerade mellan 1990 och 2009, förutom 

en artikel som var från 1986. Artiklarnas kvalitetspoäng låg mellan 19 och 27. De flesta 

artiklar kom från USA (n=8), resterande från Norden (n=5), Frankrike (n=1), Turkiet (n=1) och 
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Japan (n=1). Studiernas design var prospektiv observationsstudie eller retrospektiv 

journalstudie. För mer detaljerad information om de inkluderade artiklarna se tabell 2.
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar om postoperativ 

urinretention. 

Författare, titel, 
år, land 

Syfte Design Datainsamlingsmetod Resultat Kvalitet 

Bödker & Lose. 

Postoperative 

urinary retention in 

gynecologic 

patients. 

2002.  

Danmark. 

Att uppskatta frekvensen 

av POUR baserat på 

preoperativ bedömning 

av blåsans kapacitet och 

att bedöma personalens 

förmåga att diagnostisera 

tillståndet. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observationsstudie. 

284 konsekutiva patienter 

som skulle genomgå elektiva 

gynekologiska operationer 

ingick. Kirurgen fyllde i ett 

frågeformulär angående olika 

faktorer.  

Frekvensen av POUR var 

9,2 %. Ett signifikant 

samband mellan POUR 

och typ av operation. 

Högre risk för POUR efter 

laparotomi än efter 

laparoskopi. Klinisk 

undersökning var pålitlig. 

22 

poäng, 

medel. 

Feliciano, Montero, 

McCarthy & 

Priester. 

A Retrospective, 

Descriptive, 

Exploratory Study 

Evaluating 

Incidence of 

Postoperative 

Urinary Retention 

After Spinal 

Att utveckla ett protokoll 

för lämplig handläggning 

av POUR, genom att ta 

reda på incidensen av 

POUR, om POUR 

förlänger vistelsen på 

UVA och vilka 

riskpatienterna är. 

Kvantitativ, 

retrospektiv, 

deskriptiv. 

Journalstudie på 102 

konsekutiva patienter över 18 

år som genomgick kirurgi i 

spinalanestesi. 

Incidensen av POUR var 

44,1 % hos patienter med 

spinalanestesi. Patienterna 

stannade 26 minuter längre 

på UVA pga av POUR. 

Största riskfaktorn för 

utveckling av POUR var en 

blåsvolym på > 500 ml vid 

ankomsten till UVA. 

27 

poäng, 

hög. 
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Anesthesia and Its 

Effect on PACU 

Discharge. 

2008. 

USA. 

Gönüllü, Gönüllü, 

Utkan, Dülger, 

Gökgöz & Karsli. 

Postoperative 

Retention of Urine 

in General Surgical 

Patients. 

1993. 

Turkiet. 

Att studera incidensen av 

POUR, behovet av 

kateterisering, effekten 

av att applicera 

varmvattenbehållare på 

suprapubic-området och 

tidig mobilisering. 

Kvantitativ, 

prospektiv. 

577 konsekutiva patienter 

som skulle genomgå allmän 

kirurgi i generell anestesi 

ingick.  

24 % av männen och 15 % 

av kvinnorna utvecklade 

POUR. Störst risk för 

POUR efter 

ljumskbråcksoperation, 

laparotomi och operation 

med subkostala snitt. Fler 

patienter med en 

operationstid > 60 minuter 

och opiater som 

smärtlindring behövde 

kateteriseras. 85 av 111 

patienter, som utvecklat 

POUR, kunde tömma 

blåsan spontant efter tidig 

mobilisering och efter 

applicering av 

varmvattenbehållare över 

21 

poäng, 

medel. 
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suprapubic-området. 

Joelsson-Alm, 

Nyman, Lindholm, 

Ulfvarson & 

Svensén. 

Perioperative 

bladder distension: 

A prospective 

study. 

2009. 

Sverige. 

Att bestämma incidensen 

av POUR och att 

identifiera 

predisponerande faktorer 

bland patienter som 

genomgår vanlig generell 

kirurgi och ortopediska 

ingrepp. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observationsstudie. 

147 konsekutivt utvalda 

patienter som skulle 

genomgå kirurgi ingick. 

Bladderscanning utfördes vid 

tre tillfällen. 

22 % utvecklade POUR. 

Ortopediska patienter var 

predisponerade för att 

utveckla POUR. Överfylld 

urinblåsa kan uppstå redan 

innan operationen startar. 

22 

poäng, 

medel. 

Keita, Diouf, 

Tubach, Brouwer, 

Dahmani, Mantz & 

Desmonts.  

Predictive Factors 

of Early 

Postoperative 

Urinary Retention 

in the 

Postanesthesia 

Care Unit. 

2005. 

Att bestämma 

förutsägande faktorer för 

tidig POUR på UVA. 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observationsstudie. 

313 konsekutivt utvalda 

patienter som skulle 

genomgå planerad kirurgi 

ingick. Bladderscanning 

utfördes vid tre tillfällen. 

Incidensen av POUR var 

16 %. Ålder > 50 år, mängd 

intraoperativ vätska > 750 

ml och urinblåsevolymen 

vid ankomst till UVA > 270 

ml var förutsägande 

faktorer på tidig POUR. 

24 

poäng, 

hög. 
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Frankrike. 

Kemp & Tabaka. 

Postoperative 

Urinary Retention: 

Part II – A 

Retrospective 

Study. 

1990. 

USA. 

Att utforska förekomsten 

av POUR och faktorer 

som påverkar 

uppkomsten. 

Kvantitativ, 

retrospektiv. 

Journalgranskning på ett 

lämpligt urval av 100 

patientjournaler på manliga 

patienter som fått generell 

eller spinalanestesi. 

61 % av patienterna krävde 

kateterisering för sin första 

urintömning. Ortopediska 

patienter hade den högsta 

incidensen av postoperativ 

kateterisering. Ju större 

mängd intravenös vätska, 

desto högre incidens av 

kateterisering. 

24 

poäng, 

hög. 

Koch, Grinberg & 

Farley. 

Incidence and risk 

factors for urinary 

retention after 

endoscopic hernia 

repair. 

2006. 

USA. 

Att bestämma incidensen 

och riskfaktorer för 

utveckling av POUR hos 

patienter som genomgår 

endoskopisk 

ljumskbråcksoperation. 

Kvantitativ, 

retrospektiv. 

Journalgranskning på 153 

konsekutiva manliga 

patienter som genomgick 

endoskopisk 

ljumskbråcksoperation. 

Incidensen av POUR var 

22,2 %. Användningen av 

narkotiska läkemedel och 

mängden intravenös 

vätska som 

administrerades 

postoperativt var 

signifikanta riskfaktorer för 

utvecklingen av POUR. 

21 

poäng, 

medel. 

Kozol, Mason & 

McGee. 

Post-

Herniorrhaphy 

Att undersöka effekten av 

intravenös 

vätskerestriktion på 

utvecklingen av POUR 

Kvantitativ, 

prospektiv. 

Randomiserad studie på 113 

manliga patienter som skulle 

genomgå 

ljumskbråcksoperation. 

Riskfaktor var ålder över 

60 år. Ingen statistisk 

signifikans för att 

vätskerestriktion minskade 

21 

poäng, 

medel. 
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Urinary Retention: 

A Randomized 

Prospective Study. 

1992. 

USA. 

hos patienter som 

genomgår 

ljumskbråcksoperation. 

Grupp I hade ingen 

vätskerestriktion och grupp II 

hade vätskerestriktion.  

POUR. 

Petros, Rimm & 

Robillard. 

Factors Influencing 

Urinary Tract 

Retention After 

Elective Open 

Cholecystectomi. 

1992. 

USA. 

Att bestämma riskfaktorer 

för POUR hos patienter 

som genomgår öppen 

kolecystektomi. 

Kvantitativ, 

retrospektiv. 

360 konsekutivt utvalda 

patienter som genomgick 

elektiv öppen kolecystektomi 

under generell anestesi 

ingick. Olika faktorer som 

kunde påverka förekomsten 

av POUR studerades. 

Riskfaktorer var manligt 

kön, ökad ålder, längre 

operationstid, högre 

totaldoser av smärtstillande 

läkemedel postoperativt 

och PCA, det vill säga 

patient controlled 

anesthesia, intravenöst.  

20,5 

poäng, 

medel. 

Ringdal, Borg & 

Hellström. 

A Survey on 

Incidence and 

Factors that May 

Influence First 

Postoperative 

Urination. 

2003. 

Att utforska incidensen 

av POUR och faktorer 

som kan påverka 

patientens första 

postoperativa miktion. 

Kvantitativ, 

prospektiv. 

Studie på 174 konsekutivt 

utvalda patienter som 

genomgick kirurgi. Ett 

frågeformulär användes. 

Patienterna delades in i två 

grupper; grupp A tömde 

blåsan spontant och grupp B 

behövde kateteriseras. 

Incidensen för POUR var 

39 %. Faktorer som 

påverkade den första 

postoperativa miktionen 

inkluderade män över 55 

år, lång operationstid, 

anestesitid > 2 timmar, 

intravenös vätska > 1000 

ml och tidigare anamnes 

21 

poäng, 

medel. 
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Sverige. på miktionsproblem. 

Tammela, Kontturi 

& Lukkarinen. 

Postoperative 

urinary retention. 

Incidence and 

Predisposing 

Factors. 

1986. 

Finland. 

Att bestämma incidensen 

av POUR för patienter 

som genomgår olika 

typer av kirurgi för att 

hitta riskpatienter och ta 

reda på om detaljer i 

operation, anestesi och 

postoperativ vård 

påverkar uppkomsten. 

Kvantitativ, 

prospektiv. 

198 patienter som fått POUR 

av 5220 patienter som 

genomgick kirurgi 

undersöktes.  

Incidensen av POUR var 

3,8 %. Frekvensen ökade 

med stigande ålder och 

efter thoracotomier, 

höftprotesoperationer och 

öppen bukkirurgi. Tidigare 

urinvägsproblem, överfylld 

blåsa under och efter 

operationen, 

sympatomimetika och 

antikolinergika under eller 

efter anestesi och 

oförmåga att stå eller sitta 

efter kirurgi är riskfaktorer. 

21 

poäng, 

medel. 

Toyonaga, 

Matsushima, 

Sogawa, Jiang, 

Matsumura, 

Shimojima, 

Tanaka, Suzuki, 

Masuda & Tanaka. 

Postoperative 

Att bestämma incidensen 

av och riskfaktorer för 

POUR efter kirurgi av 

benign anorektal 

sjukdom. 

Kvantitativ, 

retrospektiv och 

prospektiv. 

Journalstudie på 2011 

konsekutivt utvalda patienter 

som genomgick kirurgi. En 

prospektiv studie gjordes 

sedan på 291 patienter som 

fick vätskerestriktion och 

dessa jämfördes med de 

2011 som inte fick det. 

Incidensen av POUR var 

16,7 %. Riskfaktorer var 

hemorrojdoperation, 

kvinnligt kön, preoperativa 

urinvägsproblem, diabetes 

mellitus, behov av 

postoperativ smärtlindring 

och borttagande av fler än 

22 

poäng, 

medel. 



  

13 
 

urinary retention 

after surgery for 

benign anorectal 

disease: potential 

risk factors and 

strategy for 

prevention. 

2006. 

Japan. 

tre hemorrojder. 

Peroperativ 

vätskerestriktion minskade 

POUR efter anorektal 

kirurgi. 

Winther Olsen & 

Nielsen. 

A study into 

Postoperative 

Urine Retention in 

the Recovery 

Ward. 

2007. 

Danmark. 

Att mäta förekomsten av 

POUR på UVA och att 

identifiera riskfaktorer 

och riskpatienter. 

Kvantitativ, 

prospektiv. 

307 patienter som fick 

generell eller regional 

anestesi ingick. 

Bladderscanning utfördes vid 

tre tillfällen. 

Incidensen av POUR var 

28,7 %. Positivt samband 

mellan patienter med 

stigande ålder, lång 

anestesitid, regional 

anestesi och utvecklingen 

av POUR. Frekvensen av 

POUR var signifikant högre 

hos patienter med diabetes 

mellitus och hos de som 

behandlats med 

sympatomimetika. 

19 

poäng, 

medel. 

Wohlrab, Erekson, 

Korbly, 

Att undersöka sambandet 

mellan regional anestesi 

Kvantitativ, 

retrospektiv. 

131 kvinnor som genomgick 

stressinkontinensoperation 

Kvinnor som fått regional 

anestesi hade större risk 

25,5 

poäng, 
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Drimbarean, 

Rardin & Sung. 

The association 

between regional 

anesthesia and 

acute 

postoperative 

urinary retention in 

women undergoing 

outpatient 

midurethral sling 

procedures. 

2009. 

USA. 

och akut POUR hos 

kvinnor som genomgår 

dagkirurgisk 

inkontinensoperation. 

ingick. Patienter som fått 

regional anestesi jämfördes 

med dem som fått icke 

regional anestesi vad gäller 

uppkomsten av POUR. 

att få akut POUR. hög. 

Wynd, Wallace & 

Smith. 

Factors Influencing 

Postoperative 

Urinary Retention 

Following 

Orthopaedic 

Surgical 

Procedures. 

Att identifiera faktorer 

som bidrar till POUR hos 

patienter som genomgår 

höft- och knäplastik. 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

deskriptiv. 

Journalstudie på 111 

patienter som genomgick 

knä- och höftplastikoperation. 

Incidensen av POUR var 

större hos den äldre 

patienten, mer än 60 år, 

som var immobiliserad och 

som fått mer än 4000 ml 

vätska. Anamnes på 

urologiska problem 

kombinerat med ökad ålder 

ökade risken för POUR. 

24,5 

poäng, 

hög. 
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1996. 

USA. 

Zaheer, Reilly, 

Pemberton & 

Ilstrup. 

Urinary Retention 

After Operations 

for Benign 

Anorectal 

Diseases. 

1998. 

USA. 

Att bestämma incidensen 

av POUR och att 

identifiera riskfaktorer 

efter operation av benign 

anorektal sjukdom. 

Kvantitativ, 

retrospektiv. 

Journalstudie på 1026 

konsekutiva operationer. 

Patienterna delades i två 

grupper; grupp I gjorde 

hemorrojdoperation och 

grupp II gjorde övriga 

anorektala operationer. 

Incidensen av POUR var 

16 %. Hemorrojdoperation 

var den enskilt största 

riskfaktorn för POUR. 

Riskfaktorer för grupp I var 

större ingrepp, opiatdos 

och manligt kön. 

Riskfaktorer för grupp II var 

mer än ett ingrepp utfört, 

högre ålder och > 600 ml 

intravenös vätska under 

operationen och > 150 ml 

postoperativt. 

23 

poäng, 

hög. 
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Riskfaktorer för postoperativ urinretention 
I följande avsnitt redovisas resultatet utifrån studiens frågeställning om vilka riskfaktorer som 

påverkar uppkomsten av POUR. Resultaten gällande riskfaktorerna för POUR är motstridiga. 

Det har visat sig i denna studie att det är ett komplext förhållande mellan patient-, 

anestesiologiska, kirurgiska och vissa andra faktorer. Patienten har redan från början med 

sig riskfaktorer och fler riskfaktorer uppkommer under den kirurgiska processen och dessa 

kan påverka varandra. 

Patientfaktorer 

Ålder och kön 

Med stigande ålder ökar risken för POUR. Flera studier kom fram till att en ålder på mer än 

50 år var en riskfaktor. Det kan bero på att det med stigande ålder sker en degeneration av 

urinvägarna och att det i denna grupp finns män med prostataförstoring (Keita et al., 2005, 

Kozol, Mason och McGee, 1992, Petros, Rimm och Robillard, 1992, Ringdal, Borg och 

Hellström, 2003, Tammela et al., 1986, Winther Olsen & Nielsen, 2007).  

I en turkisk studie sågs ingen signifikant skillnad i ålder vad gäller utvecklandet av POUR, 

men män var mer benägna att utveckla POUR än kvinnor (Gönüllü, Gönüllü, Utkan, Dülger, 

Gökgöz & Karsli, 1993). Detta såg också Zaheer, Reilly, Pemberton och Ilstrup (1998) och 

förklarade det genom att det fanns anatomiska skillnader i urinröret.  

I en japansk studie framkom att kvinnligt kön var en riskfaktor för POUR. Författarna kom 

fram till flera möjliga orsaker såsom sängläge, immobilisering och hindrande sårförband. De 

spekulerade också i om kvinnor, speciellt i Japan, kan känna sig mer ovilliga att tömma 

urinblåsan i en okänd miljö utan avskildhet (Toyonaga et al., 2006). Tammela et al. (1986) 

såg att kvinnor mellan 21och 40 år hade en högre incidens av POUR. Detta kunde bero på 

att kvinnor i denna ålder har speciellt stark sympatisk tonus på grund av psykiska faktorer. 

Feliciano, Montero, McCarthy och Priester (2008) och Joelsson-Alm, Nyman, Lindholm, 

Ulfvarson och Svensén (2009) såg däremot inget samband mellan kön, ålder och POUR. 

Tidigare miktionsproblem och andra sjukdomar 

Tidigare miktionsproblem förefaller vara relaterat till POUR. Tammela et al. (1986) såg i sin 

studie att av de patienter som fått POUR hade 80 % en tidigare historia med 

miktionsproblem. Det kunde till exempel vara förstorad prostata, tidigare urinretention i 

samband med operation, behov av att tömma blåsan ofta på natten, dåligt urinflöde, tidigare 

urinvägsinfektion. Tidigare bäckenkirurgi, som skadat innervationen till urinvägarna, och 

neurologiska sjukdomar, såsom cerebral och spinal skada, diabetes- och alkoholneuropati 
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kunde också påverka urintömningen (Ringdal et al., 2003, Toyonaga et al., 2006, Winther 

Olsen & Nielsen, 2007). 

Enligt Wynd, Wallace och Smith (1996) var tidigare miktionsproblem ingen signifikant 

predisponerande faktor, men kombinerat med ökad ålder ökade risken för POUR. Keita et al. 

(2005), Koch, Grinberg och Farley (2006) och Zaheer et al. (1998) såg däremot inget 

samband mellan tidigare urinvägsproblem och utveckling av POUR. 

Anestesiologiska faktorer 

Intravenös vätsktillförsel 

Ju större volym intravenös vätska som givits i samband med operationen, desto större 

incidens av postoperativ kateterisering (Keita et al., 2005, Kemp & Tabaka, 1990, Ringdal et 

al., 2003, Wynd et al., 1996). 

Feliciano et al. (2008) och Tammela et al. (1986) såg att det inte fanns något starkt samband 

mellan given vätska och POUR. I studien av Zaheer et al. (1998) ansågs inte intravenös 

vätska vara en riskfaktor för patienterna i grupp I, men det var en oberoende riskfaktor i 

grupp II. Grupp I genomgick hemorrojdoperation och grupp II genomgick övriga anorektala 

operationer. 

I några studier har man undersökt om vätskerestriktion kan ha effekt på uppkomsten av 

POUR. Toyonaga et al. (2006) fann att det fanns ett samband mellan vätskerestriktion och 

en minskning av POUR, speciellt efter hemorrojdoperation. Kozol et al. (1992) såg däremot 

inget signifikant samband, men rekommenderade ändå vätskerestriktion hos män som 

opereras för ljumskbråck. 

Läkemedel 

Patienter som fått sympatomimetika hade en ökad risk för POUR. Sympatomimetika ökar 

spänningen i den inre sfinktern i urinröret och gör det svårare att tömma urinblåsan (Ringdal 

et al., 2003, Tammela et al., 1986, Winther Olsen & Nielsen, 2007). 

I en studie av Wohlrab, Erekson, Korbly, Drimbarean, Rardin och Sung (2009) såg man att 

kvinnor som fått intubationsnarkos hade högre incidens av POUR. Detta kunde förklaras 

genom användning av antikolinergika i samband med narkosen. Antikolinergika är ett 

läkemedel som hämmar det parasympatiska nervsystemet, vilket försämrar 

detrusormuskelns kontraktion. 

Keita et al. (2005) såg en ökad incidens vid intraoperativt givet antikolinergika, men det 

bedömdes inte vara en riskfaktor.  
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Patienter som fått narkotiska läkemedel, opioider, hade större risk för POUR. Opioider 

påverkar urinblåsan genom att förmågan att känna när urinblåsan är full minskar. Den kan 

därför bli övertänjd utan att patienten känner något obehag. (Koch et al., 2006, Petros et al., 

1992, Ringdal et al., 2003). 

 I studien av Zaheer et al. (1998) framkom dock att patienter som fått opioider hade en lägre 

förekomst av POUR jämfört med de som fått andra smärtstillande preparat. De ansåg att 

retention var relaterad till smärta och inte till opiateffekten i sig. Toyonaga et al. (2006) visade 

att det postoperativa behovet av smärtstillande läkemedel var en oberoende riskfaktor för 

POUR. Om patienten preoperativt fått smärtstillande minskade incidensen av POUR 

signifikant. Varken Keita et al. (2005), Tammela et al. (1986) eller Wynd et al. (1996) 

bedömde att postoperativt givna opioider var någon riskfaktor för POUR. 

Anestesi 

Patienter som fått ryggbedövning eller narkos hade högre risk för POUR än de som fått 

lokalbedövning (Zaheer et al., 1998), men de som fått ryggbedövning hade högre risk än de 

som fått narkos (Ringdal et al., 2003, Winther Olsen & Nielsen, 2007, Wohlrab et al., 2009). 

Keita et al. (2005) såg en högre incidens av POUR hos patienter som fått ryggbedövning, 

men det bedömdes inte vara någon signifikant riskfaktor. Några studier kunde inte alls visa 

något samband mellan anestesityp och POUR (Bödker & Lose, 2002, Kemp & Tabaka, 

1990, Tammela et al., 1986, Wynd et al., 1996). 

En anestesitid på mer än 60 minuter ökade risken för POUR, då det ger en ökad dos av 

narkosmedel och opioider (Gönüllü et al., 1993, Petros et al., 1992, Ringdal et al., 2003, 

Winther Olsen & Nielsen, 2007). Bödker och Lose (2002), Joelsson-Alm et al. (2009) och 

Koch et al. (2005) kunde inte se någon påverkan på utvecklingen av POUR vad gäller 

anestesitid. 

Kirurgiska faktorer 

Operation 

Tillsammans med lång operationstid var vissa kirurgiska ingrepp och operationsområden mer 

förknippade med ökad risk för POUR. Incidensen av POUR var störst efter thorakotomi, det 

vill säga bröstkorgsoperation, knä- och höftprotesoperation och öppen bukkirurgi. 

Thorakotomierna var nästan enbart gjorda på medelålders och äldre män, varav de flesta 

hade prostataförstoring. Knä- och höftprotesopererade låg i sängen och hade smärta i 

närheten av urinblåsan, vilket kunde bidra till uppkomsten av POUR (Tammela et al., 1986).  

Joelsson-Alm et al. (2009) såg att patienter som gjort ortopediska ingrepp hade större risk för 

överfylld urinblåsa och att detta kunde uppstå redan innan operationen startat. Det 
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förklarades med att dessa patienter ofta opererades akut, hade smärta och var 

immobiliserade, vilket ökade risken för POUR. Det kunde också vara så att dessa patienter 

redan fått en blåsskada då de väntat länge på ambulans eller på akutmottagning. Även 

andra studier kom fram till att ortopediska patienter hade den högsta incidensen av 

postoperativa kateteriseringar (Kemp & Tabaka, 1990, Ringdal et al., 2003, Winther Olsen & 

Nielsen, 2007). 

Toyonaga et al. (2006) och Zaheer et al. (1996) visade att operation av hemorrojder var en 

stor riskfaktor för POUR. Det var också högre risk för POUR efter öppen bukkirurgi än efter 

titthålskirurgi (Bödker & Lose, 2003, Tammela et al., 1986).  

Övriga faktorer 

Immobilisering 

Immobilisering, det vill säga att hindras att stiga upp eller sitta av droppslangar, 

övervakningsutrustning, sårförband och smärta från operationssåret, var en riskfaktor för 

POUR (Gönüllü et al., 1993, Tammela et al., 1986, Wynd et al., 1996). 

Blåsvolym 

Blåsvolymen var en faktor som påverkade risken för POUR. En urinblåsa som blivit överfylld 

under operationen eller på UVA efter operationen var en vanlig orsak till uppkomsten av 

POUR (Tammela et al., 1986). Feliciano et al. (2008) påstod att en blåsvolym på mer än 500 

ml vid ankomst till UVA var en starkt förutsägande faktor och Keita et al. (2005) angav att en 

volym på mer än 270 ml vid ankomsten till UVA ökade risken för POUR. Överfylld urinblåsa 

är både ett resultat av och en viktig faktor för utveckling av POUR. Om patienten har en full 

urinblåsa redan när operationen startar är risken stor för övertänjning Att patienten har tömt 

urinblåsan på avdelningen före operationen betyder inte nödvändigtvis att blåsan är tom när 

operationen startar (Joelsson-Alm et al., 2009). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka faktorer som påverkar uppkomsten av POUR 

i tidigt postoperativt skede. Med stigande ålder ökar risken för POUR, speciellt för män. 

Patienter med tidigare urinvägsproblem och andra sjukdomar som påverkar innervationen av 

urinblåsan har större risk att utveckla POUR. Ju större volym intravenös vätska som ges, 

desto större incidens av postoperativ kateterisering. Läkemedel som sympatomimetika, 

antikolinergika och opioider kan bidra till uppkomsten av POUR. Patienter som får 

ryggbedövning eller narkos har högre frekvens av POUR än de som får lokalbedövning, men 

de som får ryggbedövning har högre risk för POUR än de som får narkos. Patienter 

opererade med thorakotomi, för knä- och höftprotes och med öppen bukkirurgi har större risk 

för överfylld urinblåsa, vilket kan utvecklas till POUR. En blåsvolym på mer än 270 ml vid 

ankomst till UVA ökar risken för POUR. 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie har det framkommit flera motstridiga resultat om vilka riskfaktorer som 

finns för utveckling av POUR. Detta kan bero på att diagnosen POUR ofta är godtyckligt 

ställd och att det inte finns någon konsensus om hur man definierar och diagnostiserar 

POUR. Det är därför svårt att jämföra olika studier. Kriterierna för att diagnostisera POUR är i 

vissa studier ospecificerade eller är baserade på behovet av kateterisering. I andra studier är 

de baserade på kliniska symtom och dessa skiljer sig mycket åt och är ofta subjektiva. Flera 

studier använder kriteriet volym i urinblåsan, vilket uppmättes med bladderscanner. Även om 

studiernas resultat skiljer sig åt och några studier inte kan påvisa om vissa faktorer är 

riskfaktorer, så måste de värderas av och inte bortses från av sjuksköterskor på UVA (Wren 

& Wren, 1996). 

Enligt uppsatsförfattarna måste vissa riskfaktorer tillföras av vården i samband med en 

operation, såsom intravenös vätska och anestesi, och kan vara svåra att undvika. Uppgiften 

för sjuksköterskan blir då att förhindra att skada, på grund av POUR, uppstår. Detta kan 

göras genom bladderscanning redan på operationsavdelningen och snarast vid ankomst till 

UVA och genom att vid behov tömma blåsan med hjälp av kateterisering (Rosseland et al., 

2002, Skelly, Guyatt, Kalbfleisch, Singer & Winter, 1992). 

Uppsatsförfattarna ställer sig frågan: Vad är egentligen en riskfaktor? En riskfaktor bevisar 

inte vad som är orsaken till tillståndet. Det är ett orsakskomplex av tillstånd och 

omständigheter som adderas till varandra och därmed ökar patientens chans att drabbas av 

något. En risk utgörs av summan av patientens riskfaktorer (Wirschubsky, 2005). 



  

21 
 

Uppsatsförfattarna menar att även om en patient har en riskfaktor så betyder inte det att 

denne drabbas av POUR, men risken ökar om man har fler riskfaktorer.  

Om opioider är en riskfaktor skiljer sig i litteraturen. Eftersom uppkomsten av POUR är 

multifaktoriell är det oklart om opioider i sig är en enskild riskfaktor eller om det är smärta, 

immobilisering och brist på integritet som bidrar till POUR (Tammela, 1995). 

Uppsatsförfattarna anser att kunskap om och förståelse för miktionen, och om läkemedel 

som påverkar den, är bra verktyg för att förebygga POUR. Lägsta möjliga effektiva doser av 

läkemedel bör användas för att reducera risken för utveckling av POUR (Verhamme, 

Sturkenboom, Stricker & Bosch, 2008). 

Överdriven mängd vätska ökar blåsvolymen. Ju längre operationstid, desto större mängd 

intravenös vätska och större doser opioider och andra läkemedel får patienten (Lamonerie et 

al., 2004, Pavlin et al., 1999, Petros et al., 1992, Wren & Wren, 1996). Eftersom detta 

tillsammans kan ge ökad risk för POUR menar uppsatsförfattarna att sjuksköterskor på UVA 

bör vara uppmärksamma på hur länge operationen pågått och om bladderscanning utförts på 

operationsavdelningen. Har inte patienten bladderscannats bör detta göras snarast vid 

ankomst till UVA, då ju Keita et al. (2005) ansåg att en blåsvolym på mer än 270 ml vid 

ankomst till UVA är en predisponerande faktor för POUR. 

Hur stor risken för POUR är kan vara olika beroende på vilka anestesimedel som använts, 

exponeringstid och hur länge de verkar. Att identifiera den faktor som orsakar POUR inom 

olika anestesimetoder är svårt då det oftast är en interaktion mellan läkemedel, 

patientfaktorer och kirurgiska faktorer som orsakar POUR (Wren & Wren, 1996). Enligt 

uppsatsförfattarnas erfarenhet uppstår POUR ofta om patienten fått ryggbedövning med 

långverkande anestesimedel och fått intravenös vätska. Dessa patienter måste upprepade 

gånger bladderscannas på UVA (Lamonerie et al., 2004, Rosseland et al., 2002). Patienter 

som varit sövda länge har oftast fått en kvarliggande kateter på operationsavdelningen. 

Det har visat sig att miljön runt patienten, såsom sängläge och brist på integritet, kan 

försvåra för patienten att tömma blåsan. (Tammela 1995). Sjuksköterskor bör därför, enligt 

uppsatsförfattarna, underlätta för patienten genom mobilisering till toalett och att tillse 

avskildhet. 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Metoden innebär att 

systematiskt söka och granska vetenskapliga artiklar. Databaserna som använts är CINAHL, 

MEDLINE och PsycINFO, vilka alla finns rekommenderade i metodlitteraturen, då de 

innehåller relevant omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2008). Uppsatsförfattarna är 
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anställda på Falu lasarett och sökningen av artiklarna har skett via databaser på 

sjukhusbiblioteket. Detta har möjliggjort att uppsatsförfattarna fått tillgång även till 

avgiftsbelagda artiklar, därför kunde två avgiftsbelagda artiklar, som verkade vara 

intressanta, inkluderas. Dessa artiklar fick höga kvalitetspoäng. Sökorden återfanns som 

nyckelord i en artikel angående POUR. Uppsatsförfattarna hade kunnat använda sig av 

MesH-termer för att undvika referenser som var mindre intressanta och använda fler sökord 

för att få mer riktade resultat av sökningen, till exempel POUR och anestesi och POUR och 

kirurgi. Om detta hade gett andra artiklar är oklart. Artiklarna som inkluderades stämmer 

dock med syftet i denna litteraturstudie.  

Den modifierade granskningsmallen som användes för kvalitetsbedömningen av artiklarna 

var till bra hjälp för att undersöka den vetenskapliga kvaliteten (Forsberg & Wengström, 

2008, Willman et al., 2006). De artiklar som valdes bort erhöll låga kvalitetspoäng på grund 

av att urvalsmetoden var otydligt beskriven och att det inte framgick hur datainsamlingen 

genomfördes eller så svarade de inte mot litteraturstudiens syfte. De inkluderade artiklarna 

hade hög eller medelhög poäng och ökar därmed kvaliteten på denna litteraturstudie. 

Uppsatsförfattarna har återgett artiklarnas resultat efter bästa förmåga och inte förvanskat 

det (Polit & Beck, 2008). 

Studierna har olika urval, population och brist på samstämmiga kriterier för definition av 

POUR. Uppsatsförfattarna anser ändå att resultatet av litteraturstudien är användbart och 

kan generaliseras eftersom samma riskfaktorer nämns och uppmärksammas i de olika 

artiklarna och därför inte kan avfärdas. Eftersom de kirurgiska ingreppen som utfördes och 

de anestesitekniker som användes är likartade i de olika länderna borde inte resultatet 

påverkas av kulturella skillnader. Faktorerna som påverkar POUR är konstanta och 

förändras inte över tid, därför har relativt gamla artiklar inkluderats. 

Slutsats 
Kartläggningen av riskfaktorer för POUR visade att det är ett komplext samspel mellan 

patient-, anestesi och kirurgiska faktorer som påverkar uppkomsten. Vissa faktorer har 

patienten redan från början med sig, såsom ålder, kön och tidigare sjukdomar. Andra 

riskfaktorer uppkommer under den kirurgiska processen, såsom intravenös vätska, olika 

läkemedel, anestesi och typ av operation. Även immobilisering och blåsvolymen är faktorer 

som kan bidra till uppkomsten av POUR. Dessa riskfaktorer påverkar varandra.  

Projektets kliniska betydelse 
Med en noggrann preoperativ bedömning av patienten, kontroll av mängd given intravenös 

vätska och givna läkemedel och uppmärksamhet på typ och duration av anestesi och 
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operation kan sjuksköterskan förutse risken för uppkomst av POUR. Genom att också 

noggrant övervaka urinblåsans volym med hjälp av bladderscanning kan POUR förhindras 

och vid behov åtgärdas. Detta minskar patienternas obehag och sjuklighet och därmed 

sänks sjukvårdskostnaden. Denna studie har bidragit till att höja kunskapen hos 

sjuksköterskor om vilka grupper av patienter som riskerar POUR och vilka faktorer som 

påverkar. 

Förslag till vidare forskning 
Diagnosen POUR är ofta godtycklig och dess verkliga incidens är okänd. Studier för att ta 

fram kriterier för hur diagnosen ska ställas behöver göras. Först då kan man studera den 

verkliga incidensen och se konsekvenser av POUR i stora prospektiva kliniska studier. 

Det har visat sig att vistelsetiden på UVA förlängs med i genomsnitt 26 minuter om patienten 

utvecklar POUR och behöver kateteriseras (Feliciano et al., 2008). Att studera om 

vistelsetiden på UVA kan påverkas om POUR förhindras redan på operationsavdelningen är 

därför ett intressant projekt för framtiden. 

En studie för att undersöka hur olika anestesitekniker påverkar utvecklingen av POUR och 

om det kan bidra till en minskning av kateteriseringar vore också intressant att göra. 
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Bilaga 1 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

Fråga Ja Nej 

Motsvarar titeln studiens innehåll?   
Återger abstraktet studiens innehåll?   
Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
Är studiens syfte tydligt formulerat?   
Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
Är designen relevant utifrån syftet?   
Finns inklusionskriterier beskrivna?   
Är inklusionskriterierna relevanta?   
Finns exklusionkriterier beskrivna?   
Är exklusionskriterierna relevanta?   
Är urvalsmetoden beskriven?   
Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
Finns populationen beskriven?   
Är populationen representativ för studiens syfte?   
Anges bortfallets storlek?   
Kan bortfallet accepteras?   
Anges var studien genomfördes?   
Anges när studien genomfördes?   
Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
Anges vilka mätmetoder som användes?   
Beskrivs studiens huvudresultat?   
Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
Besvaras studiens frågeställningar?   
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet: Låg: < 17,4 poäng, medel: 17,5 – 22,9 poäng, hög: > 23 poäng. 

Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz, B. och Bahtsevani, C. (2006) och 

Forsberg, C. och Wengström, Y. (2008). 


	Introduktion
	Urinblåsans anatomi
	Miktionen
	Diagnostisering av POUR
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställning

	Metod
	Design
	Urval av litteratur
	Inklusionskriterier
	Exklusionskriterier
	Litteratursökning

	Etiska överväganden
	Tillvägagångssätt
	Analys

	Resultat
	Riskfaktorer för postoperativ urinretention
	Patientfaktorer
	Ålder och kön
	Tidigare miktionsproblem och andra sjukdomar

	Anestesiologiska faktorer
	Intravenös vätsktillförsel
	Läkemedel
	Anestesi

	Kirurgiska faktorer
	Operation

	Övriga faktorer
	Immobilisering
	Blåsvolym



	Diskussion
	Sammanfattning av huvudresultatet
	Resultatdiskussion
	Metoddiskussion
	Slutsats
	Projektets kliniska betydelse
	Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilaga 1


