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Epidemiologi/Bakgrunn

• Helsetjenesteassosierte urinveisinfeksjoner utgjør opp mot 40% av alle HAI og brorparten av disse (≥80%) er knyttet til 
instrumentering, spesielt katerisering av urinveiene.

• Hos pasienter som får påvist helsetjeneste assosiert bakteriemi er kilden hos 11- 40% urinveier, men <1% (4%) med 
kateterassosiert bakteriuri kompliseres med bakteriemi (1).

• Nasjonale punktprevalensundersøkelser i sykehus og sykehjem angir prevalensrate av urinveisinfeksjoner mellom 1.5 –
2.1% for sykehus og 2.9 – 4.1% for sykehjem.

• Utenlandske (USA) studier viser at mellom 15-25 % av sykehuspasienter og 5-10 % av sykehjemsbeboere får innlagt et 
urinkateter i løpet av oppholdet. 

• På bakgrunn av dette er hovedstrategien i helsevesenet rettet mot forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner.

• Det er antatt at mellom 17 - 69 % av kateter assosierte urinveis infeksjoner kan forebygges (1)

1. Arch Intern Med 2000; 160:678–682 2. Umscheid C, Mitchell M, Agarwal R, Williams K, Brennan P. Mortality from 

reasonably-preventable hospital acquired infections. included in written testimony by the society of healthcare 

epidemiology of america for the committee on oversight and government reform hearing on healthcare-associated 

infections: A preventable epidemic, chaired by henry A. waxman, april 16, 2008, washington, DC. [congressional 

testimony].



Patogenese

Figur fra Maki DG, Tambyah PA. Emerg Infect Dis 2001;7:1-6.



Patogenese

• Biofilmdannelse av uropatogene 
bakterier er sentral i 
patogenesen.

• Bakterier i biofilm har økt 
modstandsdyktighet mot 
antibiotika og immunforsvar (kan 
«ikke» saneres).

• Noen «nye» strategier rettet mot 
biofilmdannelse….

• Koloniserte katetre må byttes om 
bakteriuri skal opphøre.

CDC Public Health Image Library: http://phil.cdc.gov/phil/details.asp 



• Hva er den kliniske betydning av ASB hos en pasient med kateter?
• Hmmmm,  75 – 90% utvikler ikke symptomatisk UVI, behandling har ikke vist klinisk 

nytte, men er assosiert med seleksjon av resistente mikrober (1)

• Hvorfor har det ingen hensikt å monitorere ASB?
• Symptomatisk urinveisinfeksjon er vanligvis kun forutgått av bakteriuri i et døgn (2)

• Når kan en forvente at en pasient med permanent urinveiskateter får 
ASB?

• Daglig risiko for bakteriuri 3 - 7 %, nærmere 100 % vil være kolonisert etter 30 
dager – som forøvrig også er tidspunktet som skiller mellom kort og langtids 
kateterisering

1. Arch Intern Med. 2000;160(5):678-682

2. Infect Control. 1982;3(6):466-470.

3. J Infect Dis. 1982;146(6):719-723.



Kunnskapsbase

• Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) Guideline for Prevention of

Catheter‐associated Urinary Tract Infections 2009 http://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/CAUTI

• Infectious Diseases Society of America (IDSA) (Clin Infect Dis 2010;50:625‐63)

• Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)(ICHE 2008;29:S41‐S50) 

• National Health Services (NHS)(2009)

• National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) (2003) OBS endel under utarbeidelse (AB-behandling)

• Norsk konsensus fra FHI: Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner, Mai 2013 Veileder for forebygging av kateterassosierte 
urinveisinfeksjoner – FHI .

• Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon Systematisk oversikt 
FHI, 2016

http://http/www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/CAUTI
https://www.fhi.no/nettpub/urinveisinfeksjoner/


• CDC guideline (2009) – strikte kriterier for evidens

• Den nasjonale veileder (2013) - bygger på eksisterende, 
kvalitetssikrede retningslinjer og systematiske oppsummeringer, 
fremfor gjennomgang av primærstudier ...



Oppsummert forskning om forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon
Systematisk oversikt FHI, 2016



Caveats ….

• Store deler av litteraturen inkluderer asymptomatisk bakteriuri alene eller i kombinasjoner med 
infeksjon med til dels uklar definisjon som utkomme og er derfor vanskelig å tolke …

• Ikke alle spørsmål er belyst med RCT/studier og fornuftige tiltak kan få «weak» anbefaling …

• Uansett system vil det ligge en «god del skjønn» i prosessen bak…

• Forskjellene mellom anbefalingene fra CDC og Den nasjonale veileder (2013) er minimale og jeg 
har valgt å presentere anbefalingene fra sistnevnte her ….





A. Den enkelte institusjon bør ha en samlet 
strategi for forebygging som omfatter:2, 3

• utarbeidelse og implementering av oppdaterte retningslinjer for 
forebygging av UVI og bruk av kateter

• plan for opplæring av personalet

• godt system for dokumentasjon (forordning, indikasjon, innleggelse, 
seponering)

• systematisk registrering av infeksjonsfrekvens med tilbakemelding til 
personalet

CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA, Healthcare Infection Control Practices advisory Committee (HICPAC). Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. HICPAC, 2009.
Hooton TM, Bradley SF, Cardenas DD et al. Diagnosis, prevention, and treatment of catheter-associated urinary tract infection in adults: 2009 International Clinical Practice Guidelines from the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2010;50(5):625



B. Kjernetiltak forebygging av 
kateterassosierte urinveisinfeksjoner:

1. Redusert bruk av blærekatetre

2. Valg av katetertype og oppsamlingssystem

3. Aseptisk innleggelse av blærekateter

4. Stell av blærekateter



Ad 1a: Redusert bruk av blærekatetre

• Bruk kateter kun på klare indikasjoner, og etter grundig vurdering av om alternative 
urinoppsamlingsmetoder kan benyttes. Ved behov for kateterisering bør steril intermitterende kateterisering 
(SIK) vurderes som et alternativ til korttids- og langtidskateterisering med inneliggende kateter (KAD).2, 3, 6, 12, 

13, 25 Unngå bruk av kateter for håndtering av inkontinens.2, 3, 12

• Unngå å legge inn blærekateter rutinemessig på pasienter som skal gjennomgå kirurgi. Hos pasienter der det 
er indikasjon for bruk av kateter i forbindelse med et operativt inngrep skal kateteret fjernes så snart som 
mulig etter operasjonen, helst innen 24 timer, så sant det ikke foreligger indikasjon for fortsatt bruk av 
kateter.2

• Vurder fortløpende pasientens behov for kateter, og seponer kateteret så snart det ikke lenger foreligger 
indikasjon.2, 3, 6, 10, 13, 24

• Institusjonen bør vurdere ultralydskanning av urinblæren for vurdering av behov for kateterisering av 
postoperative pasienter.2, 3, 6 Forutsetter opplæring i bruk av utstyret.2, 6

• Det må være rutiner for adekvat rengjøring og sikker desinfeksjon av utstyret mellom hver pasient.2

• Institusjonen bør ha rutiner om skriftlig forordning av blærekateter fra lege før innleggelse.3, 12

• Institusjonen bør vurdere bruk av automatisk stoppordre i journalsystemet for å redusere tiden kateteret er 
inneliggende.3, 6, 21



Ad 1b: Alternative metoder for oppsamling av 
urin
• Ved behov for urinoppsamling bør uridom vurderes for menn som 

ikke har obstruksjon i urinveiene og som ikke har mye resturin.2, 12, 13

• Ved bruk av intermitterende kateterisering, må den utføres 
regelmessige for å unngå blæredistensjon.2

• Institusjonen bør vurdere ultralydskanning for å bedømme urinvolum 
hos pasienter som får intermitterende kateterisering.2

• Ved ultralydskanning må de ansatte ha fått opplæring i bruk av 
utstyret.2

• Det må være rutiner for adekvat rengjøring og sikker desinfeksjon av 
utstyret mellom hver pasient.2



Ad 2: Valg av katetertype og 
oppsamlingssystem
• Ved KAD, benytt kateter med minst mulig diameter som samtidig gir tilstrekkelig 

drenasje.2, 13, 24, 30

• Hydrofilt kateter kan være å foretrekke ved intermitterende kateterisering.2

• Ved langtidsbruk bør kateter av hel-silikon benyttes da dette er mer vevsvennlig.13, 27

• Silikonkateter anbefales ved langtidskateterisering av pasienter med gjentatt blokkering 
av kateteret grunnet utfellinger.2, 27

• Rutinemessig bruk av katetre impregnert med antibiotika/antiseptika anbefales ikke.2, 13

• Hvis hyppigheten av urinveisinfeksjon ikke reduseres ved innføring av en samlet strategi 
for forebygging, bør det vurderes å bruke katetre impregnert med 
antibiotika/antiseptika. Den samlede strategien som prøves i forkant bør som et 
minimum inkludere prioriterte anbefalinger for forebygging: korrekte indikasjoner for 
kateterbruk, aseptisk innleggelse og lukket drenasjesystem.2

• Brukstid for de ulike katetertypene må avklares med produsent.



Ad 3: Aseptisk innleggelse av blærekateter

• Innleggelse av kateter i helseinstitusjon skal utføres med aseptisk teknikk 
og sterilt utstyr, og må kun gjennomføres av personell som behersker riktig 
teknikk.2, 6, 13, 33

• Rengjør området rundt urinrørsåpningen med steril væske før innleggelse 
av kateter (sterilt vann, fysiologisk saltvann eller klorheksidin 0,5 - 1 
mg/ml).2, 3, 6, 24, 27

• Bruk en engangstube med sterilt glidemiddel ved innleggelse av KAD.2, 27, 33

• Rutinemessig bruk av glidemiddel med antiseptisk effekt er ikke 
nødvendig.2

• Ved intermitterende kateterisering utenfor helseinstitusjon er det 
akseptabelt å benytte ren teknikk hos pasienter som trenger kronisk 
kateterisering.2, 33



Ad 4: Stell av inneliggende blærekateter

• Bruk basale smittevernrutiner, inkludert hansker, ved berøring av kateteret og oppsamlingssystemet.2, 10, 20, 24

• Hold drenasjesystemet lukket.2, 3, 7, 10, 13, 20, 24, 27

• Sørg for at drenasje av urin skjer uhindret. Det er ikke nødvendig å klemme av kateteret før det skal fjernes.2, 7, 10, 27

• Hold oppsamlingsposen under urinblærens nivå til enhver tid.2, 3, 7, 12, 24, 27

• Hold posen bort fra gulvet.2, 24

• Tøm oppsamlingsposen regelmessig.7, 10, 20, 24

• Bruk en separat, varmedesinfisert oppsamlingsbeholder for hver pasient.2, 7, 27

• Unngå søl og sørg for at tappekranen ikke kommer i kontakt med den usterile oppsamlingsbeholderen ved tappingen.2, 7, 27

• Hverken kateter eller urinpose skal skiftes rutinemessig, kun på klinisk indikasjon, eller etter anbefalinger fra produsenten.2, 3, 7, 13, 

24, 27

• Bruk av antiseptisk middel i oppsamlingsposen for urin anbefales ikke.2, 3, 13

• Bruk av antibiotika for å forebygge urinveisinfeksjon anbefales ikke, med mindre det er klinisk indikasjon.2, 3, 7, 13, 24

• Stell av meatus (urinrørsåpningen) med antiseptiske midler for å forebygge urinveisinfeksjon anbefales ikke.3, 7, 10

• Rutinemessig skylling av urinblæren anbefales ikke. Skylling kan imidlertid være indisert etter kirurgiske inngrep som berører 
urinveiene.2, 3, 7



Det som ikke er omtalt ….

• Mikrobiologi og mikrobiologiske kriterier UVI:

• Strategirapport 2007: Diagnostikk av urinveisinfeksjoner

• Kliniske kriterier UVI:

• IDSA m fl.

• Epidemiologiske kriterier UVI:

• CDC/NHSN, ECDC, Norsk konsensus

Det som er ekstra i den nasjonale veileder:



Hva tror jeg kommer i ny veileder ….

• Vask før innleggelse/stell - med desinfeksjonsmidler?

• Kateter-coating (edelmetall legeringer/antibiotika/klorhexidin/ ++)?

• Implementering/etterlevelse anbefalinger/rettningslinjer?

• Nullvisjon?

• (Mikrobiologisk diagnostikk)?



Takk for oppmerksomheten

☺
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