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”Mekanisk” problem Kateterrelateret problem 

Inkrustationer 

•  Fnuller og slim 

•  Mistanke om bakteriel 

   kolonisation på/ i 

   kateter (biofilm) 

Skyllevæske med 

3,23 % citronsyre  

Vedvarende ”blokker” 

Eliminer årsag 
Skyllevæske med 

6 % citronsyre  

Skyllevæske med 

NaCl 0,9%  

 

 

•  Afklemning af kateter/ urinposeslange 

•  Overfyldt/ fejlplaceret urinpose 

•  Overfyldt kateterballon 

•  Manglende/ fejlfiksering af kateter 

•  Fejlplacering af kateter 

•  Obstipation 

 

 

Løsninger til dysfunktion af kateter á demeure 



Kateterrelaterede problemer - fortsat 

 Hyppige urinvejsinfektioner - stort antibiotikaforbrug – udvikling 

af multiresistente bakterier 

 

 Hyppige kateterstop/ -skyl på kateter/ skift af kateter 

 

 Lugtgener 

 

 Smerter, ubehag, konfusion og påvirket almen tilstand 

 

 Påvirkning af sociale aktiviteter 

   Fnuller og slim 

   Mistanke om bakteriel kolonisation på/ i kateter (biofilm) 

      

NYT PRODUKT 
Skyllevæske med 0,02 % Polyhexanid  



Hospitaler: 

7 patienter 

Fakta om caseindsamlingen 

5 Kommuner: 26 patienter 

27 

mænd 

11 

kvinder 

Samlet antal patienter: 38 

 

3 Hospitaler: 

12 patienter 

Patienternes katetre blev skyllet 2 x ugenligt i 5 uger 
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Cases er indsamlet af kontinenssygeplejersker fra  
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Årsager til at anvende skyllevæske med polyhexanid 

Hyppige 

kateterstop 

Hyppige 

UVI 

Lugtgener 

* 

• Lækage ved KAD, bedre livskvalitet, kateteret glider ofte ud, alternativ til antibiotika, dårlig nattesøvn, kateteret ændrer farve, 

     blødninger i forbindelse med kateterskift, inkrustationer, spasmer, hyppige cystitter, dysfunktion af kateter 

24% 

16% 

15% 

8% 

14% 

3% 

20% 

Hyppige kateterstop

Hyppige kateterskift

Hyppige urinvejsinfektioner

Smerter/ ubehag

Lugtgener

Lækage

Andet



Færre 

sygeplejebesøg 

Bedre 

velbefindende 

UVI 

Forebyggende 

Reduceret 

materialeforbrug 

Fordele ved at anvende skyllevæske med polyhexanid 

*  Færre/ ingen kateterstop/ inkrustationer, mindre arbejdsbyrde, forlængelse af kateterets levetid, færre gener for patienten (ikke specificeret), 

   bedre planlægning for sygeplejepersonalet, mere obs på kateterfunktionen, færre lækager, nemt at håndtere, ingen indlæggelser 

* 

28% 

17% 

17% 

8% 

27% 

3% 
Færre sygeplejebesøg/ kateterskift

Større patienttilfredshed: Bedre velbefindende/
livskvalitet for patienten

Reduceret materialeforbrug/ færre udgifter for
regionen/ kommunen

Forebyggelse af/ ingen urinvejsinfektioner

Andet

Ingen fordele



Ja 

Ja, formentlig afgøres v. kontrol 

Nej 

Fortsætter patienten med at anvende skyllevæske med 

polyhexanid? 

0 5 10 15 20 25 30

Nej

Ja ? 



Eksempler på patientcases 



Nyt produkt til katetervedligeholdelse - Patient Case 1  Gentofte Hospital 

Alder 80 år 

Køn Mand 

Patientens medicinske historie og indikation for kateterisation 

Gennem mange år plaget af urge og pollakisuri. 20 

vandladninger pr. døgn. Har fået botox i blæren mange 

gange, sidst i februar 2017 og herefter kateter, da han 

havde retention. Havde en apoplexi i 2016, men havde 

vandladningsproblemer inden da. 

Årsager til anvendelse af nyt produkt til katetervedligeholdelse 

Har kun forsøgt sig med skyllevæske med 3,23 % 

citronsyre i 14 dage, men vælger alligevel p.g.a. de 

massive problemer, at afprøve skyllevæske med 0,02 % 

polyhexanid, for at se om der er en hurtigere effekt. Pt. 

plaget af rec UVI samt tilstopning af kateter. Kateteret har 

været skiftet akut mange gange de sidste 3 mdr. Pt. og 

datter klager over lugtgener fra katetret. 

Hvor længe har patienten anvendt produktet og hvor ofte? 3 måneder 2 gange ugentligt  

Klinisk virkning af produktet 
Efter 4 uger er der ikke lugtgener, og urinen er klar. 

Katetret har ikke været tilstoppet i afprøvningsperioden, 

og der har heller ikke været UVI. 

 Fordele ved anvendelse af produktet? 

 Fortsætter patienten med produktet? 

Øget livskvalitet da lugtgener er elimineret og katetret 

ikke længere stopper til. Reduktion af akutte kateterskift. 

Pt. og datter ønsker, at pt. fortsætter med skyllevæske 

med 0,02 % polyhexanid samt skyllevæske med 3,23 % 

citronsyre . 



Nyt produkt til katetervedligeholdelse - Patient Case 2  Gentofte Hospital 

Alder 70 år 

Køn Mand 

Patientens medicinske historie og indikation for kateterisation 
Har haft kateter i 2 år p.g.a. retention, pollakisuri og rec. 

cystitter 

Årsager til anvendelse af nyt produkt til katetervedligeholdelse 

Pt.s hustru klager over debris og meget ildelugtende urin. 

Der er tidligere set inkrustationer på kateter og ventil. 

Interval for kateterskift nedsat til 8 uger p.g.a. tilstopning. 

Har skyllet med NaCl 2 gange ugentligt uden effekt. 

Hvor længe har patienten anvendt produktet og hvor ofte? Har brugt det i 2 mdr. 2 gange dagligt 

Klinisk virkning af produktet 
Der er ikke længere kalk i ventilen. Urinen lugter minimalt 

og er helt klar uden debris.  

 Fordele ved anvendelse af produktet? 

 Fortsætter patienten med produktet? 

Det er nemmere for hustru at skylle med i forhold til NaCl, 

da der ikke mødes modstand. Pt. fortsætter med 

skyllevæske med 0,02 % polyhexanid, og vi øger skifte- 

intervallet til 12 uger igen. 



Eksempler på patientcases 



Nyt produkt til katetervedligeholdelse - Patient Case 1 Viborg kommune 

Alder  86 år 

Køn Mand 

Patientens medicinske historie og indikation for katerisation 
Mangeårig type 1 diabetes – massive 

inkontinensproblemer, KAD siden 2014 

Årsager til anvendelse af nyt produkt til katetervedligeholdelse 

Hyppige urinvejsinfektioner – behandlet med AB x 5 i de 

sidste 6 mdr.  

Hyppige kateterskift pga. UVI + stop i kateter. 

Smerter i blære og urinrør og smerter ved kateterskift. 

Påvirket almen tilstand ved infektion. 

Hvor længe har patienten anvendt produktet og hvor ofte? Opstartet uge 17 med x 2 ugenligt. 

Klinisk virkning af produktet 
Ingen UVI – ingen kateterstop/ kateterskift i forløbet. 

Ingen påvirkning af almen tilstand p.g.a. UVI, 

blæresmerter etc. 

 Fordele ved anvendelse af produktet? 

 Fortsætter patienten med produktet? 

Øget livskvalitet for borger. 

Personale- og ressourcebesparende 

Kateterskift hver 12. uge 

Fortsætter x 1 ugenligt fra uge 32 



Nyt produkt til katetervedligeholdelse - Patient Case 2 Viborg kommune 

Alder 
  

 80 år 

Køn  Mand 

Patientens medicinske historie og indikation for katerisation 
Urinretention p.g.a. hypertrofia prostata - KAD siden 

2015. Dement  

Årsager til anvendelse af nyt produkt til katetervedligeholdelse 

Hyppige urinvejsinfektioner og kateterskift. 

Vredladen, urolig og klagende over blæresmerter ved 

urinvejsinfektioner. Mange lugtgener fra urinpose – til 

gene for pårørende, øvrige beboere og personale. 

Deltager ofte derfor ikke i sociale aktiviteter 

Hvor længe har patienten anvendt produktet og hvor ofte? Opstartet uge 24 – x 2 ugentlig 

Klinisk virkning af produktet 

 

Ingen lugtgener efter få ugers skyl. 

Ingen urinvejsinfektioner. 

Ingen påvirkning af almen tilstand p.g.a. UVI 
 

 Fordele ved anvendelse af produktet? 

 Fortsætter patienten med produktet? 

Roligere hverdag og mere samarbejdsvillig, da almen 

tilstand er bedret. Kan deltage i flere sociale aktiviteter.  

Fortsætter -fra uge 31 x 1 ugenligt 



Spørgsmål… 


