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Resumé 

Dette Masterprojekt henvender sig til alle faggrupper, der plejer ortogeriatriske patienter.  

Formålet er at undersøge, om behandling med kateter a demeure i forbindelse med postoperativ urin 

retention, kan have en gavnlig effekt for denne patientkategori. Metoden er inspireret af den 

handlingsvejledende forsknings type, med intervention af anlæggelse af kateter i stedet for én gangs 

katerisering. Populationen er afgrænset til de patienter, der blev indlagt i det ortogeriatriske afsnit i 

april, maj og juni måned i henholdsvis 2011 og 2013, og der er inkluderet i alt 150 patienter. 

Resultaterne viser som planlagt en stigning i antal anlagte urinkatetre. Der ses et fald i antallet af 

behandlingskrævende urinvejs infektioner og et fald i antal dage kateteret er anlagt. 

Det konkluderes, at denne undersøgelse viser en tendens til at urin kateter til denne gruppe af 

skrøbelige patienter, kan medvirke til bedre søvn og dermed bedrer mulighederne for patienten til at 

kunne deltage i rehabiliteringen. Det anbefales, at der laves yderligere undersøgelser med mere 

stringente metoder for at minimere usikkerheder. 

Nøgleord: Ortogeriatri, implementering af sygeplejeintervention, postoperativ urinretention, kateter 

a demeure, én-gangs katerisering 

Summary  

Title: Indwelling catheter to orthogeriatric patients with urinary retention – does it matter? 

This Master thesis relates to all staff taking care of orthogeriatric patients. 

The objective is to investigate whether treatment with indwelling catheter for postoperative urinary 

retention will have a beneficial impact for this patient. The method is inspired by the process related 

research and the intervention of insertion of urinary catheter instead of intermittent catherisation. 

The population consist of patients admitted consecutively for three months in both year 2011and 

2013. In all 150 patients included. 

The results show as expected an increase in the numbers of inserted urinary catheters. A decrease in 

numbers of patients treated for urinary tract infection and a decrease in total number of days the 

catheter was in situ. 

It can be concluded that this Master thesis show a tendency towards that indwelling urinary 

catheters can provide this frail patient with the possibility of a better sleep and with that a better 

chance for participating in rehabilitation afterwards. 

It is recommended to investigate further into this area with more stringent methods. 

Keywords: Orthogeriatric, implementing nursing intervention, postoperatively urinary retention, 

indwelling catheter, intermittent catherisation. 
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Baggrund 

 

Den ældre patients symptomer er ofte en kombination af flere symptomer fra mange lidelser – 

multimorbiditet. 

Konsekvensen for patienten er den aftagende evne til at klare sig selv i hverdagen, hvilket medfører 

manglende optimal funktions niveau, hvilket igen kan forværres yderligere ved akut sygdom, såsom 

at pådrage sig en hoftenær fraktur. 

Hoftebruddet er ofte en hændelse for den ældre patient, der kan være den udløsende faktor, for at 

patienten indlægges. Her ses alle de andre medvirkende faktorer, der har hobet sig op over tid og 

endeligt kommer til udtryk ved at patienten falder og brækker hoften. (1) 

 

Begrebet Ortogeriatri omhandler det tværfaglige samarbejde mellem specialerne ortopædkirurgi og 

geriatri omkring den ældre patient, der har pådraget sig en fraktur efter at være faldet. Det er et 

tværfagligt samarbejde, mellem den opererende ortopædkirurg, den geriatriske læge samt 

plejepersonales tilgang til den ældres rehabilitering. Dette samarbejde mellem de to specialer har 

eksisteret i England siden slutningen af 1950’erne, og i litteraturen blev terminologien 

orthogeriatric care for første gang nævnt i 1977 (2). 

Den ortogeriatriske sygepleje forudsætter stor viden indenfor geriatri (læren om alders-sygdomme), 

gerontologi (læren om aldring og dens sociale, kulturelle, biologiske og psykologiske 

konsekvenser), ortopædkirurgi (kirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede lidelser og 

skader i bevægeapparatet). Endvidere kræver det forståelse for, de kliniske problemstillinger, der 

forekommer hyppigt, og har stor indflydelse på de ældre patienters oplevede livskvalitet. 

Foruden de fagspecifikke kompetencer, er det nødvendigt for al personale tilknyttet den geriatriske 

afdeling, at udvikle særlige kompetencer indenfor ældrepædagogik, kommunikation, team 

samarbejde og kreativ opgaveløsning.  (3) 

Rehabilitering 
Operationer medfører ofte en øget risiko for funktionsnedsættelse, morbiditet og mortalitet. Specielt 

hos ældre patienter, der er svækkede i forvejen (4). 

Fysisk aktivitet har positiv effekt på den enkeltes velvære og selvtillid (web site X).  

Studier viser, at hurtig tilbagevenden til det vanlige mobiliseringsniveau forbedrer lungefunktionen 

og derigennem rehabiliteringen (5-7). 

Sengeleje er for alle praktiske formål uhensigtsmæssig, og starter patofysiologiske mekanismer, der 
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er skadelige i alle sammenhænge.  Tidlig mobilisering anses for at være medvirkende til tidligere 

rekonvalescens. Det er vigtigt, at patienten kan begynde genoptræningen så hurtigt som muligt 

postoperativt. Dette er muligt, når patienten er udhvilet og smertedækket (8). 

Ved kirurgiske indgreb udløses et kirurgisk stress respons, en tilstand der medfører negativ 

kvælstofbalance og deraf følgende muskel tab, samt en lang række ændrede organfunktioner (9) 

Derfor har patienten behov for søvn og hvile, for at kunne restituere sig og være en aktiv deltager i 

rehabiliterings forløbet, der starter hurtigst muligt efter operationen. Det er vigtigt med en god 

nattesøvn og ikke at blive forstyrret af personalet, der skal tjekke patienten for eventuel postoperativ 

urin retention. 

 

Betydning af vandladningsproblemer hos den ældre patient 

Det har hidtil i afsnittet for de ortogeriatriske patienter været en rutine, at alle patienter undersøges 

for urinretention postoperativt (10). Palpering af blæren samt scanning af blæren, og hvis patienten 

ikke har nogen vandladning, er proceduren, at der skal der foretages steril intermitterende 

katerisation - herefter kaldet SIK
1
. Dette foregik hver fjerde time i døgnet i følge Reference-

programmet for patienter med Hoftebrud (11). Dette er meget forstyrrende for både patienten og 

også for medpatienterne, der alle i den postoperative fase har meget brug for søvn.  

Den anbefaling, der er udarbejdet i Referenceprogrammet (ibid.) angående SIK, henviser til en 

undersøgelse lavet af Skelly i 1992 (12), baseret på patientforløb i 1986-87. 

Skelly undersøgte i alt 67 patienter, for at sammenligne infektionsrisikoen for patienter med Kateter 

á demeure, (herefter kaldet KAD
2
) versus SIK efter hofteoperation med urinretention. Konklusion 

af undersøgelsen var, at gruppen af patienter som blev engangskateteriseret hurtigere gendannede 

en normal vandladnings funktion, end gruppen af patienter, der fik KAD. Urinundersøgelse på 

5.dagen postoperativt viste at henholdsvis 31 % i gruppe 1(de patienter, der blev afhjulpet med SIK) 

og 38 % i gruppe 2 (patienter med KAD) havde en urinvejsinfektion.  Ifølge Skelly var der ingen 

signifikant forskel, om urinretentionen blev behandlet med KAD eller SIK. Som bifund kan nævnes 

at 90 % af patienterne fik normal blærefunktion efterfølgende. 

 

I følge Wald (13) i en kohorte undersøgelse fra 2005, blev det anslået, at risikoen for udvikling af 

urinvejsinfektion er 5-7 % per dag patienten er kateteriseret efter de første 48 timer.  

                                                           
1
 SIK:  engangs katerisation. Ved manglende spontan vandladning med fyldt blære, tømmes blæren med et kateter, der 

indsættes og fjernes igen. 
2
  KAD: Kateter á demeure, permanent urin kateter 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=https%3A%2F%2Fpri.rn.dk%2Fpri%2Finfek%2FSider%2F90141fa6-12f1-4f0d-b000-23692a53f97f.aspx&ei=VIs-U667C6eo4gTN4ICICw&usg=AFQjCNH6yJ9D9E-j9eJ5iP_8HX396KPN0w&sig2=G5bqLbcsYyT1G201_QMu5Q&bvm=bv.64125504,d.bGE
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Ved et oplæg på Dansk ortopædkirurgisk konference 2013, viser nye tidssvarende undersøgelser på 

Hvidovre hospital, i et prospektivt observationsstudie med 424 patienter over 65 år opereret for 

hoftebrud, at 32 % af patienter indlægges med asymptomatisk bakteuri og anlæggelse af KAD i op 

til fire dage, ikke påvirker incidensen af nosokominiel bakteuri eller forlænger indlæggelsen 

(tilladelse af medforfatter overlæge Henrik Palm). 

I forbindelse med et kompetence udviklingsprojekt i afsnittet for de ortogeriatriske patienter, i 

samarbejde med en ortopædkirurgisk afdeling i Sverige (website Æ), lavede personalet en 

undersøgelse i egen afdeling af, hvorledes de fulgte anbefalingerne i referenceprogrammet. 

Dette resulterede bl.a. i indførelse af en ny procedure til behandling af patienterne med postoperativ 

urinretention. Der blev anlagt Kateter a demeure i stedet for at engangs katerisere, og disse patienter 

blev fulgt nøje. Resultatet var, at der ikke var nogen forskel på behandlingskrævende urinvejs 

infektioner hos disse patienter. Denne undersøgelse bliver nærmere beskrevet i afsnittet om den 

kliniske empiri (side 20) 

 

Søvns betydning for den ældre patient  

Ældre mennesker sover lettere, (1) vågner lettere og forstyrres nemt af uro i omgivelserne. Mange 

er følsomme for miljøforandringer, hvilket en akut indlæggelse med operation, sove sammen med 

andre mennesker, og så pludselig at skulle lade vandet liggende i sengen eller afhjælpes med SIK 

hver fjerde time, må opleves som en stor forandring. 

Tidligere nævnte undersøgelser har ikke beskæftiget sig med vigtigheden af nattesøvnen for denne 

ældre patientgruppe, således at de selv kan medvirke til et bedre rehabiliteringsforløb.  

God søvn vil være medvirkende til at undgå konfusion, både for patienten selv, men også for de 

andre patienter på stuen, der også bliver forstyrret, hver gang der sker noget på stuen.(ibid.) 

Pilkington (14) beskriver i sit review, hvordan søvnmangel kan påvirke den kognitive funktion med 

deraf følgende dårligere effekt af rehabiliteringen. Patientens evne til at træffe beslutninger og 

udføre almindelige dagligdags funktioner er også påvirkede. Således medfører søvnmangel en øget 

faldrisiko og risiko for andre uheld. Dette er særligt udtalt hos ældre, fordi de hurtigere bliver 

påvirket af mangel på søvn (ibid.) 
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Betydningen for den ældre patients perspektiv  

Antallet af ældre borgere stiger således, at ”aldringen” (det faktum at antallet og andelen af ældre i 

befolkningen vil vokse) er ved at overhale ”foryngringen” (den formodning at helbredstilstanden vil 

bedres - også for de ældre).  Dette har store perspektiver, idet der ifølge Danmarks Statistik i 2050 

vil være ca. 1,5 mio. borgere der er fyldt 65 år. Ved en uændret rate vil det betyde, at der i 2050 vil 

være ca. 10.300 brud, i stedet for som nu hvor der er ca. 6.900. Der er derfor vigtigt, at der fortsat er 

fokus på denne patientgruppe (website Ø) 

Ifølge Willman et al (15) er det, at kunne praktisere evidensbaseret sygepleje, lig med evnen til at 

kunne integrere de tilgængelige videnskabelige beviser for sammen med patientens ønsker og 

forventninger at træffe beslutning, om den rette pleje for netop den enkelte patient. 

Samtidigt er der i den nye version af Den Danske Kvalitets Model II (website Y) tilkommet nye 

standarder. På det aggregerede niveau beskrives, hvordan patienten skal være medinddraget i 

plejen. 

Dette gælder især standard 1.1.7: ” Sygehuset inddrager systematisk borgerne i udvikling af 

kvaliteten af sygehusets ydelser og sygehusets fysiske rammer.” 

 I standard 1. 2.11:” Sygehuset indsamler systematisk oplysninger om patienter og pårørendes 

oplevelser og erfaringer med sygehuset og bruger denne information til at udvikle kvaliteten af 

sygehusets ydelser.” og 2.1.2:” Patienten og eventuelle pårørende inddrages i behandlingen med 

patientens samtykke”  

Hørdam et al. (16) beskriver med POMI-modellen vigtigheden af, at have set hele billedet for som 

kliniker at have alle aspekter med i sin vurdering af hvilke kliniske beslutninger, der er de bedst 

egnede. Dette indbefatter teori, interventioner, undersøgelser og patientens prædispositioner.  

Altså de erfaringer, den viden og de ønsker patienten medbringer. 

 

En udtalelse fra en patient mens hun havde sit KAD: ”- det er faktisk godt med det her kateter, så 

er jeg ikke så bange for at drikke noget” er således medvirkende til denne dybere granskning af 

problemstillingen, der i det følgende vil blive nærmere defineret. 
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Sammenfatning 

Den skrøbelige patient akut indlagt og opereret for et hoftebrud, har risiko for at udvikle 

postoperativ urin retention. Dette afhjælpes enten med kateter a demeure eller én-gangs katerisation. 

Der er flere undersøgelser gennem tiden, der har vist inkonklusive resultater på, hvilken metode, der 

var bedst egnet. Denne patient har ligeledes brug for sin restituerende søvn, for at kunne få gavn af 

rehabiliterings forløbet, der starter umiddelbart efter operationen. Samt at blive medinddraget i eget 

behandlingsforløb, for bedre at forstå sammenhængen i behandlingen, og dermed også blive en 

aktiv deltager i egen behandling. 

Hermed følger formålet for dette Masterprojekt: 

Formål  

 
Masterprojektets formål er at undersøge systematisk - dels hvad litteraturen viser i 2014 om dette 

emne? Samt undersøge hvordan effekten er med den nye procedure i afsnittet. Er der opstået 

behandlingskrævende urinvejsinfektioner? 

Launsø et al skriver(17): 

”At angive formålet med en undersøgelse er at angive, til hvad og af hvem 

undersøgelsesresultaterne skal anvendes. Dette afklaringsarbejde må ske før eller 

parallelt med formulering af problemstillinger. 

Formålet med en undersøgelse kan beskrives på flere niveauer: det praktiske, det 

teoretiske, metodologiske og det videnskabsteoretiske niveau – og selvfølgelig kan en 

undersøgelse have flere formål”  

Således er formålet at skaffe viden og empiri om postoperativ urinretention for ortogeriatriske 

patienter med collum femoris fraktur – for at yde den optimale pleje og behandling. Samtidigt med 

at patienten er indforstået, og føler sig medinddraget i beslutningen om den behandling. 

Ifølge Launsø er det vigtigt at: ”Bemærk, at en interventions formål er én ting, og en undersøgelses 

formål en anden, selvom de kan være knyttet til hinanden”(17). Herved fremkommer nedenstående 

differentiering: 

Interventionens formål var at implementere en ny procedure, hvor der anlægges KAD i op til 

to døgn hos de ortogeriatriske patienter med postoperativ urin retention. 
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Undersøgelsens (dette masterprojekt) formål er at undersøge om antallet af 

behandlingskrævende urin vejs infektioner har ændret sig, siden indførelse af den nye 

procedure. 

Samlet set skal dette Masterprojekt være et bidrag til den viden, der måtte være i litteraturen til gavn 

for den ortogeriatriske patient med postoperativ urinretention. Derudover skal den viden være til 

gavn for personalets forståelse for denne behandlingstype for netop denne skrøbelige 

patientkategori.  

Problemformulering  

 
Hvilken betydning har det for den ortogeriatriske patient med postoperativ urin retention, at 

få et kateter á demeure i to døgn frem for at blive éngangs kateriseret? 

- målt på antallet af behandlingskrævende urinvejs infektioner.  

- set i lyset af søvns betydning i det postoperative forløb for ældre patienter, og hvad 

patienten oplever ved denne behandling. 

 

Begrebsforklaring 

I denne opgave er det forfatterens definition af følgende ord: 

KAD: kateter a demeure/blærekateter  

SIK: tømme blæren ved éngangs katerisering, steril intermitterende katerisation  

Ortogeriatriske patient: Geriatrisk patient indlagt til ortopædkirurgisk operation på geriatrisk 

afdeling, over 65 år med brud på lårbenshalsen 

Postoperativ urin retention: patienten ikke er i stand til at tømme urinblæren ved egen hjælp. 

Behandlings krævende urin vejs infektion: Der er ordineret en medicinsk behandling for 

urinvejsinfektionen. 
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Metode beskrivelse 

  
Dette Masterprojekt er inspireret af det kvasi-eksperimentelle design

3
 beskrevet af Jens Thisted (18) 

og den handlingsrettede forskningstype
4
, som Launsø et al skriver s.33 (17). Med den nye 

procedure i afsnittet, hvor interventionen blev indført i 2012, er dette Masterprojekt sigtet imod at 

igangsætte læringsprocesser for personalet og patienterne. Denne opgave er således en systematisk 

vurdering af en igangværende indsats i afsnittet for de ortogeriatriske patienter.  

Metode 
Formålet med dette Masterprojekt er at belyse den evidensbaserede viden om, hvilken betydning det 

har for ældre patienter med collum femoris fraktur at beholde KAD i to døgn, for at patienten kunne 

være bedre i stand at klare det efterfølgende rehabiliteringsforløb. Derfor undersøges litteraturen 

først for tilgængelig forskningsbaseret viden. Det empiriske materiale vil således tage udgangspunkt 

i dels allerede eksisterende litteratur samt indsamling af data på 150 patienter konsekutivt i to gange 

tre måneder i henholdsvis 2011 og 2013. Disse patienter er alle indlagt på det ortogeriatriske 

sengeafsnit.  Dette beskrives nærmere i afsnittet om den kliniske empiri (side 20). 

Her vil empirien blive præsenteret og analyseret. Diskussionen vil se på muligheder og 

begrænsninger, der er ved den valgte metode. Empirien beskrives i lyset af Virginia Hendersons
5
 

teori om basal sygepleje. Der præsenteres en pilotundersøgelse med semistrukturerede spørgsmål til 

patienten med deres oplevelse af, at have været kateriseret, hvilken er inspireret af Nyman’s artikel 

(19). 

I konklusionen vil blive beskrevet sammenhængen mellem litteraturfund, indsamling af empiri og 

teoretisk vinkel. 

I afsnittet om perspektivering, vil der blive belyst hvilke muligheder dette Masterprojekts fund har 

for denne gruppe af skrøbelige ældre i plejen af den ortogeriatriske patient med collum femoris 

fraktur og post operativ urinretention i tiden frem over. 

Der indledes i næste afsnit med systematisk litteratur søgning. 

                                                           
3
 Det kvasi-eksperimentelle design, kaldes ifølge Jens Thisted også for det felt-eksperimentelle design, der er et 

kvantitativt studie, med en kontrolleret undersøgelse, men ikke har de samme kontrollerede laboratorieforhold som i 

kontrollerede kliniske undersøgelser. (18) 
4
 I den handlingsrettede forskningstype er kernespørgsmålet: ”Hvordan udvikler lokale aktører indsigter og handlinger 

ud fra viden, som tilegnes og formidles både under og efter forskningsprocessen? ”Launsø s.33 (17) 
5
 Virginia A. Henderson (1897 - 1996) amerikansk sygeplejerske, forfatter og professor, ofte kaldet: "First Lady Of 

Nursing",(wikepidia) 
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Systematisk litteratur søgning  

 

Der foretages en systematisk litteratur søgning inspireret af kap.7 i bogen ”Evidensbaseret 

sygepleje” (15) Her beskrives hvorledes problemformuleringen danner udgangspunkt for 

søgningen. Ud fra problemformuleringen udarbejdes et fokuseret spørgsmål, der danner baggrund 

for søgestrategien. 

Population/problem Intervention Alternativt /sammenligneligt Resultater/fund 

Ortogeriatriske 

patienter over 65 år, 

akut indlagt,  

Opereret for hoftenært 

brud, urinretention 

Kateter a demeure 

versus een-gangs 

katerisation   

 Procedurer i andre 

specialer 

 Undersøgelser foretaget 

for at belyse denne 

problemstilling 

Beskrivelser eller 

undersøgelser der dækker 

denne opgaves 

problemstilling,  

(Figur 1) 

Det fokuserede spørgsmål for søgestrategien er: 

”Hvilken viden eksisterer om Kateter a demeure versus een-gangs katerisation - procedurer 

til ortogeriatriske patienter med postoperativ urinretention – er det ene bedre end det 

andet?” 

Der søges i PubMed, Cinahl og Scopus og med søgeordene "elderly patient”, ”frail patient”, "hip 

fracture”, "urine retention”, "urine catheterisation” og ”nursing intervention”.  Hovedsageligt er 

der anvendt disse kontrollerede emneord, der er også suppleret med fritekst og kædesøgninger. Der 

er gjort brug af de booleske søgeoperatorer AND og OR således, at de forskellige søgeord bliver 

kombineret på forskellige måder. Søgeordene er sat i citationstegn og søges derfor som begreb frem 

for sammensatte søgeord. (15) Disse databaser er valgt, da de skønnes at være dækkende for 

problemstillingen jævnfør Bibliotekaren på Statsbiblioteket på Århus Universitet. Herudover er der 

også søgt med fritekst på internetsiderne: Google og Google Scholar. Bøger og bibliotek.dk er 

fravalgt, da de ofte repræsenterer viden fra tidligere end 10 år 

Inklusions kriterier: engelske og nordiske artikler publiceret indenfor 5 år samt opfylde 

søgestrategien.  

Eksklusionskriterier: Artikler omhandlende patienter med permanente Kateter og – eller andre 

vandladningsproblematikker ved indlæggelsen.  

Denne søgning er udført i marts 2014. 

I hver database blev søgeordene krydset og kombineret, indtil der fremkom et overskueligt antal 

abstrakts. Se bilag 1 for udskrift af søgehistorier. 
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Alle fund blev gennemgået, og således fremkommer følgende flow chart (figur 2), der viser 

arbejdsgangen i udvælgelse af litteraturen: 

 

 (Figur 2) 

 

 

Den fundne litteratur gennemgås og der udvælges relevante artikler til nærmere gennemgang, 

kvalitet er gradueret efter ” SfR Tjeklister ” der er udarbejdet af Sekretariatet for 

referenceprogrammer, 2004.  Ifølge SfR er en kritisk gennemlæsning afgørende, da konklusioner 

ikke altid kan tages for pålydende (website Z).  

 Litteraturen er gradueret efter nedenstående figur 3,  

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Kilde: Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer. 2004 (Figur 3) 

Litteratu
r 

søgning 

355 hits 

• PubMed 62 hits 

• Cinahl 262 hits 

• Scopus 22 hits 

• 1 afledt artikel 

Læst titel 
og 

abstrakt 

• 24 hits tilbage efter gennemlæsning af titel og abstrakts 

Eksklude
- 

ret 

• 21 artikler ekskluderes efter gennemlæsning, grundet: artikler ikke mødt 
søgestrategien, japansk/kinesisk sprog, ikke omhandlet eftersøgt population eller 
eftersøgt intervention. 3 gengangere     
   

Inkluder
et 

• 3 artikler endeligt inkluderet 

Publikationstype  Evidens  Styrke  

Metaanalyse, systematisk oversigt  

Randomiseret kontrolleret studie  

Ia  

Ib  

A  

Kontrolleret ikke-randomiseret studie  

Kohorteundersøgelse  

Diagnostisk test (direkte diagnostisk test)  

IIa  

IIb  

IIb  

B  

Case-kontrol undersøgelse  

Diagnostisk test (indirekte diagnostisk test)  

Beslutningsanalyse  

Deskriptiv undersøgelse  

III  

III  

III  

III  

C  

Mindre serier, oversigtsartikel, 

ekspertvurdering, ledende artikel  

IV  D  
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Skematisk sættes ovenstående søgning og vurdering for overskuelighedens skyld i nedenstående 

oversigt: 

  

(figur 4) 

 

 

 

Forfatter, år  Studiedesign  

Evidens/styrke 

Intervention  Outcome  Kommentarer  

(20)  Hãlleberg 2013 

Intermittent versus 

indwelling urinary 

catheterisation in hip 

surgery patients: A 

randomized controlled 

trial with cost-

effectiveness analysis 

Randomized 

controlled trial 

with cost-

effectiveness 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

I b/ A 

Investigate 

differences between 

intermittent and 

indwelling urinary 

catheterisation in 

hip surgery patients 

in relation to 

nosocomial UTI 

and cost-

effectiveness. 

Frequency of 

nosocomial urinary tract 

infections does not 

differ between 

intermittent and 

indwelling urinary 

catheterisation. 

Intermittent urinary 

catheterisation appears 

to be as cost-effective as 

indwelling 

catheterisation.  

Hip surgery patients do 

not unequivocally 

require urinary 

catheterisation. 

Inkl-459/exkl.277 

Randomiseret i 

blokke 

SIK genvinder 

blærefunkt. indenfor 

24 timer -  

KAD indenfor 48 

timer 

 

 

(21)  Hughson  2011 

Hip fracture management 

for the hospital-based 

clinician: a review of the 

evidence and best 

practices. 

Review / 

oversigtsartikel 

 

 

 

IV 

Opsummere 

evidensbaseret 

viden på 

operationsdelay, 

smertebeh., dvt., 

delir, pour, tryk sår, 

faldprofylakse, 

frakturprofylakse, 

tværfagligt 

samarbejde 

Tidl. undersøgelse og 

medicinsk behandling 

skal iværksættes asap. 

Mht. til UVI sep. 

KAD<48 timer 

Tværfagligt 

samarbejde bedst 

for denne 

geriatriske hofte 

fraktur patient. 

Best practice, sep. 

kad 24-48 timer, 

derefter sik, undgå 

perm kad. 

 

(22)   Ercole 2013 

 Integrative review: 

evidences on the practice 

of intermittent/indwelling 

urinary catheterization 

Integrative 

review 

34 artikler, 

PubMed og 

cochrane / 

oversigtsartikel 

 

 

 

IV 

Teknik for SIK og 

KAD 

Ingen forskel ved brug 

af sterilt vand eller ej, 

iod eller klorhexidin, 

ren eller steril teknik 

Bedst med SIK eller 

sep.  kad < 24 timer 

Forskellige metoder 

/ tid med KAD 

http://www-scopus-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/record/display.url?eid=2-s2.0-79957873057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hip+fracture&st2=urinary+retention&nlo=&nlr=&nls=&sid=9E5F5DCF2516C2658ECCD60069475732.53bsOu7mi7A1NSY7fPJf1g%3a450&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2c%222012%22%2ct%2c%222011%22%2ct%2c%222010%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Swedish%22%2ct&sl=100&s=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=4&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29+AND+%28+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2014%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2013%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2012%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2011%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2010%29+%29++AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSwedish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www-scopus-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/record/display.url?eid=2-s2.0-79957873057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hip+fracture&st2=urinary+retention&nlo=&nlr=&nls=&sid=9E5F5DCF2516C2658ECCD60069475732.53bsOu7mi7A1NSY7fPJf1g%3a450&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2c%222012%22%2ct%2c%222011%22%2ct%2c%222010%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Swedish%22%2ct&sl=100&s=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=4&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29+AND+%28+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2014%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2013%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2012%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2011%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2010%29+%29++AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSwedish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www-scopus-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/record/display.url?eid=2-s2.0-79957873057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hip+fracture&st2=urinary+retention&nlo=&nlr=&nls=&sid=9E5F5DCF2516C2658ECCD60069475732.53bsOu7mi7A1NSY7fPJf1g%3a450&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2c%222012%22%2ct%2c%222011%22%2ct%2c%222010%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Swedish%22%2ct&sl=100&s=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=4&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29+AND+%28+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2014%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2013%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2012%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2011%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2010%29+%29++AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSwedish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www-scopus-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/record/display.url?eid=2-s2.0-79957873057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hip+fracture&st2=urinary+retention&nlo=&nlr=&nls=&sid=9E5F5DCF2516C2658ECCD60069475732.53bsOu7mi7A1NSY7fPJf1g%3a450&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2c%222012%22%2ct%2c%222011%22%2ct%2c%222010%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Swedish%22%2ct&sl=100&s=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=4&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29+AND+%28+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2014%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2013%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2012%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2011%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2010%29+%29++AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSwedish%5C%26quot%3B+%29+%29+
http://www-scopus-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/record/display.url?eid=2-s2.0-79957873057&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=hip+fracture&st2=urinary+retention&nlo=&nlr=&nls=&sid=9E5F5DCF2516C2658ECCD60069475732.53bsOu7mi7A1NSY7fPJf1g%3a450&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2c%222012%22%2ct%2c%222011%22%2ct%2c%222010%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2c%22Swedish%22%2ct&sl=100&s=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=4&searchTerm=%28TITLE-ABS-KEY%28hip+fracture%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28urinary+retention%29+OR+TITLE-ABS-KEY%28catheritezation%29%29+AND+%28+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2014%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2013%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2012%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2011%29+OR+LIMIT-TO%28PUBYEAR%2C2010%29+%29++AND+%28+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BEnglish%5C%26quot%3B+%29+OR+LIMIT-TO%28LANGUAGE%2C%5C%26quot%3BSwedish%5C%26quot%3B+%29+%29+
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Præsentation af fund i litteratursøgningen. 

 
Universitetslektor Maria Hãlleberg (20) et al har i en RCT artikel fra 2013, set nærmere på en på 

undersøgelse lavet på samme svenske sygehus to år tidligere. Der er i alt inkluderet 170 patienter, 

der dels skal opereres med en total hofte alloplastik - altså elektive, velforberedte patienter, og dels 

akutte patienter, der pludselig bliver indlagt og opereret.  Hãlleberg konkluderer, at dels betyder det 

for den kliniske praksis at begge slags behandlingsmetoder, kan benyttes med enslydende risici for 

urinvejsinfektioner og cost – effectiveness.  Dog ved at brug SIK mener hun, at man kan undgå 

unødigt at katerisere de patienter, der ikke har behov for det. Desuden finder hun at antal af 

nosokominiel urinvejsinfektion ikke er forskellig i de to behandlingstyper. De patienter der fik 

KAD, fik det fjernet 2 dagen postoperativt, altså ca. 48 timer efter operation. 

Hãlleberg har også benyttet i RCT standardiserede spørgeskemaer til at belyse patienternes 

oplevelse af at blive kateriseret, med SF-36
6
 og EQ-5D

7
, men ikke beskrevet resultaterne heraf i 

denne artikel. 

Designet på denne undersøgelse findes velvalgt. Det er en velafgrænset og relevant klinisk 

problemstilling, hvor forsøgspersonerne er randomiseret i blokke på 10 af gangen konsekutivt. 

Behandlings- og kontrolgruppen var ens ved undersøgelsens start således, at der var lige mange i 

hver gruppe med KAD og SIK, fordelingen af fraktur og alloplastikpatienter i de to grupper er 

utydelig.  Alle relevante slutresultater er målt standardiseret, gyldige og pålidelige. De to grupper 

blev beskrevet som behandlet ens. Der var 60 % dropouts, dels på grund af at patienten ikke 

ønskede at deltage og dels af organisatoriske årsager. Dette er godt beskrevet. ”Intention to treat” er 

beskrevet i analysen. Confounderes er beskrevet i forhold til deres forsøg på at få så mange 

patienter inkluderet som muligt. Der er statistiske usikkerhedsberegninger og desuden har de godt 

beskrevet, at nogle ældre har svært ved at besvare spørgsmålene i de brugte skemaer til 

undersøgelse af Qualy. Artiklen medtages, da den beskriver resultater der er værd at medinddrage i 

forhold til dette Masterprojekts problemstilling. 

Intern Mediciner Jason Hughson (21) fra Oregon et al beskriver i deres review fra 2011, hvor 

mange forhold klinikerne på sygehusene skal tage vare om ved denne skrøbelige gruppe af ældre 

patienter med hofte fraktur, der har en dødelighed på op til 35 % efter 1 år. Deres formål er, at 

                                                           
6
 36 spørgsmål om patientens selvvurderede helbred  

http://www.spoergeskemaer.dk/multidimensionale-generiske-spoergeskemaer 

 
7
 et måleinstrument der kan bruges til at beskrive og vurdere patienters helbredsrelaterede livskvalitet ud fra deres egen 

vurdering af helbredet http://www.spoergeskemaer.dk/multidimensionale-generiske-spoergeskemaer 

http://www.spoergeskemaer.dk/multidimensionale-generiske-spoergeskemaer
http://www.spoergeskemaer.dk/multidimensionale-generiske-spoergeskemaer
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opsummere evidensbaseret viden på flere områder, der berører patienter med hoftefraktur. 

Designet for dette review er velegnet. Undersøgelsen er valid, og resultaterne kan overføres til eget 

afsnit. Hughson et al. finder at urinvejsinfektion er en velkendt komplikation efter hoftefraktur med 

incidence fra 7 % - 38 %. Der er en klar fokuseret problemstilling med hensyn til den bedste praksis 

og evidens for den hospitalsansatte kliniker og hans samarbejdspartnere. Der er inkluderet de 

relevante typer studier, der beskæftiger sig med reviewets problemstilling. Det er altid svært at 

besvare om alle relevante studier er fremfundet. Men beskrivelserne i diverse afsnit er dækkende.  

Det er ikke beskrevet, hvordan forfatterne vurderede kvaliteten af de inkluderede studier i reviewet 

- ej heller hvilken strategi der blev brugt.  I afsnittet for urin retention beskrives, at ved brug af 

KAD i mere end 48 timer, stiger risikoen for urinvejs infektion. Ved brug af KAD i mere end 7 

dage, er der en øget risiko for genindlæggelse med urinsvejsinfektion og øget mortalitet. Her 

nævnes også, at et ”huskesystem” er værd at indføre, så KAD bliver fjernet rettidigt. De 

væsentligste resultater blev præsenteres klart, og hvis resultatet skal formuleres i én sætning, vil den 

lyde: ”Lad den ældre patient med fraktur være i geriatrisk regi.” 

Resultaterne er hovedsageligt set ud fra det kliniske professionelles synsvinkel og ikke i lige så høj 

grad fra patienten eller samfundet som sådan. Artiklen medtages, da den beskriver resultater, for 

urinvejsproblemer, der er værd at medinddrage i forhold til dette Masterprojekts problemstilling. 

 

Adjunkt og sygeplejeprofessor Flavia Falci Ercole (22) fra Brasilien har sammen med to 

sygeplejersker og tre PhD studerende, i deres integrative review undersøgt hvilken evidens, der 

fandtes omkring teknik til katerisation. Denne undersøgelse for at give en videnskabelig base for 

sygeplejersken, der udfører proceduren med det formål at undgå urinvejs infektioner.  De har i alt 

inkluderet 34 artikler fra PubMed. De har kun benyttet denne database, idet den var gratis for dem.  

Der er benyttet scoring af artiklerne efter JADAD skalaen
8
, der vurderer kvaliteten af metoderne 

brugt til randomiseringen, blinding og patient flowet. I alt 7 emner scores, hvoraf de sidste 2 er en 

negative score, således at publiceringen kan få fra 0 til 5 som det bedste. Det er beskrevet hvordan 

de var flere til score artiklerne, og hvordan andre igen revurderede ved forskellig scoring. 

Der foreligger en klart fokuseret problemstilling angående den undersøgte intervention og de 

formodede resultater.  

Der må stilles spørgsmålstegn ved, om reviewet har inkluderet alle de relevante typer studier, idet 

                                                           
8
 http://www.anzjsurg.com/view/0/JadadScore.html,  

 

http://www.anzjsurg.com/view/0/JadadScore.html
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de kun har benyttet sig af én database. Dog er de inkluderede artikler meget relevante og 

beskæftiger sig med reviewets problemstilling. Det er ikke beskrevet, om der forsøgt kædesøgning 

eller andre metoder til at finde relevant litteratur.  

Resultaterne er præsenteret klart og overskueligt. Det væsentligste resultat de finder, er at ren 

intermitterende katerisation, er den sikreste procedure, der har den laveste forekomst af 

komplikationer og urinvejsinfektion, når der sammenlignes med permanent urin kateter.  

Desuden anbefaler de, at KAD forbliver anlagt for 24 timer efter kirurgi for at formindske risikoen 

for urinvejsinfektioner og andre komplikationer. Det tyder på at, tidlig fjernelse af KAD hos 

kirurgiske patienter medfører reduktion i risikoen for urinvejs infektion og kortere indlæggelsestid, 

men også en øget risiko for urinretention. De finder inkonklusive resultater, når der sammenlignes 

mellem SIK og KAD, i forbindelse med reduktion af bakteuri og urinvejsinfektion.  

Reviewets forfattere har beskrevet resultaterne ud fra den professionelle vinkel, der er ikke 

beskrevet fundenes betydning for patient eller samfundet i bredere forstand. 

Designet er velegnet, da det er kendetegnet ved en bred tilgang, der til forskel fra øvrige metoder til 

systematiske litteraturstudier, tillader en kombination af viden fra forskellige metodologiske 

tilgange, dog er det mangelfuldt, at der kun er søgt på én database. 

Artiklen medtages, da den beskriver resultater, for urinvejsproblemer, det er værd at medinddrage i 

forhold til dette Masterprojekts problemstilling. 

 

Sammenfatning af udvalgt litteratur 

I dette Masterprojekt søgtes efter viden om hvilken betydning det havde for den ortogeriatriske 

patient med postoperativ urin retention, at få et kateter á demeure i to døgn frem for at blive én-

gangs kateriseret - målt på antal behandlingskrævende urinvejs infektioner.  

Der er forskellige fund med hensyn til tiden, at KAD kan anbefales at være anlagt. Konsensus er, at 

kun de patienter, der får urin retention skal have KAD, og dette skal fjernes hurtigst muligt igen. 

Hãlleberg et al mener indenfor 48 timer, Jason Hughson et al. beskriver 24- 48 timer og Ercole 

mener at KAD skal blive i 24 timer og derefter fjernes. 

Hãlleberg et al. finder at begge slags behandlingsmetoder kan benyttes med enslydende risici for 

urinvejsinfektioner. Hughson et al. finder at urinvejsinfektion er en velkendt komplikation efter 

hoftefraktur med incidence fra 7 % - 38 %. De anbefaler huskeregler til personalet, for sikker og 

rettidig seponering af KAD. Ercole finder at ren intermitterende katerisation er den sikreste 
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procedure, der har den laveste forekomst af komplikationer og urinvejsinfektion, når der 

sammenlignes med permanent urin kateter. 

Litteratursøgningens fund tyder på, at der fortsat er tvivl om betydningen af behandlingstilbuddet 

for postoperativt urin retention. Kun Hãlleberg et al. og Hughson et al. har beskæftiget sig med 

samme population som dette Master projekt omhandler, og de har ikke skelnet til den akutte ældre 

patient og dennes søvnbehov. 

Evidens styrken i de udvalgte artikler fordeler sig på niveau Ib og IV. Der mangler derfor stadig 

undersøgelser, så man når niveau A til styrkelse af evidens niveauet. 

Sygeplejersken opgave hos den ældre skrøbelige patient er at varetage hans interesser, når han ikke 

selv kan, som defineret af Virginia Henderson: 

”Sygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at 

udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig 

død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og 

viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive 

selvhjulpen.”    Virginia Henderson 

 

Således vil næste afsnit redegøre for den teoriramme, dette Masterprojekt skal ses inden for. 

 

Teoriramme 
 

Virginia Hendersons (23,24) definition af sygepleje er til dato en af de mest anvendte. Ifølge hende 

skal en sygeplejerske bistå patienten inden for flere behovsområder, der fremmer sundhed eller 

helbredelse eller hjælper til en fredelig død. 

Henderson (1897-1996) har forsøgt at beskrive sygeplejens særlige fagområde inspireret af 

Florence Nightingale.  Hun arbejder med begrebet universelle behov, at sygeplejens grundlæggende 

aktivitet har i følge Henderson rod i de universelle behov. ”At imødekomme disse behov er 

forudsætningen for de aktiviteter, som fremmer patientens sundhed eller fredelige død” s.109 (24) 
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Henderson beskriver fjorten emner, der indgår som almen sygepleje. Sammenfatningen kan ses i 

ICN’s udgave (23) ”Sygeplejens grundlæggende principper”.  

Her skal nævnes ”at hjælpe patienten med at udskille kroppens affaldsprodukter” og ”at hjælpe til 

at få hvile og søvn”.(s60 ibid.) 

Henderson mener, at sygeplejersken altid skal tage udgangspunkt i patientens opfattelse.  

Sygeplejersken skal gøre for patienten, hvad denne ellers ville have gjort, hvis han havde været i 

stand til det - dette kræver at sygeplejersken ”indirekte forholder sig til patientens grundlæggende 

behov”s.113 (24) 

Hun mener det er vigtigt at ”strukturere plejen og miljøet omkring døgnets aktiviteter og patientens 

vaner (især i forhold til måltider, tarmfunktion og søvn)” s.114(ibid.) Sygeplejen skal planlægges 

ud fra den enkelte patients oplevede behov og manglende evne til at opfylde dem. 

Hendersons teori er let, enkel og meget struktureret. Der tales i dag meget om plejepersonalets 

manglende opmærksomhed på de grundlæggende behov hos patienten. Der er indført diverse tjek 

skemaer for at tjekke om plejepersonalet husker de basale behov. Den basale sygepleje udføres i 

dag ofte af social -og assistenter og ikke af sygeplejersken.  

I den geriatriske sygepleje tales der ofte om ”de geriatriske dyder”. Disse indebærer sygepleje på 

højt niveau med både faglig, menneskelig kvalitet og indsigt. Viden om gerontologi - den normale 

aldring og dernæst evnen til at være i stand til at forstå geriatri. Det vil sige viden om og behandling 

af sygdomme hos ældre. Sygeplejen til ældre er således et helhedssyn på patienten anerkendende, at 

den ældre er en sammensat helhed i fortsat samspil med omgivelserne med de udfordringer 

aldersforandringerne giver af både muligheder og begrænsninger. s.156 (1)  

Der blev ved generalforsamlingen i FN i 1991 vedtaget nogle principper for de ældre i verden med 

mottoet ”at lægge liv til de år, der er lagt til livet” s.162(ibid.). 

Herunder blandt andet, at have hjælp til naturlige funktioner(toiletbesøg) og at følge en normal livs 

-og døgnrytme og undgå uønsket og unødvendigt sengeleje.(ibid.) 

Hendersons teorier om basal sygepleje for patienten, de Geriatriske dyder og FNs principper peger 

alle i retning af, at det er vigtigt at plejepersonalet hjælper patienten med det han ikke selv kan, 

hjælper ham med vandladningsproblemerne. Hjælper han med at få sovet og til sidst hjælper ham 

ud af sengen. 

Hendersons teori kan hjælpe med at diskutere de omtalte problemstillinger med hensyn til 

patientens basale behov og sygeplejerskens mulighed for at opfylde dem. 



Side 18 af 48 
 

Således inspireret af ovenstående vil der nu blive præsenteret den kliniske empiri, den indførte 

intervention. Samt den opfølgende undersøgelse, for at efterleve ovenstående anbefalinger for de 

skrøbelige ældre med postoperativ urin retention efter operation for hoftenær fraktur. 

 

Forskningsmetode  
 

Dette Masterprojekt er som nævnt tidligere inspireret af det kvasi-eksperimentelle design
9
 beskrevet 

af Jens Thisted (18) og den handlingsrettede forskningstype
10

, som Launsø et al skriver s.33 (17).  

Med dette forstås, at det tilstræbes at undersøge de kliniske procedurer i praksis. Med det formål at 

kompetence-uddanne personalet efter den nyeste evidensbaserede viden til gavn for patienten. 

”sigtet er, at kunne pege på handlinger og mål, der vil være meningsfulde for de implicerede parter 

og samtidig være en løsning på problemet” s.95 (18)  

Det er en interventionsorienteret tilgang til undersøgelsesfeltet, ifølge Jens Thisted. 

Den kvantitative forskning har sit udspring i det naturvidenskabelige model, med et ønske om at 

årsagsforklare fænomener Netop ved at finde empiriske data og resultater, der kan dokumentere 

fænomenet. Dette er i modsætning til den hermeneutiske tilgang, der arbejdes med i den 

humanvidenskabelige tradition, hvor den fortolkende videnskab stræber efter at opnå forståelse og 

se sammenhænge i den menneskelige aktivitet og handling. 

Dette Masterprojekt vil være inspireret hovedsagelig af den handlingsrettede (nogle steder benævnt 

som handlingsvejledende) forskningstype. Idet formålet med projektet er bestemmende for, hvilken 

type forskning der er mest velegnet. Alle projekter kan indeholde elementer af flere forsknings-

typer, da der ofte bygges ovenpå hinanden. De kvantitative og kvalitative metoder skal ses i forhold 

til deres tilgang. Den kan være beskrivende, forklarende, forstående og/eller handlingsvejledende. 

S.82 (18) 

Launsø beskriver (17), hvorledes der i den handlingsrettede forskningstype er indbygget et lærings- 

og forandringsmoment i selve forskningsprocessen, og målet er at fortsætte disse læringsprocesser 

                                                           
9
 Det kvasi-eksperimentelle design, kaldes ifølge Jens Thisted også for det felt-eksperimentelle design, der er et 

kvantitativt studie, med en kontrolleret undersøgelse, men ikke har de samme kontrollerede laboratorieforhold som i 

kontrollerede kliniske undersøgelser. (18) 
10

 I den handlingsrettede forskningstype er kernespørgsmålet: ”Hvordan udvikler lokale aktører indsigter og handlinger 

ud fra viden, som tilegnes og formidles både under og efter forskningsprocessen? ”Launsø s.33 (17) 
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på baggrund af de undersøgelser, der laves. Det forudsættes, at der allerede er viden om emnet og 

tidligere resultater af disse undersøgelser, samt at der løbende i den nye proces gives informationer 

om denne nye tillærte viden. Set i forhold til dette Masterprojekt, drejer det sig om formidling til de 

personaler ansat på det ortogeriatriske afsnit, samt at undersøge om denne nye viden, har lærings- 

og handle mæssige konsekvenser. 

I dette Masterprojekt undersøges muligheden for at give den skrøbelige ældre patient med 

urinretention efter operation for hoftefraktur en god nats søvn, så han vil være i stand til at deltage i 

rehabiliteringen i de efterfølgende dage. Dette gøres ved at undersøge om der er opstået flere 

urinvejs infektioner efter implementering af den nye procedure i afdelingen. En procedure hvor der 

fast blev lagt KAD og sammenligne resultatet med en lignende gruppe af patienter, der blev en 

gangs kateriseret i stedet. Idet hypotesen er, at patienten får en bedre søvn med KAD end hvis han 

bliver forstyrret hver fjerde time, når han skal engangs kateriseres. 

Kvalitetskriterierne for denne forskningstype er gyldighed/validitet. Finder læring og forandring 

sted og tager forandringen den rigtige retning? s.39 (17) 

Ved validitet forstås, om der måles på det tilsigtede og om, det er muligt at generalisere ud fra 

resultaterne. Evalueringen af de handlingsrettede forskningsresultater sker som en kontinuerlig 

proces mellem forsker og involverede deltagere, som i dette Masterprojekt er de personaler, der 

behandler patienterne for urin retention (s.42 ibid.) 

Etiske overvejelser. 

 
Studiet er anmeldt til afdelingsledelsen både på det sygehus, hvor dataindsamlingen er foregået 

samt til afdelingsledelsen på nuværende arbejdsplads.  

Der er indsamlet oplysninger, der kræver indberetning til Datatilsynet, hvorfor dette er  

gennemført (se bilag 2). Data opbevares efter forskrifterne fra datatilsynet, og patienterne er 

anonymiseret i tolkningen af data.  

Det etiske aspekt i gennemførelsen af den nye intervention blev diskuteret med ledende overlæge og 

afsnitsansvarlige overlæger samt med det implicerede personale. Alle udtrykte ønske om at finde 

det bedst evidensbaserede behandlingstilbud til denne gruppe af skrøbelige patienter, der har brug 

for at restituere sig postoperativt og være i stand til at deltage aktivt i rehabiliteringen efterfølgende. 

Patienterne er inkluderet efter skriftlig informeret samtykke og har modtaget skriftlig vejledning. 

(Se bilag 3) 
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Klinisk empiri 

Det ortogeriatriske afsnit hvor dataindsamlingen er udført deltog i 2011 og 2012 i et Kompetence 

udviklings projekt kaldet Pro-Hip
11

. Dette er et ”interregionalt samarbejde mellem Skånes 

Universitetssjukhus, Lund, Sygehus syd og UCSJ. Projektet skal sikre en sundhedsfaglig 

kompetenceudvikling både hos sundhedspersonalet og UCSJ’s studerende. Derved kan denne viden 

omsættes til en konkret kvalitetsudvikling til gavn for både patienter deres familier og fagpersoner, 

hvor den nyeste viden er samlet som et e- health system. Prohip- projektets overordnede mål er, at 

udvikle et e- health koncept til det sundhedsfaglige område, der således kvalificerer medarbejderne 

til at tilbyde patienter og pårørende den nyeste sundhedsfaglige viden, baseret på den seneste 

teknologiske udvikling.” (se website Q) 

I denne forbindelse blev der indsamlet oplysninger på alle patienter indlagt i det ortogeriatriske 

afsnit, i tre måneder konsekutivt.  Patienterne blev interviewet inspireret af og med uddrag fra SF-

36 og EQ-5D, desuden blev deres journaler gennemgået for at samle data til projektet.  Fem fokus 

områder blev udvalgt, da de syntes at have den største indflydelse på denne gruppe patienters 

rehabiliterings muligheder. De fem områder var tryk sår, urinretention, delir, ernæring og 

rehabilitering.  De svenske og danske Reference programmer for denne gruppe af patienter blev 

analyseret, med fokus på om de anbefalinger, der stod i referenceprogrammet og blev fulgt i de 

respektive afsnit.   

I forhold til dette Masterprojekt fandt projektet i 2011 i referenceprogrammet, at der er anbefalinger 

med hensyn til vandladnings problemer, men ikke til søvn–problematikker. Dette må ellers 

forventes at være vigtigt i forhold til reducering af delir.  

Under anbefalinger i afsnittet om delirium i reference programmet(11) står kun ”At patientens 

basale behov sikres(søvn, smertebehandling, væske, ernæring, ilttension osv.)” 

Således opstod problematikken i afsnittet, hvor personalet oplevede og patienterne ytrede sig, at 

denne patient havde brug for søvn. Men i Reference programmet blev det anbefalet, at hvis 

patienten havde urinretention skulle patienten blærescannes hver fjerde time og evt. retention 

behandles med SIK. 

                                                           
11

 www.prohip.dk 
 

http://www.prohip.dk/


Side 21 af 48 
 

Det blev således valgt, at netop problematikken omkring den ortogeriatriske patient med 

postoperativ urin retention, og den forstyrrede søvn ikke bare for patientens skyld, men også for 

medpatienterne, skulle undersøges nærmere. 

Der blev i 2011 i alt inkluderet 73 patienter, konsekutivt indlagt i april, maj og juni måned. 

(se tabel 1) Ingen dropouts i de indledende undersøgelser og data, som vedrører dette Masterprojekt. 

I 2011 var det almen rutine i afdelingen, at undersøge patienten postoperativt for urinretention ved 

at blærescanne hver fjerde time og ved blærevolumen over 400 milliliter at SIKke patienten. Dette 

foregik døgnet rundt. Afdelingen er bestående af tre og firesengs stuer med henholdsvis patienter 

med apopleksi til genoptræning og patienter, der er opereret for hofte fraktur. Der var uro på alle 

stuer døgnet rundt, og høj forekomst af delir og / eller postoperativ konfusion. 

Grundet Wald et al (13) undersøgelse fra 2005, hvor det blev det anslået, at risikoen for udvikling af 

urinvejsinfektion er 5-7 % per dag patienten er kateteriseret efter de første 48 timer, valgte 

personalet i 2012, at indføre en ny procedure. De patienter, der havde urinretention, og som skulle 

have været SIKket, fik anlagt KAD i op til 2 døgn. Det blev dokumenteret i patientens journal, og 

det var planlagt, at urin prøver blev taget fra til dyrkning af resistens både ved anlæggelse og tre 

dage efter seponering af KAD. Dette blev skrevet på patienttavler, så alle var opmærksomme på det. 

Denne procedure blev hurtigt implementeret i afsnittet, omend det krævede et øget fokus på at få 

KAD fjernet igen. Ofte var patienten ikke mobiliseret nok til selv at kunne komme på bækkenstol, 

og valget faldt derfor på at beholde KAD nogle dage længere end de aftalte max to døgn, efter 

aftale med den ansvarshavende læge.  

I 2013 har denne nye procedure været implementeret i et år, og må derfor menes at være del af den 

daglige rutine. Der indsamles igen data på alle patienter indlagt i april, maj og juni måned 2013. 

Ved begge dataindsamlinger blev benyttet tjekskema til indsamling af data i OPUS (den 

elektroniske journal benyttet i Region Sjælland), således at alle svar blev husket og medtaget. En 

systematisk undersøgelsesmetode, hvor alle svar kan tælles op og analyseres. Svarene blev indtastet 

i Excel ark til videre bearbejdning. 

Her følger fundene fra før og efter implementeringen af den nye procedure. 
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Præsentation af empiri 

Tabel 1 viser fordelingen af mænd og kvinder inkluderet retrospektivt i dette Masterprojekt fordelt 

på de to år, hvor dataindsamlingerne har fundet sted. Der er i alt inkluderet 150 patienter. Der var 

ingen dropouts i forhold til dette Masterprojekt. 

 

 

 

 

 

 

*spredning på 5-44 dage, grundet en terminal patient. 

 

Ovenstående tabel 1 kan fremstilles i søjlediagram således: 

 

Fordelingen af indlagte kvinder og mænd i de to perioder har ændret sig svagt med et udsving for 

kvinderne fra 67 til 79,2 %. Dette ses også på landsplan ifølge RKKP’s års opgørelser
12

 

Aldersspredningen er ens for de to år. 

 

                                                           
12

 http://www.kcks-vest.dk/kliniske+kvalitetsdatabaser/hoften%c3%a6re+l%c3%a5rbensbrud 
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Tabel 1 2011 2013 

 n=73 n=77 

Mænd (%) 33 20,8 

Kvinder(%) 67 79,2 

Gennemsnits alder(år) 82,6(67-102) 83(66-101) 

Antal indlagt dage (median) 14,8(8,9) 11,5(11) * 

Fra plejehjem(%) 24,7 24,7 

Fra egen bolig(%) 64,4 68,8 

Fra anden boligform 10,9 6,5 

http://www.kcks-vest.dk/kliniske+kvalitetsdatabaser/hoften%c3%a6re+l%c3%a5rbensbrud
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Antal indlæggelsesdage er faldet fra 2011 fra et gennemsnit på 14,8 til 11,5 dage, med en median 

tid på 8,9 dage i 2011 til 11 dage i 2013.  Median tiden er er højere i 2013 end i 2011 med to dage. 

 

 

 

Boligformen, hvor patienterne kommer fra, er ens i de to dataindsamlinger. 

 

 

 

 

0

5

10

15

2011 2013

14,8 

11,5 

Antal indlæggelsesdage  (median)

(8,9) 

(11) 

fra plejehjem (%) fra egen bolig (%) anden boligform (%)

24,7 

64,4 

10,9 
24,7 

68,8 

6,5 

Boligform 

2011 2013



Side 24 af 48 
 

Tabel 2 viser fordelingen i de to år hvor dataindsamlingerne har fundet sted, hvorledes patienterne 

er blevet behandlet og / eller undersøgt for deres urin retention samt for konfusion. 

Tabel 2   2011  2013  

KAD ved indlæggelse (%)   9 0 

Foretaget D-R (%)   40 40 

stix præ opr. (%)   28,8 ikke udført 

stix 5.post dag(%)   28,8 ikke udført 

Behandlet for UVI(%)   24 8,5 

Anlagt KAD (%)  49 73 

Antal dage KAD in situ (median)  6,1* 3(1-15) 

 Fik foretaget SIK (%) Ikke udført  41 71,4 

 1-10 gange 55 28,6 

 >10 gange 4 0 

Blev både KAD og SIK (%)  Uvist 32 

Medicinsk beh for konfusion (%)  6 0 

 
 
 
  

*spredning 
ikke mulig at 

få oplyst 
 
 

 
 
    

 

Ovenstående tabel 2 kan skematisk ses således: 

 

Antal patienter der i de to dataindsamlinger, fik anlagt KAD var henholdsvis 49 % i 2011 og  

73 % i 2013. 

I 2011 var der 9 % der blev indlagt med KAD, og ingen i 2013.  

2011 2013

49 

73 

Patienter med KAD i alt i %  
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Antal af patienter der blev behandlet for urinvejsinfektion faldt med to tredjedel fra 24 % i 2011 til 

8,5 % i 2013. 

 Lige mange patienter (40 %) fik i de to dataindsamlinger, foretaget en urinundersøgelse med 

dyrkning og resistens bestemmelse. 

I 2011 var proceduren at patienterne fik stixet deres urin ved ankomst. Det indebærer, at en 

urinprøve tages fra en lille mængde urin opsamlet under vandladning. Urinen "stix'es" ved at en 

strimmel papir dyppes i urinen, og efterhånden som forskellige kemiske reaktanter på papiret skifter 

farve aflæses resultatet på beholderen til papirstrimlerne.  

Denne procedure er ikke udført i 2013 dataindsamlingen. 

I 2011 blev 41 % af patienterne ikke SIKket mod 71,4 % i 2013. 

I 2011 blev 55 % af patienterne SIKket i mellem 1- 10 gange, og en enkelt patient (4 %) blev 

SIKket over 10 gange. Det forholdt sig anderledes i 2013 hvor kun 28,6 % blev SIKket i mellem 0-

10 gange og ingen mere end det. 

Det er ikke muligt at se tallet for antallet at patienter i 2011 der både fik et KAD og er blevet 

SIKket, det har i 2013 vist sig at være 32 %. 

Tidlig mobilisering defineres ifølge RKKP (website Ø) som, mobilisering indenfor 24 timer efter 

operationen, hvor patienten enten selvstændigt eller assisteret er ude af sengen til siddende stilling, 

stående stilling eller gang afhængigt af patientens almene tilstand. 

Dette har fordelt sig således, se figur 5: 

24 

8,5 

2011 2013

Patienter behandlet for UVI  (%) 

http://da.wikipedia.org/wiki/Urin
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Tidlig 

mobilisering 

 

2011 % udført 

 

2013 % udført 

April 66 50 

Maj 68 68 

juni 78 83 
(figur 5) 

Der ses ingen markant forandring i de to dataindsamlinger. 

 

I denne dataindsamling har der også været søgt efter dokumentation for søvn, men dette er ikke 

beskrevet i journalerne. Dog ses at der er ordineret beroligende - eller sovemedicin, men der ikke 

noteret hvorfor eller med en indikation i det elektroniske medicinmodul. Sygeplejekardex er ikke 

scannet ind elektronisk og ej heller fundet frem til denne dataindsamling. Dette er undladt grundet 

omstruktureringer i papir kardex og elektronisk sygepleje dokumentations systemer. Disse lappede 

ind over hinanden i dette tidsrum, hvor dataindsamlingen blev foretaget, og fremfindelse af 150 

kardex i gamle arkiver var ikke indenfor tidsrammen til dette Masterprojekt. 

Det ses i 2011 blev 6 % af patienterne behandlet for konfusion mod 0 % i 2013. Dette er 

udelukkende baseret på medicinordination i det elektroniske medicin-ordinations- program. 

Det andet formål med dette Masterprojekt er at høre patientens perspektiv og dermed oplevelse af at 

blive kateriseret, når der opstået urin retention postoperativt. 

Der er derfor udført en pilotundersøgelse med semi strukturerede spørgsmål til nogle få patienter. 

 

Patientperspektivet 

 

”Indrømmet. Der har været en del festtale på det her felt, og problemet er, at ingen 

helt nøjagtig ved, hvad der ligger i patientinddragelse. Det er et positivt ord som 

bruges i flæng, og ingen er vel imod. Men nu skal vi have mere konkret indhold i 

begrebet.   ”(Formand for Danske Regioner Bent Hansen Jyllandsposten 27 marts.)  
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I Dagens Medicin 1.november 2013 beskriver Socialantropolog 

Mirjana Saabye - konsulent hos Ældresagen, hvor vigtig 

patientdeltagelse er. Hun benytter ordet ”deltagelse” som et 

”mere aktivt og ligeværdigt ord”. ”Patienten er eksperten i sit 

eget liv, mens sundhedsprofessionelle har faglige 

kompetencer” 

 

Fire kvinder og én mand indvilgede i at deltage i denne 

pilotundersøgelse af, hvordan de oplevede at blive kateriseret. 

Aldersfordeling fra 71 år til 84 år. 

Interviewene foregik ved sengen, af en rutineret og for 

patienten kendt sygeplejerske. Således skabtes et ”enerum”, 

hvori de kunne tale fortroligt.    

Spørgsmålene var semi-strukturerede og frit oversat efter 

inspiration af Nyman’s artikel.(19) se figur 6. 

Thisted (18) beskriver i kap 4, at de kvantitative metoder kan 

give os en ide om, at der er et problem. Derimod kan de 

kvalitative metoder kan give os viden om, hvor og hvordan vi 

kan forbedre patientforløbene og dermed give en adækvat 

behandling. Hvilket underforstået også er et af dette 

Masterprojekts formål.  

”Samfundsforskning bør tjene videnskabelige og menneskelige 

interesser”.  Kvale og Brinkmann (25) s. 80, hvorfor det her 

tilstræbes at tænke etik med gennem hele undersøgelsen, at 

sikre fortrolighed, indhente informeret samtykke og medtænke konsekvenser for informanten. 

Såsom evt. træthed, forstyrrelse i dagligdagen eller stress under interviewet. Forfatteren skal være 

tro mod, at det transskriberede materiale er lig det sagte ord.  Det vælges i dette Masterprojekt, at 

informanten ikke skal se, det transskriberede materiale men kan, hvis de ønsker det få tilsendt en 

komprimeret beskrivelse af det fundne resultat. Det er forfatterens etiske ansvar, at det der 

viderebringes er så sikret og verificeret som muligt og i så anonymiseret udgave som muligt. 

Spørge Guide: 

Indledende spørgsmål: ”Hvordan 

oplevede du at få lagt dit urin 

kateter? I forbindelse med din 

hofte operation” 

Eller ”Hvordan oplevede du at få 

din blære tømt?” 

Hvis du eller en af dine bekendte 

skulle have deres hofte opereret, 

ville du så anbefale samme 

metode? 

Vil du sige lidt mere om det? 

Hvad mener du med…..? 

Er der ellers andet du har lyst til at 

sige? 

Hvis informanten begynder at 

fortælle om andet som ikke er 

direkte i tilknytning til emnet, kan 

det forsøges at bruge spørgsmålet: 

”Hvordan har det, du nu fortæller 

relation til det vi snakker om?”  

Afslut med ”tak” 

                                       Figur 6 
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Der henvises desuden til ” IV. Etiske retningslinjer forsygeplejeforskning i Norden” side 5 ff 
13

. 

Heri beskrives De videnskabs etiske krav, der bygger på de etiske principper, som de kommer til 

udtryk i FN’s menneskerettighedserklæring og i Helsinki deklarationen. Således at personer, der 

inddrages i et forskningsprojekt, skal sikres mod skadesvirkninger af dette: fysisk, psykisk, socialt, 

kulturelt og økonomisk- både under og efter projektets gennemførelse. 

 

Svarene fra interviewene på afsnittet for ortogeriatriske patienter, fordelte sig således: 

På spørgsmålet: ”Hvordan oplevede du anlæggelse”, var svarene rimelig entydige. ”Ikke 

behageligt”, ” Ingen problemer med det bliver lagt”, ” Ikke et problem - mærkede det ikke” 

”Hvordan oplevede du at få din blære tømt?” Her var der ingen forskel i svarene. ”Ikke et problem, 

det blev bedøvet og så smuttede det op”, ”Mærkede ikke noget til det”, ”Ingen gener” 

Hvis du eller en af dine bekendte skulle have deres hofte opereret, ville du så anbefale samme 

metode? Her fremkommer udelukkende positivt ankerkende svar. ”Ja det er meget nemt og 

smertefrit”, ”Ja, intet problem absolut ikke”, ” Ja, rart/nemmere ikke at skulle op” 

 

Afslutningsvis blev patienten spurgt om der var andet, de havde lyst til at nævne: 

Her fremkom: ” Ikke svært da jeg havde det, men bagefter i form at fornemmelsen af at det stadig 

er der, specielt i forbindelse med toiletbesøg” og ” Kun så længe man er sengeliggende, når man er 

oppe så endelig ud” 

 

Sammenfatning af interviews 

Det tyder på, at det ikke har været opfattet som et problem for patienterne at få et KAD eller blive 

kateriseret. Dog er der ønske om at få det fjernet, så snart patienten er oppe og selv kan komme på 

toilettet. Alle de adspurgte patienter i denne lille pilotundersøgelse ville anbefale samme behandling 

til andre patienter. 

Således afsluttes beskrivelsen af den kliniske empiri indsamlet indenfor den tidsramme, der var 

mulig at afsætte til dette Masterprojekt.  

Efterfølgende analyseres og diskuteres disse fund. 

                                                           
13

 http://www.sykepleien.no/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf 

http://www.sykepleien.no/Content/337889/SSNs%20etiske%20retningslinjer.pdf
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Analyse og Diskussion  

 

Dette Masterprojekt kan ses som den opfølgende undersøgelse i forlængelse af oprindelige ProHip-

projekt med hensyn til et af fokus områderne - netop urin retention.  

Proceduren, der blev indført i 2012 indebar, at de ortogeriatriske patienter der efter operation af 

deres brækkede hofte udviklede urinretention og derfor fik anlagt et KAD i stedet for at blive 

afhjulpet med SIK. Ifølge Reference programmet (11) er det bedst at benytte SIK. Ved nærmere 

gennemgang af litteraturen i forbindelse med deltagelse i Pro-Hip projektet, fremkom artiklen af 

Wald et al (26) der viser, at risikoen for udvikling af urinsvejsinfektion stiger markant efter 48 

timer. Samtidigt i det ortogeriatriske afsnit var der stor opmærksomhed på patienternes manglende 

mulighed for at sove, patienterne kom senere i gang med træningen hvilket betød, at patienterne var 

indlagt i længere tid. 

Der var således også et ledelses fokus på, om behandlingen af denne gruppe patienter kunne 

optimeres og indlæggelsesdagene derved nedbringes.  

De to grupper der er inkluderet fra henholdsvis 2011 og 2013, er identiske i forhold til alder, køn og 

bolig.  Dog ses ikke uventet en lille forskel med lidt flere kvinder i 2013, og en meget lille del 

kommer fra anden boligform.  Hvilket understøtter det tilfældige, når man inkluderer patienter i 

undersøgelser konsekutivt. 

Ingen af delene har indflydelse på interventionen.  Antal indlæggelsesdage er i perioden faldet med, 

målt i median tid - 3 dage og i 2013 ligger flere i 11 dage, hvor median tiden patienten var indlagt i 

2011 var på 14 dage. Dette skal ses i lyset af blandt andet det øgede pres, der er kommet fra politisk 

side om, at alle skal udskrives så hurtigt som muligt.  Der er ekstrem fokus på drift, hvilket vil sige 

at flest patienter skal i gennem på kortest tid. Således at der er plads til flere patienter og dermed en 

øget indtjening for sygehuset jævnfør driftsaftalen
14

 , hvori der blandt andet står at sygehusene 

løbende skal tilpasse driften for at få den bedst mulige kombination mellem økonomi/budget-

overholdelse, aktivitet og dermed ventetider til behandling samt service og kvalitetsmål for selv 

samme behandlinger. Der ses ingen markant ændring i resultaterne af den tidlige mobilisering, 

hvilket ifølge sekretæren, der registrerer disse oplysninger, bl.a. kan være et dårligt resultat af, at 

                                                           
14

 http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2012/Sider/Forretningsudvalget/1286-
M%C3%B8de%20d.%2026-11-2012/1891473.aspx 
 

http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2012/Sider/Forretningsudvalget/1286-M%C3%B8de%20d.%2026-11-2012/1891473.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/dagsordener2012/Sider/Forretningsudvalget/1286-M%C3%B8de%20d.%2026-11-2012/1891473.aspx
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selvom personalet tager patienten op på f.eks. bækkenstol, vil denne handling ikke nødvendigvis 

blive registreret som værende mobilisering indenfor 24 timer.  

Ovenstående problematikker er altid et dilemma for personalet, når der skal overholdes budgetter, 

udskrives hurtigere og gøres det bedste for patienten samtidigt med, at der skal dokumenteres på 

diverse skemaer. 

 

Del konklusion i forhold til vandladnings problemer hos den ældre patient  

Det ses tydeligt, at der er flere patienter, der har fået anlagt flere KAD i 2013 – det drejer sig i alt 

om 73 % af patienterne, der har fået anlagt KAD mod kun 43 % i 2011 hvilket er helt i 

overensstemmelse med planen for den nye procedure.  

Desværre er det ikke lykkedes at få sendt tilsvarende flere urinprøver til undersøgelse. Der er fortsat 

kun 40 % af patienterne, der får foretaget en urinprøve begge år. Det var en vigtig del af 

proceduren, for at kontrollere alle patienterne især i projekt perioden.  Det var medtaget i den 

daglige planlægning som et fokus område, at det var noteret på patienttavlen, at undersøgelsen 

skulle udføres. Det blev dagligt ved morgenkonferencerne opsummeret, hvilket opgaver der specielt 

var hos hver enkelt patient, heri blandt urinundersøgelser, der skulle foretages den dag. 

Resultatet af det forholdsvis lave antal urin-dyrkninger udført i 2013 kan ifølge personalet bl.a. 

skyldes travlhed samt, at patienten jævnfør tidligere nævnt driftsaftale, når at blive udskrevet inden 

personalet når at tage urin fra til undersøgelse. En anden årsag mener personalet er, at flere af 

patienterne efter at KAD er seponeret, er nødsaget til at bruge ble, og så skal personalet èngangs 

katerisere patienten for at få en urinprøve fra. Dette er ikke sket.  Et af de underliggende formål var 

også, at der skete en reduktion af utensilier således, at der i afsnittet bliver et hensigtsmæssigt 

forbrug.  Der er i dette masterprojekt ikke lavet beregning på disse områder. 

4 urinprøver er ikke blevet udført, da laboratoriet meldte tilbage, at der var benyttet forkerte glas til 

prøven. Desværre har patienten efterfølgende ikke fået taget prøven, da han i mellemtiden er nået at 

blive udskrevet. Ulempen ved disse forholdsvise kortere indlæggelser gør, at der ikke er tid til at få 

nye prøver. For at styrke evidensen ville det være hensigtsmæssigt, at ingen patienter forlod 

sygehuset før, at alle data der skulle bruges var blevet indhentet og – eller undersøgt. Dette er dog 

ikke altid muligt i den praktiske hverdag. 
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I 2011 var der 55 % af patienterne, der blev afhjulpet med SIK 0 til 10 gange, (9 % blev SIKket 

mere end 10 gange) før man enten anlagde et KAD eller patienten selv var i stand til selv at lade 

vandet. I 2013 blev kun 28 % af patienterne afhjulpet med SIK i mellem 0 til 10 gange. Dette kan 

muligvis skyldes retention efter at KAD er seponeret, så er der forsøgt med SIK. Antal dage KAD 

har været anlagt, er optalt i totaldage, og der skelnes således ikke til, om der har været anlagt KAD 

af flere omgange.  

Dette må betegnes som en systematisk bias, som angivet af Jens Thisted (18) skal man være 

opmærksom på, at dette kan fremkalde en skævhed i resultaterne.  Således må validiteten af dette 

masterprojekt anses for at være begrænset.  

Da det er det samme procentvise (40 %) antal urin prøver, der er foretaget begge år, må der ses 

kritisk på antallet af behandlingskrævende urinvejs infektioner. Umiddelbart er det et meget stort 

fald fra 24 % til 8,5 %. Det vil også betyde, at patienterne i mindre grad er blevet forstyrret. Da 

personalet ikke har tjekket alle patienternes urinprøver, kan det ikke siges med sikkerhed om det 

lave antal (8,5 %) af behandlingskrævende urinvejs infektioner er korrekt, hvis ikke alle patienter 

var undersøgt. Det viser dog en tendens, der må tages med i fremtidige undersøgelser. 

I litteraturen fandtes ingen konklusiv behandlingsmetode til denne gruppe af ældre skrøbelige 

patienter, der er akut opereret og efterfølgende har udviklet urinretention. Ercole fandt inkonklusive 

resultater, når der sammenlignes SIK og KAD, i forbindelse med reduktion af bakteuri og 

urinvejsinfektion 

Hãlleberg konkluderer, at det betyder for den kliniske praksis, at begge slags behandlingsmetoder 

kan benyttes med enslydende risici for urinvejsinfektioner og cost – effectiveness.  Ved at bruge 

SIK, mener hun, at man kan undgå at unødigt katerisere de patienter, der ikke har behov for det. 

Desuden finder hun at antal af nosokominiel urinvejsinfektion ikke er forskellig i de to 

behandlingstyper. 

Hughson nævner i sin artikel vigtigheden af at huske at fjerne KAD igen, idet risikoen for urinvejs 

infektion stiger efter de 48 timer. De nævner at ”huskesystem” for personalet. I forbindelse med den 

nye procedures indførelse på det ortogeriatriske afsnit, blev det aftalt, at der på patient tavlen, hvor 

alle oplysninger, der er vigtige at huske for personalet, blev skrevet hvornår KAD var anlagt og 

hvornår der skulle sendes urinprøve af sted. Det viser sig at antallet af median dage KAD har været 

anlagt er faldet fra 6,5 dage til 3 dage, hvilket viser hvor meget opmærksomhed der har været på at 
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få fjernet KAD igen. Dette også som den del af den basale sygepleje som Henderson beskriver, at 

gøre for patienten hvad han ikke selv kan, og kun så længe han ikke selv kan. KAD skal fjernes når 

patienten er mobil nok til at komme på toilettet. Samtidigt er viden om risikoen for at påføre 

patienten en øget risiko for urinvejs infektion ved at lade KAD ligge for længe blevet tydeliggjort 

ved både deltagelse i Pro-Hip projekt og især i de efterfølgende to år hvor dataindsamling til dette 

Masterprojekt er foregået.  

Dette fænomen tolkes som confouding, hvilket ifølge Jens Thisted (18) vil sige, en skævfordeling i 

de to grupper, der er blevet målt på. De to grupper er ikke, grundet tidsforskellen behandlet helt ens 

før og efter interventionen.  Personalet har lært noget, der er sket en forandring i plejen. Der er 

tilkommet personalet en øget viden om risici ved anlæggelse og især rettidig fjernelse af KAD. 

Derudover har der været fokus på hygiejne i hele hospitalsvæsenet således, at det i 2013 var vanlig 

rutine at benytte et plastik forklæde ved udførelse af procedurer, der foregik i nærkontakt med 

patienten. Det må hermed formodes, at der en formindsket risici for kontaminering af patienten. 

Således har plejen af de to grupper patienter i henholdsvis 2011 og 2013 udviklet sig i takt med den 

viden der er tilkommet.  Dette er essensen af den handlingsrettede forskningstype, hvor der er 

”indbygget et lærings – og forandringsmoment” s.33(17) Det søges ”om forandringen går i den 

rigtige retning” og her må resultaterne vise, hvad der er sket hen over de tre år: 

De fortæller at 2/3 dele af patienterne i 2013 fik KAD frem for under halvdelen i 2011. Median 

tiden at KAD var anlagt er faldet til 3 dage i 2013 frem for 6 dage i 2011. Tilfælde af 

behandlingskrævende urinvejsinfektioner er faldet i 2013 til 8,5 % frem for 24 % i 2011.  

Indlæggelsesdagene er faldet fra 14,8 dage i 2011 til 11,5 dage i 2013 og patienter behandlet for 

konfusion er faldet 6 % til 0 %. Procentvis fordeling af tidlig mobilisering har ikke ændret sig. 

Der er i dette Masterprojekt ikke undersøgt, hvor mange af patienterne der blev indlagt med urin 

vejs infektion. Det kan tyde på ifølge undersøgelser lavet på Bispebjerg Hospital, at 32 % af 

patienterne indlægges med asymptomatisk bakteuri, og anlæggelse af KAD i op til fire dage ikke 

påvirker incidensen af nosokominiel bakteuri eller forlænger indlæggelsen.  

Kunne der være færre i 2013, der kommer ind med UVI, fordi de er blevet bedre i kommunerne til 

at opdage/behandle det hjemme hos borgerne? Det kunne undersøges i næste del af dette 

handlingsrettede forskningstype projekt. Netop for at se hvordan forandringerne kommer 

patienterne til gavn. 
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Del konklusion i forhold til søvns betydning for den ældre patient. 

Overvejelser i forhold til Virginia Hendersons teori om basal sygepleje, ses også i reference 

programmet s. 81 (11), hvor det nævnes at ” ”At patientens basale behov sikres”. Henderson 

beskriver også, hvor vigtigt det er, at sygeplejersken er opmærksom på patientens behov, at hjælpe 

patienten med at udskille kroppens affaldsprodukter” og ”at hjælpe til at få hvile og søvn”s.60 (23)  

Således medtænkes Hendersons tanker fortsat i sygepleje i dag. Dog er der en større interesse i, at 

den pleje der udføres - om end basal, i dag skal være evidensbaseret. 

Det er ikke beskrevet i journalen for disse 150 patienter, hvordan de har sovet. Der er dog til nogle 

patienter ordineret beroligende medicin til natten. Her skal igen nævnes, at alle sygeplejepapirer 

ikke var tilgængelige, hvori der evt. var beskrevet søvn og døgn rytme. 

Søvn er beskrevet af Bente Sørensen i hendes kandidat speciale (27) ”Sovet godt?” Her tyder 

hendes undersøgelse på, at det der forstyrrer de ældre patienter mest om natten og påvirker en god 

søvn - er de lyde personalet laver i udførelse af deres arbejde. Det påvirker det at falde i søvn og 

det, at gennemføre nattesøvnen.  Generelt blev søvn eller mangel på samme i hendes undersøgelse 

set som et hverdags anliggende, der blev nedprioriteret både at patienter og af plejepersonalet. 

Forringet søvn var således et accepteret vilkår under indlæggelsen. 

Spørgsmålet må fremadrettet være om dette vilkår på forringet søvn skal være acceptabelt, eller der 

kan handles mere optimalt på dette område? 

Antal af patienter der er behandlet for konfusion i dette Masterprojekt er faldet fra 6 % i 2011 til  

0 % i 2013. Det er et meget lille tal at vurdere på, hvorfor det her henlægges til tilfældigheder i en 

lille population. 

Dog skal nævnes, at der i forbindelse med Pro-Hip projektet (website Q) også var fokus på tidlig 

opsporing af delir (konfusion), således er der forekommet undervisning til personalet i screening af 

patienter og en øget opmærksomhed specielt rettet imod tidlige tegn på konfusion. Det kan bl.a. 

være en af grundene til, at der i de tre måneder hvor data blev indsamlet i 2013, ikke har været 

patienter, der havde behov for behandling for konfusion. 
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Del konklusion i forhold til den ældre patients perspektiv 

Der er ikke lavet mange undersøgelser for netop denne gruppe af skrøbelige ældre patienter. Nyman 

har I den af sin PhD afhandling ”Patients’ experience of bladder emptying in connection with hip 

surgery: an issue of varying impact” (19) beskrevet hvorledes patienten ikke anser KAD for et 

problem. Det, at blive kateriseret, blev oplevet som ukompliceret, og oplevelsen var set som positiv  

af patienten, hvis de kunne lade vandet selv. Katerisation blev oplevet som bekvemmelig . Nogle 

patienter ønskede ikke at blive kateriseret, accepterede det kun nødtvunget. Dog ville alle patienter 

adspurgt i hendes undersøgelse anbefale samme metode næste gang. Svarene fra dette 

Masterprojekts lille pilot undersøgelse af patient perspektivet, er meget korte, men kan i hovedtræk 

genkendes i Nyman’s artikel. 

 

Elementer som ”finder læring og forandring sted?” er afgørende processer for de forskningstyper 

dette masterprojekt er inspireret af. Der skal hele tiden vurderes effekten af forandringen og om 

forandringen tager den rigtige retning (s.39ibid.) Ovenstående opsummering tyder på dette i en 

positiv retning. 

Ved validitet forstås, om der måles på det tilsigtede, og om det er muligt at generalisere ud fra 

resultaterne. I dette Masterprojekt er det opfyldt på følgende måde; Der er undersøgt 150 patienter 

fordelt ligeligt på to dataindsamlinger. Omhandlende samme emne med indførelse af en 

intervention til forskel i de to grupper. Der er undersøgt hvilken betydning, det har for den 

ortogeriatriske patient med postoperativ urin retention at få et kateter á demeure i to døgn, frem for 

at blive éngangs kateriseret. Dette er målt på antal behandlingskrævende urinvejs infektioner og set 

i lyset af søvns betydning i det postoperative forløb for ældre patienter, samt hvad patienten oplever 

ved denne behandling. 

Der er fundet læring sted i afsnittet, som blandt andet viser sig ved antal dage KAD er anlagt i 

henholdsvis 2011 med 6 dage og i 2013 med 3 dage.  Dette er som nævnt tidligere en vigtig del af 

den handlingsrettede forskningstype, at se hvordan personalet ”udvikler indsigter og handlinger ud 

fra den viden, som tilegnes og formidles både under og efter forskningsprocessen.” s33 (17) 

Forandringen der er foregået i afsnittet, diskuteres forsat - også i litteraturen. Om der er en øget 

risici for urinvejs infektion ved at lægge KAD, eller om det er lige så vigtigt at tage et andet hensyn 

til den gruppe af ældre skrøbelige patienter opereret for hoftebrud og som har udviklet urin 

retention. 
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En anden faktor der skal nævnes er operationsdelay. Her ses i figur 7, antal af patienter opereret 

indenfor første døgn: 

(figur 7) 

 I 2011 var ventetiden på at blive opereret 1-4 døgn. I løbet af 2012 blev et nyt patient flow indført 

på sygehuset der bevirkede, at patienterne nu stort set alle blev opereret indenfor det første døgn.  

Denne metode er fortsat gældende, således også i 2013 er 98 % af patienterne opereret indenfor 24 

timer. Derved formodes, at behandlingen af patienterne med urin retention, har været en del af den 

forandring i afsnittet. Patienten, der er opereret tidligere, er hurtigere ude af sengen igen, og kan 

dermed få fjernet sit KAD tidligere end den gruppe af patienter, der lå længere i 2011 og ventede på 

operation. Dog viste de i dette Masterprojekt indsamlede resultater for tidlig mobilisering ikke 

signifikant ændring. 

Sammenfattende skal nævnes, at ved at reducere komplikationer, kan man håbe at flere kan mestre 

rehabiliteringen.  Der er mange faktorer, der spiller ind for denne gruppe af skrøbelige patienter. 

Det er derfor vigtigt, at se på hele patientens tilstand og ikke kun på den brækkede hofte. Både 

forbedringen af operationsdelayet og den forkortede tid KAD var anlagt i, må formodes at være til 

gavn for denne patientkategori. Samtidigt med at der kun skal lægges KAD på de patienter, der får 

urin retention og ikke som en pakke-løsing til alle patienter med den diagnose. Hvis Hughson’s 

artikel (21) skulle nævnes i én sætning ville den lyde: ”Lad denne ældre fraktur patient være i 

geriatrisk regi.”  Således vil patientens basale behov blive tilgodeset både ifølge Virginia Henderson 

og efter principperne vedtaget i FN, at have hjælp til naturlige funktioner(toiletbesøg) og at følge en 

normal livs -og døgnrytme og undgå uønsket og unødvendigt sengeleje, s.162 (1), og dermed at 

patienten bliver styrket til at kunne deltage i rehabiliteringen efterfølgende. 



Side 36 af 48 
 

Patienterne har udtalt, at det ikke er et problem at have eller blive kateriseret, men der må stilles 

spørgsmålstegn ved om patienten kender konsekvenserne. Dette er der ikke spurgt nærmere ind til. 

Ej heller af Hälleberg i hendes undersøgelse, men det må formodes, at den viden er nødvendig for 

patienten således, at patienten selv er motiveret for at få sit KAD fjernet igen. 

De patienter, der ikke udvikler postoperativ urinretention, er fortsat blevet scannet fire timer efter 

operation, men har ikke fået anlagt KAD eller er blevet afhjulpet med SIK, da de selv har kunnet 

lade vandet. Ved ikke at lave en ”pakkeløsning” for alle patienter, hvor alle får et KAD per 

automatik, er flere patienter helt skånet for denne invasive procedure. 

 

Konklusion 

  
Litteratursøgningens fund tyder på, at der fortsat er tvivl om betydningen af behandlingstilbuddet 

for postoperativ urin retention. 

Der er forskellige fund med hensyn til hvor lang tid, at KAD kan anbefales at være anlagt. 

Konsensus er, at udelukkende de patienter der får urin retention skal have KAD, og dette skal 

seponeres hurtigst muligt igen. Hãlleberg et al mener, at dette bør ske indenfor 48 timer. Jason 

Hughson et al. mener 24- 48 timer og Ercole mener at KAD skal være anlagt i 24 timer og derefter 

seponering. 

Hãlleberg et al. finder, at begge slags behandlingsmetoder kan benyttes med enslydende risici for 

urinvejsinfektioner. Hughson et al. finder, at urinvejsinfektion er en velkendt komplikation efter 

hoftefraktur med incidence fra 7 % - 38 %. De anbefaler huskeregler til personalet, for sikker og 

rettidig seponering af KAD. Ercole finder at ren intermitterende katerisation er den sikreste 

procedure, der har den laveste forekomst af komplikationer og urinvejsinfektion, når der 

sammenlignes med permanent urin kateter. 

Med udgangspunkt i den ældre skrøbelige ortogeriatriske patients problemstilling med postoperativ 

urinretention og manglende eller ikke optimal søvn, blev dette masterprojekt brugt i afsnittet til at 

ændre og følge op på plejeproceduren fra 2011 og fremover. 

Således har hele personalet ansat i afsnittet, været en del af den kompetenceudvikling, der er 

foregået hen over de tre år. Derfor er implementeringen sket samtidig og kontinuerligt, hvilket har 

gjort ejerskabet for projektet mere nærværende for personalet 
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Personalet har haft fokus på rettidig seponering af KAD og dataindsamlingen viser, at median tiden 

for antal dage KAD har været anlagt, er faldet fra 6,5 dag i 2011 til 3 dage i 2013. Det optimale vil 

være under 2 dage ifølge Wald et al. (26)  

Der har været fokus på, at patientens urin blev sendt til dyrkning og resistens. Dette er ifølge 

dataindsamlingen uændret fra 2011 til 2013 på 40 %. 

Antal patienter med behandlingskrævende urinvejs infektioner er faldet fra 24 % i 2011 til 8,5 % i 

2013. Det er et meget stort fald, set i lyset af denne forholdsvis lille population. Dog skal nævnes at 

det er samme procentvise antal undersøgelse, der er foretaget. 

Personalet har haft fokus på tidlig opsporing af delir. Ifølge dataindsamlingen er den procentvise 

andel af patienter, der har været behandlet for konfusion faldet fra 6 % til 0 %. Desværre har søvn 

ikke været direkte beskrevet i journalerne. Men ifølge blandt andet Bente Sørensens undersøgelse 

(27) anses det af patienterne og personalet for værende et accepteret vilkår, ikke at få sovet godt 

under indlæggelse. 

De få patienter forespurgt i dette masterprojekt, havde meget få kommentarer til behandlingen for 

deres urinretention.  Der er behov for yderligere at undersøge, om patienterne er klar over 

konsekvensen ved denne behandlingsform. 

Virginia Henderson teorier om basal sygepleje ses i dag omformuleret flere steder. Som eksempel 

kan nævnes FNs principper, der siger, at det er vigtigt at plejepersonalet hjælper patienten med det 

han ikke selv kan. Hjælper ham med vandladnings problemerne, hjælper ham med at få sovet og til 

sidst hjælper ham ud af sengen. Sygeplejersken skal gøre for patienten, hvad denne ellers ville have 

gjort hvis han havde været i stand til det, dette kræver at sygeplejersken ”indirekte forholder sig til 

patientens grundlæggende behov”s.113 (24) 

Således er det vigtigt at personalet har den fornødne viden og kompetence til at kunne agere og 

udføre den optimale pleje og behandling. 

Denne beskedne undersøgelse viser en tendens men også, at der er behov for mere stringente 

undersøgelser så usikkerheder kan minimeres. Der er behov for at inkludere en større population, 

med en tydelig protokol for alle variabler. Samt en tydelig arbejdsgang for personalet, med 

mulighed for, at få alle undersøgelser udført inden udskrivelsen. Således forventes, at 

indlæggelsesdagene kan nedbringes samt at personalet får løftet deres faglighed yderligere - til gavn 

for denne skrøbelige ældre ortogeriatriske patientgruppe med nyopereret hoftebrud. 
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Undersøgelsens betydning for den kliniske sygepleje. 

 
Dette Masterprojekt har for afsnittet for de ortogeriatriske patienter betydet et væsentligt løft i 

fagligheden for personalet. Der har været et øget fokus både for og af personalet, om den aktuelle 

pleje de udførte var ”god nok”.  

Flere personaler har udvist en sund nysgerrighed på ”hvad siger litteraturen” og hvad siger (vores) 

dataindsamling. Det har været spændende for dem at være med til at ændre plejen, da det handler 

om noget af det de selv beskæftiger sig med i hverdagen.  Flere personaler har også set betydningen 

af, at dokumentere deres observationer, da dataindsamlingen flere steder var mangelfuld, selvom 

personalet mente, at de havde udført opgaven. Dette er måske sandt, men hvis det ikke er 

dokumenteret, er det ikke talt med i dataindsamlingen. 

Patienterne opleves om mere rolige, der er fremkommet mange kommentarer fra personalet 

angående personalets oplevelser - især om natten. Der er væsentlig mindre uro på stuerne efter at 

patienterne bliver opereret indenfor 24 timer samt at de patienter der udvikler urinretention får 

anlagt KAD og at der er øget opmærksomhed hos personalet på tidlig opsporing af delir. 

 

 

Metodekritik 

Launsø et al skriver: 

“Ingen af forskningstyperne er bedre eller finere end andre. Forholdet mellem 

forskningstyperne er præget af både kumulativitet og “spring”. Den beskrivende 

forskningstype kendetegn indgår således i den forklarende forskningstype. Derimod er 

den forstående type væsensforskellig fra den beskrivende og forklarende. Den 

handlingsrettede forskningstype kan indeholde elementer af de tre andre typer.” (17) 
 

Den valgte handlingsrettede forsknings type, som inspiration, syntes at være velegnet, da dette 

Master projekt byggede videre på en viden opnået i et tidligere udført projekt i afsnittet. Således var 

det vigtigt at videreføre en læringsmodel, som personalet kendte, og hvor de opnåede større 

forståelse og dermed også viden. Dette som led i den altid igangværende kompetence udvikling. 

Dette masterprojekt har været vidt omkring problemstillingerne for denne gruppe af skrøbelige 

ældre patienter, men det er netop kendetegnet for geriatrien. Der er mange vinkler, der skal tages 

med i vurderingen af, hvad der vil være det bedste for den geriatriske patient, som i dette tilfælde 
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også har et ortopædkirurgisk problem, nemlig hoftefrakturen. 

”Den geriatriske patient er kendetegnet ved kompleksitet. En geriatrisk patient har flere, samtidige 

sygdomme ofte kombineret med funktions tab” (Dansk selskab for Geriatri 2012) 

Kerneopgaven for den geriatriske pleje er derfor at se HELE patienten, udføre tværfaglig 

helhedsvurdering og – indsats, med systematisk udredning både medicinsk, fysisk, kognitiv og 

socialt. 

Dataindsamlingen af både den kvantitative og de kvalitative empiri i dette masterprojekt, kunne 

have været mere stringent, hvis der havde været mere tid. Dette ville have minimeret de 

systematiske fejl, og ville have styrket evidensen. Det er altid et dilemma, at der ikke er tid nok, at 

udføre en undersøgelse i høj kvalitet, med de vilkår undersøgelsen foregår under. 

Alternativt kunne valget have været, kun at undersøge et eller to områder. Da geriatrien som nævnt 

tidligere, er et komplekst felt, faldt valget i dette masterprojekt på at beskrive flere felter, der havde 

indflydelse på denne skrøbelige patientgruppe.  

I dette Master projekt har det været en selekteret studiepopulation – alle patienter indlagt 

konsekutivt i de tre måneder, begge år hvor dataindsamlingen foregik. Resultaterne må formodes at 

være generaliserbare til lignende populationer af ældre skrøbelige patienter, hvor de samme hensyn 

skal tages. Således vil andre også kunne have gavn af denne undersøgelse. 

 

Perspektivering  

 
Belært af denne undersøgelse kunne den ideelle undersøgelse være et setup, med to enslignende 

grupper af patienter. Det ville være optimalt med lodtrækning mellem patienterne, som ses i 

Randomiseret kontrollerede studier med lodtrækning mellem de to behandlingsmuligheder. Således 

at de patienter, der fik postoperativ urin retention blev behandlet med enten SIK eller KAD. Patient 

populationen skulle være den samme, behandlings og træningsforløb enslydende, og personalet, der 

passede de to grupper af patienter, skulle have ens kompetencer. Her kunne man så forsøge at 

behandle den postoperative urinretension med henholdsvis SIK og KAD i et fastansat tidsrum. Alle 

patienter skulle have deres urin undersøgt både ved ankomst og inden udskrivelse. Den fastsatte 

grænse for tiden at KAD må være anlagt på maximalt 48 timer skulle overholdes. Samtidigt skulle 
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der dokumenteres patienternes søvn og konfusions mønster. Her udover skulle i et samarbejde med 

fysioterapeuterne inkluderes ydereligere data på de to respektive afdelinger. Dette for at se om flere 

patienter var bedre i stand til at deltage i træningen.  

Registrering af ”The Cumulated Ambulation score”: CAS, foregår allerede i dag som del af den 

nationale registreringspraksis, men kunne benyttes fuldt ud i dette projekt. Ovenstående sammen 

med de allerede nævnte data, såsom indlæggelsesdage, alder, køn, boligform etc. 

 

Interviewene med patienterne skulle udføres for alle de patienter, der er i stand til at deltage. Dette 

for at få en forståelse for, hvor meget patienten egentlig ved om konsekvenserne ved at have et 

KAD og forståelsen for, at det skal fjernes igen hurtigt. Her kan også undersøges nærmere om 

denne gruppe af skrøbelige ældre, akut indlagte og dermed ofte lidt forvirrede, er i stand til at 

vurdere og selv deltage i valget af behandlingsform. 

Patientinddragelsen er vigtig, som Mirjana Saabye skriver i Dagens Medicin (nr. 33, 1.11.2013), 

”patienten er ekspert i eget liv, mens den sundhedsprofessionelle har faglige kompetencer”, det er 

vigtigt for personalet at have den viden, der skal til for at kunne informere patienten om de 

relevante valg og konsekvenser deraf. Samtidigt er det lige så vigtigt, at personalet har viden nok til 

at kunne agere for patienten og vide, hvad der vil være det bedste valg for netop denne patient. 

Desuden skulle der udføres økonomiske analyser på begge afdelinger. Dels på forbrug af plejetimer 

til henholdsvis den ene og den anden behandlingstype. Dernæst også på forbrug/besparelse på 

indlæggelsesdage. Derudover vil det være formålstjenstligt at se på raterne af genindlæggelser. 

Dette Masterprojekt har betydet et fagligt løft for det deltagende personale, og dermed også sikret et 

kvalitetsløft for plejen af den ortogeriatriske patient. Der har været øget fokus på vandladnings-

problemerne, og på hvordan det bedst kunne afhjælpes for patienten. For således at skabe den 

nødvendige ro for patienterne, så de fik den restituerende søvn og bedre var i stand til at deltage i 

rehabiliteringen. Dette er ikke videnskabeligt bevidst endnu, men der er en oplevelse i afsnittet af, at 

fokus på alle disse områder har haft en effekt for patienten. 

Oplevelsen med dette Master projekt har ansporet til ydereligere forskningsaktivitet i fremtiden. 

 

 



Side 41 af 48 
 

Litteraturfortegnelse 

(1) Bondevik M, Nygaard HA. Tværfaglig geriatri. . 2. udgave ed. Kbh.: Gad; 2007. p. 438 sider, 

ill.-p.155-163, 240-258, 335-349.  

(2) Gregersen M, Jensen NC, Morch MM, Damsgaard EM. The effect of geriatric intervention on 

rehabilitation of elderly patients with hip fracture. Ugeskr Laeger 2009 Nov 9;171(46):3336-3340.  

(3) Rahbek K,f.1957. Geriatri : en tværfaglig og problemorienteret tilgang. In: Damsgaard EMS, 

Nielsen D,f.1949, Rahbek K,f.1957, editors. . 1.st ed ed. Kbh.: Gad; 2013. p. 327 sider, illustreret-

s.27-35.  

(4) Gill TM, Allore H, Guo Z. Restricted activity and functional decline among community-living 

older persons. Arch Intern Med 2003 Jun 9;163(11):1317-1322.  

(5) Kehlet H. Fast-track colorectal cancer surgery. Ugeskr Laeger 2005 Oct 31;167(44):4185-4186.  

(6) Kehlet H, Wilmore DW. Multimodal strategies to improve surgical outcome. Am J Surg 2002 

Jun;183(6):630-641.  

(7) Gatt M, Anderson AD, Reddy BS, Hayward-Sampson P, Tring IC, MacFie J. Randomized 

clinical trial of multimodal optimization of surgical care in patients undergoing major colonic 

resection. Br J Surg 2005 Nov;92(11):1354-1362.  

(8) Kjaer M, Suetta C, Tonnesen H. The physically-inactive surgical patient. Ugeskr Laeger 2006 

Dec 4;168(49):4322-4324.  

(9) Suetta C. Inaktivitet og immobilitet - i et tværfagligt perspektiv. . 1. bogklubudgave (2. udgave) 

ed. Kbh.: Gyldendals Bogklubber; 2010. p. 224 sider, illustreret-p.191-216.  

(10) Dansk Sygeplejeråd. Ortopædkirurgi : sygdomslære og sygepleje. Kbh.: Nota; 2013. p. 341 

sider-s.50-51.  

(11) Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk Ortopædisk Selskab. Referenceprogram 

for patienter med hoftebrud. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk Ortopædisk 

Selskab; 2008.  

(12) Skelly JM, Guyatt GH, Kalbfleisch R, Singer J, Winter L. Management of urinary retention 

after surgical repair of hip fracture. CMAJ 1992 Apr 1;146(7):1185-1189.  

(13) Wald H, Epstein A, Kramer A. Extended use of indwelling urinary catheters in postoperative 

hip fracture patients. Med Care 2005 Oct;43(10):1009-1017.  

(14) Pilkington S. Causes and consequences of sleep deprivation in hospitalised patients. Nurs 

Stand 2013 Aug 7-13;27(49):35-42.  

(15) - Willman A, - Stoltz P, - Spliid Ludvigsen M. - Evidensbaseret sygepleje: en bro mellem 

forskning og klinisk virksomhed. . 2nd ed.: - Gad; 2007. p. s.35-41,77- 101.  



Side 42 af 48 
 

(16) Hørdam B, Pedersen PU, Overgaard D. Klinisk sygeplejeforskning: udvikling og 

implementering. . 1. udgave ed. [Kbh.]: Gad; 2008. p. 136 sider, ill.-s.11.  

(17) Launsø L, Rieper O, Olsen L,f.1963. Forskning om og med mennesker : forskningstyper og 

forskningsmetoder i samfundsforskning. . 6th ed. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag; 2011. p. 250 sider, 

illustreret-s.13-16,33-39,40,42,43,44,64,66,67,73,75,.  

(18) Thisted J. Forskningsmetode i praksis: projektorienteret videnskabsteori og forskningsmetodik. 

. 1. udgave ed. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010. p. p. 80-95.  

(19) Nyman MH, Gustafsson M, Langius-Eklof A, Isaksson AK. Patients' experiences of bladder 

emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact. J Adv Nurs 2013 Apr 24.  

(20) Hälleberg Nyman M, Gustafsson M, Langius-Eklöf A, Johansson J-, Norlin R, Hagberg L. 

Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: A randomised 

controlled trial with cost-effectiveness analysis. Int J Nurs Stud 2013;50(12):1589-1598.  

(21) Hughson J, Newman J, Pendleton RC. Hip fracture management for the hospital-based 

clinician: a review of the evidence and best practices. Hosp Pract (1995) 2011 Feb;39(1):52-61.  

(22) Ercole FF, Macieira TG, Wenceslau LC, Martins AR, Campos CC, Chianca TC. Integrative 

review: evidences on the practice of intermittent/indwelling urinary catheterization. Rev Lat Am 

Enfermagem 2013 Feb;21(1):459-468.  

(23) Henderson V. Sygeplejens grundlæggende principper. In: International Council of Nurses, 

Dansk Sygeplejeråd, editors. . 7th ed. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd; Nyt Nordisk Forlag; 2012. p. 61 

sider-s.13-16, 60-61.  

(24) Kirkevold M. Sygeplejeteorier : analyse og evaluering. Sygeplejeteoretisk bibliotek. 3rd ed. 

Kbh.: Munksgaard Danmark; 2010. p. 272 sider, illustreret-s.108-121.  

(25) Kvale S, Brinkmann S. Interview: introduktion til et håndværk. . 2. udgave ed. Kbh.: Hans 

Reitzel; 2009. p. 376 sider-s.80.  

(26) Wald HL, Ma A, Bratzler DW, Kramer AM. Indwelling urinary catheter use in the 

postoperative period: analysis of the national surgical infection prevention project data. Arch Surg 

2008 Jun;143(6):551-557.  

(27) Sørensen B,f.1956, Aarhus Universitet. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Sovet godt? : ældre 

patienters oplevelser og erfaringer med at sove under indlæggelse på medicinsk afdeling. 

Publikation fra Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet; nr. 87/2005 Århus: Afdeling 

for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet; 2005. p. 93-s.74-78.  

 



Side 43 af 48 
 

 

Bilagsliste 

Bilag 1, Søgehistorik 

Bilag 2, Anmeldelse til datatilsynet 

Bilag 3, Patient information 

 

 

Websites: 

(X)  Sundhedsstyrelsen (2003) Fysisk aktivitet – en håndbog om forebyggelse og 

behandling. Center for forebyggelse:89-109 

http://www.sst.dk/publ/publ2005/cff/Fysisk_aktivitet_haandbog2udg/fysisk_aktivitet_

haandbog2udg.pdf 

(Y)  IKAS: http://www.ikas.dk/DDKM.aspx 

(Z)  Sekretariatet for Referenceprogrammer, SfR, Sundheds styrelsen 2004, side 25-28 

http://www.dahanca.dk/get_media_file.php?mediaid=155 

(Q)  www.prohip.dk  

(Ø)  http://www.kcks-vest.dk/kliniske+kvalitetsdatabaser/hoften%c3%a6re+l%c3%a5rbensbrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sst.dk/publ/publ2005/cff/Fysisk_aktivitet_haandbog2udg/fysisk_aktivitet_haandbog2udg.pdf
http://www.sst.dk/publ/publ2005/cff/Fysisk_aktivitet_haandbog2udg/fysisk_aktivitet_haandbog2udg.pdf
http://www.ikas.dk/DDKM.aspx
http://www.dahanca.dk/get_media_file.php?mediaid=155
http://www.prohip.dk/
http://www.kcks-vest.dk/kliniske+kvalitetsdatabaser/hoften%c3%a6re+l%c3%a5rbensbrud


Side 44 af 48 
 

Bilag 1 Søgehistorik 

 

Pubmed: 

 
CINAHL: 

 
 

Scopus: 

 

 



Side 45 af 48 
 

Bilag 2. Anmeldelse og Godkendelse til datatilsynet 

 



Side 46 af 48 
 

Og Godkendelse: 

 

 

 

 



Side 47 af 48 
 

Bilag 3 Patientinformation 

 

 

 

 




