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1 Ansvar 
Insättande av KAD är en läkarordination.  

Vissa patientgrupper skall rutinmässigt erhålla urinkateter och beslut får då fattas av ansvarig 
sjuksköterska. 

2 Rutin, sjuksköterskans ansvar 
 

Följande patientgrupper skall rutinmässigt ha KAD vid operation, beslut om KAD-sättning fattas av 
sjuksköterska: 

- Alla patienter, oavsett ingrepp, med operationstid >2 timmar. Se i Provisio för uppgift om 

planerad op-tid. Vid ingrepp med operationstid >3timmar ska Temp-KAD sättas.  

- Nackoperationer 

- Fusioner 

- Höftplastiker (OBS! Sätts ut samma dag) 

- Axelrevisioner, höftrevisioner, knärevisioner 

- Bäckenosteotomier (PAO) 

- Calcaneus-, Talus-, LisFrancskador som kräver OP 

- Vid epiduralanestesi (t.ex. amputationer) 

 

- Vid residualurin >200 ml preop – kontakta anestesin 

Vid insättandet av urinkateter skall alltid hänsyn tas till patienten och dess unika behov/möjligheter. 
Andra orsaker till att patienten kan behöva KAD kan vara svår smärta, placering i sträck eller 
förväntad lång tid till op, ex. vid antikoagulantiabehandling. Vid osäkerhet på korrekt indikation för 
KAD-sättning kontaktas ansvarig läkare. 

Hantering och märkning: Kateterpåsen märks med datum. Påsen byts enligt rutin 1 gång per vecka. 
Påsen kan behöva bytas oftare vid exempelvis blod eller grumlighet i urinen.  
 

Kontraindikationer för KAD-sättning: Bäckenfraktur med risk för skada på urinröret, 
urinförträningar som ej kan passeras med en urinkateter, nyligen opererad i urinrör, urinblåsa eller 
prostata. 



 

 Dokumentrubrik  Dokumentnr Revision 

 KAD  499386   R7 

Diarienr  Dokumentkategori  Reviderat datum  Giltigt datum fr o m 

  Riktlinjer  2022-03-16  2022-05-12 

 

Kopia utskriftsdatum: 2022-08-03  Sid 2 (2) 

3 Utsättande av KAD 
 

KAD skall rutinmässigt dras dag 1 postoperativt om inga medicinska skäl föreligger som hinder. 

Observera att KAD skall dras redan på OP-dagen för höftplastikpatienter! 

KAD dras kl. 06:00. Uppföljning av blåsfunktion enligt PM 

Vårdrutin med dokumentation gällande blåsövervakning av urinblåsan, vuxna. Patienter där 
avveckling av KAD misslyckats kan patienten gå hem med KAD och skall då remitteras till 
primärvården för avveckling inom 7-14 dagar (läkare ordinerar tiden). 

 

 


