
   

Bolig, navn og CPR 
 
 

Indikation 

 
Kateteranlæggelse og skift hv. 3. 

måned                                           Dato   

 

 

 

 

 

 

  

 Ja/nej           

Udført håndhygiejne før                

Anvendt sterile urinvejskateter og aseptisk 
teknik     

 
  

 
  

 
  

  

Anvendt sterile handsker                

Anvendes gel korrekt ved anlæggelse?                

Initialer           

 

Dato for kateter relateret infektion 

 

 

Placering af kateterslangen 

Katetret fikseres, så knæk og træk undgås 
 

Hos mænd skal penis ligge op ad maven. Katetret 

skal fikseres i en blød bue på maven for at undgå 
træk i katetret og lædering af urinrørets slimhinde 

Hos kvinder fikseres slangen i 
en blød bue på maven 

Posetømning og poseskift 

Posen skal tømmes via bundproppen, når opsamlingsposen er ca. ¾ fuld.  
Posen tømmes helt. 
Urinen tømmes ned i kolbe eller direkte i toilettet. 

Bundproppen må ikke forurenes under posetømningen.  
Bundventilen tørres med et stykke rent sugende papir efter endt tømning. 

Urinposen må ikke skilles fra katetret, dog skal posen skiftes en gang ugentlig eller 
efter behov. 

Daglig hygiejne (Obs dokumentation) 

Se næste side 

Håndhygiejne skal foretages før og efter nedre toilette. 
Engangshandsker skal anvendes ved nedre toilette. 
Almindelig nedre toilette foretages en gang dagligt eller efter behov. 

Eventuelle synlige forureninger på katetret fjernes 

Urinprøver 

Urin skal kun tages fra til dyrkning, hvis der er symptomer på UVI, smerter, 

temperaturforhøjelse, eller hvis borger bliver konfus eller evt. i relation til et fald. 
Der skal ikke behandles med antibiotika, bare fordi urinen er plumret eller lugter. 

 



   

Måned 
Morgen Dato               

Anvendes rene handsker                

Udført håndhygiejne før                
Nedre toilette min X 1 dgl.               

Drænage sikret, så pose 

ikke rører gulvet  
              

Poseskift hver uge 

                                Dato 
1. 2. 

Aften Anvendes rene handsker                

Udført håndhygiejne før                
Drænage sikret, så pose 
ikke rører gulvet  

              

 
Morgen Dato               

Anvendes rene handsker                

Udført håndhygiejne før                
Nedre toilette min X 1 dgl                

Drænage sikret, så pose 
ikke rører gulvet  

              

Poseskift hver uge 
                                 Dato 

3. 4. 

Aften Anvendes rene handsker                

Udført håndhygiejne før                
Drænage sikret, så pose 
ikke rører gulvet  

              

 
 


