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Kvarvarande urinkateter genom huden  
– suprapubisk kateter  

Om du inte kan kissa själv kan du behöva en kateter. Det är en tunn mjuk slang 
som förs in i urinblåsan och tömmer den på urin.  

En kvarvarande kateter genom huden, så kallad suprapubisk kateter, få du om 
du ska ha en kateter en längre tid. Den går direkt till urinblåsan genom huden 
på magen. Urinen samlas upp i en uppsamlingspåse som töms och byts vid 
behov.  

Förberedelser 
Du behöver inte förbereda någonting själv om du ska få en kateter insatt 
genom huden på magen. Det är bra om urinblåsan är fylld vid insättningen.  
Då går slangen lättare in. 

Så går det till 
Du får oftast vara på ett sjukhus när du ska få en kateter insatt genom huden 
på magen. Ingreppet görs av en läkare. Ofta finns en sjuksköterska eller 
undersköterska med. 

Du får ligga ner under insättningen. Huden på magen tvättas med ett bakterie-
dödande medel. Oftast läggs en steril duk på magen för att hålla rent vid 
insticket.  

Du får ett bedövningsmedel en bit nedanför naveln. Det kan svida lite när 
bedövningen sprutas in. Bedövningen verkar efter ett par minuter. Ofta gör 
läkaren ett litet snitt och stick genom huden där slangen förs in. Slangen är 
oftast fyra millimeter i diameter. Ibland kan slangen sättas på plats med hjälp 
av röntgen. Det kan svida lite när katetern förs genom bukväggen in i urin-
blåsan, men det brukar snabbt gå över. 

Läkaren kan sy fast katetern med en eller ett par stygn i huden i det bedövade 
området, så att den sitter fast. Ibland används en kateter med en kuff, en  
liten uppblåsbar ballong som blåses upp inne i urinblåsan, så att katetern  
inte glider ut. 

Hela insättningen tar oftast fem till tio minuter. 
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Efteråt 
Efter insättningen kan det svida och ibland blöda lite i såret på huden. Det 
brukar sluta blöda av sig själv inom några minuter efter att slangen förs in. Om 
du får en kraftigare blödning eller om den pågår en längre tid behöver en läkare 
undersöka dig för att ta reda på vad det beror på. Det görs medan du är kvar 
på sjukhuset. 

Du får information om hur katetern ska skötas och hjälp med hur kateterpåsen 
kan fästas. Den ska sitta på ett sätt som passar dig och är bekvämt. Till 
exempel kan den sitta fast på låret i en benficka. 

Innan du åker hem ser personalen till att allt fungerar och att du har det 
material som behövs. Du ska också få noggrann information skriftligt och 
muntligt om hur du sköter katetern. Till exempel hur bytet går till och hur du 
beställer mer eller andra hjälpmedel. Du ska också få information om när du 
ska besöka sjukvården nästa gång och vem som är din kontaktperson om det 
uppstår problem med katetern. 

Om du ska ha katetern under en längre tid, behöver den bytas ut av 
vårdpersonal varannan till var tredje månad. 

 

 
 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Kateter i urinblåsan. 

 
 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har ont i nedre delen av magen, underlivet eller ryggen. 
• Du får feber. 
• Du får blod i urinen efter att katetern suttit inne ett tag. 
• Det blir stopp i katetern. 
• Om du får ont i magen 
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