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Katetervård efter en operation av prostata 

Du har genomgått en prostatektomi där prostatakörteln har opererats bort. Operationsområdet 

behöver vila under läkningen och därför har du fått en kateter. När du lämnar sjukhuset kommer 

du att få information om hur du sköter katetern. 

En tid efter operationen (ofta cirka 7–10 dagar) kommer du att kallas för att ta bort katetern. När 

katetern är borttagen kan du börja att träna din bäckenbotten igen.  

Så fungerar urinkatetern 

En kvarliggande urinkateter (KAD) tömmer ut urin från urinblåsan. KAD är en mjuk, böjlig slang 

som förs in genom urinröret. För att katetern inte ska glida ut har spetsen en liten ballong som 

fylls med vätska efter att katetern förts in.  

Urinen samlas sedan i en uppsamlingspåse. Det finns två typer av uppsamlingspåsar: 

 Benpåsen byts 1 gång per vecka. Töm benpåsen genom att öppna kranen i påsens botten 

och låt innehållet rinna ut i toaletten. Slangen till påsen bör inte böjas eller klämmas så att 

urinen inte kan rinna ner i påsen.  

 Benpåsen kan kopplas till en sängpåse på natten. Kom ihåg att urin inte kan rinna uppåt 

och att påsen därför alltid måste vara placerad nedanför urinblåsan.  

 

Figur 1 Urinkateter efter en operation av prostatan 

Bilden ovan visar bäckenbotten i genomskärning med en urinkateter efter operationen av 

prostata. Urinröret är cirka 25–27 cm långt. 

Råd om hygien 

Tvätta underlivet, även under förhuden. Att duscha går bra, men undvik att bada tills katetern är 

borttagen.  

Börja runt det ställe där katetern går in i urinröret. Tvätta därefter kateterslangen med mild tvål 

och varmt vatten varje dag. Avsluta med att tvätta noggrant runt ändtarmen så att tarmbakterier 

nära katetern tas bort.  
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Eventuella besvär när du har en urinkateter 

När du har en urinkateterkan du uppleva följande besvär: 

 Kramper eller trängningar i blåsan beror ofta på att blåsan är lite irriterad. 

 Det läcker urin runt katetern till följd av kramperna. Om det också rinner urin i katetern är 
det inget akut problem och du kan rådfråga urologmottagningen på dagtid. 

 Det rinner inte urin i katetern. Kontrollera att katetern inte har böjts eller klämts samman och 
att påsen är placerad nedanför urinblåsan. 

 Så länge katetern är kvar kan det bildas slem från urinröret.  

 Upplever du att katetern skaver och framkallar obehag i underlivet beror det på att du är 
nyopererad och att slemhinnan i urinröret därför är känslig och irriterad. Om du upplever 
mycket obehag kan du kontakta din urologimottagning för råd.  

Att tänka på 

 Det är bra att dricka mycket, minst 1,5–2 liter vätska varje dag under den period du har 
kateter, eller om urinen är blodig.  

 Töm ut urinen via uppsamlingspåsens ventil. Du bör tömma påsen innan den blir full, ofta 
flera gånger per dygn. Byt hela påsen ungefär 1 gång per vecka. 

 Kontrollera dagligen att katetern fungerar och att kateterpåsen fylls med urin 

 

 

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

 Läs mer på kateterfakta.nu.  

 Läs mer på nikola.nu. Välj hjälpmedel och katetrar. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Så fungerar njurar och urinvägar.  

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du har en kraftig blödning med koagulerat blod i urinen.  

 Om det inte rinner urin i katetern eller om det läcker mycket urin vid sidan om 

katetern. Om katetern slutar fungera eller lossnar (trillar ut) behöver katetern bytas 

omedelbart. Observera att en ny kateter inte får sättas in utan kontakt med din 

ansvariga urolog. 

 Om du har tecken på urinvägsinfektion med brännande känsla, täta trängningar, 

grumlig och illaluktande urin och detta inte försvinner när du dricker extra mycket 

vätska. 

 Om du har frossa och feber över 38 grader.  

 Om du inte kan tömma blåsan efter att katetern tagits bort.  
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