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Abstrakt
Bakgrund: Uppföljande rutiner för patienter som börjar använda sig av RIK skiljer sig åt nationellt. På
urologimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi följande rutin vid första besöket; genomgång
av RIK-broschyren, vilken patienten fått med kallelsen, och de nedre urinvägarnas anatomi, samt instruktion i
RIK-teknik. Patienten får med sig skriftlig information om RIK-frekvens och när han/hon eventuellt kan sluta
med RIK samt våra kontaktuppgifter. Uppföljningen sker via telefon efter cirka en vecka. Vid behov av tidigare
återkoppling sker det dagen efter besöket på mottagningen. Patienterna erbjuds tät och kontinuerlig kontakt om
behov finns. Vi undviker att dra KAD och ge RIK instruktion på fredagar för att undvika eventuella problem
under helgen.
Syfte: Studien syftar till att beskriva om nuvarande uppföljning efter RIK tillgodoser patienternas behov eller
finns det behov av ytterligare återkoppling.
Hypotes: Vår uppfattning är att nuvarande uppföljning är tillräcklig då de flesta patienter är motiverade och
följer våra rekommendationer.
Metod: En prospektiv icke randomiserad studie pågick under drygt ett år. Medelålder 69 (20-90) år. Alla
patienter som kom för RIK inkluderades, totalt 213 stycken.
Telefonuppföljning gjordes efter en vecka som tidigare, men även efter en månad och efter tre till sex månader.
Resultat: Resultatet visade att efter en vecka hade 81 % inga problem eller endast lättare problem och inget
behov av uppföljning. 6 % upplevde att de hade behov av ytterligare genomgång. 8 % hade slutat, då spontan
miktion kommit igång. 5 % fick KAD.
8 % hade inte startat på grund av att de antingen inte ville eller inte klarade av det.
Vid uppföljningen efter en månad hade 53 % inga problem. 10 % hade kunnat sluta med RIK och 3 % fått
KAD.
Efter tre till sex månader var det ytterligare 9 % som kunnat sluta.
Totalt 20 % kunde inom en sexmånaders period sluta med RIK. 2 % fick KAD.
5 % gick inte alls att nå eller så hade de undanbett sig kontakt
Slutsats och diskussion: Vår erfarenhet har lärt oss att det viktiga vid informationen om RIK är att vara
tydlig och förklara vikten av att följa våra ordinationer och konsekvenserna av att inte göra det. Ett bra sätt att få
veta om patienten har tagit till sig informationen är att be att de återberättar förfarandet.
Vi anser att vår hypotes om att nuvarande uppföljning är tillräcklig stämmer, och att de flesta klarar RIK riktigt
bra. Det går dock inte att förbise att många har uppskattat de extra kontakterna, då det gett dem möjlighet att
reda ut eventuella tveksamheter. Vi har också upptäckt att de som inte följer våra rekommendationer, anpassar
RIK-frekvensen efter sin vardag och att det fungerar generellt sett bra. Vanligtvis förstår man redan vid första
besöket vilka patienter som kommer att behöva extra mycket stöd.
Lite förvånande var att det endast var 3 % som drabbades av urinvägsinfektion, men detta påverkade inte
möjligheten att fortsätta med RIK. De patienter som inte kunde/ville påbörja RIK vid första uppföljningen,
upplevde att andra hälsoproblem var viktigare och att RIK innebar en ytterligare börda på en redan ansträngd
livssituation. De vanligaste orsakerna till att en del patienter fick/måste ha KAD var obehag vid RIK, svår
sjukdom och/eller brist på hjälp från hemsjukvården.
En slutsats av studien är att uppföljningen alltid bör individualiseras. Vi tror att om man vid första besöket
lyckas få patienten att ta till sig all information och förstå innebörden av RIK så behövs sällan någon ytterligare
uppföljning än inom en vecka. Man kan inte bortse från att patienten har ett egenansvar och det fungerar
mestadels om de har tryggheten att de alltid kan vända sig till oss om problem uppstår.

