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Byte av kateter i njurarna 
 

Du har en kateter placerad i njurbassängen 

och den behöver bytas ut. 

Reservera 2 timmar för åtgärden. 

Byte av kateter tar cirka 1 timme. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Byte av kateter kräver vanligen inte sängläge 

och då kan du åka hem efter åtgärden.  

Ibland måste man vara sängliggande, så var 

beredd att stanna på vårdavdelningen. 

Om du har några frågor angående åtgärden 

finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen 

eller i kallelsebrevet. 

Före åtgärd 

 Gå på laboratorietester enligt anvisningar. 

Polikliniken eller avdelningen som vårdar 

dig har gett anvisningar. 

 Om du är gravid eller misstänker att 

du kan vara gravid, kontakta 

polikliniken eller avdelningen som 

skickade dig till undersökningen så snart 

som möjligt. 

 Om du är överkänslig mot 

bedövningsmedel eller 

jodkontrastmedel, kontakta 

polikliniken eller avdelningen som 

skickade dig till undersökningen. 

 Ät eller drick inte på morgonen före 

åtgärden. 

Varken drick eller ät under minst 4 

timmar.  

Läkemedel 

Din läkare talar om för dig hur du ska ta 

läkemedel om du har 

 medicinering som påverkar 

blodkoagulationen 

 diabetesbehandling med insulin. 

Om du inte har fått anvisningar ska du 

kontakta den poliklinik eller avdelning från 

vilken du har remitterats för åtgärden. 

 Om du har diabetes som behandlas med 

tabletter, ta diabetesmedicinen först efter 

åtgärden. 

 Ta annan medicin som läkaren ordinerat 

med lite vatten. 

Under åtgärd 

Före åtgärden får du antibiotika på 

avdelningen eller i röntgen. 

Läkaren byter en ny kateter via den gamla 

katetern. 

Då använder man röntgenstrålar. 
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Efter åtgärd 

Läkaren som behandlar dig och som har 

remitterat dig berättar för dig hur länge du 

måste använda katetern. 

Hur länge katetern hålls på plats är olika för 

alla. 

Katetern ska bytas ut minst var tredje månad. 

Enheten som vårdar dig bokar en tid för dig 

för byte av kateter.  

Du behöver inte själv ta hand om bokningen 

av en tid. 

Du får information om tiden i ett 

tidsbokningsbrev. 

Var försiktig hemma så att katetern eller 

slangen till urinpåsen inte fastnar någonstans 

och därför lossnar. 

Om du har frågor om katetern, fråga 

polikliniken eller avdelningen som vårdar dig. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Man tar inte ut någon separat avgift för 

åtgärden. 

Avboka tiden om du inte kan komma. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift.
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