Titel

Der skal fremgå af titlen, hvilken klinisk problemstilling og
patientgruppe den kliniske retningslinje vedrører.
Klinisk retningslinje for steril intermitterende kateterisation
(SIK) til voksne indlagte neurologiske patienter
Angiv fokuserede spørgsmål (Inkl. de 4 elementer – se manual for
uddybning)

Fokuserede
spørgsmål

1. Hvilken kateteriseringsmetode er den mest hensigtsmæssige
for voksne neurologiske hospitalsindlagte patienter med
henblik på at reducere forekomsten urinvejsinfektioner og
urinretention
Hovedsøgeord: (et og kun et af følgende hovedområder skal
vælges)
Aktivitet; Ernæring; Hud og slimhinder; Kommunikation;
Psykosociale forhold; Respiration og cirkulation; Seksualitet;
Smerter og sanseindtryk; Søvn og hvile; Viden og udvikling;
Udskillelse af affaldsstoffer; Observation af virkning og bivirkning af
given behandling.

Søgeord

Andre søgeord: (søgeord, som knyttes til dette dokument, hvis der
søges på det på centrets hjemmeside)
Hovedsøgeord:
Udskillelse af affaldsstoffer
Andre søgeord:
SIK, steril intermitterende kateterisation, KAD, kateter a`demeure,
voksne, steril, neurologisk blære, neurologiske patienter

Formål

Patientgruppe

Beskrivelse af formål og den forventede effekt ved at anvende den
kliniske retningslinje. Ordlyden i formålet kan fx være: Formålet
med den kliniske retningslinje er at opstille evidensbaserede
anbefalinger til … for patienter med …, således at…
Formålet med denne kliniske retningslinje er at opstille
evidensbaserede anbefalinger til kateterisering af voksne
neurologiske hospitalsindlagte patienter, således at forekomsten af
henholdsvis urinvejsinfektioner og urinretention reduceres
Der skal være en definition af patientgruppen. I flere tilfælde kan
det betyde, at der også beskrives, hvor i forløbet patienten befinder
sig (fx akut, postoperativ terminalt osv.).
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Målgruppe

Tidshorisont

Det skal fremgå, hvem den kliniske retningslinje henvender sig til,
hvilket omfatter angivelse af faggruppe og speciale.

Der skrives: Den kliniske retningslinje forventes indsendt til
godkendelse måned/år.

Navn, stilling, tilhørsforhold, mailadresse og tlf.nr. på
kontaktpersonen til den kliniske retningslinje.
Leanne Langhorn

Kontaktperson Tina Kramer
Ida Lunddahl Bager
Adjunkt, Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, VIA University College
ilb@viauc.dk
Tlf.: 87552027
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