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Sammanfattning 

Urinmätning inom intensivvården är ett viktigt hjälpmedel för att få larm om 
dysfunktionalitet hos njurarna. Patienters urinproduktion är något som till största delen 
fortfarande mäts manuellt genom att samla upp urin från urinkatetern ner i en 
mätbehållare. I rapporten utvärderas en automatisk urinmätare (Sippi®) på en 
barnintensiv- och barnintermediärvårdsavdelning. Målen med förstudien var att 
undersöka vilka förbättringar som krävs för att produkten ska vara lämplig att använda på 
barn samt att ta reda på om Sippi® kan underlätta den fysiska arbetsmiljön och 
patientkomforten, utan att försämra mätnoggrannheten jämfört med den mätaren som 
används idag. Detta undersöktes i två delar, intervjuer samt genom kontrollmätningar. 
Mätnoggrannhetsstudien utfördes genom att den volym som erhölls från respektive 
mätare kontrollmättes i en mätcylinder. Detta gjordes på 6 patienter där totalt 52 
mätningar utfördes med den manuella urinmätaren och 48 med den automatiska. Enligt 
slutsatsen bör slangen till den automatiska urinmätaren vara kortare än 149 cm men 
längre än 110 cm. Slangens flöde behöver förbättras och utrustas med en klämma som kan 
användas för att fästa slangen vid sängen. Angående mätnoggrannheten kunde ingen 
slutsats dras då signifikanta mätdata saknas. 
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Abstract 

Measuring urine output within the intensive care unit is a helpful tool finding renal 
dysfunctions. Urine output is a parameter that is in most cases still measured manually, by 
collecting the urine into a measuring chamber. In this study we have evaluated an 
automatic device (Sippi®) that measures urine output both at the pediatric intensive care 
unit and the pediatric intermediate care unit. The aim of the study was to find 
improvements making Sippi® appropriate for children’s care and to see whether this type 
of device can ease the work load for the nurses and improve the comfort for patients 
without having lower accuracy than the manual urinometer used today. The study was 
divided into two parts, control measurements and interviews. The control measurements 
compared the value of the urine output given by one of the two urinometers separately 
with a cylinder measurement. 52 measurements were made with the manual device and 48 
with the automatic, altogether collected from six patients. No conclusion could be drawn 
about the accuracy of the urinometers since the number of data were too few. However 
from interviews and observations a few enhancements were derived for the automatic 
urinometer. The hose’s length needs to be shorter than 149 cm but longer than 110 cm, 
have a better flow and a clamp that allows the hose to be attached to the bed.  
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Ordlista 

Barnintensivvårdsavdelning (BIVA) 

Barnintermediärvårdsavdelning (BIMA) 

Open Data Kit Collect (ODK) 

Automatisk urinmätare (AU) 

Manuell urinmätare (MU) 

Hematuri – blod i urin 

Urinmätare – instrument som mäter urinproduktionen per tidsenhet 

  



 

Förord 

Vi vill inledningsvis tacka våra handledare Martin Slettengren och Jan van der Linden som 
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som med tålamod förklarat hur han genomförde sin liknande studie och hjälpt oss med 
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föräldrar på barnintensivvårdsavdelningen och barnintermediärvårdsavdelningen på 
Astrid Lindgren Barnsjukhus, Solna, som gjorde projektet genomförbart.  
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1 Inledning 

I intensivvården övervakas patienters hälsa genom att olika parametrar ständigt 
kontrolleras. I många fall sker det automatiskt med hjälp av teknik som varnar när 
patienten behöver kontrolleras. Fortfarande görs urinmätningar manuellt vilket ger 
utrymme för mänskliga fel och tar relativt lång tid att genomföra. Framförallt eftersom det 
innefattar hantering av kroppsvätska, vilket kräver användning av skyddshandskar och 
engångsförkläde. 

Kroppens urinproduktion är en parameter som visar funktionaliteten hos njurarna och 
som i de flesta fall mäts manuellt varje timme. Genom att mäta mängden urin som en 
patient producerar varje timme kan information om patientens vätskebalans beräknas. 
Man kan då få tidiga indikationer på sjukdomstillstånd vid onormala urinnivåer såsom 
akut njurskada (Otero, 2010; van der Linden, 2015). Genom att få indikationer på detta kan 
liv räddas. Akut njurskada är ett väldigt allvarligt tillstånd med en dödlighet på 28 – 90 % 
(Bellomo, 2004). Enligt Panagiotou (2011) skulle en mer frekvent mätning av 
urinproduktion möjliggöra snabbare diagnosställning. 

På både barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) och barnintermediärvårdsavdelningen 
(BIMA) på Astrid Lindgrens barnsjukhus används idag manuella urinmätare (MU). Den 
mänskliga faktorn kan påverka resultatet då mätarna avläses med ögonmått samt att 
sköterskorna ska hålla koll på tiden när mätningarna ska göras. På intensiven kan 
akutsjukvård plötsligt krävas och urinmätningarna på patienter kan då få vänta. Det borde 
därför underlätta att ha en automatisk urinmätare (AU) som mäter kontinuerligt, har en 
tydlig display och möjlighet att lagra information. Observe Medicals AU (Sippi®) är i 
dagsläget anpassad för vuxna. Vår frågeställning är vilka förändringar som krävs för att 
Sippi® ska kunna förbättra vården för barn samt minska arbetsbelastningen för 
vårdpersonalen och öka patientkomforten vid urinmätning utan att ge försämrade 
mätresultat. 

För att avgöra detta har vi valt att göra en förstudie där Sippi® jämförs med den manuella 
(UnoMeter™ Safeti™ Plus från Unomedical) som idag används på BIVA och BIMA. Studien 
ska testa mätnoggrannhet hos både MU och AU samt utvärdera användarvänligheten och 
patientkomforten för att se vilka förändringar som krävs för att Sippi® ska fungera bra på 
barn i vården.  

1.1 Syfte 

Syftet är att anpassa en automatisk urinmätare till barn. AU:n skulle kunna minska 
arbetsbelastningen för sköterskorna samt förbättra mätnoggrannheten för att kunna 
säkerställa att korrekta diagnoser ställs i ett tidigt skede. 

1.2 Mål 

Målen med studien är att analysera vilka förändringar som behöver göras på Sippi® för att 
den ska vara anpassad för vård av barn, både i fråga om användarvänlighet och 
patientkomfort. Målsättningen inkluderar även att undersöka om Sippi® har en minst lika 
bra mätnoggrannhet som UnoMeter™ Safeti™ Plus vid mätning av barns urinproduktion. 



SIDA | 2 

1.3 Avgränsning 

Då Sippi® enligt manual inte bör användas på patienter med hematuri exkluderades 
patienter med detta från studien (Observe Medical Nordic AB, 2014).  

1.4 Bakgrund 

För att få en helhetsbild av vad som påverkar kraven på en urinmätare beskrivs nedan hur 
en manuell mätning går till, hur ett barns normala urinproduktion ser ut samt några 
tekniska lösningar för urinmätning, inklusive de två som har använts i denna studie. 

1.4.1 Manuell urinmätning 

Vid den manuella urinmätningen idag på BIVA och BIMA behöver sköterskan först ta på 
sig skyddshandskar och engångsförkläde, därefter tömmer de den kvarvarande urinen från 
slangen ner i mäthuset för att sedan notera volymen visuellt efter graderingarna på 
mätaren. Sedan tömmer de urinen i en uppsamlingspåse samtidigt som de kontrollerar 
om den behöver bytas. Slutligen skriver de ner värdet i journalen. Enligt Otero (2010) tar 
denna procedur, utan slangtömning ca 2 minuter. Med 9 vårdplatser på Astrid Lindgrens 
BIVA (Berner, 2014) motsvarar det 7,2 timmar per dygn. Vidare anser Otero (2014) att en 
automatisk mätare skulle kunna reducera arbetsbördan kraftigt på en 
intensivvårdsavdelning.  

1.4.2 Barns urinproduktion 

Ett friskt barn ska ha en urinproduktion på ca 0,5 ml/kg/timme men på BIVA och BIMA 
bör normalproduktionen vara 2-3 ml/kg/timme. Detta då barnen får i sig mycket vätska 
för att bland annat hålla blodtrycket tillräckligt högt (Lelkes, 2015). 

Att mäta urinproduktionen på små barn ger snabba och tydliga indikationer på kroppens 
vätskebalans. Det leder i sin tur till beslut om medicinering såsom vätskedrivande och 
dropp (Björk & Brandrup-Wognsen, 2015). 

1.4.3 Den manuella urinmätaren UnoMeter™ Safeti™ Plus 

UnoMeter™ Safeti™ Plus, se Bilaga B: Bilder på UnoMeter™ Safeti™ Plus, är en manuell 
urinmätare för kliniskt bruk. Urinmätaren kopplas till en urinkateter och urinen leds ner i 
ett mäthus genom en tvådelad, 110 cm lång slang. Delningen av slangen påbörjas ca 2 cm 
från kateterkopplingen och slutar strax innan mäthuset. Mäthuset har en noggrannhet på 
+/- 1,0 ml för volymer mellan 0 – 40 ml, +/- 2,0 ml för volymer mellan 41 – 110 ml och +/- 
10,0 ml för volymer mellan 111 – 500 ml. Från mäthuset töms urinen ner i en 
uppsamlingspåse varje timme efter att volymen noterats. Urinmätaren har två 
backventiler för att förhindra flöde mot patienten. Slangen är försedd med en klämma 
som både kan hänga fast slangen på en säng samt kan strypa flödet i slangen (Unomedical 
a/s, 2009). 

 1.4.4 Den automatiska urinmätaren Sippi®  

Sippi® har tidigare utvärderats på en intensivvårdsavdelning. Syftet var att jämföra Sippi® 
med den MU som då användes. Studien kom fram till att Sippi® hade något bättre 
mätnoggrannhet jämfört med den manuella urinmätare som studien gjordes på (Eklund, 
Slettengren, & van der Linden, 2015). 
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Sippi®, se Bilaga A: Bilder på Sippi®, består av två delar, en basenhet med display och sensor 
samt en engångsenhet som leder och samlar urinen. Patientens urinkateter 
sammankopplas med slangen från engångsenheten, vilken sedan leder urinen till ett 
mäthus där en kapacitansmätning sker (Observe Medical Nordic AB, 2014). När urinnivån 
stiger kommer kapacitansen att förändras vilket räknas om till volym. Med hjälp av en 
inbyggd hävert töms mäthuset, då volymen är 14-17 ml, ner i en uppsamlingspåse som 
rymmer 2000 ml (Charlez, 2015). 

Vidare ska, enligt instruktionsmanualen, instrumentet hänga vågrätt vid mätning och kan 
ge felaktiga mätresultat för innevarande timme om en full urinblåsa töms fort eller vid 
snabb slangtömning. Sippi® har en mätnoggrannhet på +/- 10 % (Observe Medical Nordic 
AB, 2014). 

Bakom mäthuset sitter sensorerna som mäter volymen med hjälp av två kondensatorer. 
Sensorerna kommer vid en förändring av vätskevolym i behållaren att få en förändring 
i sin kapacitans, vilket räknas om till urinvolym. Mätaren har ett inbyggt minne och kan 
visa hur mycket volym som har gått genom mätbehållaren den senaste timmen (Charlez, 
2015). 

1.4.5 Andra automatiska urinmätare  

Enligt Hersch (2009) var den första automatiska urinmätaren Urinfo 2000. Den använder 
en teknik som skapar droppar av en viss storlek och sedan använder en LED-sensor för att 
räkna antalet droppar. I samarbete med Bosch föreslog Otero (2010) en annan lösning på 
urinmätning vilken var att hänga urinpåsen på en våg. Han menar att det för intensivvård 
räcker med en mätnoggrannhet på ca 5 %. Otero (2014) har tillverkat ytterligare en 
automatisk urinmätare. Den är mer lik Sippi® än de övriga då även den använder sig av en 
kapacitansmätare. 
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2 Metod 

Nedan redovisas de olika metoder som användes för de olika områdena inom studien. Ett 
etiskt godkännande (ref. nr: 2015/666 32) i enlighet med Helsingforsdeklarationen 
erhölls från Regionala Etikprövningsnämden i Stockholm.  

2.1 Material 

Materialen som användes var den manuella urinmätare (UnoMeter™ Safeti™ Plus från 
Unomedical a/s) som används på BIVA och BIMA på Astrid Lindgrens Barnsjukhus idag, 
den automatiska urinmätare (Sippi®, Observe Medical Nordic AB) som skulle undersökas 
och en mätcylinder (Pyrex® DIN 12680 25:0.5, England) med noggrannhet +/- 0.25 ml.  

2.2 Metod för mätnoggrannhetsstudie 

Efter att ha fått skriftligt medgivande från barnens föräldrar om att delta i studien 
påbörjades datainsamlingen. Varje patient tilldelades vid uppstart en mätare och en unik 
streckkod som kunde kopplas till typ av urinmätare samt relevant patientdata. Varje 
timme mättes urinen som barnen producerat både med tilldelad urinmätare och genom 
kontrollmätning i mätcylinder. Mellan varje kontrollmätning rengjordes och torkades 
mätutrustningen. För varje mätning användes en mobiltelefon med android som 
operativsystem samt androidapplikationen Open Data Kit Collect (version 1.4.5 (1048), 
University of Washington), som var kopplad till en webbaserad uppsamlingsdatabas. 
Mätningarna genomfördes i stort sett likadant för Sippi® som för UnoMeter™ Safeti™ Plus 
men skiljde sig på vissa punkter då produkterna är utformade olika, vilket redovisas 
nedan. 

2.2.1 Kontrollmätning av MU 

En mätning på MU:n startade med att patientens streckkod scannades. Därefter tömde 
närvarande sköterska eventuell urin från slangen till mäthuset och läste av volymnivån. 
Värdet noterades i Open Data Kit Collect (ODK). Innehållet i mäthuset tömdes sedan ned 
i uppsamlingspåsen och ventilen stängdes noggrant. Volymen i uppsamlingspåsen tömdes 
ned i en bägare för transport till sköljrummet där en laborationstekniker mätte volymen 
med hjälp av mätcylindern, detta motsvarar referensvärdet. Värdet avrundades till hela ml 
och volymen noterades i ODK. Hela proceduren upprepades sedan en gång i timmen på 
varje patient. 

2.2.2 Kontrollmätning av AU 

Innan inkoppling till patient kapades slangen på Sippi® med 40 cm (+/- 1 cm) och 
skarvades ihop med ett elastiskt plaströr, se figur 1. Detta gjordes 44 cm (+/- 1 cm) från 
mäthuset.  
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Figur 1: Koppling av avkortad slang till Sippi®  

 

Mätningen började med att patientens streckkod scannades och kvarvarande urin i 
slangen tömdes ner i mäthuset. Urinflödet i inloppsslangen till mäthuset stryptes med 
tillhörande klämma då en minut kvarstod på den innevarande mättimmen. Volymen i 
mäthuset avlästes med en lös skala (noggrannhet +/- 1ml), se figur 2. Värdet noterades i 
ODK. Urinen i uppsamlingspåsen tömdes i en bägare. När en ny timme hade påbörjats 
enligt mätarens inbyggda klocka öppnades flödet i slangen. Bägaren togs med till 
sköljrummet där volymen mättes av laborationsteknikern med mätcylindern, vilket 
motsvarar referensvärdet. Värdet avrundades till hela ml och noterades i ODK. 
Proceduren upprepades en gång varje timme. 

 

 

Figur 2: Skala för att mäta kvarvarande volym i  
mäthuset hos Sippi® 
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2.2.3 Hantering av data 

All data exporterades till Microsoft Excel (Office 365 version 15.0.4701.1002, Microsoft 
Corporation, USA) där den sorterades. Tabeller, statistiska beräkningar och grafer 
skapades i IBM SPSS Statistics (version 22, IBM Corporation, USA). Graferna skapades 
enligt Bland-Altmans metod (Bland & Altman, 2010). 

I SPSS beräknades medeldifferensen för MU:n och AU:n och därefter togs 
standardavvikelsen för medeldifferenserna fram. Jämförelsen mellan metoderna gjordes 
genom att 95 % konfidensintervall togs fram för de olika mätarna med hjälp av T-test där 
signifikansnivån sattes till 5 %.  

2.3 Metod för undersökning av användarvänlighet och patientkomfort 

För att avgöra vilka förändringar av Sippi® som krävs för att den ska vara anpassad för vård 
av barn intervjuades personal som arbetade på BIVA och BIMA under studiens gång. 
Frågorna behandlade användarvänlighet och patientkomfort där slanglängd, urinflöde i 
slang och övriga åsikter kring urinmätning togs upp.  

2.4 Metod för uppskattning av skillnader mellan Sippi och UnoMeter™ Safeti™ Plus  

Längderna av slangen på Sippi®, original samt kapad, uppmättes med hjälp av en tumstock 
(noggrannhet +/- 0,5 mm). Slangarnas volymer uppskattades genom att de fylldes med 
vatten vilket sedan mättes i mätcylindern.   
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3 Resultat 

Studien omfattade 100 mätningar. 52 av dessa togs med den manuella urinmätaren och 48 
med den automatiska. 6 patienter deltog i studien där mätningar med både AU och MU 
gjordes på varje patient, se Bilaga C – Patientinformation för ytterligare information. 

3.1 Manuell urinmätare 

Som man kan se i graf 1 finns ett avvikande mätvärde (nere i mitten) som har tillkommit 
på grund av att urin hade läckt från mäthus till uppsamlingspåse mellan två mätningar. 
Alltså mättes olika volymer av sköterskan jämfört med kontrollmätningen. Analys av den 
manuella mätaren har därför gjorts två gånger, en gång med det felaktiga mätvärdet och 
en gång där det har tagits bort. Liknande avvikelse återfinns för AU:n i graf 2. Detta 
mätvärde exkluderas inte då anledningen till felet inte är känt. Enligt graf 1 kan man se en 
tendens till att en större volym genererar en större differens mellan MU:n och 
mätcylindern. 
  

Graf 1: Bland-Altman plot för de manuella mätningarna.  
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Medeldifferensen mellan MU:n och cylindern, standardavvikelsen och 95 % 
konfidensintervall för differensen med motsvarande signifikansnivå återfinns i tabell 1. 
  

Tabell 1: Statistik för UnoMeter™ Safeti™ Plus 

Mätresultat för MU Avvikande mätvärde 
inkluderat 

Felaktigt mätvärde 
exkluderat 

Medeldifferens (ml) - 0,4 0,9 

Standardavvikelse (ml) 10,8 4,8 

95 % konfidensintervall för differens 
mellan MU:n och kontrollmätning: 

  

Undre gräns (ml) - 3,4 - 0,4 

Övre gräns (ml) 2,6 2,3 

P-värde 0,8 0,2 
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3.2 Automatisk urinmätare 

Enligt graf 2 kan man se en tendens till större spridning av differensen med ökande 
mätvolym. Medeldifferensen mellan Sippi® och cylindern, standardavvikelse och 95 % 
konfidensintervall för differensen med motsvarande signifikansnivå återfinns i tabell 2. 

 

Graf 2: Bland-Altman plot för Sippi® 
 

Tabell 2: Statistik för Sippi® 

Mätresultat för AU  

Medeldifferens (ml) - 2,0 

Standardavvikelse (ml) 12,7 

95 % konfidensintervall för differens 
mellan AU:n och kontrollmätning: 

 

Undre gräns (ml) - 5,6 

Övre gräns (ml) 1,7 

P-värde 0,3 
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3.3 Intervjuer 

Totalt sett gjordes 3 intervjuer med 3 sjuksköterskor och 2 undersköterskor. Under 
intervjuerna framkom ett antal förslag på hur en urinmätare ska fungera samt skillnader 
som observerats under studien mellan den manuella och den automatiska urinmätaren. 
För det första önskar personalen en längre slang än vad de har idag (110 cm) för att enkelt 
kunna förflytta patienterna mellan våg, föräldrar och säng utan komplikationer (Björk & 
Brandrup-Wognsen, 2015; Salin & Falgert, 2015). Vidare framkom att en urinmätares 
resultat inte får påverkas av att den hänger snett, vilket är oundvikligt vid 
patienthantering. MU:n ansågs ha en mer avancerad stängningsklämma än AU:n, se figur 
3, då den ger möjlighet att fästa slangen vid sängen utan att strypa flödet, vilket resulterar 
i minskat drag i urinkatetern, se figur 4 (Salin & Falgert, 2015). 

 

 

Figur 3: Slangklämma för MU (övre) och AU (nedre) i öppet  
respektive stängt läge. 

 

 
Figur 4: Slangklämma för MU, fastsatt  
utan att flödet i slangen stryps. 
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3.4 Noterade skillnader mellan Sippi® och UnoMeter™ Safeti™ Plus 

Slangen hos AU:n genererade ett långsammare urinflöde än den manuella, vilket skapade 
svårigheter för urinmätning på barn där all urin önskas vid varje mätning då det i ca 90 % 
fallen, se graf 1 och graf 2, handlar om volymer mindre än 60 ml. I tabell 3: återfinns mått 
och volymskillnader för de slangar som användes. 
 

Tabell 3: Skillnader mellan slangarna 

 Slanglängd (cm) Slangens uppskattade volym (ml) 

UnoMeter™ Safeti™ Plus 110 35 

Sippi® 149 46 

Sippi® med kapad slang 109 34 
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4 Diskussion 

Innan arbetet påbörjades fick vi veta att sköterskorna vill att all urin som producerats 
under den gångna timmen mäts upp. Detta är framförallt viktigt på mindre barn där varje 
ml spelar roll. Det var detta som skapade problem för Sippi® där vi genom observationer 
märkte att den hade ett mycket sämre flöde jämfört med UnoMeter™ Safeti™ Plus. I vissa 
fall behövdes det 5 minuter för att tömma slangen, vilket är en markant längre tid än de 2 
minuter som Otero ansåg att en manuell mätning tar. Anledningen till skillnaden i flöde 
antar vi har att göra med den tvådelade slangen som UnoMeter™ Safeti™ Plus är utrustad 
med, då det är det som skiljer slangarna från varandra. Därför anser vi att en urinmätare 
för barn bör vara utrustad med en sådan typ av tvådelad slang, alternativt en annan 
lösning som ger ett bättre flöde. För att förbättra flödet ytterligare skulle ett luftinsläpp 
kunna placeras vid kateterkopplingen, naturligtvis bakterie- och vätsketätt.  

Under studien kapades slangen på Sippi® då tidigare utförda pilotstudier av Observe 
Medical på barn hade visat att slangen var för lång. Vi valde därför att kapa slangen så att 
den motsvarade längden som UnoMeter™ Safeti™ Plus använder. Från personalen 
framkom dock att de tycker denna längd är för kort vid förflyttning av patienterna. Den 
optimala slanglängden bör alltså ligga mellan 110 cm och 149 cm. Det troliga är att den 
optimala längden hamnar närmare 110 cm då slangen inte bör vara för lång. En längre 
slang ställer ännu högre krav på bra flöde samt att större mängder urin kan samlas i den 
och på så sätt fördröja mätningarna. En för lång slang kan även vara i vägen. En ny studie 
med fokus på detta behöver genomföras för att hitta den optimala längden. Med en 
optimal slanglängd kan all patienthantering ske utan att behöva koppla ur urinmätaren 
från urinkatetern och ersätta med en plugg, vilket ger en större risk för infektioner varje 
gång man bryter det slutna systemet.  

Vid kapningen av slangen bröts förpackningens sterilitet. För att rengöra sax, 
kopplingsslang och händer användes handdesinfektionsmedel. Enligt vår handledare 
ansågs denna desinficering vara tillräcklig för att undvika risk för patienten, speciellt 
eftersom patienten inte var uppkopplad mer än 7 timmar i sträck, vilket gör att 
bakterieuppbyggnad inte hinner orsaka infektion. Ytdesinfektionsmedel hade varit ett 
naturligare val då handdesinfektionsmedlet innehöll mjukgörande ämnen, men eftersom 
uppkopplingstiden var kort bör detta val inte ha medfört någon onödig risk.  

Felkällor för referensvärdena (kontrollmätningarna) är möjliga avläsningsfel av 
laborationstekniker samt möjligheter till inskrivningsfel i ODK. Vid insamlingen av urin 
fanns det en liten urinmängd kvar i såväl uppsamlingspåse som bägare. Vi uppskattar 
denna volym som försumbar i förhållande till vår mätnoggrannhet (+/- 1 ml) och bortser 
därför från det felet. För att undvika personlig påverkan av kontrollmätningarna visste 
inte laborationsteknikern vad instrumenten angivit för volymer. Eftersom 
kontrollmätningarna för Sippi® krävde dels mätning med en lös mätskala och dels med 
mätcylinder ökar möjligheten till ett felaktigt referensvärde. Med anledning av detta kan 
Sippi®s mätnoggrannhet i förhållande till UnoMeter™ Safeti™ Plus ha missgynnats.  

Mätdata som missgynnat Sippi® kan även ha uppkommit då den inte klarar av att följa 
snabba flöden, vilket kan uppkomma vid snabba slangtömningar. Då personalen var 
intresserad av all volym som producerats den senaste timmen gjordes slangtömningar vid 
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kontrollmätningarna. På grund av det långsamma flödet i slangen skedde detta aldrig 
speciellt fort men kan ändå ha påverkat resultatet. Slangens innehåll måste tömmas till 
mäthuset för att man på små barn inte kan vänta med att börja urinmätningarna tills 
slangen är full. Detta kan ta uppemot 6 timmar (för ett barn på 4 kg) med Sippi®s 
originalslang som innehåller 46 ml. Den avkortade slangen hos Sippi® (109 cm) innehåller 
34 ml vilket med samma beräkning skulle motsvara ca 4 timmar. Även denna tid är för 
lång för att kunna leverera den information som krävs. 

Det totala antalet mätdata som samlades in blev färre än önskat på grund av få patienter 
med urinkateter på BIVA och BIMA. Under en insamlingsdag togs som mest 24 mätdata 
och som minst inga alls. Då insamlingen bara utfördes på dagtid och eftersom projektet 
hade en strikt tidplan att följa innebar det att fler mätdata inte kunde samlas in.  

Vid jämförelse av tabell 1 och tabell 2 kan en viss skillnad mellan metoderna ses. Tas det 
avvikande mätvärdet för MU:n med i statistiken blir skillnaden visserligen inte särskilt 
stor eftersom medeldifferensen för AU:n är -2 ml med tillhörande standardavvikelse på 
12,7 ml jämfört med -0,4 ml och 10,8 ml för MU:n. Om det avvikande mätvärdet för MU:n 
istället exkluderas blir dess medeldifferens 0,9 ml och standardavvikelsen 4,8 ml. Dock är 
det 95 % konfidensintervall för skillnaden mellan mätarens angivna värde och 
kontrollmätningarna inte signifikanta för varken MU:n eller AU:n och därmed kan ingen 
slutsats gällande mätnoggrannheten dras. 

Ett annat problem med Sippi® är att den inte klarar av patienter med känd hematuri. Det 
kräver att den manuella urinmätaren finns kvar på avdelningen, det går alltså inte att 
förlita sig till bara en mätare. Detta innebär ett problem då vi anser att sköterskorna inte 
ska behöva använda olika utrustningar vid olika tillfällen.  

Om Sippi® lyckas mäta korrekta volymer även för patienter med hematuri samt löser de 
problem som vi funnit skulle den kunna underlätta arbetet för sköterskorna. Om Sippi® 
inte utvecklas behövs en annan teknisk lösning. Se kapitel 1.3.4 Andra automatiska 
urinmätare, där andra tekniska lösningar finns presenterade. Dessa behöver också av olika 
anledningar produktutvecklas för att fungera kliniskt.  

Vi anser att det är viktigt att vidareutveckla Sippi®. Inte minst för att produkten ska kunna 
minska arbetsbelastningen för sköterskorna utan också möjliggöra att korrekta diagnoser 
kan ställas i ett tidigt skede. Automatiska urinmätare kan även minska användningen av 
skyddshandskar och förkläden, då sköterskorna slipper hantering av urin varje timme. 
Detta skulle dessutom innebära minskade kostnader och minskad miljöpåverkan.  
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5 Slutsats 

För att kunna använda Sippi® på barn anser vi att produktutveckling är nödvändig. Dels 
behöver slangen vara kortare än 149 cm men längre än 110 cm och dels behöver flödet i 
slangen förbättras. Ett bättre flöde kan uppnås genom en tvådelad slang liknande den som 
Unometer™ Safeti™ Plus använder. Det kan också uppnås med ett bakterie- och vätsketätt 
luftinsläpp vid kateterkopplingen eller genom en kombination av de båda lösningarna. En 
slangklämma som går att fästa i sängen utan att strypa flödet skulle förbättra 
patientkomforten. Dessa förändringar skulle kunna medföra bättre arbetsförhållanden för 
vårdpersonalen och även bättre vård för barnet. För att säkerställa detta samt 
mätnoggrannheten hos Sippi® på barn krävs ytterligare studier. 
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6 Framtida möjligheter 

Under denna förstudie har vi kommit fram till några förbättringar som skulle behöva 
genomföras på Sippi® innan den kan användas på barn. Med resultaten i ryggen föreslår vi 
att en liknande studie som denna görs men med en modifierad Sippi®. Vi föreslår att 
slangen byts ut mot en delvis tvådelad slang på 115 cm med ett bakterie- och vätsketätt 
luftinsläpp vid kateterkopplingen. Detta för att optimera flödet i slangen. Ett bättre flöde 
skulle troligen inte bara spara tid utan också leda till bättre mätnoggrannhet då urinen 
kontinuerligt rinner ner i mäthuset. För framtiden vore det även bra om det kunde ske 
trådlös informationsöverföring till aktuellt journalsystem. På så sätt kan man enkelt räkna 
ut vätskebalansen utan att felavläsningar och felinskrivningar påverkar. Det skulle 
dessutom underlätta för vårdpersonalen att ha all data samlad på samma ställe. 
Journalsystemet skulle då kunna varna vid olika onormala nivåer. Ytterligare 
utvecklingspotential skulle kunna vara att bygga in kemisk analys av urinen. Då skulle 
inga urinprover behöva skickas till laboratoriet för analys, vilket skulle spara tid vid 
medicinsk diagnostisering.  
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Bilaga A: Bilder på Sippi® 

  

Sippi® i sin helhet 

Slangen i genomskärning 

Närbild på mäthuset Närbild på kateterkopplingen 



 

Bilaga B: Bilder på UnoMeter™ Safeti™ Plus 

 

 

 

 

 

 

 

  

UnoMeter™ Safeti™ Plus i sin helhet 

Slangen i genomskärning 

Närbild på mäthuset 

Närbild på kateterkopplingen 



 

 

Bilaga C: Patientinformation 

 

 

Informationen togs vid uppstart.  

 

 

  

  

Ålder 4 dagar 9 månader 
8 år och 4 
månader 

2,5 månader 13 dagar 6 år 

Vikt 3,6 6 26 5,2 4,2 16 

Anledning 
för 

inläggning 

Diafragma-
brott 

Prematur 
v.27 tvilling, 
Bochavirus 

Kramper Gallvägsatresi 
ECMO 

meconium 
aspiration 

Lung-
inflammation 

PDR (%) - 35,8 1,3 04 7,5 - 

Albumin 21 38 37 26 26 34 

Kreatinin 97 25 52 24 35 153 

Tid på 
BIVA/BIMA 

4 dygn 10 dygn 16 timmar 13 timmar - 1,5 dygn 

Antal 
mätningar 

med MU 
9 12 6 7 5 13 

Antal 
mätningar 

med AU 
7 12 5 8 5 11 


