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Kateterisering og
urinprøvetaking
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prosedyre, kun en
referanse som gikk
på dette området

16 referanser

The article
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methods of
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testing urine
using reagent
strips and
provides a guide
for interpreting
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sammenligne to
metoder for
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av urin stix
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methods and
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Best tilgjengelige
evidens for den
mest effektive
metoden for å
samle urin til
analyse uten
kontaminering

Evidensen er hentet
fra fire artikler; RCT,
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og en review

Best tilgjengelige
evidens for den
mest effektive
metoden for å
samle urin til
analyse uten
kontaminering
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av såpe og vann
usikker effekt

Kapitlet som
omhandler
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skal være sikker på at
den er uten
kontaminasjon
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Guideline
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Vask av genitalier med
såpe og vann ga
redusert risk for
kontaminering.
Midtstrømprøve

Vask av perineal /
genitaliaområdet
med såpe og vann
er anbefalt før en
midtstrømprøve.
Urinen bør
undersøkes inne
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Midtstrømprøve anbefales

Midtstrømprøve er å
anbefale
Vask av genitalia kan
redusere
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Vask av
perineal/genitalia
med såpe og vann
anbefales før
midtstrømprøve
Urinen bør
undersøkes innen
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Ikke bevist fordel
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og vann før
midtstrømprøve
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Midtstrømprøve anbefales

Midtstrømurin
eventuelt bruke
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renest mulig
prøve
Sendes snarest
mulig til dyrkning

Guideline som anbefaler, men
det er en liten del av guideline
som omhandler dette området.

Mest om barn –
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Menn

Midtstrømprøve anbefales

10.
Helse sør-øst

2008

Prosedyre/retning
slinje for hvordan
ta urinprøver

CDC standard
Precaution,
okt 12, 2007

Prosedyre for
hvordan ta
urinprøver

Vanskelig å finne
tilbake til referansen
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200?

Retningslinje

Smittevernlov
en

Retningslinje for
håndhygiene

Følger
smittevernloven, kun
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Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Støtter hva vi har kommet fram
til men uten
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En del gamle referanser

Aktuelle kun en referanse.
Ingen henvisning i
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for tre år siden
Referanser fra rundt 2000,

3 Stegall MJ 2007

Fra nursing standard
Review

4 Ünlü, H et al 2007

320 respondenter, viser samme
resultat, begge metoder

Mange gamle referanser,
enkelt studie.
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Ikke beskrevet metode,
mange gamle referanser

5 Wu 2010

Evt. GRADE/evidensnivå

Johanna Briggs Institute

Grade B

Johanna Briggs Institute

Grade B
Grade B
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8 Stomski
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