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Kvalitetsprogram

Hjälpmedel

Utbildning

Patient & Anhörig

Nätverk

Oberoende resurs för bättre inkontinensvård

Absorberande produkter
Urindroppsamlare
Tappningskatetrar
Urinuppsamlingspåsar

›
Enureslarm
Övriga hjälpmedel

Vilken typ av hjälpmedel finns?
Här hittar du information om olika typer av hjälpmedel som
Översikt filmer
finns på marknaden tillsammans med en beskrivning av hur
l äs m e r
de fungerar. Du kan också läsa mer om de bestämmelser som
● Så får barnet torrare nätter
Webbaserat förskrivarstöd
gäller kring hjälpmedelsförskrivning och få tips och råd inför en
2011-10-02 · Vestmanlands Läns Tidningar
Bestämmelser
upphandling. Titta gärna närmare på vårt förslag på ett ›
webbaserat
Upphandling
förskrivarstöd som är tänkt att kopplas till en databas med det
● Sjuksköterskans uppgift att hålla koll på
sortiment som är upphandlat.
patientens urinblåsa

Aktuellt

2011-09-29 · Vårdförbundet
›› Fler pressklipp
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Receptionen har öppet 8.00–16.15.

T-bana: blå linje nummer 10
Telefon: 08-620 17 00
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agneta.zaar@hi.se
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Hjälpmedel

Utbildning

Patient & Anhörig

Nätverk

Barn blåsa • Barn tarm • Vuxen blåsa • Vuxen tarm

Kvalitetsprogram

Utreda

Bedöma
Bedöm resultatet från de
objektiva och subjektiva
mätmetoderna och ställ
diagnos.

Bedöma

Planera

Åtgärda

Läkemedelsgenomgång
Aktiviteter i dagliga livet – ADL
Avföringslista
Bedömning av knipförmåga
Dryckesmätning
Dryckesmätning utförs av personal
Läckagemätning
Läckagemätning – utförs av personal
Läckage- och urinmätning
Tidsmiktion
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översikt filmer
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Välj mätmetoder
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sätt mål och välj
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Ge råd, instruktioner
och behandla

Följ upp på individoch verksamhetsnivå
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Checklista för råd

Anamnes

Val av objektiva
Diagnos och mål
och subjektiva
Processbild
över kvalitetsprogrammet
Status
Kvalitetsprogram
Hjälpmedel
mätmetoder

Översikt blanketter (länk öppnas i egen flik)

Patientinstruktioner
Utbildning
och scheman

Kvalitetsindikatorer

v03
Kvalitetsuppföljning
Patient & Anhörig

Nätverk

Kvalitetsprogram

l äs m e r

1 Webbaserat
Barn Blåsa förskrivarstöd
2 Barn Tarm

3 Vuxen Blåsa

4 Vuxen Tarm

s e f i lm
NIkolas kvalitetsprogram

Bestämmelser
Upphandling

l a d da n e d

Bedöma
Bedöma

Utreda

L a d da n e d

AKvalitetsindikatorer
Hämta in anamnes
ADL
och status

Åtgärda

Planera

Välj mätmetoder
utifrån anamnes
och status

A

Ge råd, instruktioner
Diagnostisera,
Livskvalitetsbedömning
och
behandla
sätt mål och välj
Läckagemätning
behandling

Utvärdera
A

Följ upp på individUrin- och
och verksamhetsnivå

Broschyr om Kvalitetsprogrammet
l äs m e r

Direktiv
dryckesmätning
bö r a h ä r
Anamnes
Urinmätning dag
Filmoch
1 natt
Ett redskap för god inkontinensbehandling
Avföringslista
Läckagemätning utförs av personal
Urinmätning dygn
ö
ppn a b l och
a n k e t te r
Utredning
Film 2
Nätverket
Nikola
har
tagit
fram
ett
kvalitetsprogram
som
vänder
sig
Avföringslista
med
Bristolskala
Läckageoch
urinmätning
Urinprovtagningsinstruktion
för patient
Kvalitetsindikatorer
avVal av objektiva
Checklista för råd
Kvalitetsindikatorer
Anamnesbehandling
Diagnos och mål
Film 3
till verksamheter
inom kommun, landsting och privata vårdgivareUrinprovtagningsinstruktion
som
Läkemedelsgenomgång
för personal
Patientinstruktioner
Kvalitetsuppföljning
Status blåsstörning och subjektiva
Film
4
mätmetoder möter personer med blåsfunktionsstörning.
A
Utredning
och behandling
är
och scheman Syftet med programmet
5
Blåsträningsinstruktion
A
Utvärdering påFilm
verksamhetsnivå
s e f i lm e n
att öka livskvaliteten
för dessa genom att säkra kvaliteten på utredning,
Provokationstest
Bäckenbottenträning
kvinnor
Film 6
Kvalitetsindikatorer
behandling och omvårdnad.
Bäckenbottenträning män
Film 7
Använda färger

A

A

RIK Kvinna
Utreda RIK riktlinjer
Dryckesmätning
Dryckesmätning
personal
RIK Man
BedömaUtgå från
Utreda
Åtgärda
Planera
patientens Utvärdera
problem, behov och resurser och med hjälp av
Rådgivning
Bedöma
Utreda
Åtgärda
Planera
Utvärdera
anamnes
och
status
väljer
du
mätmetoder.
Ta
hjälp
av
blanketterna för
A
ditt arbete.
I-PSS
A
Ge råd, instruktioner
Hämta in anamnes
Välj mätmetoderatt underlätta
Följ upp på individDiagnostisera,
och status

A

Utreda

Planera

KAD information
KAD
meddelandeblad
Anamnes
Knipförmåga
Status
Kontinenskort
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Sturegatan 3, Sundbyberg
Receptionen har öppet 8.00–16.15.

Checklista för råd
Överblick
Patientinstruktioner
och scheman

T-bana: blå linje nummer 10
Telefon: 08-620 17 00

och verksamhetsnivå

Kvalitetsindikatorer
Kvalitetsuppföljning

Text-telefon: 08-759 66 30
agneta.zaar@hi.se

Använda färger

Film 8
L a d da n e d
Anamnes
Utredning och behandling av
blåsstörning
Kvalitetsindikatorer

Bedöma

Utvärdera

id

Åtgärda

Planera

ev

Utreda

e

Hämta in anamnes
och status

Välj mätmetoder
utifrån anamnes
och status

Diagnostisera,
sätt mål och välj
behandling

Ge råd, instruktioner
och behandla

Följ upp på individoch verksamhetsnivå

Checklista för råd

Val av objektiva
Diagnos och mål
och subjektiva
Processbild
över kvalitetsprogrammet
Status
Kvalitetsprogram
Hjälpmedel
mätmetoder

Översikt blanketter (länk öppnas i egen flik)
1 Webbaserat
Barn Blåsa förskrivarstöd
2 Barn Tarm

Patientinstruktioner
Utbildning
och scheman

Kvalitetsindikatorer

v03
Kvalitetsuppföljning
Patient & Anhörig

3 Vuxen Blåsa

4 Vuxen Tarm

Nätverk

s e f i lm
NIkolas kvalitetsprogram

Bestämmelser

L a d da n e d

ase ra t

Kvalitetsprogram

l äs m e r

A Utreda

sb

Sök

Anamnes

Upphandling
▼ ALLA

n

FILTRERA FRAM:

Bedöma
Bedöma

Allt

Planera
L

l a d da n e d

Åtgärda

Utvärdera
U

Broschyr om Kvalitetsprogrammet

ADL
Livskvalitetsbedömning
Urin- och dryckesmätning
l äs m e r
Kvalitetsindikatorer
Följ
upp
på
individGe
råd,
instruktioner
Hämta
in
anamnes
Välj
mätmetoder
Diagnostisera,
Anamnes
Läckagemätning
Urinmätning dag
och natt
Direktiv
och behandla
och status
utifrån anamnes
och verksamhetsnivå
sätt mål och välj
Avföringslista
Läckagemätning utförs av personal
Urinmätning dygn
bö r a h ä r
Film 1
och status
behandling för god inkontinensbehandling
Ett redskap
Avföringslista
med
Bristolskala
Läckageoch
urinmätning
Urinprovtagningsinstruktion
för patient
ö
ppn a b l och
a n k e t te r
Utredning
Film 2
Läkemedelsgenomgång
för personal
Nikola
har tagit fram ett kvalitetsprogram som vänderUrinprovtagningsinstruktion
sig
Kvalitetsindikatorer
avVal av objektivaNätverket Diagnos
Checklista för råd
Kvalitetsindikatorer
Anamnesbehandling
och mål
Film
3
B
och behandling
till verksamheter inom kommun, landsting och privata vårdgivareUtredning
som
Patientinstruktioner
Kvalitetsuppföljning
Status blåsstörning och subjektiva
4
Blåsträningsinstruktion mätmetoder möter personer
P med blåsfunktionsstörning.
Utvärdering påFilm
verksamhetsnivå
och scheman Syftet med programmet är
Provokationstest
Bäckenbottenträning
kvinnor
Film 5
s e f i lm e n
att öka livskvaliteten för dessa genom att säkra kvaliteten på utredning,
Bäckenbottenträning
män
Film 6
Kvalitetsindikatorer
behandling och
R omvårdnad.
Film 7
Använda färger
D
RIK Kvinna
Film 8
Dryckesmätning
RIK riktlinjer
Dryckesmätning personal
Utreda RIK Man
L a d da n e d
Rådgivning
Anamnes
BedömaUtgå från
Utreda
Åtgärda
Planera
patientens Utvärdera
problem, behov och resurser och med hjälp av
I Utreda
Bedöma
Åtgärda
Planera
Utvärdera
Utredning och behandling av
anamnes ochSstatus väljer du mätmetoder. Ta hjälp av blanketterna för
I-PSS
blåsstörning
Status
att
underlätta
ditt
arbete.
Ge råd, instruktioner
Hämta in anamnes
Välj mätmetoder
Följ upp på individDiagnostisera,
Kvalitetsindikatorer
K och status
Suprapubisk
kateter
och behandla
utifrån anamnes
och verksamhetsnivå
sätt mål och välj
KAD information
och status
behandling
Bedöma
Utreda
ÅtgärdaT
Utvärdera
Planera
KAD
meddelandeblad
Tidsmiktion
Knipförmåga
Checklista för råd
Anamnes
Val av objektiva
Kvalitetsindikatorer
Diagnos och mål
Blanketter
Överblick
Toalettassistans
Kontinenskort
och
subjektiva
Patientinstruktioner
Status
Kvalitetsuppföljning
mätmetoder
Toalettschema
och scheman

© ONE DAY Interact 2012

Sturegatan 3, Sundbyberg
Receptionen har öppet 8.00–16.15.

T-bana: blå linje nummer 10
Telefon: 08-620 17 00

Text-telefon: 08-759 66 30
agneta.zaar@hi.se

Använda färger

