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Kostnader

• Förskrivning av skattefinansierade inkontinenshjälpmedel för 
åldersgruppen 65 år och äldre beräknades uppgå till cirka 840 miljoner 
kronor under 2012 (SBU 2013).

Utmaningar!

2014 fick endast hälften av de äldre personerna med urinläckage sina 
problem utredda genom en basal utredning enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer (SoS 2014). 

På grund av kunskaps‐ och tidsbrist sker förskrivningar i praktiken 
slentrianmässigt och istället för att söka efter bättre alternativ skrivs samma 
inkontinenshjälpmedel ut som tidigare, vilket kan leda till att fel hjälpmedel 
skrivs ut (Bertilsson et al. 2017; Paterson et al. 2003).

Utredning

En ordentlig utredning är en grundläggande del i förskrivningsprocessen. Ur 
ett livskvalitetperspektiv är det viktigt att för varje enskild individ välja det 
lämpligaste hjälpmedlet. Samtidigt är det nödvändigt att ur ett 
samhällsperspektiv ta hänsyn till skillnader i kostnadseffektivitet mellan 
olika hjälpmedel medan det ur ett miljöperspektiv är viktigt att minimera 
resursförbrukning och avfallsmängder (Chartier‐Kastler et al. 2011;Fader et 
al. 2008a; Fader et al. 2008b; Getliffe et al. 2007; Holtzer‐Goor et al. 2015)

Vad vet vi?

Multiinterventionsprogram som inkluderar nya absorberande produkter, 
strukturerad hygien och råd från sjuksköterskor har visat sig leda till bland 
annat minskad användning av inkontinenshjälpmedel och minskade 
sopmängder (Palese et al. 2011).

Utvärdering av insatta åtgärder

Vad ska utbildningen ge?

Mål

• Helhetsbild

• Patientsäkerhet

• Samhällsperspektiv och hållbarhetsaspekter vägs in
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• 7,5hp

• Distans

• Tre fokusområden
• Urinläckage - absorberande material

• Urinretention - Kateter

• Tarmdysfunktion
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