


Better care, better health - towards a 
framework for better continence solutions
• Över 300 deltagare
• > 30 länder
• Forumet leddes av Ian Milson
• makthavare, experter, 

representanter från 
patientgrupper, 
anhörigvårdare, olika 
professioner från vård och 
omsorg 

• syfte är att utbyta idéer och 
diskutera konkreta lösningar 
för att förbättra och leverera 
bästa möjliga vård för 
människor som lever med 
inkontinens. 



Politiker och Makthavare

”När patienten talar lyssnar makthavare” 

Andrew Johnstone, EU-patients

” I don’t dare to tell my friends”

– strucks me as a politicien

John Bowis, EU-parlamentet, fd socialminister UK



”Stigma the biggest problem”

”Patients need to educate eachother to
approach policymakers”

Hello, nice to see you this morning How are
you? I had an accident last night, all was wet. 
- Possible conversation? 



Vad behövs? 

• En bättre organisation av vården kan bidra till 
förbättring av livskvaliteten och samtidigt 
spara kostnader för samhället! 



Eva Nilsson Bågenholm of the Swedish Ministry of Health and Social Affairs, keynote speaker at the 5th GFI conference 

I Sverige arbetar vård och omsorg tillsammans och personen med  inkontinens 
erbjuds utredning och behandling enligt kvalitetsprogram (Nikola) samt Senior 
Alert som fokuserar på förebyggande vård hos äldre för att förbättra livskvaliteten.



From left to right: Joan Ostaszkiewicz (Deakin University, Australia), Cheryl LeCroy (SUNA - Society of Urologic Nurses and 
Associates, USA), Melissa Northwood (CNCA – Canadian Nurse Continence Advisors), Sharon Eustice (Peninsula Community 
Health, UK) and Märta Lauritzen (Karolinska University Hospital, Sweden) 

En panel av sjuksköterskor från Australien, Kanada, Sverige, Storbritannien och 
USA diskuterade i sjuksköterskornas utbildning i omvårdnad på olika nivåer.



Omhändertagande på basal nivå med ett 
internationellt perspektiv

Problem:
Brist på utbildare
Brist på kursplaner för grundutbildningar och, i många länder, för 
specialiserad nivå
Brist på professionell certifiering
Brist på kommunikation mellan yrkesgrupper

Behov: 
Klargörande krav på grundutbildning  och specialistutbildning
Kompetenskrav för olika nivåer
Ökat stöd med olika e-tjänster
KOORDINATOR



Optimum Continence Service 
Specification

Sjuksköterskebaserat 
omhändertagande

• Riskbedömning
• Utredning
• Behandling
• Remittering
• Hjälpmedel
• Patient
• Kommunal service
• Anhörigvårdare
• Teknologi

Utarbetat av en grupp internationella experter (gerontologi, geriatrik, nurse
practitioner, hälsoforskare)



Sammanfattningsvis 
- Cirka 400 miljoner människor lever med inkontinens. 

- Snabbt åldrande världsbefolkningen och stigande krav på långsiktig 
vård. 

- Mångfacetterad känslomässiga effekten av urininkontinens (UI) hos 
både män och kvinnor så som, rädsla för lukt och olyckor, bristande 
självkänsla, minskad eller begränsad fysisk och social verksamhet, 
ångest och depression, och social isolering.

- Förutom den känslomässiga och fysiska effekter, utgör inkontinensen  
också en betydande finansiell och ekonomisk börda för samhället.

- Komplexiteten av inkontinens hos äldre och behovet av bättre 
integrerad hälsovård och sociala omsorgstjänster. 









Adjö Madrid och tack för oss!



Vad finns av detta i Sverige?

• Utbildning
• Samordning i vårdkedjan


