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350 deltagare från 30 länder, Europa, Asien, Amerika…

Gunnel Andersson, Agneta Sandberg, Märta Lauritzen



Får närstående och andra informella vårdgivare de verktyg som krävs 
för att upprätthålla oberoende?

Ian Milsom, Sverige

Med specialistsjuksköterskor som ansvarar för utredning, behandling
och utprovning av hjälpmedel ökar livskvalitet och minskar kostnader

Maiwenn Al, Nederländerna

Vi behöver gå från att vara reaktiva till att vara proaktiva med en mix av
formella och informella vårdgivare. Behov av fokus på inkontinensfrågor
av skäl som – värdighet, - oberoende, - samhällsekonomi

Niclas Jacobsson, Soc.dep, Sverige 



Studier behövs om hur inkontinenshjälpmedel i sig påverkar
livsföring och livskvalitet
En stor variation av behandlingar och resultat över tid skapar
svårighet att visa evidens och därmed få finansiering

Julian Spinks, Storbritannien

Det är ett för litet fokus på adekvat och kvalificerad god vård
Adrian Wagg, Kanada

Behandla de besvär patienten upplever, flytta fokus från akutvård 
till individanpassad vård och satsa på det friska.
Mål med vården behöver sättas tillsammans med patienten, 
ändras över tid och kräver tvärprofessionella insatser

Jan de Maeseneer, Nederländerna



Tillgängliga offentliga toaletter!
Möjliggör val, inflytande och egenmakt för den enskilde

John Dunne, Ireland

Patientpåverkan i upphandlingar
Peter Andersson, Sverige

Förståelse för olika behov
Jackie, Storbritannien

Personcentrerad vård: ”vad har betydelse för dig?”
Helle Wijk, Sverige

Använd tillgänglig teknik, utveckla den!
Många…



Riktlinjer går ut på botande behandling. Det saknas 
riktlinjer för information, värdering, val av
produkter och utvärdering   

Claire Aukim-Hastie, Storbritannien

SAMMANFATTNIG:
Mer kunskap, råd och riktlinjer krävs för att under-
lätta för människor att leva ett liv med blåsdysfunktion
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