
Nikola 2013-10-11 

 
Vårdprogram – urininkontinens 

 
Sörmland 



Vårdprogram - urininkontinens 
Syfte:  
 

• Strukturerat arbetssätt, individuell utredning och 
behandling, verktyg vid förskrivning. 

• Gäller för hela befolkningen i Sörmland och leder 
till att alla behandlas på ett likvärdigt sätt.  

 
Målgruppen:  
är personal inom Landstinget Sörmland och 
Sörmlands kommuner 

 
 



Vårdprogram - urininkontinens 

Tvärprofessionell arbetsgrupp från Landstinget 
Sörmland och Sörmlands kommuner. 
 

• Barnmorska 
• Barnsjuksköterska 
• Distriktsläkare 
• Distriktssköterska 
• Gynekolog 
• Kommunsjuksköterska 
• Sjukgymnast 
• Urolog 
• Uroterapeut  

 



Vårdprogram - urininkontinens 

Vårdprogrammet är en obligatorisk del i 
kontinensutbildningen som Vesicacentralen 
ansvarar för. 

 

Vårdprogrammet är indelat i fyra delar: 
• Barn 
• Kvinnor 
• Män 
• Äldre 



Vårdprogram - urininkontinens 

32 sidor + bilagor + elektroniska bilagor 
från NIKOLA 

 

Återkommande process i vårdprogrammet 
utifrån olika problem 
• Beskrivning av olika typer av inkontinens 
• Utredning 
• Behandling i primärvård 
• Remiss till specialist på sjukhus 
• Behandling på specialistmottagning 

 



 
Kompetensmodell 

 
Sörmland 



Gemensamma nämndens vård, omsorg och 
hjälpmedel (VOHJS) beslut 2012-12-07  § 37. 
  
Gemensamma nämndens beslutar att utifrån behovet av 
kompetenskrav på förskrivare och kontinensansvariga och 
organisation av inkontinensvården i Sörmland rekommendera 
huvudmännen att: 
 
• Utse kontinensansvariga inom berörda verksamheter 
• Påbörja organisationen av inkontinensvården med 

kontinensansvariga under 2013 och senast under 2014 höjt 
kompetensnivån till föreslagen nivå 

• Modellen för kompetensutveckling för förskrivare och 
kontinensansvariga börjar gälla inom landstinget och 
Sörmlands kommuner 

 



Kontinensansvarig 
 
• Leder och samordnar kontinensvården 

inom verksamheten 
• Följer utveckling och forskning inom 

området 
• Informerar om vårdprogrammet 
• Följer upp att vårdprogrammet används 

och är aktuellt 
• Utbildar inom verksamheten 



Förslag på organisation av 
kontinensansvariga i Sörmland 
 • Primärvård: En kontinensansvarig/vårdcentral, med 

vidareutbildning inom inkontinens motsvarande 7,5 
högskolepoäng.  
 

• Sjukhus: En kontinensansvarig inom varje område urologi, 
gynekologi, barnmedicin på varje sjukhus, med vidareutbildning 
inom inkontinens motsvarande 40 högskolepoäng (uroterapeut). 

  
• Habiliteringen: En kontinensansvarig med vidareutbildning inom 

inkontinens motsvarande 7,5 högskolepoäng. 
  
• Kommun: Minst en kontinensansvarig/kommun, med 

vidareutbildning inom inkontinens motsvarande 7,5 
högskolepoäng. 
 



Modell för kompetenskrav - förskrivare/kontinensansvariga 

8. Obligatorisk för 
kontinensansvariga 
på sjukhusen 

Vidareutbildning 
40 högskolepoäng  
eller motsvarande 

Vidareutbildning 
40 högskolepoäng  
eller motsvarande 

Vidareutbildning 
40 högskolepoäng  
eller motsvarande 

7. Obligatorisk för 
kontinensansvariga 
på vårdcentraler/ 
habiliteringen/ 
kommun 

Vidareutbildning 
7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande 

  

Vidareutbildning 
7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande 

  

Vidareutbildning 
7,5 högskolepoäng eller 

motsvarande 

  

6. Förskrivar-      
    kompetens 

    

  

Uppnått förskrivarkompetens 
 

5. Obligatorisk  
    utbildning  

  

Webbaserad utbildning   
Sesam LMN 

Webbaserad utbildning 
Sesam LMN 

Webbaserad utbildning  
Sesam LMN 

4. Obligatorisk 
    utbildning 

  

Utbildning utifrån 
vårdprogrammet 

(Vesicacentralen) 

  

Baskunskap 
Anatomi, fysiologi etc. 

Utbildning utifrån 
vårdprogrammet 

(Vesicacentralen) 

Utbildning utifrån 
vårdprogrammet 

(Vesicacentralen) 

3. Obligatorisk 
    utbildning 

  

 Webbaserad förskrivarutbildning – hjälpmedelsinstitutet (HI) 
 

2. Vem ska bli         
    förskrivare/  
    kontinens- 
    ansvarig 

  

Verksamhetschef eller motsvarande utser vilka som ska bli förskrivare och 
kontinensansvarig 

1. Basutbildning Distriktssköterska med 
inkontinensutbildning 

Sjuksköterska/barnmorska/ 
distriktssköterska utan 
inkontinensutbildning/ 

sjukgymnast 

Läkare 
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