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13. Riktlinje gällande inkontinens, blås- och tarm- 
      funktionsstörning 
 
 

Bakgrund 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara av god kvalitet samt tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen. Möjlighet att klara av dagliga toalettbesök samt att kunna välja 

när, var och hur toalettbesöket skall genomföras är en grundläggande rättighet. Rätten att förskriva 

inkontinensprodukter har sjuksköterskor med adekvat utbildning och kompetens. 

 

Definition 

Inkontinens innebär oförmåga att kontrollera urin (urininkontinens) eller avföring 

(avföringsinkontinens). Ett ofrivilligt läckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt  

eller hygieniskt problem för individen. 

Inkontinens kan förhindras, lindras eller botas om personal inom vård och omsorg är lyhörd för 

problemet, ger förebyggande information och har kunskap om vilka möjligheter till utredning, 

behandling och hjälpmedel som finns. Läckagemängden eller läckagefrekvensen behöver inte vara 

avgörande för det obehag eller den minskade livskvalitet som en person kan uppleva. 

Förskrivning av produkter ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har reell och 

formell kompetens inom inkontinensområdet. För att garantera patienterna optimal 

omhändertagande krävs förmåga hos förskrivaren att utesluta behandlingsbara orsaker samt kunskap 

om behandling som eventuellt kan reducera behovet av produkter. Förskrivaren bör hålla sig väl 

förtrogen med utvecklingen inom inkontinensområdet vad gäller vård och behandling samt ha 

kunskap om upphandlade förbrukningsartiklar. 

 

Syfte 

Syftet är att den enskilde individen ska ha ett individuellt utprovat inkontinens-hjälpmedel. 

 

Mål 

Det övergripande målet är att säkerställa kvalitetskraven och ge bästa möjliga livskvalitet för den 

enskilde. 

 

Metod 

Sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvar för att: 

 kontakt tas med läkare när utredning saknas eller när problematiken förändras så ny 

läkarbedömning behövs 

 ordinera och utvärdera toalettassistans 

 handleda och instruera patient, närstående eller personal om behandling och hjälpmedel 

 handleda i hygienfrågor 

 dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournal, upprätta en vårdplan 

 arbeta för en effektiv och ekonomisk hjälpmedelsförskrivning 

 bedöma, utprova, förskriva och utvärdera hjälpmedel 
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 följa upp kateterrelaterad omvårdnad 

 

Sjuksköterska som inte har förskrivningsrätt ansvarar för att: 

 kontakt tas med läkare när utredning saknas eller när problematiken förändras så ny 

läkarbedömning behövs 

 verka för goda toalettvanor för patienter 

 ordinera och utvärdera toalettassistans 

 handleda i hygienfrågor 

 dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournal, upprätta en vårdplan 

 handleda och instruera patient, närstående eller personal om behandling och hjälpmedel 

 kontakt tas med förskrivande sjuksköterska när hjälpmedel behövs eller behöver omprövas 

 följa upp kateterrelaterad omvårdnad 

 

Vård- och omsorgspersonal ansvarar för att: 

 kontakt tas med sjuksköterska när en person får inkontinensproblem eller när problemen har 

förändrats 

 goda toalettvanor upprätthålls 

 utföra ordinerade behandlingar 

 medverka vid utprovning av hjälpmedel 

 påtala behov av beställning till förskrivare 

 stödja, lyssna och uppmuntra patienten 

 dokumentera enligt sjuksköterskans instruktion  

 

 

Blåsdysfunktion ingår i Senior Alert. En standardiserad blankett arbetades fram med hjälp av 

nationellt kunskapsunderlag för inkontinens (Socialstyrelsen, 2012). 

* Blankett 13.1 NIKOLA  

 

Länk: http://plus.rjl.se/senioralert  -  Blåsdysfunktion/inkontinens 
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SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen 

SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter 

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen 

SFS 2008:355 Patientdatalag 
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