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Rutin vid inkontinens 
 
Inledning 
Personer med urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens som på grund av 
allvarlig sjukdom eller efter behandling av sådan sjukdom och är i fortlöpande behov av 
förbrukningsartiklarna ska få detta tillhandahållet av regionen eller kommunen inom 
respektive ansvarsområde. Hälso- och sjukvårdsansvar Hälso- och sjukvårdsansvaret för 
förskrivning av inkontinenshjälpmedel regleras enligt det avtal som finns angående 
ansvar för inkontinensartiklar.  
 
Urininkontinens och blåsdysfunktion  
Blåsdysfunktion beskriver flera olika problem, förutom urinläckage och trängningar ingår 
också tömningsproblem. Urinläckage och trängningar orsakar lagringsproblem. 
Tömningsproblem uppkommer när hinder finns för blåstömning och efterproblem är 
läckage som uppstår efter tömning av blåsan. Ökade kunskaper om de olika problemen 
ger bättre förutsättning för en passande behandling.  
Faktorer som indirekt påverkar urinvägarna negativt, förutom infektioner i urinvägarna 
handlar det till exempel om: 

• Sjukdomar i nervsystemet  

• Kognitiv svikt  

• Prostataförstoring  

• Cancer i och omkring urinvägarna  

• Diabetes 

• Funktionsnedsättning som påverkar rörligheten,  

• Östrogenbrist hos kvinnor  
Region Västmanland och kommuner ska tillhandahålla förbrukningsartiklar som 
fortlöpande behövs på grund av sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Efter behovsbedömning kan förskrivning vara 
aktuell för urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. Vem har rätt till 
inkontinenshjälpmedel?  
 
Ansvar 
Ansvar för inkontinensartiklar enligt överenskommelsen har kommunen ansvar för 
inkontinensartiklar till personer i särskilt boende och till personer i enskilt boende med 
kommunal hemsjukvård. Region Västmanland län ansvarar för övriga personer i enskilt 
boende. Region Västmanland län ansvar inkluderar förutom personer i enskilt boende 
även de personer som erhåller förskrivning av uroterapeut/stomiterapeut oberoende 
om personen kommer från ett särskilt boende, enskilt boende eller är 
hemsjukvårdspatient.  
 
Förskrivare I Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2021:52) framgår vårdgivarens, verksamhetschefens och 
hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar i användning och förskrivning av 
medicintekniska produkter. Förutom läkare, är sjuksköterskor, fysioterapeuter samt 
arbetsterapeuter behöriga att förskriva förbrukningsartiklar som används vid 
urininkontinens, urinretention och avföringsinkontinens. Verksamhetsansvarigchef eller 
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motsvarande ska utse vilka av de behöriga som har den utbildning och kompetens som 
krävs för att göra förskrivningar av förbrukningsartiklar.  
 
Förskrivar- och kostnadsansvaret följer hälso- och sjukvårdsansvaret. När hälso- och 
sjukvårdsansvaret övergår från en vårdgivare till en annan ska informationsöverföring 
ske via remiss och/eller SIP-samordnad individuell plan. Det innefattar överföring mellan 
sjukhus/habilitering, primärvård och kommun. Förskrivar- och uppföljningsansvaret 
övergår då till den som övertar hälso- och sjukvårdsansvaret. Informationsöverföringen 
bör innehålla diagnos, behandling samt vilken sorts inkontinenshjälpmedel som är 
utprovat och förskrivet. Kateterbehandlingar ska ordineras av läkare och 
överrapporteras skriftligt.   
 
Ansvaret för att förskriva och bekosta inkontinenshjälpmedel är delat mellan regionen 
och länets kommuner inklusive privata aktörer enligt följande: 

• Ordinärt boende – Region Västmanland har förskrivar- och 
kostnadsansvar. Förskrivande/ordinerade enhet exempelvis 
sjukhusmottagning, vårdcentral, habiliteringen har 
kostnadsansvaret. 

• Särskilt boende – Kommunen har förskrivar- och kostnadsansvar. 

• Person registrerad i hemsjukvård – Kommunen har förskrivar- och 
kostnadsansvar. 

• Växelvård/avlastning – Kommunen har förskrivar- och 
kostnadsansvar under vistelsetiden. 

Omvårdnadsåtgärder: 
Tarmens betydelse vid blåsdysfunktion, avvikelser i tarmens funktion kan direkt eller 
indirekt påverka urinvägarna. Tarmens läge intill urinblåsan har en direkt påverkan på 
nedre urinvägarna. Förstoppning med hård avföring kan trycka på urinblåsan vilket kan 
orsaka både läckage och svårigheter att tömma urinblåsan helt. Risken för 
urinvägsinfektioner ökar även vid förstoppning 
Livsstilens påverkan på kontinensen är något som behöver uppmärksammas. En vana att 
inta stora dryckesmängder innebär en ökad mängd urin, med ökad risk för läckage, 
speciellt om den enskilde av olika skäl har svårt att inte hinna till toaletten i tid.  
 
Kraftig övervikt ger stor bukpress vilket ökar trycket på urinblåsan och kan orsaka 
ofrivilligt läckage. Förebyggande vård och omsorg. Genom förebyggande arbete kan 
problem och komplikationer relaterade till blåsdysfunktion minskas. För en del individer 
kan förebyggande arbete och adekvat behandling leda till att besvären helt upphör.  
 
Den kunskap som finns om förebyggande arbete är i huvudsak erfarenhetsbaserad och 
antalet studier om förebyggande omvårdnadsåtgärder. Möjlighet att komma till 
toaletten regelbundet Personer som har olika fysiska funktionsnedsättningar eller 
kognitiva nedsättningar kan behöva hjälp till toaletten regelbundet, ibland är det 
nödvändigt att två personal hjälper för att toalettbesöket ska fungera. Genom träning 
att gå på toaletten kan personer med inkontinens uppnå kontinens och genomföra 
toalettbesök på egen hand. Anpassa vistelse-och toalettmiljön för att underlätta 
självständiga toalettbesök.  
 
Exempelvis att ljuset är tänt nattetid på toaletten eller att toalettstolen höjs. Toalettstöd 
och handtag att hålla i på toaletten minskar risken för fall och ökar tryggheten för den 
enskilde.  
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För kognitivt nedsatta personer kan tydlig skyltning eller avvikande färg på toalettringen 
eller locket vara en hjälp att själv hitta till toaletten. Regelbundna toalettvanor minskar 
risken för urinläckage samt reducerar risk för resturin. För den som inte själv kan ta sig 
till toaletten utan behöver hjälp av vård- och omsorgspersonal kan ett anpassat 
toalettschema för den enskilde personen tas fram för att underlätta omvårdnaden. Lugn 
och ro vid toalettbesök som är något privat för de allra flesta och att få stänga dörren 
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