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Socialkontoret

Handläggare
Pia Kjaersgaard
0152-296 28

Riktlinje för inkontinensvård

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att
1. anta riktlinje för inkontinensvård.
Beskrivning av ärendet

Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen, att erbjuda de
förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention och
tarminkontinens.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
www.landstingetsormland.se, har beslutat att rekommendera huvudmännen om
kompetenskrav på förskrivare och kontinensansvariga och organisation av
inkontinensvården i Sörmland.
Detta för att utredningen, bedömning och förskrivning av rätt anpassade
inkontinensskydd ska individanpassas för brukare inom berörda
verksamhetsområden inom socialkontoret. Inför förlängning av
inkontinenshjälpmedelsförskrivning ska bedömning göras så att rätt produkt
används.

Framtaget ”Vårdprogram urininkontinens Sörmland” ska följas och gäller för
befolkningen i Sörmland, inom kommun, primär- och specialistvård där alla
ska behandlas på ett likvärdigt sätt.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Region Sörmland och samtliga kommuner har ansvaret för att tillhandahålla
förbrukningsartiklar vid urin-, tarminkontinens och urinretention. Region
Sörmland ansvarar för personer som bor i ordinärt boende och kommunerna
har ansvar för personer i hemsjukvård och särskilt boende.
Socialnämnden har ansvar för personer i hemsjukvård och särskilt boende.
En förskrivning är giltig under sex månader. Det innebär att om personen byter
boendeform under den tid förskrivningen gäller så är det den verksamhet som
gjort beställningen som betalar för inkontinensartiklarna fram till att nästa
förskrivning görs.
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Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Uppföljning sker av medicinskt ansvarig sjuksköterska årligen,
senast 2019-12-01.
Beslutsunderlag

Riktlinje för inkontinensvård SN/2018:616.
Beslutet skickas till

-

Agneta von Schoting
Kontorschef

Pia Kjaersgaard
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Riktlinje för inkontinensvård
Styrande dokument
• Hälso- och sjukvårdslag, 2017:30
• Lag 1993:584, om medicintekniska produkter
• Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
• SFS 2002:160 lagen om läkemedelsförmåner.
Se även
• Gemensam nämnd vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) beslut 2012-12-07, §
37 (www.landstingetsormland.se)
• Modell för kompetenskrav inom kontinensvård för förskrivare och kontinensansvariga inom landstinget och Sörmlands kommuner, 2012-11-23
(www.landstingetsormland.se).
• Vårdprogram urininkontinens, Sörmland 2014-2016,
www.landstingetsormland.se.
Bakgrund
Kommunen har enligt hälso- och sjukvårdslagen, att erbjuda de
förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention och
tarminkontinens.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
www.landstingetsormland.se, har beslutat att rekommendera huvudmännen om
kompetenskrav på förskrivare och kontinensansvariga och organisation av
inkontinensvården i Sörmland.
• Att utse kontinensansvariga inom berörda verksamheter. Påbörja
organisationen av inkontinensvården med kontinensansvariga. Modellen
för kompetensutveckling för kontinensansvariga och förskrivare börjar
gälla inom landstinget och Sörmlands kommuner.
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•

Länets 9 kommuner och landstinget har en gemensam upphandling av
inkontinens- och urologiska hjälpmedel samt distribution för personer i
ordinärt och särskilt boende.

•

Vesicacentralen är en beställarcentral som organisatoriskt tillhör Hjälpmedelscentralen. Regelverk för förskrivning av inkontinenshjälpmedel
finns på Hjälpmedelscentralens hemsida, Vesicas Regelverk.

Inkontinenshjälpmedel - vem har rätt till hjälpmedel för inkontinens
• Personer med urin-, tarminkontinens samt urinretention som på grund av
sjukdom, skada eller efter behandling och är i fortlöpande behov av
förbruknings-artiklar
• Bor i ordinärt eller särskilt boende
Basal utredning
Basal utredning är en primär och enkel utredning som krävs för att kartlägga
inkontinensproblemen. Utredningen ska individanpassas och etiska avgöranden
är viktiga vid bestämning av omfattning och in riktning. Inför förlängning av
inkontinenshjälpmedelsförskrivning ska bedömning göras så att rätt produkt
används.
Basal utredning syftar till att
• Påvisa inkontinens, t ex läckagemätning
• Fastställa sannolik typ av inkontinens
• Ta ställning till behandlingsmål
• Erbjuda lämplig behandling t ex bäckenbottenträning, prova lämpliga
läkemedel.
Dokumentation, uppföljning och överrapportering
• Utredning, åtgärd, behandling och utprovning samt förskrivning av
inkontinens-hjälpmedel ska kontinuerligt utvärderas och dokumenteras i
patientens journal.
• Vid kateterbehandling anges indikation, behandlingstid, ordinatör, typ av
kateter och hjälpmedel som provats ut samt skötselanvisningar.
• Uppföljning och utvärdering mot uppsatta mål i en vårdplan är väsentliga
delar i förskrivningsprocessen. När en patient byter vårdform, behandlare
eller vårdgivare ska överrapportering ske skriftligt. Rapporteringen ska
innehålla vilken utredning som är utförd, vilka sorts
inkontinenshjälpmedel som är utprovat och förskrivet.
• Kateterbehandlingar ska ordineras av läkare och överrapporteras
skriftligt.
Ansvar verksamhetschef
Verksamhetschefen ansvara till att enhetschef utser den legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonal som har rätt att bli kontinensansvarig/förskrivare av
förbrukningsartiklar vid vissa inkontinenstillstånd.
Antalet legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt anpassas
efter verksamhetens beskaffenhet och storlek, såväl inom särskilt boende som
ordinärt boende.

