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Sammanfattning
Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent 
drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, 
behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. Studier 
visar emellertid att äldre idag oftast erbjuds enklare utredningar och behandlingar samt
inkontinenshjälpmedel som inte är anpassade efter det individuella behovet. Felaktiga 
inkontinenshjälpmedel kan leda till lidande för personen. Till stor del uppfattas den felaktiga
användningen bero på okunskap om urininkontinens.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekten av utbildning om hjälpmedel vid 
urininkontinens.
Metod: En intervention bestående av två stycken föreläsningar om inkontinens och 
inkontinenshjälpmedel till all omvårdnadspersonal på en avdelning på ett särskilt boende. En 
avdelning på ett annat särskilt boende utgör kontrollavdelning och erhåller ingen utbildning. 
Bägge grupperna ska sedan göra en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel till de 
vårdtagare som bor på avdelningen och har inkontinens. Mätning före och efter den 
individuella utprovningen jämförs.
Resultat: Resultatet visar att utbildning till omvårdnadspersonalen kan ge effekter som att 
inkontinensskydd med lägre absorptionsförmåga används, jämfört med kontrollavdelningen. 
Störst skillnad kunde utläsas hos interventionsavdelningen under nattetid. 
Slutsats: Trots svagheter som ett litet urval kan studien i egenskap av pilotstudie, framvisa 
ett resultat som går att tolka positivt. Resultatet går att tolka som att utbildning till 
omvårdnadspersonal innan en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel bidrar till att 
en mer anpassad utprovning görs.

Nyckelord: Inkontinenshjälpmedel, Interventionsstudie, Omvårdnadspersonal, Särskilt 
boende, Utbildning, Urininkontinens
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Abstract 
Background: Urinary incontinence is considered a public disease in today's Sweden. The 
highest percentage of affected people are elderly living in nursing homes. Everyone with 
incontinence is entitled to an investigation, treatment and, if needed, an individual testing of 
incontinence aids. Studies show, however, that older people are usually offered simpler 
investigations and treatments, as well as incontinence aids that are not adapted to individual 
needs. Incorrect incontinence aids can lead to suffering for the person. To a large extent, 
perceived misuse is due to lack of knowledge of urinary incontinence.
Aims: The aim of the study was to investigate the effect of education in urinary incontinence 
on the work with urinary incontinence aids.
Method: An intervention consisting of two lectures on incontinence and incontinence aids 
for all nursing staff in a single department in a nursing home. A department of another 
nursing home constitutes control group and receives no education. Both groups will then 
make an individual trial of incontinence aids to the people who live in the department and 
have incontinence. Measurement before and after the individual test is compared
Result: The results show that education for nursing staff can produce effects such as low-
absorption incontinence aids compared with the control group. The biggest difference was 
read by the intervention group during the night time
Conclusions: Despite weaknesses as a small selection, the study as a pilot study can show a 
result that can be interpreted positively. The result can be interpreted as the fact that 
education for nursing staff before an individual testing of incontinence aids contributes to a 
more customized testing.

Keywords: Education, Incontinence Aids, Intervention Study, Nursing Homes, Nursing 
Staff, Urinary Incontinence
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Inledning
Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2013) betraktas urininkontinens 

idag som en folksjukdom. I Sverige beräknas 40 procent i åldersgruppen över 65 år ha besvär 

med urininkontinens. Det är något vanligare hos kvinnor än hos män (ibid). På särskilt 

boende beräknas 50-80 procent av de boende lida av urininkontinens (Lauritzen & 

Nordlander, 2014). Att ha urininkontinens kan innebära ett lidande med sociala påföljder som 

ett minskat umgänge och ovilja att vara bland andra människor på grund av rädsla för att 

urininkontinensen ska bli upptäckt genom lukt eller läckage som märks (Bardsley, 2016).

Distriktssköterskans agerande när det gäller känsliga vårdfrågor som inkontinensbesvär är 

avgörande för att bevara vårdtagarens värdighet och främja hälsa och välbefinnande 

(Nazarko, 2015). En korrekt bedömning av vårdtagarens typ av urininkontinens och val av 

lämpligt inkontinenshjälpmedel är nödvändigt och en rättighet för de som lever med 

urininkontinens (Lauritzen & Nordlander, 2014). Trots detta förskrivs fel typ av 

inkontinenshjälpmedel till personer med inkontinensbesvär. Exempel på detta kan vara 

hjälpmedel av fel storlek, absorptionsförmåga eller fel utförande (Abramsen et al., 2002).

Detta kan utgöra ett problem för individen med risk för följdskador som till exempel svamp i 

underlivet (Ostle, 2016). Ett rätt förskrivet och utprovat inkontinenshjälpmedel som fungerar 

för individenkan skapa en förbättrad livskvalitet och ett oberoende samt minska 

inkontinensens negativa påverkan på det dagliga livet (SBU, 2013). Bristande kunskap om 

urininkontinens och en okunskap om hur en person med urininkontinens bör omhändertas kan

vara en anledning till att personen inte får de hjälpmedel eller den behandling som den bör få 

(Dingwell & McLafferty, 2006). Det är därför betydelsefullt att undersöka om en intervention 

i syfte att öka omvårdnadspersonals kunskap om urininkontinens och inkontinenshjälpmedel 

kan leda till att vårdtagare får hjälpmedel som är individuellt anpassade och som i 

förlängningen kan leda till en ökad livskvalitet.
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Bakgrund

Urininkontinens
Tidigare har inkontinens definieras av International Continence Society (ICS) som ett 

bekräftat läckage som medför sociala och hygieniska problem. Från och med år 2002 

ändrades ICS definition angående urininkontinens och numera definieras det som ”any 

leakage” vilket innebär all form av läckage (SBU, 2013; Abrams et al., 2002). 

Urininkontinens delas in i olika typer efter orsak och symtom. De tre vanligaste typerna av 

urininkontinens är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens. 

Vid ansträngningsinkontinens uppstår det läckage vid ansträngning som exempelvis vid hosta, 

hopp eller nysningar. Trängningsinkontinens, som även kallas för överaktiv blåsa, uppstår vid 

kraftig eller plötslig trängning. Det sker då en sammandragning i urinblåsan som inte går att 

hindra och i samband med detta uppstår läckage. Blandinkontinens är den tredje av de 

vanligaste urininkontinenstyperna och kan uppstå i samband med både trängning och 

ansträngning (Abrams et al., 2002). 

Risken att drabbas av urininkontinens ökar med stigande ålder. Dock är det något vanligare 

att kvinnor får inkontinens problem (Bardsley, 2016; Stenzelius, 2005). Kvinnor kan ha 

besvär med urininkontinens redan i jämförelsevis ung ålder. Det har visat sig att 40 procent av 

kvinnorna har besvär med urininkontinens redan vid menopaus. Detta beror framför allt på att 

kvinnors bäckenbotten kan försvagas av graviditet och förlossning (Stenzelius, 2005). Från 70 

års ålder ökar förekomsten av urininkontinens hos båda könen. Detta kan vara orsakat av 

funktionsnedsättning eller kognitiv påverkan på grund av skador eller sjukdomar som till 

exempel multiple skleros (MS), demens eller stroke (SBU, 2013). 

Urininkontinens kan orsakas av nedsatt fysiskt rörlighet (SBU, 2013). Personer som har svårt 

att röra sig på grund av sjukdom till exempel vid genomgången stroke kan uppleva praktiska 

svårigheter att ta sig till toaletten. Den fysiska miljön har stor betydelse för personer med 

nedsatt fysiskt rörlighet. Finns det hinder som gör det praktiskt svårt för personen att nå 

toaletten kan detta vara orsak till ofrivillig urinavgång. Det är vanligare att denna sortens 

problematik drabbar äldre personer som har någon form av antingen fysisk eller mental 

begränsning som försvårar att personen självständigt kan utföra toalettbesök. Om dessa 
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personer inte får toalettassistans eller någon annan praktiskt hjälp kan inte kontinensen

bevaras (ibid).

Urininkontinensens påverkan på individen
Personer med inkontinensproblem kan känna sig generade, uppleva skam eller bli 

deprimerade och inkontinensproblematik kan i vissa fall leda till en känsla av att livet inte är 

värt att leva (Nazarko, 2015). Inkontinensbesvär anses vara underrapporterade och flertalet 

personer med inkontinensproblem väntar länge innan de söker hjälp för sina besvär med 

anledning av problemets pinsamma natur och det tabu som är förknippat med urinläckage

(Bardsley, 2016). Majoriteten av de personer som har urininkontinens upplever att problemet 

påverkar livskvalitén och även det dagliga sociala livet vilket beror på att det finns en ständig 

rädsla för att läcka eller lukta urin och en oro för att andra personer i omgivningen ska 

uppmärksamma ett läckage SBU, 2013). Det är särskilt äldre personer som undviker att söka 

hjälp för sina besvär med inkontinens (Horrocks, Somerset, Stodart & Peters, 20014).

Anledningen till detta tros vara att den äldre generationen inte är vana att samtala om sina 

kroppsliga besvär med vårdpersonal då de anser detta som skamligt. Detta leder till att de 

utformar olika strategier för att hantera sina besvär på egen hand. Det kan till exempel vara att 

personen planerar sin vardag genom att anpassa kläder, begränsa sitt vätskeintag eller undvika

sociala sammankomster (ibid).

Toalettassistans
Det kan anses vara en självklarhet, att personer som inte kan genomföra ett toalettbesök på 

egen hand har rätt till toalettassistans (SBU, 2013). Det är emellertid många faktorer som 

påverkar om toalettassistans ges, som till exempel om personen självständigt kan uttrycka att 

den behöver hjälp till toaletten i stunden, om det finns någon i personens närhet som kan 

hjälpa denne med toalettbesöket eller om det finns tid till att hjälpa. Äldre personer med 

kognitiv svikt kan behöva hjälp med att bli påminda om att gå till toaletten. I sådana fall krävs 

det att personalen eller närstående i personens omgivning visar engagemang och 

uppmärksamhet för att tolka singnalerna som visar ett behov av toalettbesök. Är personen 

bosatt på ett särskild boende kan rutinmässiga toalettbesök läggas in i det ordinarie 

vårdarbetet men i sådana fall är det viktigt att tiderna anpassas individuellt efter behovet 

(ibid.).
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Förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Socialstyrelsen (u.å) definierar begreppet förskrivningsrätt som en ordination på ett läkemedel 

eller en produkt vilket förskrivs av en legitimerad yrkesutövare med behörighet. Behörighet 

utreds och ges av Socialstyrelsen. Läkare har en generell förskrivningsrätt och vissa andra 

yrkesgrupper kan med hjälp av vidareutbildning förvärva en begränsad förskrivningsrätt, 

bland annat för att förskriva förbrukningsartiklar inom inkontinens. Till dessa yrkesgrupper 

hör distriktssköterskan (ibid). I Socialstyrelsens instruktioner för medicinsktekniska produkter

(2008) finns riktlinjer för patienter med inkontinenshjälpmedel. För att kunna förskriva rätt 

hjälpmedel anpassat efter personens behov bör personen utredas, bedömas och följas upp på 

individuell nivå (ibid). Trots detta erbjuds ändå flertalet personer med urininkontinens oftast 

endast enklare utredningar och behandlingar och framförallt äldre personer får förskrivna 

inkontinensskydd istället för försök till att bota eller behandla inkontinensen (Dingwall & 

McLafferty, 2006). Som skäl för detta anges bland annat bristande kunskap om 

urininkontinens och okunskap om omhändertagandet av personer med urininkontinens (ibid). 

Socialstyrelsen gav 2014 ut en rapport angående bristen på specialutbildade sjuksköterskor

och i denna rapport framkommer att ett problem inom inkontinensvården är bristen på 

vidareutbildade sjuksköterskor med adekvata kunskaper inom inkontinensvård såsom 

distriktsköterskor med förskrivningsrätt (ibid). Byles et al. (2004) menar att sjuksköterskor 

som är specialistutbildade inom inkontinens är mer kompetenta inom förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel.

Inkontinenshjälpmedel
När ett inkontinenshjälpmedel provas ut är det eftersträvansvärt med ett hjälpmedel som är 

individuellt anpassat efter personens verkliga läckage (Lauritzen & Nordlander, 2014). I

Storbritannien har det nationella institutet för hälsa och vård (The National Institute for 

Health and Care Excellence [NICE]) arbetat fram riktlinjer för inkontinenshjälpmedel

(Bardsley. 2016). I dessa riktlinjer poängteras det att absorberande produkter och andra 

hjälpmedel inte ska användas som ett behandlingsalternativ. Dessa produkter kan däremot 

användas tillsammans med behandling för urininkontinens hos personer där alla andra 

behandlingsalternativ har undersökts (ibid). Även Lauritzen och Nordlander (2014) menar att 

ett inkontinenshjälpmedel aldrig får betraktas som behandling och aldrig får ersätta en 

utredning eller vara en anledning till att inte behandla en inkontinens.
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Olika typer av inkontinensskydd

Inkontinensskydd kommer i olika utföranden och kan upphandlas från olika företag. Ett 

inkontinensskydd har tre preferenser att ta hänsyn till (Tena, u.å). Storleken,

absorptionsförmågan och slutligen utförandet. Vid en utprovning ska hänsyn tas till samtliga

faktorer. Förutom storlek och absorptionsförmåga finns hjälpmedlen även i ett antal olika 

utföranden. Exempel på dessa är ett iläggsskydd, med och utan vingar, så kallade pants som är 

utformat som ett underklädesplagg och så kallade tejpskydd (bilaga 6) (ibid).

En person bör ha ett skydd som ligger så nära det aktuella läckaget som möjligt i 

uppsugningsförmåga. I dagsläget finns det inga internationella mått som används 

övergripande för att mäta urinläckage (SBU, 2013). Det betraktas dock som önskvärt att 

objektiva mått som till exempel blöjvägningstest eller att mäta läckaget över en tid används. 

Inkontinens definieras även utifrån personens upplevelse av att vara nöjd eller mindre nöjd 

och det är betydelsefullt att inkludera personens upplevlese av sitt hjälpmedel vid mätning 

och individuell utprovning (ibid). 

Komplikationer och kostnad

Rätt användning av inkontinenshjälpmedel kan leda till minskad risk för komplikationer 

såsom hudskador, synligt läckage, lukt och möjliggör för personen med inkontinensproblem 

att upprätthålla sin värdighet (Narzarko, 2015). En grundlig och noggrant utförd utredning av 

inkontinens kan minska användningen av inkontinenshjälpmedel och därigenom de skadliga 

komplikationer såsom urinvägsinfektioner eller hudskador som kan uppstå i samband med

användningen (Nazarko, 2015; Ostle; 2016). Utöver det individuella lidande som 

felanvändning av inkontinenshjälpmedel kan medföra innebär det även en högre kostnad för 

samhället då inkontinensskydd används när behovet inte finns (SBU, 2013). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), ska kommuner och landsting erbjuda de som är bosatta 

på särskilt boende eller inlagda på sjukhus, förbrukningsartiklar vid inkontinensbesvär.

Kostnaden för förbrukningsartiklar inom inkontinens ligger då på samhället (ibid). Det har 

noterats de senaste åren att förskrivningen av större inkontinensskydd har ökat som till 

exempel blöjbyxor och allt-i-ett skydd till individer som egentligen inte är i behov av dessa

(Abrams et al., 2002). 
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Förbättringsarbete/förbättringskunskap
Av kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor framgår det att distriktssköterskan aktivt 

ska arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling (Gunnarsson et al., 2008). För att kunna 

ådstadkomma förändringar behövs en förståelse för de hinder som kan uppkomma i ett

förbättringsarbete och när ett förändringsarbete planeras bör hänsyn tas till de förutsättningar 

som finns hos medarbetare och vårdtagare (Grol, 2004). Övervägningar bör även göras 

angående vilken typ av förändringsarbete som ska genomföras och vilka kontexter som bör 

beaktas. Exempel som de sociala, ekonomiska, organisatoriska och politiska kontexterna.

(ibid). 

Förbättringsarbete kan beskrivas som den gemensamma ansträngningen hos 

sjukvårdspersonal, patienter, forskare samt utbildare att utföra förändringar som leder till 

bättre hälsa, vård och ökad lärande/bildning (Batalden & Davidoff, 2007). Ett 

förbättringsarbete är ett arbete som syftar till att lösa problem som har identifierats eller behov 

som har uppstått (Blossing, 2008). Individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel kan vara 

exempel på ett sådant förbättringsarbete (SUB, 2013).

Sjuksköterskor har i sin kompetensbeskrvning ett ansvar för att leda och utveckla 

förbättringsarbeten. Detta syftar till att utveckla vård och omsorg samt bidra till en säker vård 

(Palm Ernsäter, 2014). Det finns flera faktorer som påverkar hur ny kunskap implementeras i 

vården. En av dessa viktiga faktorer är att resurserna i verksamheten svarar upp mot de 

resurser organisationen har. Det är också av stor vikt att organisationens ledning har en 

positiv attityd till förbättringsarbete och förändringar i verksamheterna samt att de är 

stöttande, stimulerande och visar vägen för personer som ska genomföra en förändring 

(Rycroft-Malone et al., 2004; Bergman, 2007). Verksamheter som har en vision om framtiden 

samt stimulerar till att förbättringsarbete utförs har bättre villkor att lyckas (Bergman, 2007). 
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PDSA-modellen vid förbättringsarbete

PDSA står för Plan-Do-Study-Act (Planera-Gör-Studera-Agera) och kan ses som en motor i 

förbättringsarbete (Deming & Batalden, 1993). Grunden för modellen är att varje 

förbättringsaktivitet borde startas med planering (plan) och sedan följas efter av 

genomförandet av den planerade förbättringsaktiviteten (do). Utöver dessa två steg ska man 

även reflektera samt lära av det arbete som genomförts (study). Avslutningsvis ska slutsatser 

dras av vad som är viktigt att ta hänsyn till vid start av nästa förbättringsaktivitet (act). Ideér 

som inte fungerade avfärdas medan nya ideér utvecklas och PDSA-cyklen kan startas om (se 

figur 1.) Tanken med PDSA-modellen är att ett ständigt förbättringsarbete kan drivas där den 

föregående nivån ligger till grund för nästa nivå. På ett sådant sätt blir förbättringsarbetet 

lärandestyrt och ny kunskap testas och fås genom ett kontinuerligt prövande i praktiken (ibid).

Figur 1. Förbättringscykel baserad på PDSA-modellen.

(Sveriges kommuner och landsting, 2017)

Problematisering
För många personer kan ett fungerande inkontinenshjälpmedel innebära en förbättrad 

livskvalitet och ett ökat oberoende (SBU, 2013). Även om personen läcker samma mängd 

urin så kan ett rätt använt inkontinensskydd minska inkontinensens negativa inverkan på det 

dagliga livet (ibid). Trots detta får många äldre personer med inkontinens endast enklare 

utredningar och behandlingar och förskrivningen av inadekvata inkontinenshjälpmedel ökar.
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Ett skäl för detta antas vara bristande kunskap hos vårdpersonalen (Dingwall & McLafferty, 

2006) men även bristen på specialistutbildade sjuksköterskor med förskrivningsrätt och 

därmed mer kunskap och kompetens inom inkontinens (Socialstyrelsen, 2014; Byrnes et al.,

2004). Av dessa skäl ansågs det av intresse att undersöka om utbildning till

omvårdnadspersonal på särskilt boende före individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel 

skulle leda till att patienterna fick mer adekvata hjälpmedel.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka effekten av utbildning om hjälpmedel vid 

urininkontinens.

Forskningsfrågor 
- Vilken betydelse har individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel för antal byten, 

val av storlek och utformning av inkontinenshjälpmedel?

- Hur påverkas kunskap om och val av urininkontinenshjälpmedel frekvensen av 

toalettbesök för vårdtagare på särskilt boende?

Metod

Design
Studien var en pilotstudie och genomfördes med intervention som metod. En 

interventionsstudie är en klinisk experimentell studie där deltagarna i studien delas upp i en 

studiegrupp och en kontrollgrupp (Polit & Beck, 2017). Deltagarna i studiegruppen utsätts för 

en intervention, vilket innebär att en åtgärd prövas. Studiegruppen kan tilldelas någon form av 

behandling eller medicinsk produkt medan kontrollgruppen får placebo eller ingen insats alls. 

Oftast utförs interventioner inom vården när nya sjukdomsbehandlingar eller 

sjukdomsförebyggande åtgärder ska prövas (ibid).
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Intervention

Interventionen bestod av två föreläsningar riktade till omvårdnadspersonal. Föreläsningarna 

varade i fyra timmar med en halvtimmes paus och tid för frågor och diskussion och gavs med 

en veckas mellanrum. Den första föreläsningen gavs av en legitimerad uroterapuet som 

arbetar som konsult för det inkontinenshjälpmedelsföretag som är upphandlat av kommunen. 

När föreläsningen bokades gavs önskemål från författarna om vad som skulle tas upp i 

föreläsningen och vilken personalgrupp den skulle rikta sig till. Personalgruppen i fråga 

utgjordes av omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden).

Föreläsningen behandlade vikten av anpassad toalettassistans som första åtgärd hos en patient 

med urininkontinens. Toalettassistans kan vara allt ifrån att påminnelser om att gå till 

toaletten, till att bistå med hjälp till och omvårdnad vid själva toalettbesöket. Vidare handlade 

föreläsningen om vikten av att prova ut rätt hjälpmedel till rätt person och hur detta ska göras. 

Mätningsprotokoll och verktyg för att genomföra utprovningen presenterades (bilaga 1).

Slutligen handlade föreläsningen om hur olika inkontinenshjälpmedel fungerar och hur de 

används på rätt sätt för fungera optimalt samt vilka olika typer det finns att välja mellan och 

vilken sort som fungerar bäst vid olika typer av inkontinens. Omvårdnadspersonalen 

instruerades även om hur de nattetid kan undvika väckningar och störd nattsömn vid byten.

Den andra föreläsningen gavs även den av en legitimerad uroterapeut och

behandlade grundläggande anatomi, orsaker till inkontinens, olika typer av inkontinens, sätt 

att förebygga inkontinens på, grundläggande behandlingar och konsekvenser för personen 

som har inkontinens. Det belystes även övergripande hur en utredning om inkontinens kan gå 

till. Vidare behandlades individuellt anpassad toalettassistans och vikten av att inte använda 

inkontinensskydd istället för anpassad toalettassistans. Föreläsaren riktade även 

uppmärksamheten mot det faktum att olika typer av läkemedel kan påverka inkontinens och 

informerade om hur personal kan anpassa assistansen vid dessa tillfällen. Slutligen beskrevs 

vad omvårdnadspersonal bör vara uppmärksam på för att identifiera andra orsaker bakom en 

inkontinens. 
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Kontext
Det särskilda boende som studien utfördes på hade sex avdelningar med totalt 84 vårdtagare.

Tre avdelningar var demensavdelningar och tre var vanliga avdelningar. Sammanlagt fanns 

det 68 ordinarie anställda på dagtid och tio som arbetade endast natt. Två sjuksköterskor var

ansvariga för vårdtagarna på tre avdelningar vardera. En avdelning på detta boende utgjorde 

interventionsavdelning. Kontrollavdelningen var lokaliserad till ett annat boende i samma 

kommun. Boendet där kontrollavdelningen var belägen ansågs likvärdigt med boendet där 

interventionen tog plats, i det avseendet att boendena var ungefär jämnstora vad beträffar 

antal avdelningar, antal vårdtagare och antal omvårdnadspersonal på varje avdelning. 

Studien genomfördes i en kommun lokaliserad i sydöstra Sverige. I den aktuella kommunen 

hade ledningen i äldreförvaltningen uppmärksammat att kostnaderna för 

inkontinenshjälpmedel hade ökat markant på grund av tätare beställningar av hjälpmedel av 

större storlekar och med högre absorptionsförmåga. Detta föranledde ett förbättringsarbete 

som skulle innebära att varje enskild vårdtagare som hade plats på särskilt boende i 

kommunen skulle få individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel. Den individuella 

utprovningen skulle ske genom ett mätintrument (bilaga 1). I den aktuella kommunen fanns 

för övrigt inga fastställda vårdprogram eller rutiner för genomförande eller uppföljning av 

urininkontinens och majoriteten sjuksköterskor i verksamheten saknade förskrivningsrätt för 

inkontinenshjälpmedel. Verksamhetschef för äldreförvaltningen informerades om studien och 

gav tillstånd för studiens genomförande (bilaga 2).

Urval
Två avdelningar, av totalt elva, vid två separata särskilda boenden i samma kommun ingick i

studien. Studiens urvalskriterier inkluderade särskilt boendes omvårdnadspersonal och 

vårdtagare på särkskilt boende som använde inkontinenshjälpmedel. Exkluderades gjordes 

avdelningar som var demensavdelningar och avdelningar lokaliserade på samma boende.

Även avdelningar där den patientansvariga sjuksköterskan hade förskrivningsrätt för 

inkontinenshjälpmedel eller vidareutbildning inom inkontinens exkluderades. Detta eftersom

dessa sjuksköterskor har adekvat utbildning och förskrivningsrätt för att göra en utprovning 

och förskrivning enligt gällande riktlinjer från Socialstyrelsens (2008) föreskrifter om 

användning av medicinsktekninska produkter i häslo- och sjukvården.
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Avdelningarna valdes ut av enhetschef utefter de kriterier som fanns och avdelningarna 

randomiserades genom lottning till kontroll- respektive interventionsavdelning. Samtlig 

omvårdnadspersonal som mötte inklusionskriterierna på dessa två avdelningar deltog i 

studien. Inklusionskriterierna för omvårdandspersonal var vikariat som sträckte sig över 

studiens genomförande eller fast anställning på avdelningarna som ingick i studien. De fick 

muntlig och skriftlig information innan ett samtycke för deltagande undertecknades. På 

interventionsavdelningen uppfyllde sex vårdtagare av total tolv urvalskriterierna för studien.

Samtliga fick muntlig och skriftlig information och undertecknade sedan samtycke för att 

delta i studien På kontrollboendet uppfyllde fem vårdtagare av total tolv, urvalskriterierna. 

Samtliga fick muntlig och skriftlig information och undertecknade sedan samtycke för 

deltagande i studien (bilaga 3 & 4). Inklusionskriterierna för vårdtagare var, behov av 

inkontinenshjälpmedel och behov av toalettassistans. Vårdtagare med kvarliggande kateter

exkluderades. Ett urval ur en population specificeras genom inklusions och 

exklusionskriterier (Polit & Beck, 2017). Kriterierna som används spelar roll för hur

tillförlitligt resultatet är. Urvalet som användes kan betecknas som ett strategiskt utval, vilket 

innebär ett lämplighetsurval där de personer som bäst lämpar sig för studiens syfte utgör 

urvalet (ibid).

Bortfall

I interventionsavdelning hade en vårdtagare avlidit mellan den första och den andra mätningen 

och den första mätningen från den vårdtagaren kasserades därför. I kontrollavdelning förlades

mätprotokollet till en vårdtagare inför den andra mätningen varför vårdtagarens första mätning 

kasserades.

Datainsamling
Första (I) mätningen genomfördes före interventionen. Mätningen genomfördes på både 

interventionsavdelning och kontrollavdelningen med hjälp av ett mätprotokoll (bilaga 5).

Mätprotokollen märktes med rumsnummer för att kunna göra en jämförelse efter andra 

mätningen (II). Den första mätningen (I) sträckte sig över sju dygn och variabler som 

noterades var storlek, utföranden och klass av inkontinenshjälpmedel som användes. Vidare 

protokollfördes antal byten av inkontinenshjälpmedel, dag och nattetid. Även frekvensen av 

toalettbesök mättes. Den inledande mätningen utgjorde baseline.
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Därefter genomgick omvårdandspersonalen på interventionsavdelningen de två olika 

utbildningarna, vilka står för interventionen. Efter interventionen påbörjade 

omvårdnadspersonalen på både kontroll- och interventionsavdelningen individuell 

inkontinenshjälpmedelsutprovning enligt standadiserat mätprotokoll (bilaga 1). Den 

individuella utprovningen gjordes på alla vårdtagare på båda avdelningarna oavsett om

vårdtagaren deltog i studien eller inte.

Den procedur som användes för att prova ut inkontinenshjälpmedel bestod av en två dygns 

mätning. Där vägdes alla använda inkontinenshjälpmedel efter byte för att få fram aktuellt 

läckage. Även vårdtagarens höftmått noterades för att kunna prova ut rätt storlek (bilaga 1).

Efter den två dygn långa mätningen tillhörande den individuella utprovningen gjorde 

omvårdnadspersonalen en utvärdering av om vårdtagaren hade rätt hjälpmedel. Dels enligt de 

mätvärden som framkom i protokollet, dels baserat på vårdtagarens eget önskemål, fysisk och 

psykisk förmåga och typ av inkontinens. Om inkontinenshjälpmedlet som vårdtagaren redan 

använde inte var lämpligt utifrån värdena på den individuella utprovningen eller inte 

fungerade i annat avseende så valdes ett nytt ut.

Cirka tre månader efter den individuella utprovningen följdes interventionen och 

utprovningen upp med en efterföljande mätning (II) på de båda avdelningarna. Protokollet 

från baslinemätningen användes (bilaga 5). Utförande, storlek och klass på 

inkontinenshjälpmedel anteckandes. Antalet inkontinenshjälpmedel som användes varje dygn

och antalet toalettbesök protokollfördes. Mätningen pågick under samma tidsrymd som den 

första, det vill säga sju dygn.

Dataanalys
Ett mätprotokoll (bilaga 5) utformades vilket sedan användes vid för- och eftermätningarna. 

Mätprotokollet användes som ett instrument vilket skulle ge en bild av vilka 

inkontinenshjälpmedel som användes och frekvensen av byten per dygn. Protokollet skulle 

även tillhandahålla en översikt över frekvensen av toalettassistans per vårdtagare och dygn.

Det var att stor vikt att det utformade mätprotokollet skulle vara lätt att administrera, 

överskådligt och att det inte krävde mer än någon minut per tillfälle att fylla i. Vid 

utformandet av mätprotokollet togs hänsyn till att det var viktigt att protokollet passade både 

för- och eftermätning och att dessa mätningar enkelt kunde jämföras.
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Analysen bestod av att en jämförelse gjordes dels mellan resultaten av mätningarna före och 

efter intervention och individuell utprovning på interventionsavdelningen och före och efter 

den individuella utprovningen på kontrollavdelningen. Det som jämfördes var vilket 

utförande och vilken klass varje vårdtagare hade på inkontinenshjälpmedelen före och efter. 

Hur många byten omvårdnadspersonalen gjorde hos varje vårdtagare under en veckas tid. 

Dagtid för sig och nattetid för sig, före och efter interventionen. Även hur många toalettbesök 

som omvårdnadspersonalen hjälpte varje vårdtagare med under en veckas tid jämfördes före 

och efter interventionen. Vid jämförelsen framkom om någon förändring hade skett i något av 

momenten. Förändringar som hade skett på interventionsavdelningen jämfördes sedan med 

förändringar som hade skett på kontrollavdelningen.

Klassificering av utförande

Det finns en variation i utförandet av inkontinensskydd. Vid mätningarna uppmärksammades 

tre olika typer av utförande som kom att presenteras i resultatet (bilaga 6). Första utförandet 

kommer att benämnas som “tvådels” (A) inkontinensskydd. Denna sort av hjälpmedel liknar 

en binda som behöver fixeras med en nätbyxa, trosa eller någon annan typ av underbyxa. Den 

andra sorten kommer benämnas som pants (B). Denna sort av inkontinenshjälpmedel liknar 

en underbyxa som dras på och är engångs. Den tredje utförande på inkontinenshjälpmedel

kommer benämnas som tejp (C) Den sistnämnda modellen finns i två utföranden. Dels det 

som liknar ett traditionellt barnskydd som fästs med tejp och dels det som fästs med två 

remmar runt midjan vilka sitter fast i skyddets bakre del och som sedan den främre delen fästs 

upp i med tejp. I tabell 1 presenteras klassificeringen av de olika utföranden på de 

inkontinensskydd som förekom. 

Tabell 1. Klassificering av utförande

Utförande
Tvådels (A) Pants (B) Tejp (C)

Abri-San Tena Pants Abri-Form
Tena Comfort Abri-Form Air Plus

Tena Flex
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Klassificering av absorptionsförmågan och storlek

Hjälpmedlen har klassificerats i fem olika kategorier, klass ett till fem (tabell 2). Klass ett är 

de hjälpmedel med den lägst absorptionsförmåga och klass fem är de hjälpmedel med högst 

absorptionsförmåga. Hjälpmedlen som presenteras är de som förekom vid mätningarna i

studien och inte hela sortimentet från de olika leverantörerna. Storlekarna som förekom i

mätningarna var medium (M), large (L) samt x-large (XL). Den typ av hjälpmedel som 

klassas som tvådelad har universell storlek.

Tabell 2. Klassificering av inkontinenshjälpmedel efter absorptionsförmåga

Absorbtionsförmåga
Klass 1
300-700 ml

Klass 2
700-1000 ml

Klass 3
1000-2000 ml

Klass 4
2000-
3000 ml

Klass 5
3000-4028 ml

Tena Pants 
Normal M, 359 
ml

Tena Comfort 
Super, 804 ml

Tena Comfort 
Maxi, 995 ml

Abri-San 
8,
2451 ml

Abri-San 11, 3379 
ml

Tena Pants Plus 
M, 498 ml

Tena Flex Super 
L, 831 ml

Tena Flex Maxi 
M, 1020 ml

Abri-San 
10,
2798 ml

Abri-Form Air plus 
4 M, 3564ml

Tena Flex Plus 
M, 604 ml

Tena Flex Plus 
XL, 847 ml

Tena Comfort 
Ultima, 1134 ml

Abri-
Form 3 
M, 
2900 ml

Abri-Form Air plus 
4 XL, 4000ml

Tena Flex Plus L, 
681 ml

Tena Flex Maxi L, 
1152 ml

Abri-Form Air plus 
4 L, 4028 ml

Tena Flex Maxi 
XL, 1574 ml
Abri-San 6, 1584 
ml

Etiskt övervägande
Vid forskning finns det fyra grundläggande krav som ska tas under övervägande. De är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Helsingforsdeklarationen, 

2008). Dessa krav togs under beaktande innan studien genomfördes. För att säkerställa ett 

etiskt genomförande av studien tillfrågades Etikkommittén Sydost om ett rådgivande innan 

studien startade (Dnr. 437-2017). För att uppfylla de etiska kraven informerades deltagarna 

skriftligen och muntligen om att allt deltagande är frivilligt.
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De informerades även att de utan anledning och när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien. All information som samlas in är konfidentiell och kan inte härledas till en enskild 

person och att informationen inte kommer föras vidare eller nyttjas i andra syften efter 

studiens slut. Alla deltagande fick skriva på en samtyckesblankett där det framgick att de hade 

mottagit information om studien och ovanstående villkor.
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Resultat
I resultatet presenteras vårdtagarnas inkontinenshjälpmedel före och efter intervention och 

individuell utprovning (tabell 3 & 4). I resultatet ingår även antal byten av 

inkontinenshjälpmedel hos varje vårdtagare under en veckas tid (tabell 5 & 6) samt antal 

toalettbesök (tabell 7 & 8). Resultatet presenteras för både interventionsavdelningen och 

kontrollavdelning före respektive efter interventionen.

Utförande, klass och storlek
Nedan presenteras de olika inkontinenshjälpmedlens utförande, klass och storlek före och 

efter en individuell utprovning.

Tabell 3. För- och eftermätning av inkontinenshjälpmedlens utförande, klass och storlek

Interventionsavdelning
Vårdtagare 1 Vårdtagare 2 Vårdtagare 3 Vårdtagare 4 Vårdtagare 5

Dag I II I II I II I II I II
Utförande
Klass
Storlek

B
1
M

B
1
M

A
2

C
1
M

C
3
XL

C
1
L

A
5

C
3
L

C
2
XL

C
1
L

Natt Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter
Utförande
Klass
Storlek

C
5

C
3
M

C
5
L

C
1
M

C
5
L

C
3
L

A
5

C
3
L

C
2
XL

C
1
L

Tabell 4. För- och eftermätning av inkontinenshjälpmedlens utförande, klass och storlek

Kontrollavdelning
Vårdtagare 1 Vårdtagare 2 Vårdtagare 3 Vårdtagare 4

Dag I II I II I II I II
Utförande
Klass
Storlek

A
4

A
3

C
3
XL

C
3
XL

A
3

A
4

A
4

A
4

Natt Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter
Utförande
Klass
Storlek

A
3

A
4

C
5
XL

C
5
XL

A
3

A
5

C
2
L

A
3
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I utförandet av inkontinenshjälpmedel på interventionsavdelningen så förändrades totalt två 

(n=5) vårdtagares inkontinenshjälpmedel dagtid och en vårdtagares hjälpmedel nattetid. Vid

kontrollavdelningen fick ingen (nr=4) vårdtagare någon förändring i inkontinenshjälpmedlets 

utförande under dagtid. En vårdtagare fick ett annat utförande på inkontinenshjälpmedlet 

nattetid.

På interventionsavdelningen förändrades fyra vårdtagares klass, det vill säga, skyddets 

absorptionsförmåga, under dagtid varav samtliga vårdtagare fick inkontinenshjälpmedel med 

en lägre klass (tabell 2). Nattetid fick samtliga vårdtagare på interventionsavdelningen

inkontinenshjälpmedel med en lägre klass. På kontrollavdelningen gjordes en förändring

avseende klass för två vårdtagare under dagtid. En fick en högre klass och en lägre. Under 

natten gjordes en förändring på kontrollavdelningen för tre vårdtagare vilka samtliga fick en 

högre klass.

På interventionsavdelningen hade en förändring skett där inkontinenshjälpmedel med lägre 

absorptionsförmåga används efter intervention och individuell utprovning. På 

kontrollavdelningen syns en tvärtomeffekt där vårdtagare fick inkontinensskydd med högre 

absorptionsförmåga.

Antal byten av inkontinensskydd
Tabell 5. För- och eftermätning av antal byten dag- och nattetid under en vecka

Interventionsavdelning
Vårdtagare 1 Vårdtagare 2 Vårdtagare 3 Vårdtagare 4 Vårdtagare 5

I II I II I II I II I II
Dag 17 20 15 16 14 21 20 22 16 22
Natt 11 5 12 5 14 6 13 7 11 6

Tabell 6. För och eftermätning av antal byten dag- och nattetid under en vecka

Kontrollavdelning
Vårdtagare 1 Vårdtagare 2 Vårdtagare 3 Vårdtagare 4
I II I II I II I II

Dag 30 20 21 16 23 18 28 19
Natt 8 6 8 12 10 10 7 9
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På interventionsavdelningen kunde en ökning av antal byten på inkontinenshjälpmedel under 

dagtid ses. Ökningen har en variation mellan ett och sju byten totalt under en veckas tid och 

ökningen fanns hos samtliga (nr= 5) vårdtagare efter (II) intervention och individuell 

utprovning jämtemot tidigare mätning (I). På natten noterades en halvering av antalet byten 

hos samtliga vårdtagare.

På kontrollavdelningen har det under dagtid skett en sänkning av antalet byten efter (II) den 

individuella utprovningen jämfört med den första mätningen (I). Sänkningen varierar mellan 

fem till tio antal byten färre under en veckas tid och rapporteras hos samtliga vårdtagare.

Nattetid hade en vårdtagare fått färre antal byten, två vårdtagare hade fått fler byten och en 

vårdtagare hade samma antal byten efter (II) den individuella utprovningen jämfört med den 

första mätningen (I).

Mellan interventions- och kontrollavdelningen är antalet byten under dagtid i snitt på samma 

frekvens efter (II) den individuella utprovningen. Detta efter att interventionsavdelningen 

hade ökat sina antal byten och kontrolladelningen minskat sina. Under natten hade

interventionsavdelningen i snitt lägre i frekvens av byten i mätningen efter (II) än vad 

kontrollavdelningen gjorde.

Sammanfattniningsvis visade resultatet att interventionsavdelningen hade en lägre klass på de 

inkontienshjälpmedel som prövades ut i jämförelse mot kontrollavdelningen. Resultatet 

visade även att att interventionsavdelningen under dagtid gjorde i snitt samma antal byten av 

inkontinenshjälpmedel som kontrollavdelningen, trots att hjälpmedelen hade lägre 

absorptionsförmåga. Till sist visade resultatet den största skillnanden under natten, där 

interventionsavdelningen med lägre klasser på absortionsförmåga gjorde färre antal byten.
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Toalettassistans
Tabell 7. Antal toalettbesök dag- och nattetid

Interventionsavdelningen
Vårdtagare 1 Vårdtagare Vårdtagare 3 Vårdtagare 4 Vårdtagare 5
Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt Dag Natt

Mätning I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Dygn 1 4 3 - - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
Dygn 2 4 3 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
Dygn 3 4 3 - - 1 - - - 2 1 - - - - - - - - - -
Dygn 4 4 3 - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - -
Dygn 5 5 - - 1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
Dygn 6 4 3 - - - - - - - 1 - - - 2 - - - - - -
Dygn 7 3 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - - - -
*Toabesök Mätning. I= mätningen före intervention och utprovning II= mätningen efter
intervention och utprovning.

Tabell 8. Antal toalettbesök dag- och nattetid

Kontrollavdelningen
Vårdtagare 1 Vårdtagare 2 Vårdtagare 3 Vårdtagare 4
Dag Natt Dag Natt Före Efter Dag Natt

Mätning I II I II I II I II I II I II I II I II
Dygn 1 4 3 3 - 1 - - - 4 3 2 - 3 3 - -
Dygn 2 5 3 3 - - - - - 3 3 2 - 4 3 - -
Dygn 3 4 2 2 - 1 2 - - 4 3 - - 3 3 - -
Dygn 4 4 1 - - - - - - 3 3 - - 3 3 - -
Dygn 5 4 3 2 - 1 - - - 3 2 - - 3 3 - -
Dygn 6 6 2 1 - - - - - 3 2 - - 4 3 - -
Dygn 7 3 1 2 - 1 2 - - 3 2 - - 3 3 - -
**Toabesök Mätning. I= mätningen före intervention och utprovning II= mätningen efter
intervention och utprovning.

Frekvensen av toalettbesök på interventionsavdelningen visade en förändring för tre 

vårdtagare under dagtid. Två vårdtagare fick lägre frekvens av toalettassistans efter 

interventionen och den individuella inkontinensutprovningen. En vårdtagare fick en ökning 

till ett tillfälle med toalettassistans per dag. Under natten kunde ingen skillnad utläsas på 

interventionsavdelningen.
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På kontrollavdelningen under dagtid kunde förändring i form av en sänkning av antal tillfällen 

med toalettassistans ses för tre vårdtgare. Under natten kunde en förändring ses för en

vårdtagare. Förändringen bestod av att antalet tillfällen med toalettassistans under natten 

sänktes från två till tre tillfällen per natt innan (I) den individuella utprovningen, till noll 

tillfällen efter (II) den individuella utprovningen.

Sammanlagt visade resultatet en sänkning av antalet tillfällen med toalettassistans på både 

kontroll- och interventionsavdelningen under dagtid. Detta hände för alla vårdtagare där det 

skett en förändring utom för en vårdtagare på interventionsavdelningen där en ökad frekvens 

kunde ses.

Interventionsavdelningen hade jämfört med kontrollavdelningen en i snitt lägre frekvens med 

antal tillfällen med toalettassistans under dagtid både före (I) och efter (II) interventionen och 

den individuella utprovningen. Resultatet visade att kontrollavdelningens vårdtagare hade fler 

antal tillfällen med toalettassistans och i snitt inkontinenshjälpmedel med högre 

absorptionsförmåga jämfört med interventionsavdelningen.

Diskussion

Resultatdiskussion
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om en intervention bestående av utbildning 

till omvårdnadspersonal, tillsammans med individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel 

för vårdtagare på särskilt boende, resulterade i en förändring i antal av och storlek på 

inkontinenshjälpmedel samt förändrad frekvens av toalettbesök för vårdtagare. Resultatet som 

är baserat på interventionen indikerar ett tänkbart samband mellan utbildning och en 

förändring i hur omvårdnadspersonal arbetar med inkontinenshjälpmedel. Detta stödjs i en 

studie av Park, De Gagne, So och Palmer (2015), som menar att om omvårdnadspersonal får 

grundläggande utbildning så förbättras omvårdnaden vid inkontinens.

Resultatet visade att hos de vårdtagare som ingick i interventionsgruppen skedde en 

förändring av de inkontinensskydd som användes. Både klass, storlek och utförande ändrades. 

Medan på kontrollavdelningen hade det skett främst förändring i valet av klass, vilken hade 

överlag blivit högre. Detta kan bero på att omvådnadspersonalen vid kontrollavdelningen 

saknade den nödvändiga kunskapen som interventionsavdelningen fick via interventionen. 
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Wagg, Newman, Leichsenring och van Houten (2014) menar att det krävs både kompetens 

och kunskap inom området urininkontinens, tillsammans med omvårdnadspersonalens 

intresse för att ett positivt resultat ska kunna uppnås (ibid).

Det är verksamhetschefens eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar inom 

kommunal sjukvård att se till att anställd omvårdnadspersonal har rätt kompetens inom 

inkontinens området eller erbjuda omvårdnadspersonalen utbildning inom området. 

De ansvarar även för att författningar, riktlinjer, föreskrifter samt lokala rutiner är kända av 

omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsens föreskrifter om använding av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvård, 2008). Resultatet kan alltså tolkas som att 

omvårdnadspersonalen skulle kunna behöva mer utbildning och tydligare riktlinjer innan de 

utför en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. Park et al., (2015) menar att det 

behövs mer och bättre kunskap och kompetens inom urininkontiens för att en förändring ska 

kunna ske.

Samtliga vårdtagare på interventionsavdelningen fick minskat antal byten av 

inkontinenshjälpmedel nattetid, medan vårdtagarna på kontrollavdelningen fick ökade antal 

byten nattetid. Detta kan bero på att omvårdnadspersonalen på kontrollavdelningen inte hade

kunskap om att vårdtagare med inkontinenshjälpmedel inte bör väckas under natten för byten 

av inkontinensskydd, för att erhålla sammanhängande sömn. Information om vikten av 

sammanhållen sömn och strategier för att undvika byten under efternatten var något

omvårdnadspersonalen på interventionsavdelningen fick under utbildningen. Med ett rätt 

utprovat inkontinenshjälpmedel kan byten under natten undvikas. Resultat visade att 

interventionsavdelningens omvårdnadspersonal minskade absorptionsförmågan på en 

övervägande del av de hjälpmedel som valdes ut till vårdtagarna efter utprovningen. 

Tillsammans med att kontrollavdelningens omvårdnadspersonal valde hjäpmedel med högre 

absorptionsförmåga till vårdtagarna så blir skillnaden än mer tydlig i att utbildningen har gett 

förändring. Då kan ett resonemang föras om huruvida vårdtagarna hade sådan skillnad i 

urinproduktion på nätterna mellan de olika avdelningarna, eller om skillnaden står för en rutin 

eller okunskap. Hellström, Zubotikin, Ekelund, Larsson och Milsom (1994) har genomfört en 

studie som inkluderade 41 deltagare på särskild boede som syftade till att undersöka 

annvändning av inkontinenshjälpmedel. Resultatet visade att endast nio deltagare på det 

särskilda boendet hade individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel anpassade efter läckages 

storlek. Majoriteten av resterande deltagare hade för stora inkontinenshjälpmedel. Detta 

21



ansågs främst bero på att inga individuella utprovningar genomfördes av den förskrivande 

sjuksköterskan. Omvårdnadspersonalen på det särskilda boendet hade ansvar för att beställa 

inkontinenshjälpmedel (ibid).

Mätningen för att genomföra toalettassistans visade inga konklusiva förändringar varken för

interventionsavdelningens eller kontrollavdelningens vårdtagare. Utbildningen för 

omvårdnadspersonal tog upp vikten av att erbjuda vårdtagare med inkontinensskydd 

toalettassistans, men det utvecklades inte vidare hur toalettassistans bör anpassas och gavs 

inga verktyg till hur omvårdnadspersonalen skulle kunna individualisera varje vårdtagares

behov av toalettassistans när vårdtagaren själv inte kan påkalla uppmärksamhet. Detta område 

kan anses fortfarande vara en kunskapslucka. En studie av Resnick et al., (2006) beskriver

resultat som tyder på att omvårdandspersonal inte ger toalettassistans på grund av tidsbrist 

och en annan prioriteringsordning.

Det skulle kunna vara så att omvårdnadspersonalen saknar tid och förutsättningar för att 

kunna ge alla vårdtagare mer toalettassistans. Det varierande resultatet skulle även kunna bero 

på att omvårdnadspersonalen har glömt skriva i mätprotokollet vid de tillfällen de haft 

vårdtagaren på toaletten. En annan variant där det är färre tillfällen toalettassistans före än 

efter kan vara en försämring i vårdtagaren fysiska tillstånd, medan vid de tillfällen där det 

ökat så kan omvårdnadspersonalen möjligtvis tagit tillvara den information om 

toalettassistans som gavs vid utbildningstillfället och upplevt att det skulle gå att applicera till 

just den vårdtagaren. På kontrollavdelningen låg antalet tillfällen med toalettassistans på 

dagtid, högre än på interventionsavdelningen i den första mätningen. Skillnaden var 

signifikant. I den andra mätningen hade dock antalet tillfällen sjunkit till att ligga relativt nära 

interventionsavdelningen. En anledning till detta skulle kunna vara att kontrollavdelningen

provade ut hjälpmedel med högre absorptionsförmåga till flera av sina vårdtagare. Det kan då 

diskuteras om kontrollavdelningen använde hjälpmedel med högre absorption som ersättning 

för toalettassistans. Dingwall och McLafferty (2006) menar att inkontinenshjälpmedel kan bli 

en ersättning för andra årgärder och utredningar. Om så är fallet tyder det på okunskap om 

arbete med inkontinens och studiens resultat blir ett viktigt steg i att påvisa att utbildning kan 

göra en positiv förändring i arbetet med inkontinens på särskilt boende. I en studie undersökte 

Hall, Noyce och Cantrill (2008) om det finns några skillnader i sjuksköterskornas 

förskrivningsmönster när det gäller läkemedelsförskrivning.

22



Resultatet visade att sjuksköterskor som genomgick utbildning i förskrivningsrätt arbetade 

utifrån kunskapen dem erhållit under utbildningen mednas sjuksköterskor som inte hade 

någon utbildning inom förskrivningsrätt föreskrev de produkter dom de var vana vid (ibid). 

Författarna till studien ställer sig frågande om det även kan vara så vid förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel. Då omvårdnadspersonalen på kontrollavdelningen inte fick någon 

utbildning inom ämnet, kan det vara så att de arbetade efter vana och att detta visade sig i 

form att vårdtagare i vissa fall fick större inkontinensskydd än det de hade innan den 

individuella utprovningen? En annan aspekt som kan vara intressant att diskutera är vad 

resultatet skulle kunnat visa om de patientansvariga sjuksköterskorna för avdelningar som 

ingick i studien hade förskrivningsrätt för. I en studie av Sackley et al. (2008) uttalade de 

medverkande sjuksköterskorna i studie att efter dem genomgått utbildning i inkontinensvård 

att de känner sig betydligt säkrare runt både förståelse för urininkontinensen samt 

förskrivningen av inkontinens hjälpmedel (ibid). Även Byles et al. (2004) menar att vidare 

utbildning inom inkontinensvård för sjuksköterskor medför att sjuksköterskor känner sig 

tryggare i att vårda personer med inkontinensbesvär men även att sjuksköterskor blir mer 

medvetna om problemet vilket resulterar i passande behandling och inkontinenshjälpmedel 

förskrivs av sjuksköterskan (ibid). Det kan antas att den föreliggande studie hade kunnat 

resultera i ännu mer positiv riktning om sjuksköterskor som inkluderades i studien hade haft 

vidareutbildning inom inkontinensvård eller förskrivningsrätt. Detta styrks i en studie som 

visar på att sjuksköterskor utan utbildning inom inkontinensvård uppger att de väljer 

inkontinenshjälpmedel baserat på sina erfarenheter inom området (Dingwall & Mclafferty,

2006). Med anledning av detta poängterar de vikten av utbildning för att kunna arbeta med 

inkontinens framgångsrikt (ibid).

Kliniska implikationer

Eftersom befolkningen ökar allt mer (SBU, 2013), kommer förmodligen även personer med 

urininkontinens att öka. En viktig aspekt att ha i tanken är att urininkontinens kan förebyggas 

samt i vissa fall botas även hos den äldre personen. Med anledning av detta är det av stor vikt 

att se över riktlinjer för inkontinenshjälpmedelsförskrivning i verksamheter som arbetar med 

äldre. Detta framkommer även i SBU, (2013):s rapport, som beskriver vikten av att ha tydliga 

riktlinjer och rutiner för utredning och behandling av urininkontinens hos äldre och sköra 

äldre.
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Enligt resultat från den föreliggande studien finns det förbättringsbehov både beträffande 

implementering av riktlinjer, samt fortbildning till omvårdnadspersonalen på särskilt boende

vad gäller inkontinensvård. Detta bör vara en prioriterad fråga i verksamheter då 

samhällskostnader för inkontinenshjälpmedel utgör flera miljarder kronor per år och det 

individuella lidandet hos personer med inkontinens är betydande. En annan aspekt vad det 

gäller att personer inte blir erbjudna den individuella inkontinens utprovningen kan anses vara 

att personer med inkontinens problematiken väljer själva att avstå att få hjälp med sina 

problem av olika anledningar. En vanlig anledning till att personer avstår utredningar eller 

behandlingar inom inkontinens anser Hannestad, Rortveit och Hunskaar (2002) vara skam.

Det kan visa sig i form av depression eller ångest (ibid). Kunskapen som studien har gett 

anses kunna nyttjas i liknande verksamheter. Resultatet kan användas för att indikera att 

utbildning om inkontinens till omvårdnadspersonal före utprovning av inkontinenshjälpmedel 

ger ett förbättrat reslutat, jämfört med ingen utbildningsinsats.

Metoddiskussion
Att studiens tillvägagångssätt, kriterier och metod är tydligt redovisat ökar möjligheten för att 

studien ska gå att genomföra igen med liknande resultatet. Studiens reliabilitet kan antas öka 

genom detta. Polit och Beck (2017) menar att för att reliabiliteten ska anses vara hög ska 

resultatet kunna antas bli densamma i en större interventionsgrupp, vilket resultatet i denna

studie förmodas bli. Metoden som har använts anses vara den lämpligaste för att uppfylla 

syftet. En annan metod hade kunnat vara att ersätta mätningar med intervjuer från 

omvårdnadspersonalen om hur de upplevde arbetet med inkontinensvård före och efter att de 

fick interventionen med utbildning. Svagheten med den hade varit att då hade inget mätbart 

resultat för vårdtagarna kunnat framhävas och inget objektivt resultat skulle kunna påvisas.

Storleken på studiepopulationen var liten, vilket kan vara en svaghet vad gäller studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Men då studien kan räknas som en pilotstudie enligt fas 2 i 

PDSA-modellen så är ett mindre urval acceptabelt, så länge det är så stort som möjligt och 

samtliga omvårdnadspersonal och vårdtagare som mötte urvalskriterierna deltog, vilket gör att 

urvalet ändå kan anses relevant (Deming & Batalden, 1993; Polit & Beck, 2017). 

Att studiens urval är litet bör alltså inte påverka hur reslutatet skulle kunna generaliseras inom 

liknande verksamheter.
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Att studien var en del i ett pågående förbättringsarbete som syftande till att prova ut 

individuella inkontinenshjälpmedel kan upplevas vara en styrka. Anledningen är att det är

rimligt att anta att all omvårdnadspersonal är mer insatta i processen och mer inställda på att 

utföra förändringen än om studien hade utförts utanför sammanhanget och resultatet hade 

kunnat variera om en studie under sådana förutsättningar gjordes. Detta kan enligt Polit och

Beck (2017) göra att studiens validitet kan ifrågasättas. Ett antagande kan vara att det inte är 

studiens intervention som har gjort skillnaden utan att skillnaden ligger inom ramen för det 

pågående förbättringsarbetet. Det som talar emot att det skulle förhålla sig så är att det finns 

en påvisbar skillnad mellan interventions- och kontrollavdelningens resultat.

Ett argument för styrkan i studien kan anses vara att all omvårdnadspersonal som uppfyllde 

kriterierna deltog i studien. Detta gör att all omvådnadspersonal utgår ifrån samma 

information och arbetssätt. 

Av etiska skäl fick även kontrollavdelningen information om studiens upplägg, vilket kan ha 

påverkat resultatet genom att omvårdnadspersonalen på kontrollavdelningen kunde förändra 

arbetssättet och börja reflektera på hur de förhåller sig till arbetet med inkontinens. Metoden 

skulle kunna förbättrats genom att kontroll- och interventionsavdelningen lokaliserades till

olika kommuner för att förhindra spridning av interventionen. Argument kan vara att 

omvårdnadspersonalen mellan de olika avdelningarna skulle kunnat känna varandra och på så 

vis spridit innehållet i interventionen. Dock tyder skillnaden i resultatet mellan avdelningarna 

på att kontrollavdelningen inte tagit del av innehållet i interventionen.

Omvårdnadspersonalen i studien både på kontrollavdelningen och på 

interventionsavdelningen känner till studiens författare. Enligt Polit och Beck (2017) kan 

detta representera bias i studien. Bias är något som behöver tas i beaktande när studien 

planeras. När studien planerades togs det faktum att personalen känner till författarna i 

beaktande. För att undvika bias så informerades alla deltagare om att deras deltagande var 

frivilligt, även omvårdnadspersonalen, trots att de sistnämndas medverkan kunde säkerställts 

genom att studien föll inom ramen för ett beslutat förbättringsarbete. Den påverkan som kan 

ha uppnåtts genom det etiska övervägandet att all omvårdnadspersonal fick förfrågan om 

frivilligt deltagande skulle kunna vara att deltagarna var intresserade av interventionen som 

genomfördes och därmed gick in i interventionen med en positiv attityd. Detta innebär att om 

studien appliceras med förutsättning att omvårdnadspersonalen ska delta i liknande 

interventioner utan valmöjlighet så finns det möjlighet att resultatet kan variera. Polit och 
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Beck (2017) menar att resultatet kan bli effektivare än det har förutsättningar för om det 

kombineras med yttre variabler som till exempel en entusiastisk projektledare. Samma 

“behandling” kan inte göras om och därför varierar resultaten (ibid). En sådan sak kan göra att 

validiteten i studien kan ifrågasättas.

Slutsats och vidare forskning 
Utifrån resultatet så finns det sannolika skäl att anta att för att utföra ett framgångsrikt 

förbättringsarbete krävs det att medarbetarna har förutsättningar i form av tid, kompetens eller 

stöd för att kunna igenkänna och prioritera svårigheter samt kunna vidta relevanta åtgärder. 

Ledningen behöver vara delaktig i förbättringsarbetet som genomförs i verksamheten genom 

till exempel att tillgodose behovet av kompetensutvecklingen samt avsätta resurser. 

Dock hade en framtida intervjustudie varit intressant ur perspektivet att synliggöra vilka 

attityder och upplevelser omvårdnadspersonalen har om arbetet med inkontinens, före och 

efter en intervention med utbildning och undersöka om det korrelerar med resultatet från den 

här studien. Dessutom hade det varit intressant att ställa det emot hur kontrollavdelningen

upplevde förbättringsarbetet som inte fick den utbildningen innan de startade som 

interventionsavdelningen fick. SBU (2013), framhåller att det saknas forskning om 

inkontinens hos äldre och sköra äldre med urininkontinens, men att det finns stora mängder 

beprövad kunskap hos vårdpersonal som det behöver sättas ord på (ibid). Av den anledningen 

hade vidare studier för att ta fram den kunskapen och göra en explicit, varit både av värde och 

behövliga för att öka det vetenskapliga kunskapsunderlaget. Som vidare forskning hade en 

studie om utbildning i syfte att förbättra arbetet med toalettassistans varit intressant och

välbehövligt då toalettassistans ska erbjudas i första hand för att minska användandet av 

inkontinenshjälpmedel och reducera inkontinenshjälpmedel till stöd istället för ersättning för 

toalettassistans och behandling för inkontinens.

Självständighet 
I förarbetet med att utforma information, samtycken och mätprotokoll som finns som bilagor 

samt att ge information till deltagare har Li och Sabina tillsammans gjort arbetet.

Sabina har i huvudsak varit ansvarig för att söka fram referenser till bakgrunden och har 

utformat större delen av avsnittet, Li har skrivit ett par mindre stycken. I metoddelen har Li 

26



haft huvudansvaret för att leta upp referenser och formulera avsnittet, med hjälp av Sabina. I 

resultatet, har Li utformat grunden till tabellerna och i metoddiskussionen och 

resultatdiskussionen har Sabina och Li tillsammans sammanställt, formulerat och analyserat, 

Li har haft främsta ansvaret för metoddiskussionen och Sabina för resultatdiskussionen. 

Referenslistan har Sabina gjort en större del av och korrigerat enligt gällande riktlinjer.
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Bilaga 2 

Blekinge Tekniska Högskola
Institution för hälsa

Information om genomförande av interventionsstudie inom ramen för magisteruppsats 

”Eventuell förändring i inkontinensskyddsanvändningen vid intervention bestående av utbildning och information ”

Till verksamhetschef/områdeschef:……………………………………………………………..

Bakgrund och syfte
Urininkontinens kan minska livskvaliteten betydligt både hos den drabbade och hos anhöriga. Såväl klinisk erfarenhet som 
vetenskapliga studier talar for detta. Personer med inkontinens ska, oavsett ålder, utredas och behandlas eftersom de flesta 
har goda möjligheter att förbättras. En förutsättning for behandling är en utredning av bakomliggande orsaker som ofta är 
multifaktoriella hos de sköra äldre.

För många kan ett väl fungerande hjälpmedel innebära en ökad livskvalitet och oberoende. Även om läckagen är desamma 
kan rätt använda inkontinenshjälpmedel minska inkontinensens negativa påverkan på det dagliga livet. Att förskriva rätt 
inkontinensskydd ar viktigt. Alla vill inte vara med om utredningar och behandlingar, men med ett fungerande skydd kan 
många upprätthålla bilden av sig själv som en kontinent person. För att uppnå den bästa komforten och tryggheten för den 
drabbade är det
viktigt att förskrivningen är individuell med hänsyn tagen till läckagets storlek och frekvens samt patientens rörlighet, aktivitet 
och kön. All förskrivning måste föregås av en noggrann utprovning av storlek och modell.

De ansvariga för studien har genom klinisk erfarenhet fått uppfattning att ett stort antal personer med inkontinensbesvär inte 
får individuellt utprövade inkontinensskydd och med anledning till detta vill vi genomföra studien.

Syftet är att undersöka om interventionen i form av utbildning och information har någon effekt på personalens kunskap och 
därmed direkt effekt på användningen av inkontinensskydd och i sjuksköterskans fall förskrivningen av inkontinensskydd. 
Matrialet kommer presenteras i form av en magisteruppsats.
Etiskt rådgivande har sökts vid Etikkommittén Sydost.
Genomförande av studien
För interventionen tillfrågas sjuksköterskor i organisationen om att delta i studien, två frivilliga sjuksköterskor utan 
förskrivningsrätt inom inkontinensskydd väljs sedan ut av enhetschefen. Sjuksköterskorna ska vara patientansvariga på en 
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avdelning på särskilt boende. De får inte tillhöra samma särskilda boende.  Den ena sjuksköterska erhåller utbildning samt 
information genom två föreläsningar i inkontinens av uroterapeut, en om inkontinensskydd av föreläsare från Tena som är 
kommunens upphandlade inkontinensskyddsföretag samt en handledning i dokumentation av studiens författare. Den andra 
utvalda sjuksköterskan kommer att bli kontroll i studien och kommer endast att prova ut inkontinensskydd på egen hand i 
samarbete med personalen och kommer inte erhålla någon utbildning eller information angående inkontinensskydd. 
Patienternas individuella utprövning är ett arbete som är beslutat sedan tidigare att genomföras oberoende av studien. 
Studiens syfte är endast att mäta resultatet och jämföra om utbildning har påverkan på inkontinensskyddsanvändningen, 
förskrivningen och dokumentationen. Studien baseras självklart på frivillighet och informerat samtycke. Således kan 
personer som valt att delta när som och utan att behöva ange något skäl avbryta sitt deltagande.

Ansvariga för studien 
Om Du har några frågor eller önskar ytterligare information om projektet, kontakta gärna någon av de ansvariga för studien.

Sabina Subasic Handledare Li Karlsson
Leg. Sjuksköterska Boel Sandström Le. Sjuksköterska
Institution för hälsa (TIHA) Institutionen för hälsa (TIHA) Institution för hälsa (TIHA)
Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola (TIHA)
371 41Karlskrona 371 41 Karlskrona 371 41 Karlskrona
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Bilaga 3

INFORMATION OM INTERVENTIONSSTUDIE

Under våren och hösten 2017 kommer ett förbättringsarbete att genomföras på de särskilda boendena i Ronneby kommun. I 
samband med detta kommer nedanstående personer att genomföra en studie för att följa upp resultatet i arbetet. 
Förbättringsarbetet är för inkontinensskyddsanvändningen och syftar till en förbättrad livskvalitet för Dig som använder 
inkontinensskydd. 
Vi som står bakom studien önskar därför samtycke till att personalen får samla in de mätvärden vi behöver för att utvärdera 
förbättringsarbetet.

Detta innebär konkret att under 1 veckas tid under våren och 1 veckas tid under hösten så kommer personalen på Din 
avdelning att samla in hur många inkontinenshjälpmedel Du använder och hur många gånger Du får hjälp med ett 
toalettbesök.
Detta sker genom ett papper som personalen sätter ett kryss på vid varje givet tillfälle.

Alla uppgifter är avidentifierade och inga namn eller personuppgifter kommer användas eller samlas in. Vi som utför studien 
kommer alltså inte veta att det är hos Dig uppgifterna samlats in.
Din identitet kommer inte att avslöjas, allt material kommer att kodas och avidentifieras och alla dokument kommer att 
förvaras i ett låst skåp som endast författarna till studien, vår handledare och examinator har tillgång till. Efter studiens slut 
kommer allt material och alla uppgifter som samlats in att förstöras.

Studien kommer att samanställas och visa insamlad data i siffror och i grupp. Det innebär att inga individers uppgifter 
kommer att urskiljas, utan ett sammanlagt resultat från avdelningen.

Ditt deltagande är frivilligt och Du har rätt att när som helst under studiens gång och utan anledning att avbryta Ditt 
deltagande. Om Du väljer att avböja eller avbryta Ditt deltagande kommer detta inte på något vis påverka Din fortsatta vård 
och omsorg.
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För frågor kontakta gärna författarna på nedan stående uppgifter

Sabina Subasic Handledare Li Karlsson
Leg. Sjuksköterska Boel Sandström Le. Sjuksköterska
Institution för hälsa (TIHA) Institutionen för hälsa (TIHA) Institution för hälsa (TIHA)
Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola (TIHA)
371 41Karlskrona 371 41 Karlskrona 371 41 Karlskrona
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Bilaga 4

SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIE

Med detta dokument lämnar Du ett samtycke till att tidigare angivna uppgifter samlas in. Din identitet kommer inte att 
avslöjas, allt material kommer att kodas och avidentifieras och alla dokument kommer att förvaras i ett låst skåp som endast 
författarna till studien, vår handledare och examinator har tillgång till. Efter studiens slut kommer allt material och alla 
uppgifter som samlats in att förstöras.

Härmed ger Jag Mitt godkännande till att tidigare uppgifter samlas in under studiens gång och används som underlag för 
studien.
Jag är medveten om att Mitt godkännande är baserat på frivillighet. Jag är informerad om att Jag när som helst och utan 
anledning kan dra Mig ur studien utan att det påverkar Mig eller Min fortsatta vård och omsorg.

………………………. ……………………….
Ort Datum

…………………………….

Underskrift 

……………………………..

Namnförtydligande

Sabina Subasic Handledare Li Karlsson
Leg. Sjuksköterska Boel Sandström Le. Sjuksköterska
Institution för hälsa (TIHA) Institutionen för hälsa (TIHA) Institution för hälsa (TIHA)
Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola Blekinge Tekniska Högskola (TIHA)
371 41Karlskrona 371 41 Karlskrona 371 41 Karlskrona
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Bilaga 5

Rumsnummer:

BOENDE X
DAG DAGTID DAGTID NATT NATT TOA

DAG

TOA

NATT

Läckage 

vid byte

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Måndag
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Bilaga 6
Bild på olika sorter 

Två dels (A)

Pants (B)

Tejp (C)
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