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Oberoende

Beroende

Kontinens Kontinens 

Social

M. Lauritzen, 2008



MMÅÅLL med behandling med behandling 

nn Bot av urininkontinens / Bot av urininkontinens / ÖÖAB / AB / 
ttöömningsproblemmningsproblem

nn UpprUppräätthtthåållen llen –– ååterupprteruppräättad ttad ––
sjsjäälvklvkäänsla, lindra symtom och nsla, lindra symtom och 
bevara funktioner bevara funktioner 

SSäällan bota, ofta lindra, llan bota, ofta lindra, 
alltid tralltid trööstasta

M. Lauritzen, 2008



UrinmUrinmäätningslistatningslista !!







UroterapiUroterapi
Skapa förståelse och tolerans

för den egna kroppen Rådgivning: vätskeintag, diet, 
kissvanor…

Bäckenbottenträning Blåsträning

Kateterbehandling

Elektrisk stimulering

Hjälpmedel

Funktionsträning, ev hos sjukgymnast,

Tarmfunktion

Bio-feedback



”Toan alltid i dina tankar”



AllmAllmäänna rnna råådd

nn Drick lagom!Drick lagom!

•• ””FFöör mycket och fr mycket och föör lite skr lite skäämmer allt!mmer allt!””

•• Registrera hur du reagerar pRegistrera hur du reagerar påå kaffe, kaffe, 
ththéé, alkohol, kolsyrade drycker och , alkohol, kolsyrade drycker och 
starka kryddorstarka kryddor



RRååd vid trd vid träängningarngningar

nn Sitt ned! Trycket mot underlivet Sitt ned! Trycket mot underlivet 
lugnar bllugnar blååsansan

nn NNåågra smgra småå knip kan lugna blknip kan lugna blååsan via san via 
nervbanor nervbanor 

nn Andas! Slappna av och andas Andas! Slappna av och andas 
rytmisktrytmiskt

nn GGåå upp pupp påå ttåå!!





BBääckenbottentrckenbottenträäningning

nn Kvinnor och Kvinnor och 
mmään n –– tror mantror man

nn Knipa rKnipa räätttt

nn AndasAndas

nn StabilitetStabilitet



TarmfunktionTarmfunktion

nn Samma nervfSamma nervföörsrsöörjningrjning

nn Stor inverkan pStor inverkan påå blblååsansan
•• FFöörstoppad tarm trycker prstoppad tarm trycker påå blblååsan och san och 

tar utrymme tar utrymme 

nn SvSvåår fr föörstoppning, trrstoppning, träängningar ngningar 
och/eller loch/eller lääckage?ckage?
•• UTRED!UTRED!



SjSjäälvkateteriseringlvkateterisering ==
RIK = Ren Intermittent RIK = Ren Intermittent KateteriseringKateterisering

BlBlååsan tsan tööms intems inte
nnäär man kissarr man kissar

BlBlååsa och slutningssa och slutnings--
muskel samarbetar intemuskel samarbetar inte

Andra orsakerAndra orsaker



RIKRIK

nn FFöördelar:rdelar:
•• Bra Bra blblååststöömningmning
•• LLäängre tid mellan tngre tid mellan töömningsbehovmningsbehov
•• BBäättre sttre söömnmn
•• FFäärre urinvrre urinväägsinfektionergsinfektioner

nn FarhFarhåågorgor
•• BesvBesväärligtrligt
•• UrinvUrinväägsinfektion gsinfektion 



FFöörutsrutsäättningar fttningar föör god RIKr god RIK

nn MotivationMotivation

nn Undervisning/HandledningUndervisning/Handledning

nn Kunskap hos bKunskap hos bååde de 
vvåårdpersonal och patientrdpersonal och patient

nn KONTAKTPERSONKONTAKTPERSON



KvarkateterKvarkateter

Suprapubisk kateter

Urinrörskateter



HjHjäälp, jag lp, jag äär med kateter!!r med kateter!!



Fixering av urinpFixering av urinpååsese
Kateter-
ventiler



RRååd vid kvarkateterd vid kvarkateter
nn Ha uppsikt Ha uppsikt ööver ver 

urinen som burinen som böör r 
vara klar och vara klar och 
lagom gullagom gul

ca 1,5 ca 1,5 –– 2 liter/dygn2 liter/dygn

nn ÖÖka dryck vid ka dryck vid 
behov och se till behov och se till 
att slangar inte att slangar inte äär r 
knickadeknickade



HjHjäälpmedellpmedel
nn Individuellt Individuellt 

anpassadeanpassade
•• DagDag
•• NattNatt
•• AktivitetAktivitet
•• AbsorptionAbsorption
•• StorlekStorlek
•• FixeringFixering
•• BBäädddd--

stolsskyddstolsskydd
•• EngEngåångs ngs --

tvtväättbartttbart



www.sinoba.se

www.sinoba.se
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www.sinoba.se

SinobasSinobas MMååll

Att sprida information om problem 
med blåsa och urinvägar, samt bilda 

opinion så att tillräckliga resurser 
tillförs.
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www.sinoba.se
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www.sinoba.se



www.sinoba.se

TACK !


