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SAMMANFATTNING
Syftet med studien var att kartlägga urininkontinensarbetet med kvalitetsregistret
Senior Alerts urininkontinensmodul i två kommuner över en bestämd tid januari
till juni 2014 samt januari till juni 2015. Metoden bestod i att använda sig av
registerdata som tillhandahölls av registerhållaren för Senior Alert. Resultatet
visade att mer än hälften av de personer som riskbedömts i kommun G hade någon
form av urininkontinens under båda tidsperioderna. I kommun M var andelen ännu
högre cirka 80 %. Bakomliggande orsaker till urininkontinens visade sig vara de
aspekter som nämns i Senior Alerts modul förutom förstoppningsproblematik samt
nedsatt känsel i underlivet som inte framkom lika tydligt som övriga aspekter.
Genom att använda Senior Alert kan ett mönster utkristalliserats och det går att
erbjuda individuellt anpassade åtgärder för personer med inkontinensproblematik.
Med enkla åtgärder kan personer få hjälp med avföringsregim, toalettassistans,
utprovning av inkontinenshjälpmedel hjälpas enligt skalan i Senior Alert. Det vill
säga skalan påvisar vilken hjälp som kan behövas för patienten, samt för
vårdpersonal som sedan utför avsedda åtgärder.

Nyckelord: Sjuksköterska/Distriktssköterska/Senior
Alert/Urininkontinens/Registerstudie

ABSTRACT
The purpose of the study is to identify urinary incontinence work with quality
registry Senior Alerts urinary incontinence module in two municipalities over a
fixed period January to June 2014 and from January to June 2015. The method
was to use the registry data that is later held by the Depositary of the Senior Alert.
The result showed that more than half of the individuals in risk assessments were
conducted on municipal G had any form of urinary incontinence in both periods.
The municipality M proportion was even higher, about 80%. Underlying causes of
urinary incontinence was found to be the aspects mentioned in the Senior Alerts
module except constipation problems and loss of sensation in the genital area that
is not revealed as clearly as the other aspects. Using Senior Alert, a pattern
emerged, and it is possible to provide individually tailored measures for people
with incontinence problems. With simple measures, can patients with feces
regime, toilet assistance, testing of incontinence aids can the scale of Senior Alert
be helpful. The scale demonstrates what assistance may be needed for patients,
health professionals then perform the action.

Keywords: Nurse / Registered Nurse / Senior Alert / Urinary incontinence /
register study
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INLEDNING
Urininkontinens är en åkomma eller ett tillstånd som det inte talas så mycket om,
trots att den orsakar lidande för den enskilde samt stora samhällsekonomiska
kostnader. År 2014 påbörjades implementeringen av Senior Alerts
urininkontinensmodul i Sveriges kommuner och landsting. Syftet var att förbättra
det förebyggande arbetet, registrera riskbedömningar samt att vidta åtgärder för att
förbättra vården, detta oavsett vem som tillhandahåller den. Under det senaste
decenniet har det vårdpreventiva arbetet inom hälso- och sjukvården
uppmärksammats allt mer, samt att det har synliggjorts genom ett mer strukturerat
arbetssätt. Två år har gått sedan implementeringen av registret och författaren
ställer sig nyfiken till arbetets resultat.

BAKGRUND
Demografi och urininkontinens

Det svenska sjukvårdssystemet är organiserat på tre olika nivåer; nationellt,
regionalt samt lokalt. Sveriges regering har genom ett nationellt arbete sett till att
utforma basen för hur det svenska hälsosystemet ska fungera, styras samt se ut.
Tillsammans arbetar alla instanser på att utveckla och organisera hälsosystem som
ska kunna möta alla samhällsmedborgares behov (Glenngård A.H, 2005).
Andelen äldre ökar stadigt i Sverige, prognoser över befolkningsmängden påvisar
att det år 2030 beräknas vara drygt 22 % som är 65 år eller äldre, år 2060 har
andelen äldre förväntats stiga till 25 % (Statistiska Centralbyrån SCB, 2013).
Urininkontinens är en av våra största folkhälsoproblem på grund av den ökade
befolkningsmängden som blir allt äldre (Hunskaar, Lose, Sykes, & Voss, 2004).
Inom äldreomsorgens särskilda boenden har 50 % till 80 % av de äldre som bor på
ett boende problem med någon form av urininkontinens (Aggazzotti et al., 2000;
Xu & Kane, 2013).
Över hälften av de äldre som är i behov av att bo på särskilda boenden upplever
sig ha svåra problem med sin urininkontinens (Socialstyrelsen, 2011).
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Kommun- och enhetsundersökningen är en instans som undersöker vård och
omsorg om äldre (Socialstyrelsen, 2014).
Kommun- och enhetsundersökningen utförde en undersökning med syftet att ge
underlag till socialstyrelsen att utföra öppna jämförelser mellan kommuner och
enheter som senare skulle kunna används som underlag för
verksamhetsutveckling. Totalt deltog 90 % av landets kommuner, 86 % av
hemtjänsterna samt 94 % av de särskilda boendena i undersökningen (Hannestad,
Rortveit, Sandvik, & Hunskaar, 2000; SKL, 2012; Socialstyrelsen, 2014).
I undersökningen som socialstyrelsen utfört, framkom det att 78 % av personerna i
särskilt boende hade någon form av problem med urinläckage. Av dessa personer
saknade 50 % en aktuell basal utredning. Detta till trots att samtliga personer med
urinläckage bör ha en utredning som identifierar bakomliggande orsaker som kan
utesluta att det föreligger medicinska skäl bakom urininkontinens (Socialstyrelsen,
2014).
Joakim Edvinsson et al (2015) har i sin artikel skrivit att Sverige har en population
på 9,4 miljoner invånare, av dem är cirka 1,7 miljoner (18 %) äldre än 65 år. Av
dessa lever 95 000 personer på någon form av vårdinrättning, 206 000 personer får
vård i sitt eget hem. Det krävs ett nära samarbete för att kunna ge rätt diagnos,
behandling, insatser samt uppföljningar för dessa personer. Det är i detta
sammanhang som kvalitetsregister kan ge feedback till ansvarig
sjuksköterska/distriktssköterska som därigenom kan lägga upp en adekvat
vårdplan för personen. På detta sätt kan en bättre klinisk bedömning av personen
genomföras på ett professionellt sätt (Edvinsson, Rahm, Trinks, & Höglund,
2015).

Följder av urininkontinens
Samhällets kostnader för en obehandlad urininkontinens förväntas öka i takt med
att befolkningen blir allt äldre. Kostnaderna för urininkontinens räknar man med
att de kommer att stiga på såväl mikro-, mezzo- och makronivå (Foxley, 2008;
SBU, 2013).
Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU) är en svensk
myndighet som kontinuerligt utvecklar medicinska metoder och kommer med
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slutsatser samt rekommendationer. I en SBU-rapport (2000) har det framkommit
att svensk sjukvård årligen betalar stora belopp i onödan för felbehandlad
urininkontinens. För den enskilde kan det vara handikappande med
urininkontinensproblem samt att livskvaliteten kan komma att kraftigt påverkas.
Det i sin tur kan komma att medföra social isolering, stört samliv, stört arbetsliv,
sömnlöshet, låg självuppskattning, depressioner samt inaktivitet. Vilket i
förlängningen kan komma att medföra stora samhällskostnader som
produktionsbortfall, miljöbelastning och påfrestning på familjen. Urininkontinens
kostade i Sverige 1996 mellan 2,8 - 4,4 miljarder svenska kronor exklusive
indirekta kostnader. Kostnaderna för äldrevård och hjälpmedel dominerade helt för
inkontinenshjälpmedel inom äldreboenden. Rapporten visade resultat som pekar
på att urininkontinens är ett av de viktigaste skälen till att en person väljer att bo på
ett särskilt boende (SBU, 2000).
Att leva med urininkontinens innebär merkostnader och merarbete för patienter
och anhöriga som lägger ner tid på tvätt av kläder, sängkläder, inkontinensskydd,
förstörda plagg och möbler. Detta sammanslaget bidrar till ökade kostnader för
alla inberäknade parter (Du Moulin, Hamers, Ambergen, & Halfens, 2009; Gotoh
et al., 2009).
Enligt en jämtländsk studie förskrev distriktssköterskor mer än 90 % av
urininkontinenshjälpmedlen. Av denna målgrupp bestod 75 % av patienter i
särskilt boende och öppenvårdspatienter med vård i hemmet 25 % (Samuelsson,
E., Månsson, L. and Milsom, I. 2001).
För samhället kostar vården av urininkontinens stora summor pengar eftersom
urininkontinens medför följdproblem som fallskador, hudproblem, sår samt olika
typer av infektioner. Om urininkontinensen upptäcktes, diagnostiserades och
behandlades samt förebyggdes i tid skulle samhället kunna minimera kostnader för
hälso- och sjukvård av dessa personer (Davis, 2008; SBU, 2013).
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Definition
Definition olika typer urininkontinens
Urininkontinens gör ingen könsskillnad då både män och kvinnor lider av
urininkontinens. De här båda grupperna söker sällan vård eftersom de felaktigt tror
att urininkontinens är en naturlig del av åldrandet. Denna uppfattning finns även
och delas av en del sjukvårdspersonal (Davis, 2008; Du Moulin et al., 2009;
Foxley, 2008; Vinsnes, Harkless, & Nyronning, 2007).
Det förekommer kulturella tabun kring urininkontinens hos vuxna och äldre
personer i Sverige. Redan som små har man lärt sig att det är fult och skamligt att
inte kunna hålla sig, samt att vi ska uträtta våra behov av uttömning privat
(Edberg, 2013).
Ofta ses ett mindre urinläckage inte som något problem och behandlas därför mera
sällan (Du Moulin et al., 2009).
SBU har sammanställt en rapport där de olika tillstånden av urininkontinens
förklaras (SBU, 2013).
Det finns olika formerna av urininkontinens: trängningsinkontinens är ett läckage
som uppkommer genom plötsligt påkomna urinträngningar. Trängningarna kan
variera från små skvättar till att hela blåsan töms på flera deciliter.
Ansträngningsinkontinens uppstår i samband med fysisk aktivitet såsom tunga lyft,
hopp, joggning, skratt, hosta, nysning, uppresning från sittande eller liggande
ställning. Små skvättar urin avgår utan att personen känner några trängningar.
Denna typ av urininkontinens är vanligast hos kvinnor men förekommer även i
sällsynta fall även hos män (SBU, 2013).
Blandinkontinens innebär ett inslag av både trängnings- och ansträngningsläckage.
Överrinningsinkontinens förekommer när en stor mängd urin finns i blåsan. Detta
är vanligt förkommande hos män, exempelvis vid prostataförstoring. Hos kvinnor
är överrinningsinkontinens oftast orsakad av kirurgi mot blåsa eller bäckenbotten.
Tillfällig urininkontinens, är ett dynamiskt tillstånd framförallt hos äldre personer
och kan akut försämras vid insättande av nya läkemedel som
diuretika/vätskedrivande läkemedel. Urininkontinens kan tillfälligt uppstå vid
urinvägsinfektion, luftvägsinfektion som ger upphov till hosta eller vid
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förstoppning. Besvären lindras när det primära sjukdomstillståndet behandlats,
alternativt försvunnit (SBU, 2013).
Ansträngningsläckage kan schematiskt graderas i tre steg; 1) lätt läckage vid hosta,
nysning eller lyft, 2) måttligt läckage vid snabb promenad eller gång i trappor samt
3) svårt läckage vid byte av kroppsställning. Nattlig urininkontinens innebär att
personen läcker urin på natten vilket kan få konsekvenser vad gällande personlig
hygien och tvätt av textilier. Att behöva gå upp många gånger på natten kan ge
upphov till både störd sömn samt att det kan leda till fallolyckor (SBU, 2013).
Täta urinträngningar eller urintömningar innebär att man måste miktera/kissa mer
frekvent. Det kan vara nog så besvärande men innebär i sig inte ett urinläckage.
Dock kan behovet att miktera/kissa ofta vara svårt handikappande och inskränka
rörligheten påtagligt hos personen ifråga (SBU, 2013).
Funktionell urininkontinens innebär att personen inte hinner till toaletten på grund
av fysisk eller mental oförmåga som till exempel demens eller fysiskt hinder till
följd av sjukdomstillstånd samt hjälpmedel för förflyttning.
Urininkontinens definieras i studier på olika sätt, allt ifrån ett ofrivilligt
urinläckage någon gång till minst en gång i veckan (Abrams et al., 2002; Foxley,
2008; Gray, 2005; Sorbye et al., 2009).
Enligt International Continence Society (ICS) definieras urininkontinens som varje
form av ofrivilligt urinläckage (Abrams et al., 2002).
Denna uppsats utgår från ICS definition.

Förbättring i omvårdnaden av personer med
urininkontinens

För att lyckas med god urininkontinensvård är det viktigt att komma med tydliga
riktlinjer samt att uppmuntra de äldre till att komma till insikt med sina problem.
Enligt ICN:s (2014) etiska koder arbetar sjuksköterskan utifrån fyra grundläggande
ansvarsområden; Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra
lidande (ICN, 2014).
Sjuksköterskans uppgift är att upptäcka urininkontinens, förebygga, och behandla
för att eliminera eller begränsa inkontinensproblematiken. Genom att som
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distriktssköterska arbeta med det nationella kvalitetsregistret förbättras vården,
desto fler som deltar desto mer statistik och säkrare resultat (Landstinget Dalarna,
2013).
Landstinget Dalarna har vårdprogram och riktlinjer för bland annat
urininkontinens inom kommunal hälso- och sjukvård. Programmet är framtaget för
att vara ett stöd för olika yrkeskategorier och bidra till ett strukturerat arbetssätt vid
utredning, behandling, uppföljning och omvårdnad av personer med
urininkontinens (Landstinget Dalarna., 2016).
Sjuksköterskan har länge haft en ledande roll i att upptäcka och behandla
inkontinens, och är särskilt lämpad att diagnostisera och hantera urininkontinens i
både primär- och specialistvård (Gray, 2005).
Det är distriktssköterskans roll att ständigt förbättra omvårdnaden av patienter med
urininkontinens. Att använda Senior Alert som mätinstrument av urininkontinens
är ett väl beprövat att ta fram parametrar på vad som behöver förbättras i
arbetssättet. Att använda Senior Alerts urininkontinens riskbedömningsinstrument
är ett sätt att få in mätbara data för att komma fram till relevanta fakta är för att
göra förbättringsarbeten inom urininkontinensvård.
På många vårdavdelningar och äldreboenden förekommer personalbrist, vilket ofta
leder till att personalen har begränsade tidsresurser för att hjälpa patienter (Resnick
et al., 2006; SBU, 2013; Vinsnes et al., 2007).
På grund av tidsbristen blir därför insatserna mot urininkontinens ofta eftersatta.
Det erbjuds mer bevarande och begränsande åtgärder snarare än rent botande.
Nackdelen med att försöka dölja urininkontinensproblematiken med hjälp av
inkontinenshjälpmedel är att det leder till en hel del följdproblem som fallskador,
skamkänslor, hudirritationer samt urinvägsinfektioner (Sandvik, Hunskaar, &
Eriksen, 1990; Sorbye et al., 2009; Teunissen, van den Bosch, van Weel, & LagroJanssen, 2006; Watson, Brink, Zimmer, & Mayer, 2003).
Även om det inte finns botande vård så finns åtgärder som höjer livskvalitén, så
som att bli påmind om toalettbesök i kombination med hjälp till toaletten,
funktionell träning samt individuellt anpassade hjälpmedel (SBU, 2013; Vinsnes et
al., 2007).
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Arbetet med kvalitetsregistret Senior Alert

Senior Alerts urininkontinensmodul är ett register för att upptäcka nya fall av
urininkontinens, sätta in individanpassade åtgärder för de som har urininkontinens.
Enligt en forskningsrapport av Eriksson et al. (2007) rapporteras, att det
funktionella resultatet av kvalitetsregister är mycket viktigt i hälsoarbetet
(Eriksson, Appelros, Norrving, Terent, & Stegmayr, 2007).
Rosengren at al. (2012) har i en artikel studerat det framgångsrika arbetet kring att
arbeta strukturerat, planerat, åtgärdat och uppföljande av resultat (Rosengren,
Höglund, & Hedberg, 2012).

Nikola

Nikola är ett nationellt nätverk som driver utvecklingen inom blås- och
tarmfunktionsstörning. Nikola har inlett ett samarbete med Senior Alert för att
utveckla urininkontinensmodulen. Med hjälp av kommuner och landsting som
använder riskbedömningsverktyget kan man utveckla nya och förebyggande
arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg till patienter
(Leander, 2014; SeniorAlert, 2014).
Nätverket Nikola bildades av Sveriges Kommuner och landsting och administreras
av hjälpmedelsinstitutet. Sedan år 2000 har nätverket arbetat med att ta fram och
samla kunskap inom inkontinensområde för personer med blås- och
tarmfunktionsstörningar. Nikola nätverket samarbetar bland annat med
Socialstyrelsen och har tillsammans med dem tagit fram ett kunskapsunderlag och
kvalitetsindikator kring blåsfunktionsstörningar som sedan hösten 2012 används
nationellt (Senior Alert, 2014).
En framgångsrik behandling av urininkontinens bygger på en kompetent och
effektiv inkontinensbedömning som följs upp med lämplig behandling och en
omvårdnadsplan i samråd med patienten (Foxley, 2008).
Nikola har utarbetat en modell för basal utredning av urininkontinens. Det innebär
att en utredning ska erbjudas alla med blåsdysfunktion oavsett ålder eller
kön. Utgångspunkten är att utifrån patientens problem, behov och resurser göra en
9

individuell handlingsplan med handlingsplanering utifrån en utarbetad checklista
(Nikola, 2014).

Senior Alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att utveckla nya
förebyggande arbetsmetoder för att ge god vård till de äldre oavsett vem som
vårdas. I början av 2000-talet påbörjade Jönköpings län ett arbete med att ta fram
ett standardiserat och strukturerat samt systematiskt arbetssätt för att förebygga
undernäring, fall och trycksår. Men snart synliggjordes behovet av ett gemensamt
register för att stödja vårdprocessen mellan olika vårdgivare för de äldre
(SeniorAlert, 2014).
Jönköpings Län startade 2005 ett lokalt kvalitetsregister som en följd av satsningar
på vårdprevention. Senior Alert skapades sedan 2008 och har implementerats på
fler ställen i Sverige. Senior Alert började som ett kliniskt förbättringsarbete i
Jönköpings län. Syftet var att minska antalet fallolyckor, trycksår samt
undernäring. Den 1 januari 2014 tillkom den valbara modulen urininkontinens i
Senior Alert. Modulen finns tillgänglig för fyra vårdområden: särskilt boende,
hemtjänstteam, demensboende samt hemsjukvårdsteam (SeniorAlert, 2014,
Vernersson, A. 2014).
Syftet med registret är att utveckla nya förebyggande arbetsmetoder för god vård
av äldre oavsett vem som vårdar de äldre. Senior Alert har fyra fält som i sig ger
ett helhetstänkande med fyra delar. Det innebär att vården ska ske på ett preventivt
arbetssätt. Genom registreringar i kvalitetsregistret kan man reflektera över
resultatet och på så sätt arbeta fram nya arbetsrutiner i ett förbättringsarbete
(SeniorAlert, 2014).
När man såg hur många som använde sig av systemet så beslöt sig regeringen
2010 att registret skulle användas i hela Sverige. Vårdinrättningar som primärt
använder sig av systemet är vårdhem, sjukhusavdelningar samt hemsjukvård
hemtjänst. Det är sjuksköterskan/distriktssköterskan som är den vanligaste
användaren och undersköterskan är den näst största gruppen. Varje avdelning på
sjukhus, vårdhem eller hemsjukvård använder sin egen inloggning. Inkluderings
kriterier för att bli registrerad i Senior Alert; är att man är patient och inskriven på
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någon sjukvårdsinsats, vara över 65 år, undantag finns att kunna sänka
åldersgränsen (Edvinsson et al., 2015).

Att använda Senior Alert i förändringsarbete
En nyligen publicerad magisteruppsats undersökte sjuksköterskors reflektioner av
att arbeta med registret Senior Alert. Det framkom hur bristen på tillräckligt med
personella resurser medförde att arbetet med registret blev åsidosatt då andra
arbetsuppgifter prioriterades (Rybeck, 2015).
Rosengren, Höglund och Hedberg (2012) beskriver sjuksköterskors upplevelser av
att arbeta med registret Senior Alert. Sjuksköterskornas arbete med registret
medförde nya tankesätt och åskådliggjorde vikten av att arbeta och bedriva
evidensbaserad vård samt att ha strukturer för uppföljningar.
Nationella registret Senior Alert innehåller data om 89 olika problem, diagnoser,
behandlingar, samt åtgärder som sätts in relaterat till olika patientgrupper.
Datainsamlingen är till för att kunna följa upp förändringar, lokalisera risker och
för att förebygga dessa inom hälso- och sjukvården och för den enskilde (Ayers et
al., 2005).
Att använda Senior Alert är en del i ett nationellt förbättringsarbete inom vård och
omsorg som används landsomfattande (SKL, 2012).
Senior Alert är ett sätt att säkerställa hur ett kvalitetsregister kan förbättra hälsan
för äldre lika väl som att förbättra utförandet av vården. Att använda senior Alert
har hjälpt sjukvårdspersonal att visualisera det dagliga arbetet och att kunna fatta
bättre kliniska beslut grundade på evidens (Edvinsson et al., 2015).

Teoretisk bakgrund

Uppsatsen skrivs utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv som är en stor del av
distriktssköterskans arbete. All vård ska utföras med respekt för människors lika
värde och den enskildes värdighet. Det innebär att den som är i störst behov av
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (Swenurse, 2015).
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Sjuksköterskeyrket i dag rekommenderas att arbeta utifrån sex kärnkompetenser;
personcentrerad vård, säker vård, information i form av informatik, team
samverkan, evidensbaserad vård samt att arbeta med förbättringskunskap. Målet
med kompetenserna är att vara rustade för vårdkvalitet och säkerhet (Leksell &
Lepp, 2013; Thomassen & Retzlaff, 2007).
Virginia Henderson är en omvårdnadsteoretiker som beskrev sin behovsteori 1955
för första gången. Virginias Hendersons (2001) teori bygger på att visa vilken vård
alla vårdtagare är i behov av oavsett medicinsk diagnos och behandling. Virginia
(2001) menar att den som vårdar ska skapa en relation till vårdtagaren, och lära
känna denne väl. Den som vårdar kan då lättare sätta sig in i vårdtagarens
situation, samt kan då lättare förstå vad han/hon behöver. (Arvidsson, Sahlqvist,
Wiberg, 2001)
Virginia Hendersons omvårdnadsteori bygger på människans grundläggande
behov där målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten uppnå och upprätthålla en
normal funktion, hälsa och välbefinnande. Virginias teori bygger på 14
grundläggande aktiviteter vilka inkluderar fysiska, psykiska, sociala och andliga
aspekter. Dessa faktorer motsvarar människans grundläggande behov. I enighet
med det hälsobefrämjande arbete som Virginia Henderson belyser in sin
omvårdnadsteori kan det preventiva med Senior Alert tydliggöra ett strukturerat
och kvalitetssäkert sätt (Henderson & Silfvenius, 1982).
I enlighet med Senior Alert planeras omvårdnaden utifrån individens egna behov
varpå en omvårdnadsplan upprättas med åtgärder som syftar till att tillgodose
patientens behov, grundade på forskningsbaserad kunskap och anpassade efter
patientens tillstånd och eller andra aktuella faktorer (Henderson & Silfvenius,
1982).

Delaktighet

Delaktighet betyder "aktiv medverkan", ofta med tonvikt på känslan att vara nyttig
eller ha ett medinflytande (Nationalencyklopedin, 2015). Det är inte bara en
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grundläggande rättighet att få vara delaktig i sin vård, det är även en rättighet som
har stöd i svensk lagstiftning (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013).
Hälso- och sjukvårdslagen HSL (SFS 1982:763) skriver att "vården och
behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten".

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär enligt patientsäkerhetslagen att patienten ska skyddas mot
vårdskada. Vårdskada innebär fysiskt eller psykiska skada, lidande, samt dödsfall
vid hälso- och sjukvårdskontakt. Det är inte patentens initiala sjukdomstillstånd
som vårdskada beror på, utan att den skulle ha kunna undvikits om lämpliga
åtgärder satts in av hälso- och sjukvården (SFS 2005:12; SFS 2010:659).
Patientsäkerhetsarbete är grundläggande i hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete. I
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall hälso- och
sjukvården förebygga ohälsa och den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska
ges upplysningar om metoder som kan förebygga sjukdom eller skada. Det är
hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar att medverka i systematiskt kvalitetsarbete
och kontinuerligt ta fram och vidareutveckla rutiner och metoder (SFS 2005:12).
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska omarbetas 2016. Idag
ligger ansvaret hos verksamhetschefen att säkerställa rätt kompetens i
verksamhetsbeskrivningen och i verksamheten (Swenurse, 2015).

PROBLEMFORMULERING
Kostnaden för hälso- och sjukvård skjuter i höjden och befolkningens ålder ökar,
befolkningen växer och blir allt fler av de som är äldre. Statens Beredning för
medicinsk och social utvärdering har utarbetat ett underlag för att göra
förbättringsarbeten inom området inkontinens (SBU, 2013).
Senior Alert är ett nytt koncept för att arbeta med urininkontinens hos äldre. Det
finns vårdprogram och kliniska riktlinjer framtagna för äldre personer med
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urininkontinens, flera landsting har börjat arbeta med inkontinens problematiken,
Dalarnas Landsting är en av dem (LandstingetDalarna, 2011).
Det behövs fler studier som beskriver hur viktigt det är att använda sig av
vårdprogram. Senior Alert modul för behandling av inkontinens finns sedan 2014
(SeniorAlert).
Genom att jämföra användningen av modulen år ett och år två efter tillkomsten
kan behov av förändringar i arbetssätt upptäckas. Genom att göra en kartläggning
med hjälp av verktyget kan arbetet bidra med kunskap om verktygets användning
och synliggöra förbättringsarbeten inom urininkontinens hos äldre.

SYFTE
Att kartlägga urininkontinens arbetet med kvalitetsregistret Senior Alerts
urininkontinens modul i två kommuner över en bestämd tid januari till juni 2014
samt januari till juni 2015.

Frågeställningar

1. Hur många riskbedömningar genomfördes år 2014 jämfört med år 2015 i de två
kommunerna?
2. Hur många fall av urininkontinens upptäcktes år 2014 jämfört med år 2015 i de
två kommunerna?
3. Hur många av de upptäckta fallen av urininkontinens ledde till minst en åtgärd
år 2014 jämfört med år 2015 i de två kommunerna?
4. I hur många av de upptäckta fallen har basal utredning enligt Nikola utförts år
2014jämfört med år 2015
5. Vilka bakomliggande orsaker fanns det till personens urininkontinens år 2014
jämfört med år 2015 i de två kommunerna.
6. Vilka individanpassade och hur många anpassade åtgärder planerades/utfördes
2014 jämfört med 2015 i de två kommunerna
7. Hur många har fått individanpassade hjälpmedel efter konstaterad
urininkontinens 2014 jämfört med 2015 i de två kommunerna.
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METOD
Materialet som används i studien samlades in från Senior Alerts kvalitetsregister.
Kvalitetsregistret innehåller en stor mängd data kring urininkontinens hos äldre i
Sverige. Genom att sammanställa data från kvalitetsregistret kunde arbetets syfte
och frågeställningar besvaras. Registerdata tillhandahölls av den nationella
koordinatorn från Senor Alert, Anna Trinks.

Design

Studien är upplagd som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Data
inhämtades retrospektivt från en vald tidsperiod och vid ett tillfälle som författaren
valt. Deskriptiv forskning syftar till att ge en så korrekt beskrivning av ett problem
som möjligt, samt att analysera tillgängliga fakta i förhållande till det problem som
studeras (Polit & Beck, 2012).
För att illustrera den data som samlades in skapades lämpliga tabeller för att
synliggöra resultatet. Datamaterialet har analyserats med beskrivande statistik så
som frekvens och i andelar procent (Ejlertsson, 2003).

Population och urval

Urvalet i studien kommer från två mindre orter i Mellansverige. Det är personer
som är 65 år eller äldre som genom kommunens försorg bor på särskilda boenden.
I kommun M finns fyra äldreboenden varav tre med avdelning för demensboende,
totalt 149 boendeplatser.
I kommun G finns tre särskilda boenden, tre gruppboenden för personer med
demens samt ett korttidsboende, totalt 105 boendeplatser.
Ett konsekutivt urval har gjorts vilket inkluderar alla individer som har uppfyllt
kriterierna vid det tidsintervall som inkluderades i studien. Detta minskar risken att
författaren själv kan påverka vilka data som inkluderas i studien (Polit & Beck,
2012).
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Kvalitetsregistret är frivilligt så ett bortfall av icke registrerade data är möjlig.
Författaren kan således inte garantera att de båda kommunerna har registrerat varje
person.

Datainsamling

Det tillämpade tillvägagångssättet för att få ut data från det nationella
kvalitetsregistret Senior Alert var att en formell ansökan gjordes av avidentifierade
data, över specifika variabler från registret som svarade mot arbetets
frågeställningar. I kvalitetsregistret Senior Alert finns ett antal evidensbaserade
åtgärder kopplade till de olika riskbedömningsområdena. Till studien efterfrågades
hur många riskbedömningar med konstaterad urininkontinens samt hur många
personer som minst fick en planerad åtgärd som utfördes under en avsatt tid i två
specifika kommuner. Vidare efterfrågades hur många basala utredningar enligt
Nikola som utförts, bakomliggande orsaker till urininkontinens, hur många
planerade samt pågående individuella åtgärder som satts in och vad för åtgärder
det var. Slutligen frågades det om hur många uppföljningar som gjorts av insatta
åtgärder som utförts.
Data som erhölls från den nationella koordinatorn Anna Triks på Senior Alert
erhölls i en Microsoft Excell-fil. För att illustrera data skapades lämpliga tabeller
för att synliggöra resultatet.

Forskningsetiska överväganden

Etiskt godkännande för studien finns från den etiska kommittén, vid Högskolan
Dalarna med Dnr: DUC 2015/887/90.
Informationsbrev skickades till berörda chefer inom verksamheterna och muntliga
godkännanden för att genomföra studien gavs.
Enskilt samtycke från deltagarna till studien har inte efterfrågats då analysen har
skett på gruppnivå hämtad från kvalitetsregistret. Därmed är individerna redan
avidentifierade, vilket minimerade risken för igenkännande av individerna i
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studien. De inkluderade deltagarna har tidigare lämnat samtycke till registrering i
Senior Alerts kvalitetsregister. Allt insamlat material hanteras väl skyddat från
utomstående och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Studien tillämpar de
medicinska forskningsrådens etiska riktlinjer (Medicinska Forskningsrådet, 2003).

Den enskilda personen kan när som helst få sina uppgifter borttagna ur registret
om så önskas. Det finns inga krav på hur information till patienten ges för att den
ska hamna i registret. Det innebär i praktiken att ”tyst samtycke” enligt
patientdatalagen räcker för personuppgiftsbehandling i kvalitetsregistret. Det finns
däremot en skyldighet att informera patienterna om att uppgifterna registreras
(SFS 2010:1969).
Det är vårdpersonal eller distriktssköterskan som är skyldig att informera om att
uppgifterna kommer att registreras när användandet av Senior Alert tillämpas.

RESULTAT
Resultatet presenteras från kommunerna G och M utifrån de frågeställningarna
som använts i studien. Tidsperioden för studien var januari till juni 2014 och
januari till juni 2015.

Riskbedömningar, konstaterad blås dysfunktion och minst
en planerad åtgärd i två kommuner över tid
Genomförda riskbedömningar:
I kommun G och kommun M år 2014 januari – juni och 2015 januari – juni och
antal personer med konstaterad blås dysfunktion samt hur många procent av dessa
som fick en planerad förebyggande åtgärd.
År 2014
Kommun G utförde 97 riskbedömningar varav 67 personer visade sig ha
konstaterad blås dysfunktion. Det innebar att 69 % blev diagnostiserade.
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Av 67 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade 54 personer minst en individuell åtgärd för blås
dysfunktion planerad.
Andelen med personer som hade konstaterad blås dysfunktion och som fick en
planerad förebyggande åtgärd var 80 %.

Kommun M utförde 68 riskbedömningar varav 54 personer visade sig ha en
konstaterad blås dysfunktion. Det innebar att 79 % blev diagnostiserade.
Av 54 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade minst 50 personer minst en individuell åtgärd för
blås dysfunktion planerad.
Andelen personer som hade konstaterad blås dysfunktion och som fick en planerad
förebyggande åtgärd var 92 %.

År 2015
Kommun G utförde 46 riskbedömningar varav 32 personer visade sig ha
konstaterad blås dysfunktion, det innebar att 69 % blev diagnostiserade.
Av 32 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade 30 personer minst en individuell åtgärd för blås
dysfunktion planerad.
Andelen med personer som hade konstaterad blås dysfunktion och som fick en
planerad förebyggande åtgärd var 93 %.

Kommun M utförde 15 riskbedömningar varav 12 personer visade sig ha
konstaterad blås dysfunktion, det innebar att 80 % blev diagnostiserade.
Av 12 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade 12 personer minst en individuell åtgärd för blås
dysfunktion planerad.
Andelen med personer som hade konstaterad blås dysfunktion och som fick en
planerad förebyggande åtgärd var 100 %.
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Totalt genomförda riskbedömningar:
I båda kommunerna år 2014 januari - juni och 2015 januari – juni samt antal
personer med konstaterad blås dysfunktion samt hur många procent av dessa som
fick en planerad förebyggande åtgärd redovisas nedan
År 2014
Båda kommunerna utförde totalt 165 riskbedömningar varav 121 personer visade
sig ha en konstaterad blås dysfunktion det innebär att 73 % blev diagnostiserade.
Av 121 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade 104 personer minst en individuell åtgärd för blås
dysfunktion planerad
Andelen personer som hade en konstaterad blås dysfunktion och som fick en
planerad förebyggande åtgärd var då 86 %.
År 2015
Båda kommunerna utförde totalt 61 riskbedömningar varav 44 personer visade
sig ha konstaterad blås dysfunktion, det innebar att 72 % blev diagnostiserade.
Av 44 utförda riskbedömningar på ovannämnda personer där risk för blås
dysfunktion konstaterades hade 42 personer minst en individuell åtgärd för blås
dysfunktion planerad.
Andelen personer som hade konstaterad blås dysfunktion och som fick en planerad
förebyggande åtgärd var då 95 %
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Tabell 1. Antal riskbedömningar utförda, antal fall upptäckta med urininkontinens
samt minst en åtgärd insatt i kommun G och M år 2014 januari – juni samt 2015
januari – juni. Totalt utförda åtgärder inom respektive åtgärd i kommun G och M
år 2014 januari – juni samt 2015 januari – juni.

Senior Alerts

G jan-

G jan-

M jan-

M jan-

Totalt Totalt

modul för

juni

juni

juni

juni

G+M

G+M

urininkontinens.

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Antalet

97

46

68

15

165

61

67

32

54

12

121

44

54

30

50

12

104

42

riskbedömningar
Antal fall
urininkontinens
Upptäcka fallen
ledde till minst en
planerad åtgärd

Basal utredning
Den basala utredningen utgår från bedömnings verktyget Nikola (2014). Nikola
ligger till grund för bedömningsinstrumentet Senior Alert (Senior Alert, 2014b.)

Genomförda basala utredningar:
I kommun G och M år 2014 januari – juni och 2015 januari – juni.
Kommun G utförde 32 basala utredningar 2014 januari – juni och 26 utredningar
2015 januari – juni.
Kommun M utförde 33 basala utredningar 2014 januari – juni och redovisade inga
utredningar alls år 2015.
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Totalt antal genomförda basala utredningar i båda kommunerna år 2014 januari –
juni och 2015 januari – juni redovisas nedan.
Båda kommunerna utförde 2014 januari – juni totalt 65 basala utredningar och
2015 januari – juni utfördes totalt 26 basala utredningar.

Tabell 2. Antal basala utredningar utförda enligt Nikola i kommun G och M år
2014 januari – juni samt år 2015 januari – juni. Totalt utförda utredningar i
kommun G samt M år 2014 samt år 2015.

Senior Alerts

G jan-

G jan-

M jan-

M jan-

Totalt

Totalt

modul för blås

juni

juni

juni

juni

G+M

G+M

dysfunktion/

2014

2015

2014

2015

2014

2015

urininkontinens

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

Antal

32

26

33

0

65

26

Basal utredning
enligt Nikola

Bakomliggande orsaker till urininkontinens:

En person kan ha flera orsaker till sin urininkontinens. Att ta reda på vad det är för
bakomliggande orsaker till varför personerna har urininkontinens är en
förutsättning för att kunna sätta in rätt sorts åtgärder. Nedan listas de sex
vanligaste orsakerna i båda kommunerna år 2014/2015 januari – juni.
Den vanligaste orsaken båda åren och i båda kommunerna visade sig vara behov
personlig hygien för personerna i fråga. Var god se nedanstående beskrivande text
samt tabell 3.
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De 6 vanligaste bakomliggande orsaker:
Till äldres urininkontinens i kommun G år 2014 (N=67) och 2015 (N=32).
År 2014 januari – juni
Kommun G hade 67 personer som upptäcktes ha en urininkontinens. De sex
vanligaste behoven var:
1. Behov av assistans för personlig hygien ansåg sig 50 personer ha, d v s 75 %.
2. Svårigheter med att av- och påklädning ansåg sig 40 personer ha, d v s 60 %.
3. Personer som använde sig av gånghjälpmedel som försvårade toalettbesök var
34 personer, d v s 51 %.
4. Personer som använde läkemedel som påverkade urinvägarna som försvårade
vardagen, livet, toa-besöken, att hålla tätt
för 30 personer, d v s 45 %.
5. Antal personer med synnedsättning var 29, d v s 43 %.
6. Nedsatt allmäntillstånd på grund av allvarlig sjukdom hade 23 personer, d v s 34
%.
År 2015 januari – juni
Kommun G hade 32 personer som upptäcktes vara ha en urininkontinens. De sex
vanligaste behoven var:
1. Behovet av assistans för personlig hygien ansåg sig 17 personer ha, d v s 53 %.
2. Kognitiva svårigheter, minne, har svårt att hitta till toalett, minns inte att de varit
på toaletten nyligen ansåg sig 14 personer ha, d v s 44 %.
3. Svårigheter med synnedsättning ansåg sig12 personer ha, d v s 37 %.
4. Använder gånghjälpmedel som försvårar toalettbesök ansåg sig 12 personer ha,
d v s 37 %.
5. Svårigheter att ta av och på sig kläder föreligger hos 11 personer, d v s 34 %.
6. Nedsatt allmäntillstånd på grund av allvarlig sjukdom fanns hos 6 personer,
d v s 19 %.

De 6 vanligaste bakomliggande orsaker till äldres urininkontinens i kommun M år
2014 (N=54) och 2015 (N=0).
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År 2014 januari – juni
Kommun M var det 54 personer som upptäcktes vara ha en urininkontinens. De
sex vanligaste behoven är:
1. Behov av assistans för personlig hygien fanns hos 39 personer, d v s 72 %.
2. Synnedsättning fanns hos 32 personer, d v s 59 %.
3. Svårigheter att ta av och på sig kläder hade 26 personer, d v s 48 %.
4. Kognitiva svårigheter, minne, har svårt att hitta till toalett, minns inte att de varit
på toaletten fanns hos 26 personer, d v s 48 %.
5. Känner osäkerhet i sin kontinens och använder inkontinensskydd för säkerhets
skull hade 12 personer, d v s 22 %.
6. Användandet av gånghjälpmedel som försvårar toalettbesök hade 10 personer,
d v s 19 %.
År 2015 januari – juni
Kommun M finns ingen registrerad data. Det kan ha många olika förklaringar en
av dem är att det inte var någon som flyttade in på boendet, eller att det inte fanns
någon som registrerade.
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De sex vanligaste bakomliggande orsakerna till urininkontinens
I kommun G samt i kommun M (N=121).
2014 januari – juni
Kommun G samt kommun M:
1. Personen behöver assistans för personlig hygien nyligen fanns hos 89 personer,
d v s 73 %.
2. Har svårigheter att ta av och på sig kläder fanns hos 66 personer, d v s 55 %.
3. Har en synnedsättning fanns hos 62 personer, d v s 51 %.
4. Kognitiva svårigheter fanns hos 48 personer, d v s 39 %.
5. Använder gånghjälpmedel som försvårar toalettbesök fanns hos 44 personer,
d v s 36 %.
6. Använder läkemedel som påverkar urinvägarna fanns hos 34 personer,
d v s 28 %.
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Tabell 3 Bakomliggande orsaker till urininkontinens kommunerna M och G år
2014 och 2015

Senior Alerts modul

G jan-

G jan-

M jan-

M jan-

Totalt

Totalt

för

juni

juni

juni

juni

G+M

G+M

urininkontinens

2014

2015

2014

2015

2014

2015

30

4

4

0

34

4

22

14

26

0

48

14

29

12

33

0

62

12

2

0

1

0

3

0

34

12

10

0

44

12

40

11

26

0

66

11

23

8

4

0

27

8

personlig hygien

50

17

39

0

89

17

Känner osäkerhet i sin

12

3

12

0

24

3

12

5

3

0

15

5

4

3

5

0

9

3

9

0

9

0

18

0

Använder läkemedel
som påverkar
urinvägarna
Kognitiva svårigheter,
minne, har svårt att
hitta till toalett, minns
inte att hon/han varit
på toaletten nyligen
Synnedsättning
Nedsatt känsel i
underlivet
Använder
gånghjälpmedel som
försvårar toalettbesök
Svårighet att ta av och
på kläder
Nedsatt allmäntillstånd
på grund av allvarlig
sjukdom
Behöver assistans för

kontinens och
använder
inkontinensskydd för
säkerhets skull
Täta trängningar
Blåstömningsproblem

Förstoppning
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Totalt planerade samt individuella åtgärder 2014 och 2015:
Totalt planerade samt individuella åtgärder som satts in kommun G samt kommun
M år 2014 januari – juni och 2015 januari – juni. Nedan redovisas de 6 vanligaste
åtgärder som sattes in.
När kartläggning har utförts dvs. en riskbedömning har utförts och en konstaterad
urininkontinens föreligger, samt kartlagt vad som är det största problemet för
individen är och sedan sätts åtgärder in. Nedan redovisas i beskrivande text samt i
tabellform var gods se tabell 4.
De planerade åtgärder som kan sättas in och här redovisas de 6 vanligaste
individanpassade åtgärderna som sattes in.

De 6 vanligaste planerade samt individanpassade insatser:
De 6 vanligaste planerade samt individanpassade insatser som satts in i kommun G
samt kommun M i rangordning av upptäckta fall av urininkontinens 2014 januari –
juni.
År 2014 januari – juni
1. Personen är i behov av assistans med avföringsregim var 34 insatser.
2. Personen är i behov av utprovning av inkontinenshjälpmedel 31 insatser.
3. Översyn miktions vanor 21 insatser.
4. Genomförd toalettassistans 18 insatser.
5. Omgivningsanpassning 16 insatser.
6. Hjälp med personlig hygien 15 insatser.

De sex vanligaste planerade och individanpassade insatser som satts in i kommun
G samt kommun M 2015 januari – juni.
År 2015 januari – juni
1. Översyn miktionsvanor,13 insatser.
2. Översyn av personlig hygien, 13 insatser.
3. Utprovning av individuella inkontinenshjälpmedel, 13 insatser.
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4. Hjälp med avföringsregim, 10 insatser.

5. Genomförd toalettassistans, 8 insatser.
6. Översyn av och påklädning, 7 insatser.
De sex vanligaste planerade och individanpassade insatser som satts in i kommun
M 2014 januari – juni i rangordning av upptäckta fall av urininkontinens.
År 2014 januari – juni
1. Avföringsregim, 11 insatser.
2. Översyn av miktionsvanor 10 insatser.
3. Översyn av och påklädning, 7 insatser.
4. Genomförd toalettassistans, 7 insatser.
5. Översyn av personlig hygien, 6 insatser.
6. Utprovning av inkontinenshjälpmedel, 6 insatser.

De sex vanligaste planerade samt individanpassade insatser som satts in i kommun
M 2015 januari – juni i rangordning av upptäckta fall av urininkontinens
År 2015 januari – juni
Det finns inga data att tillgå.
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Tabell 4 Pågående och planerade individuella insatser som har satts in där blås
dysfunktion har konstaterats i G samt M år 2014/2015 januari – juni och totalt de
båda kommunerna 2014 januari – juni respektive 2015 januari – juni.

Senior Alerts modul för

G jan-

G jan-

M jan-

M jan-

Totalt

Totalt

blås dysfunktion/

juni

juni

juni

juni

G+M

G+M

urininkontinens

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Information

4

1

2

0

6

1

18

8

7

0

25

8

Översyn miktions vanor

21

13

10

0

31

13

Avföringsregim

34

10

11

0

44

10

4

2

0

0

4

2

16

0

0

0

16

0

11

7

7

0

18

7

13

2

0

0

13

2

åtgärder

4

0

0

0

4

0

Översyn vätsketillförsel

1

0

0

0

1

0

hygien

15

13

6

0

21

13

Rörelse och träning

6

4

0

0

6

4

Blåsträning

0

0

0

0

0

0

31

13

6

0

37

13

0

0

1

0

1

0

Annan åtgärd

1

0

0

0

1

0

Person avböjer

0

1

1

0

1

1

Genomförd toalettassistans

Förflyttnings
hjälpmedel, en genomgång

Omgivningsanpassning
Översyn av och påklädning

Läkemedelsgenomgång
Infektionsförebyggande

Översyn av personlig

Utprovning av individuella
inkontinenshjälpmedel
Urinavledande behandling
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Hur många har fått individanpassade hjälpmedel, efter konstaterad
urininkontinens, fanns det en skillnad år 2014 januari – juni ett jämfört med år
2015 januari – juni i de två kommunerna?

År 2014 var det totalt (n=228) som fick individanpassad hjälp i de båda
kommunerna. I M kommun var det (n=1) av dessa (n=229) som avstod hjälp.
År 2015 uppvisade M kommun inga resultat utan därför redovisas bara G:s
kommun (n=71) stycken som fick individuell hjälp. Av de (n=72) som tillfrågats
var det (n=1) person som avstod.

SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTAT
Syftet med studien är att kartlägga urininkontinens arbetet med kvalitetsregistret
Senior Alerts urininkontinens modul i två kommuner över en bestämd tid januari
till juni 2014 samt januari till juni 2015. Resultatet visade att mer än hälften av de
personer som riskbedömningar utfördes i kommun G på hade någon form av
urininkontinens under båda tidsperioderna. I kommun M var andelen ännu högre
cirka 80 %. Bakomliggande orsaker till urininkontinens visade sig vara de aspekter
som nämns i Senior Alerts modul utom förstoppningsproblematik samt nedsatt
känsel i underlivet som inte framkom lika tydligt som övriga aspekter. Genom att
använda Senior Alert kan ett mönster utkristalliserats och det går att erbjuda
individuellt anpassade åtgärder för personer med inkontinensproblematik. Med
enkla åtgärder kan patener med avföringsregim, toalett assistans, utprovning av
inkontinenshjälpmedel hjälpas enligt skalan i Senior Alert. Det vill säga skalan
påvisar vilken hjälp som kan behövas för patienten, vårdpersonal utför sedan
åtgärderna.

RESULTATDISKUSSION
Resultatet av studien visar att det är ett stort antal patienter som i onödan lider av
urininkontinens och att det är beroende av specifika bakomliggande orsaker.
Studien kan inte påvisa på eller ge förklaring till varför den ena kommunen inte
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gjorde några registreringar under tidsperioden januari till juni 2015. Den enda
plausibla förklaringen kan kanske vara att det inte fanns ett så stort flöde i patient
frekvensen då den ena verksamheten är ett äldreboende. Däremot ger studien en
klar bild av att det fanns många äldre som har en urininkontinens och att det är
flera orsaker som förhindrar personen i sitt dagliga liv. Studien visar även att ett
gediget arbete har utförts av de två kommunerna för att underlätta för patienter
med urininkontinens. Detta kan leda vidare till en förbättring samt fördjupande
studier inom området. Med hänsyn till en allt mer åldrande befolkning så känner
författaren att det är nödvändighet att använda sig av riskbedömningsverktyg i
vårdandet av de äldre i kommunens omsorg. Socialstyrelsen lägesrapport (2013)
över tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten visar
att vård och omsorg av våra äldre pekat mot att andelen av de allra äldsta boende i
särskilt boende har minskat kraftigt under de senaste åren, samtidigt som andelen
som får omfattande hemtjänst har ökat (Socialstyrelsen, 2013).
Det kan vara en indikator på resultatet i denna studie. Vilka effekter detta får för
de äldre gällande urininkontinens kan det enbart spekuleras om. Enligt
Socialstyrelsen (2013) besväras äldre på särskilda boenden mindre av ensamhet
och har en mindre risk för att utveckla följdskador av urininkontinens än äldre i
eget boende. På ett särskilt boende har äldre lättare att komma i kontakt med
sjuksköterskan och vårdas av personer med högre yrkesskicklighet än de som får
hjälp via hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2013).
År 2010 infördes den nya patientsäkerhetslagen som innebär en
anmälningsskyldighet och krav på fortlöpande dokumentation över
patientsäkerhetsarbete (2010:659). Här ska dock poängteras att alla skador som
uppstår vid urininkontinens inte klassificeras som vård skador, då gränsdragningen
är lite fluktuerande.
Användandet av kvalitetsregister har synliggjorts mer det senaste decenniet och
stort fokus har legat på att förbättra täckningsgraden det vill säga att fler
kommuner kommer att vara med i Senior Alert. Tillämningen av kvalitetsregistren
har kunnat förebygga att skador uppstår och att samma fel inte görs om igen. Det
är viktigt att lägga fokus på att allt fler använder sig av registrering då det leder till
en förbättrad vård och behandling av patienterna. Registreringsarbetet prioriteras
inte av vårdpersonal då arbetsbördan redan är hög som den är med det direkta
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arbetet med patienter. För att lyckas med att implementera nya arbetssätt på sin
arbetsplats är det viktigt att ledningen stöttar arbetet (Rosengren et al., 2012).
I en magisteruppsats av Godman och Mellins (2013) gjordes en undersökning av
sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av implementeringen av
kvalitetsregistret Senior Alert. Resultatet visar hur viktigt det är att få stöd från
ledningen och att ledningen är delaktig under implementeringsarbetet samt att det
ges tid för att få lära sig att utföra arbetet. Även tidigare studier bekräftar att det är
tidsbristen som är den övervägande faktor, till varför arbetet med kvalitetsregistret
Senior Alert prioriteras bort (Godman, 2013; Rosengren et al., 2012; Rybeck,
2015).
Ofta krävs dubbeldokumentation av vårdpersonalen då det idag saknas koppling
mellan kvalitetsregistret Senior alert och patientjournalerna. Totalt utfördes 165
riskbedömningar i båda kommunerna första halvåret 2014. Totalt 61 personer fick
genomföra en riskbedömning första halvåret 2015. Av de personer som utreddes
visade det sig att 121 personer hade en konstaterad urininkontinens vilket innebar
att 73 % hade en urininkontinens. Hos dessa 121 personer sattes 104 individuella
insatser in det vill säga 86 % fick individuellt anpassad åtgärd. Siffrorna visar att
det är viktigt med en riskbedömning och en riskanalys för att se till att det är en
individanpassad vård som patienten får.
Den absolut vanligaste åtgärden år 2014 visade sig vara assistans för personlig
hygien 74 %, vilket sammanhängande med svårigheter att ta av och på sig kläder
55 %, tätt följt av att personen led av synnedsättning 51 %. För 2015 såg siffrorna
annorlunda då kommun M inte utförde några kvalitetsregistreringar i Senior Alert.
Detta kan bero på personalbrist. Totalt första halvåret 2015 var det bara kommun
G som gjorde riskbedömningar och halvåret var det 71 % med urininkontinens och
95 % som fick individuellt planerade åtgärder insatta. Även 2015 låg assistans för
personlig hygien högst i topp, 40 % av populationen som behövde den hjälpen.

DISKUSSION

Metoddiskussion
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Inför starten av arbetet togs kontakt med ansvariga verksamhetschefer i respektive
kommun som blivit utvalda att kartläggas. Författaren såg ett behov av att lyfta
fram det vårdpreventiva arbetet med urininkontinens, då det är ett område som
skapar stora kostnader både för den enskilda samt för samhället. För att hålla
tidsramarna i arbetet valdes enbart två kommuner ut under en specifik tidsperiod.
Författarens egen erfarenhet av att arbeta med Senor Alert innehöll inte
urininkontinensmodulen och därför ansågs den frågan viktig att lyfta fram.
Det valda ämnesområdet mottogs positiv från Högskolans akademi, både för
behovet av att synliggöra urininkontinens men även att arbeta preventivt med
urininkontinens och att använda Senior Alerts register som grund i ett
magisterarbete. Urvalet begränsas till två små kommuner i ett inte alltför
tätbefolkat område. Dataregistret Senior Alert väljer att använda sig av validerade
mätinstrument som sammanfogar deras egen
registrerings/riskbedömningsmaterial.
Det inhämtade materialet består av avkodade data från samtliga individer som
registrerats i registret vid mättillfället. Resultatet presenteras i numeriska variabler
och kan inte härledas till någon specifik person eller individ, varav författaren
bedömt att informerat samtycke inte behöv inhämtas av varje individ som
registrerats. Patientdatalagen (SFS 2008:355) fastställer att information kan
inhämtas från patientjournaler utan informerat samtycke då det bedöms som
omöjligt eller om det innebär en oproportionerlig arbetsinsats. De inkluderade
deltagarna har tidigare samtyckt till registrering i Senior Alerts kvalitetsregister.

Urvalet begränsades till två specifika kommuner i landet då arbetet skulle kunna
nyttjas som underlag för verksamheten de bedriver samt synliggöra kommunernas
arbete med registret.
Studiens kliniska betydelse och dess resultat kan ligga till grund för fortsatta
förbättringsarbeten och att fler kommuner ansluter sig till registret. Arbetets
resultat skulle kunna ligga till grund för att genomföra förbättringsarbete inom
urininkontinens vård.
Könsfördelningen har medvetet valts bort av författaren då urvalsförfarandet inte
är av vikt samt att studiens syfte inte tar upp könsskillnader. Senior Alerts
nationella register tillhanda håller idag en stor mängd data om den äldre
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befolkningen eller i och med hänsyn till registrets täckningsgrad där även
könsfördelning kan vara ett urval (Socialstyrelsen, 2015).

För att svara på syftet till studien valde författaren att använda en kvantitativ
metod det en kvalitativ metod är uteslutet. Studien utfördes som en registerstudie
för att ge en klar blid av hur verkligheten ser ut inom det specifika ämnet och de
platser som valts att studeras närmare (Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2013).
Resultatet visar enbart på hur man kan komma åt ett problem och åtgärda det i det
i detta sammanhang, urininkontinens.

När ansökan gjordes om att få registerdata från Registerhållaren på Senior Alert i
Jönköping så valdes att använda tiden ifrån inkontinens modulen början 2014 och
ett halvår framåt samt att göra en jämförelse med hur registreringen fortlöpt
samma tidsperiod 2015. Ett mycket bra samarbete utvecklades och ett vänligt
bemötande erhölls från registerhållaren som också var mycket intresserad av
resultatet.

KONKLUSION
Förbättringsarbete är någon som alla inom hälso- och sjukvården måste sträva
efter. En litteratursökning av genomförda studier om urininkontinens och äldre har
visat en kunskapslucka då det inte utförts så många studier med detta fokus. En
magisteruppsats har skrivits av Rybeck (2015) där sjuksköterskor känner att de
inte har tid att fylla i olika register då det tar för mycket av deras tid. Det är
beklagligt att arbetsgivare inte inser hur viktigt det är med registerstudier, det är i
dessa studier som det blir tydligt med diagnostisering, förebyggande insatser och
förhinder för att skador ska uppkomma. Register är även en källa för fortsatt
forskning samt en stor kunskaps bank. Förhoppningsvis kan resultatet av denna
uppsats belysa hur viktigt det är att registrera i Senior Alert för att ställa rätt
diagnoser på de äldre för att inte mer lidande eller skador ska uppstå.
Samhället står inför en åldrande befolkning. Andelen personer över 65 år ökar
kraftigt samtidigt som de ska ta hand om gruppen blir färre. Det är en ekvation
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som inte riktigt går ihop. Några slutsatser kan däremot inte dras om vad det var
som orsakade att det saknas information från 2015 det såg ut som det gjorde. Det
som kan påverkas är de givna frågor som ställs i Senior Alert och inte andra
orsaker som inte registreras i Senior Alert. Det kan alltid finnas en risk att
frågeformulären med svaren inte var sanningsenliga, och att de inte hade använts
varje gång till nya patienter, det kan bero på personalbrist, eller tidsbrist eller brist
på utbildad personal, så en viss felmarginal kan finnas. År 2015 januari – juni
Kommun M finns inga registrerade data. Det kan ha många olika förklaringar; att
det inte var någon som flyttade in på boendet, eller att det inte fanns någon som
registrerade.

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING
Utifrån det som framkommit i studien har det visat sig att urininkontinens är
vanligt och att många personer lever utan diagnos. Studien visar hur man kan
undvika skador och genans genom att göra anpassningar för individen. Det som är
unikt med studien är att den beskriver individnivån och inte gruppen individer.
Åtgärder kan sättas in för att förenkla livet för den enskilda personen vilket
genererar minskade vårdkostnader och ett bättre liv för den äldre. Flera studier om
riskbedömning med kvalitetsregistret och planerade eller icke planerade åtgärder
behövs. Detta för att medverka till ökad livskvalitet, välbefinnande och förebygga
skador på såväl individ som samhällsnivå relaterat till den äldre befolkningen och
samhällets resurser.
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Informationsbrev till berörda enhetschefer

Falun den 16 oktober 2014

Hej!
Vi är två distriktssköterskestudenter som skriver magisteruppsats med avsikt att
jämföra registreringen av data i Senior alert blåsdysfunktionsmodul år 2014 och år
2015.

Vi skriver till Dig med anledning av att vi vill använda data ur kvalitetsregistret
Senior alert och behöver ha tillstånd av Dig som enhetschef för att få hämta ut
data. Vi vänder oss till Dig eftersom Din enhet har registrerat i Senior alerts
blåsdysfunktion/inkontinens modul sedan början av januari 2014 och vi är
intresserade av de enheter som var först med att ta till sig detta nya instrument.

Vi kommer även att söka tillstånd hos Senior alert. Resultatet av studien kommer
att presenteras som en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna.

För mera information och svar om tillstånd, vänligen kontakta nedanstående
studenter eller handledare.

Anette Berneström, distriktssköterskestudent vid högskolan Dalarna samt Leg.
Sjuksköterska h14anebe@du.se
Doris Hägglund, Handledare dhl@du.se
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