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SAMMANFATTNING 
 
 Syftet med studien var att undersöka hur väl de inkontinenshjälpmedel som användes i 

kommunala särskilda boende var anpassade efter urinläckagets storlek samt att ta reda på hur 

kommunanställda sjuksköterskor uppfattade den aktuella situationen vad gäller individuell 

utprovning av inkontinenshjälpmedel i särskilda boendeformer. Studien genomfördes som en 

empirisk studie med kvantitativ ansats. Studien genomfördes i två faser: först genomfördes 

blöjvägningstest i tre av kommunens särskilda boende på 25 boendes inkontinensartiklar 

under två dygn. Därefter besvarade kommunanställda sjuksköterskor, verksamma inom 

samma kommun, en enkät med påståenden om ansvarsfördelning, rutiner för utprovning och 

kunskaper om individuell utprovning i organisationen. 

Studiens resultat visade att endast 22 % av de inkontinenshjälpmedel som användes i 

kommunala särskilda boende var anpassade efter storleken på urinläckaget, medan 76 % av 

inkontinensskydden var för stora i relation till det faktiska urinläckaget. Kommunanställda 

sjuksköterskor, som har en nyckelroll och det formella ansvaret i individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel, ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om individuell 

utprovning av inkontinensskydd i organisationen och att ansvarsfördelningen inom området  

var otydlig. Sjuksköterskornas inblandningsgrad i individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel varierade och sjuksköterskorna angav att de skulle engagera sig mera i 

utprovning av inkontinenshjälpmedel om de hade mera tid. Endast en minoritet av 

sjuksköterskorna trodde att förskrivning av inkontinenshjälpmedel föregicks av en individuell 

utprovning i organisationen, medan majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att så inte var fallet 

eller var tveksamma till detta. 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: urininkontinens, inkontinensartiklar, äldre, sjuksköterska, särskilt boende.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the extent to which incontinence aids, used in local 

authority/municipal nursing homes, were adapted to the resident’s urine-leakage volume and 

to find out how nurses perceived the current situation concerning individual testing of 

incontinence aids in municipal nursing homes. The study method was a quantitative empirical 

study and was carried out in two phases. The first phase was a weighing test, carried out in 

three nursing homes, whereby the incontinence aids used by 25 residents during a 48 hour 

period were weighed. The second phase was the completion of a questionnaire by the 

municipal nurses working in the same local authority. The questionnaire covered: the division 

of responsibilities; routines for testing incontinence aids, and the level of knowledge 

concerning individual incontinence aid testing. Only 22 % of the pads used during the 

observation were properly adapted to the patients’ urinary leakage volume, while 76 % of 

incontinence aids were larger than necessary in relation to the real volume of urinary leakage. 

The municipal nurses, who have a key role and formal responsibility for individual 

incontinence aid testing, considered that there was insufficient knowledge within the 

organisation concerning individual incontinence aid testing, and that the division of 

responsibilities in this area was unclear. There were great variations relating to the extent of 

the nurses’ involvement in individual incontinence aid testing, and the nurses stated that 

increased involvement in individual incontinence aid testing was dependent on more time 

being made available for this task. Only a minority of the nurses thought that the 

requisitioning of incontinence aids was preceded by individual testing of the incontinence 

pads within the organisation. The majority of nurses considered that this was not the case or 

were unsure of the situation.  

 

 

 

 

Key words: urinary incontinence, incontinence aids; elderly; nurse; nursing homes 
 

 
 
 

 4



INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                            Sida 
 
                                                                                             
 
INLEDNING                                                                                                         
Urininkontinens: förekomst och orsaker                                                                  6-7 
Hjälpmedel vid urininkontinens                                                                                7-8   
Förskrivarrätt för inkontinenshjälpmedel                                                                8-9 
Individuell utprovning av inkontinensskydd: 
kunskap, rutiner och ansvarsfördelning                                                                    9-12 
 
 
SYFTE                                                                                                                           13 
FRÅGESTÄLLNINGAR                                                                                            13                                   
 
METOD                                                                                                               
Design, urval och population                                                                                      14-15 
Datainsamlingsmetod                                                                                                  15 
Tillvägagångssätt                                                                                                         16-17 
Projektets kliniska betydelse                                                                                      17 
 
RESULTAT                                                                                                          
1. Hur väl var absorberande inkontinensartiklar 
som användes i kommunala särskilda boende  
anpassade efter urinläckagets storlek?                                                                     18-20 
 
2. Hur uppfattar kommunanställda sjuksköterskor  
den aktuella situationen vad gäller individuell  
utprovning av inkontinenshjälpmedel?                                                                    20-24 
 
DISKUSSION 
Resultatdiskussion                                                                                                       25-30 
Metoddiskussion                                                                                                          30-31 
Konklusion                                                                                                                   31-32 
Förslag till framtida forskning                                                                                   32                                    
 
REFERENSLITTERATUR 
Referenser                                                                                                                    33-34 
 
 
BILAGOR 
 
Bilaga 1. Blöjvägningstest                                                                                          35 
Bilaga 2. Enkät                                                                                                            36 
Bilaga 3. Instruktion                                                                                                   37 
 
 
 
 

 5



INLEDNING 
 
Urininkontinens är ett besvärande ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och 

innebär ett socialt och/eller hygieniskt problem (1). Urininkontinens är ett stort folkhälso- och 

hälsoekonomisk problem. Antalet personer med urininkontinens i Sverige beräknas till cirka 

500 000 personer. Den totala kostnaden för urininkontinens i Sverige uppskattas till mellan 

2,8 och 4,4 miljarder kronor per år (2). 

 

Urininkontinens: förekomst och orsaker 

Förekomsten av urininkontinens varierar i olika studier. En studie från Japan påvisade att 

förekomsten av urininkontinens hos personer mellan 40 och 75 år var 10,5 % hos män och  

53,7 % hos kvinnor (3). Enligt en italiensk studie utförd bland personer över 65 år som bodde 

hemma var förekomst av urininkontinens 11,2 % bland män och 21,6 % bland kvinnor (4). En 

svensk studie från 1997 påvisade att bland svenska 65-åringar hade 9 % av män och 28 % av 

kvinnor urininkontinens (5).  

 

Förekomst av urininkontinens hos såväl kvinnor som män ökar starkt med stigande ålder. Hos 

kvinnor ökar förekomsten linjärt med ökande ålder. Enligt studieresultat från USA hade 8 % 

av kvinnor mellan 30 och 39 år dagligt urinläckage. Motsvarande siffra hos kvinnor i åldern 

80 till 90 år var 33 % (6). Hos män var förekomsten betydligt lägre upp till 75-årsåldern, 

varefter en brant ökning skedde upp till nivån för kvinnor i motsvarande ålder (7). De 

ovannämnda studieresultaten visar att urininkontinens är ett utbrett hälsoproblem bland äldre 

män och kvinnor. Bland dem som vårdas på sjukhem och liknande former av särskilt boende 

är det inte ovanligt med prevalenssiffror som överstiger 50 procent. Det finns tydliga 

geografiska skillnader i andelen inkontinenta bland dem som vårdas i någon form av särskilt 

boende för äldre. I USA har cirka 50 procent av dem som vårdas på institution inkontinens 

medan motsvarande siffra för Sverige är 70-80 procent (2). 

 

Urininkontinens kan klassificeras i olika former, beroende av orsak eller utlösande faktor, 

vilket kan vara ansträngning, trängning, överrinning eller en kombination av dessa faktorer 

(7). Ansträngningsinkontinens är den typen av urininkontinens som utlöses av ansträngning. 

Typiska symtom vid ansträngningsinkontinens är att patienten läcker skvättar av urin vid ökat 

buktryck som hosta, hopp, joggning etc.  
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Trängningsinkontinens d v s ofrivilligt urinläckage vid plötslig urinträngning kan bero på 

olika orsaker bl a neurologiska skador som man kan se vid olika grader av demens. Då kallas 

det för ohämmad blåsa. Typiskt är att patienten upplever mycket sen blåsfyllnads- och 

trängningskänsla, ofta nästan samtidigt som läckaget kommer.  

 

Överrinningsinkontinens innebär läckage vid överfull blåsa. Samtidig förekomst av 

ansträngnings- och trängningsinkontinens kallas blandinkontinens (1). 

 

En svensk studie från 1997 påvisade att trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens 

var vanligaste inkontinensformerna bland kvinnor (5). Bland män ökar fall av 

trängningsinkontinens med stigande ålder. Ansträngningsinkontinens var representerad hos 

kvinnor i alla åldrar. Trängningsinkontinens bland kvinnor ökade kraftigt efter 70- års ålder 

(3). 

 

Enligt studieresultat från en amerikansk studie ökar förekomsten av inkontinens hos kvinnor 

med ålder, övervikt, allvarliga sjukdomar, depressioner och gynekologiska operationer. Djupa 

depressioner och uttalad fetma med BMI över 30 ökar risken för urininkontinens bland 

kvinnor markant. Riskfaktorer för svår urininkontinens bland kvinnor är hög ålder, hög BMI, 

medicinsk sjuklighet, djupa depressioner, diabetes och hysterektomi (1,3,6). Kvinnor som har 

sömnproblem har 50 % högre risk att drabbas av urininkontinens (4). Kända riskfaktorer hos 

kvinnor är också kroniska luftrörssjukdomar, neurologiska sjukdomar, höftfrakturer, långvarig 

förstoppning och tungt lyftarbete (1,4).   

 

Ohämmad blåsa, d v s trängningsinkontinens på grund av sviktande cerebrala funktioner, är 

den vanligaste formen av inkontinens hos män. Hög ålder och förändringar i prostata är andra 

vanliga orsaker som kan leda både till trängningsinkontinens och allvarlig 

överrinningsinkontinens hos män (1). 

 

Hjälpmedel vid urininkontinens 

Urininkontinens behandlas med olika typer av träningsprogram för bäckenbotten och blåsa, 

fysikalisk behandling (elektrostimulering), läkemedel eller kirurgisk behandling. Med rätt 

behandling kan inkontinens förbättras. Om läckaget fortgår behövs det oftast hjälpmedel. Att 

använda hjälpmedel är den vanligaste åtgärden vid urininkontinens. Det finns ett stort antal 

typer av inkontinensartiklar: absorberande produkter, bäckenbottenstödjande tekniker, 
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uretraplugg och penisklämmare, externa uppsamlingssystem, kvarliggande katetrar (KAD), 

suprapubisk kateter samt ren intermittent kateterisering (2, 7).  

 

Inkontinenshjälpmedel är den vanligaste formen av behandling när det gäller äldre. En svensk 

studie som genomfördes i Jämtland under 1999 påvisade att användning av 

inkontinensartiklar ökade kraftigt hos både män och kvinnor över 75 år (8). Cirka 80 % av de 

äldre på särskilda boenden har någon form av inkontinenshjälpmedel. Olika absorberande 

produkter framför allt i form av blöjor/bindor var den vanligaste behandlingsåtgärden vid 

urininkontinens hos äldre (9). Andelen inkontinenta som använder absorberande produkter har 

ökat de senaste 20 åren. Ett av skälen är strävan att i åldringsvården minska användning av 

katetrar, vilka i stor utsträckning ersatts av absorberande produkter (7).  

 

Före 1997 tillhandahölls förbrukningsartiklar vid inkontinens kostnadsfritt inom ramen för 

den statliga läkemedelsförmånen till personer som fortlöpande behövde dessa på grund av 

allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom. Efter läkemedelsreformen som 

genomfördes 1997 övergick kostnadsansvaret för inkontinensartiklar från staten till kommun 

och landsting för att bromsa kostnadsutvecklingen inom området. Från och med 1998 har 

samtliga landsting och kommuner övertagit kostnadsansvaret för inkontinensartiklar. 

Överflyttandet av kostnadsansvaret för inkontinensartiklar från staten till 

sjukvårdshuvudmännen innebar att artiklarna istället för att omfattas av läkemedelsförmånen 

kom att omfattas av HSL. De omfattas av samma högkostnadsskydd för öppenvård som 

vårdavgifter och avgifter för viss typ av tandvård (10). Det innebär att eventuella avgifter för 

inkontinensprodukter skall räknas samman med vårdavgifter m.m. och produkterna blir 

avgiftsbefriade då man når högkostnadstaket (7). 

 

Förskrivarrätt för inkontinenshjälpmedel 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i 3 d § och 18 c § anger att läkare samt annan hälso- och 

sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig får förskriva inkontinensprodukter 

(10). Socialstyrelsen har i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2001:5 (M) meddelat 

föreskrifter och allmänna råd om bl a vilka utöver läkare som svarar för dessa förskrivningar 

(11). Behöriga att förskriva inkontinensprodukter är leg sjuksköterskor, leg barnmorskor och 

leg sjukgymnaster vilka genom särskild utbildning eller längre yrkesverksamhet fått den 

kompetens som krävs för att självständigt kunna bedöma en patients behov av 

förbrukningsartiklar. Det är alltså dessa yrkeskategorier som ska ha det formella ansvaret. I 
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SOSFS 2001:5 anges också att det är sjukvårdshuvudmannen som bestämmer vem eller vilka 

av den behöriga vårdpersonalen som skall fullgöra uppgiften att självständigt förskriva 

förbrukningsartiklar. Socialstyrelsen rekommenderar även att sjukvårdshuvudmannen 

upprättar en förteckning över eller på ett annat sätt informerar dem som är behöriga att 

förskriva förbrukningsartiklar om vilka produkter de får förskriva (11). 

 

I Sverige sker förskrivningar i de allra flesta fall av distriktssköterska eller av sjuksköterska 

med förskrivarkompetens. Läkare och uroterapeuter är sällan inblandade (12). Inom EU 

varierar förskrivningsbestämmelserna något. Förskrivningsrätten har i vissa länder, t.ex. 

England, Tyskland och Frankrike, enbart allmänläkare och vissa andra specialistläkare. I 

samtliga nordiska länder har även sjuksköterskor förskrivningsrätt. Detta är ovanligt i övriga 

Europa (7). 

 

I Nationella handboken för hälso- och sjukvårdspersonal som utarbetades av 

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet står det om kvalitetssystem i 

inkontinensvården. Enligt kvalitetssystemet ska rutiner och riktlinjer för vårdens utövande i 

kommunala särskilda boende tas fram av medicinskt ansvarig sjuksköterska. En sjuksköterska 

med särskild kompetens bör ha ansvar för att fortlöpande handleda den övriga personalen och 

informera om nyheter och förändringar inom inkontinensvården I ansvaret bör också ingå att 

hålla enhetens hjälpmedel aktuella. Inkontinenshjälpmedel ska vara individuellt utprovade 

och förskrivna inom ramen för upphandlade produkter. I särskilt boende ansvarar boendets 

sjuksköterska för att hjälpmedel vid behov utprovas och anpassas individuellt (13). 

 

Individuell utprovning av inkontinensskydd: kunskap, rutiner och ansvarsfördelning 

Mål för behandling av urininkontinens är bland annat individuellt anpassade 

inkontinenshjälpmedel. Varje människa som har inkontinens har unika problem och behöver 

hjälp med att få hjälpmedel som passar. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska alltid 

föregås av individuell utprovning och anpassas till resultatet av blöjvägningstest (13). 

Skydden är konstruerade för att absorbera en viss volym urin, och det är därför av vikt att 

lämpligt skydd utprovas och att patienten får rätt information om hur skyddet ska användas. 

Blöjvägningstest syftar till att hitta en optimal blöja då det finns tendens till att använda för 

stora blöjor. Blöjvägningstest går ut på att man väger en blöja i torrt skick och därefter vägs 

blöjan igen efter användningen. Viktökningen i blöjan i gram motsvarar då läckaget i ml 
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under den tid som blöjan använts (15).  Blöjvägningstest är det bästa sätter att få ett objektivt 

mått på urinläckagets storlek (16).  

 

Det är viktigt att prova ut inkontinenshjälpmedel som har absorptionskapacitet som är 

anpassad till urinläckagets storlek. Vid utprovningen ska hänsyn även tas till: diagnos, typ av 

urininkontinens, annat handikapp, kön, ålder, kroppsform/vikt, aktivitet, behov av hjälp, 

mentalt status och hudtillstånd (t.ex. allergi) (17).  

 

En enkät- och intervjustudie studie som genomfördes av Socialstyrelsen 2003 påvisade att i 

stort sett alla inkontinenta personer i de särskilda boendeformerna använder någon form av 

inkontinenshjälpmedel. Vanligaste hjälpmedel är absorberande produkter i form av 

blöjor/bindor. Ofta har personer med urininkontinens som kommer till särskilt boende redan 

någon form av inkontinensskydd, och det verkar vara sällsynt att personalen då gör en ny 

utprovning i det särskilda boendet (14). Studien påvisar att individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel inte sker i någon större omfattning inom särskilda boende. Svaren som 

vårdpersonalen och boenden i särskilda boende ger om individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel skiljer sig åt. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och sjuksköterskor 

uppger i relativt stor utsträckning att individuell utprovning av hjälpmedel görs. Bland boende 

uppger mindre än hälften att de fått prova olika inkontinensartiklar. Det är även ovanligt med 

utvärdering av hur de befintliga hjälpmedlen fungerar. De boende i särskilda boenden som 

besvarade Socialstyrelsens enkät medger att det är sällan personalen undrar om hur deras 

blöjor fungerar (14). 

 

Det är viktigt att välja ut optimala inkontinensartiklar. En studie som genomfördes i Göteborg 

1994 på två vårdhem genom blöjvägningstest visade att endast 22 % av blöjor som användes 

på hemmen var anpassade till urinläckagets volym. Många av vårdhemmens patienter 

använde för stora blöjor relaterad till läckagets storlek ”för säkerhets skull”. Att använda 

större inkontinensartiklar än nödvändigt leder till ökad kostnad eftersom ju större blöjan är 

desto dyrare är den. Kostnaderna skulle kunna reduceras med 31 % om inkontinensartiklarna 

var anpassade efter volymen på patienternas urinläckage (18). Utöver den ekonomiska vinsten 

ökar korrekt valda inkontinensartiklar även komfortkänsla och säkerhet hos inkontinenta 

personer (18,19).  
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I en annan studie uppgav personal inom särskilda boende att vid utprovning av en blöja är 

läckagetest det vanligaste sättet. ”Det handlar mest om att se att blöjan inte läcker”. 

Blöjvägningstester är inte så vanligt, och tidsbristen är anledning till detta enligt personal 

(13). 

 

Personal, som har intervjuats i Socialstyrelsens studie, uppgav att kunskapen i 

sjukvårdsorganisationen om inkontinens och inkontinensvård inte är tillräcklig. Av de 53 

tillfrågade sjuksköterskor, som arbetade inom särskilda boende, uppgav 75 %  att kunskapen 

om inkontinens i deras organisation inte var tillräcklig. Det visade sig att det var få kommuner 

som hade avsatt särskilda medel för utbildning på inkontinensområde. Intervjuerna bekräftade 

leverantörernas framträdande roll i personalutbildning. Oberoende utbildning var efterfrågad 

av flera av intervjuade (13). 

 

En pilotstudie, som genomfördes i Västerås, påvisade att det fanns stora skillnader i 

profilförbrukning av inkontinenshjälpmedel mellan stadens olika särskilda boende. På det 

boende, som hade förbrukningsprofil med tonvikt mot lättare, mindre inkontinensprodukter, 

fanns det sjuksköterskor med förskrivarkompetens och ett intresse för frågan. Det boende, 

som hade en förbrukningsprofil med stor förbrukning av tunga, stora produkter, saknade 

sjuksköterskor med förskrivarkompetens (20).  

 

Studieresultat från olika länder påvisar att kostnaderna för inkontinensvård ökar från år till år. 

I USA ökade den totala kostnaden för inkontinens från 16,3 biljoner dollars år 1995 till 19,5 

biljoner dollars år 2000 (21,22). Den totala kostnaden för inkontinens i Sverige uppskattades 

till 1,8 miljarder SEK år 1990 (23). Omräknat till 1996 års prisnivå motsvarar detta en total 

kostnad för inkontinens på cirka 2,3 miljarder kronor (2). De huvudsakliga kostnaderna (drygt 

90 %) avser insatser för främst de äldre för vård och omsorg på grund av inkontinens samt för 

hjälpmedel. Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel i Sverige uppgick till 1 060 Mkr år 1996 

(2). Förekomsten av urininkontinens hos såväl män som kvinnor ökar starkt med stigande 

ålder. Samhällets kostnader för inkontinensvård blir därför starkt relaterade till antal äldre i 

befolkningen. Antal invånare över 65 år i Sverige beräknas öka från 1,5 miljoner 1995 till 2,1 

miljoner år 2030 eller med 40 % (2).  

 

Användning av väl utprovade och anpassade inkontinenshjälpmedel i särskilda boende gagnar 

både samhällsekonomi genom att reducera kostnader för inkontinensartiklar och den enskilde 
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boende som genom att använda individuell anpassade hjälpmedel får bättre komfort- och 

säkerhetskänsla. Sjuksköterskor med förskrivarkompetens har behörighet att förskriva 

inkontinenshjälpmedel. I särskilda boende ansvarar boendets sjuksköterskor för att 

inkontinenshjälpmedel vid behov utprovas och utvärderas. På så sätt har sjuksköterskor inom 

särskilda boende en nyckelroll i inkontinensvården. Genom att förskriva utprovade 

inkontinenshjälpmedel kan sjuksköterskorna både påverka samhällsekonomi och bidra till 

ökad välbefinnade hos den enskilde boende. 
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SYFTE  

Syftet med denna studie var att undersöka hur väl de absorberande inkontinensartiklarna som 

används i  kommunala särskilda boende var anpassade efter urinläckagets storlek samt hur 

kommunanställda sjuksköterskor uppfattade den aktuella situationen vad gällde individuell 

utprovning av inkontinenshjälpmedel.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

1. Hur väl var absorberande inkontinensartiklar som används på kommunala särskilda 

boende anpassade efter urinläckagets storlek? 

2. Hur uppfattade kommunanställda sjuksköterskor den aktuella situationen vad gällde 

individuell utprovning av inkontinensartiklar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition 

Med äldre menas boende i kommunala särskilda boende som är 65 år och äldre. 
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METOD 

Design, urval och population 

Studien har genomförts som en empirisk studie med kvantitativ ansats. 

  

Två populationer ingick i studien: den första populationen var äldre boende i en kommuns 

särskilda boende (SÄBO) (population 1). Den andra populationen bestod av kommunanställda 

sjuksköterskor inom samma kommun (population 2). 

 

Populationen 1 bestod av 52 permanent boende i tre kommunala särskilda boende. Urvalet 

bestod av 26 boende som uppfyllde följande inklusionskriterier:  

 Boende som var 65 år eller äldre 

 Boende som bodde permanent i särskilt boende 

 Boende som var inkontinenta 

 Boende som använde absorberande inkontinenshjälpmedel 

 Boende som vid mätningstillfället var friska d v s inte hade någon form av 

sjukdom som kunde påverka urinproduktionen som t.ex. feber, urinvägsinfektion 

osv. 

 Boende som behövde assistans av baspersonal för att byta sina absorberande 

inkontinenshjälpmedel. 

 

Tabell 1. Population 1: permanent boende i tre SÄBO som uppfyllde inklusionskriterierna 
 
 
 
 

Permanent 
boende 

 
 
 

(n) 

Medelålder 
 
 
 
 

(år) 

Inkontinenta 
boende 

 
 
 

(n) 

KAD-bärare 
 
 
 
 

(n) 

Inkontinenta 
boende som 

använder 
absorberande 

ink.hjälpmedel 
(n) 

Inkontinenta 
boende som 

behöver assistans 
vid blöjbyte  

 
(n) 

 
SÄBO 1 
 

 
30 

          
86,5 

 
23 

 
4 

 
19 

 
12 

 
SÄBO 2 
 

 
12 

    
87 

 
8 

 
0 

 
8 

 
8 

 
SÄBO 3 
 

 
10 

   
76,5 

 
6 

 
0 

 
6 

 
6 

En boende i SÄBO 2 blev akut sjuk under genomförandet av blöjvägningstestet och blev 

inlagd på lasarettet. Därför exkluderades denne boende ur urvalet. Sammanlagt genomfördes 

blöjvägningen  på 25 permanent boende i kommunens tre särskilda boende. 
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Population 2 bestod av sjuksköterskor som var anställda inom samma kommun som de 

särskilda boende hörde till. Totalt fanns det 28 sjuksköterskor som var anställda i kommunen 

och 21 var närvarande vid enkätutdelningstillfället. Totalt blev 21 enkäter besvarade. 

 

Tabell 2. Population 2: Kommunanställda sjuksköterskor - svarsfrekvens 
 
 Utdelade enkäter Besvarade enkäter Svarsfrekvens 

Kommunanställda 
sjuksköterskor 

21 21 100 

 
 

Datainsamlingsmetod och tillvävagångssätt 

Datainsamlingen skedde i två omgångar. Först utfördes undersökning av blöjornas 

anpassningsgrad till urinläckagets storlek med hjälp av blöjvägningstest. Därefter utarbetades 

en enkät som fick besvaras av sjuksköterskor som var anställda inom kommunen. 

 

Data om inkontinensartiklarnas anpassningsgrad till läckagets storlek samlades in med hjälp 

av ett formulär som heter ”Blöjvägningstest” (Bilaga 1). Blöjvägningstest är ett kvantitativt 

läckagetest. Ett blöjvägningstest är ett bra underlag för att få ett objektivt mått på 

läckagemängden. Testet utfördes under två hela dygn. Boendens namn och alla blöjsorter som 

denna boende använde under dygnet antecknades i formuläret. Varje skydd vägdes före och 

efter användandet. Klockslag för bytet liksom eventuella kommentarer som ”läckage vid 

sidan om skyddet” registrerades. Viktökning i gram motsvarade urinläckagets storlek i ml. En 

elektronisk våg från företaget TENA användes för att väga blöjor. 

 

En enkät med 8 påstående utarbetades i form av en likertskala med fem fasta svarsalternativ: 

håller inte alls med, håller med till viss del, tveksam, håller med till största delen och håller 

med till fullo (Bilaga 2). Påståendena handlade om sjuksköterskornas uppfattning angående 

den aktuella situationen vad gällde individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel så som 

ansvarsfördelning, rutiner för utprovning och kunskapsnivå om individuell utprovning i 

organisationen. 

 

Studien genomfördes i två faser.  

Fas 1. Den första delen av studien genomfördes i tre kommunala särskilda boende under 

april-maj 2006 genom blöjvägningstest för att undersöka om de boendes blöjors 
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uppsugningskapacitet var anpassat efter urinläckagets storlek. De äldre boende, som ingick i 

studien, valdes ut med tanke på de inklusionskriterierna som finns beskrivna under 

Metod/population. Det första boendet var ett särskilt boende med 30 permanent boende. I det 

andra särskilda boendet fanns det 33 boende av vilka 12 var permanent boende och där 

resterande platser var avsedda som korttidsboende. I det tredje boendet för både korttids- och 

permanent boende valdes en avdelning med 10 permanent boende.  

 

All personal i SÄBO 1 och SÄBO 2, som skulle utföra blöjvägningarna med hjälp av 

blöjvägningstest, informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt inför studiestarten 

samt instruerades skriftligt om syftet med studien och studiens genomförande (Bilaga 3). 

Personalen på SÄBO 3 instruerades muntligt inför blöjvägningen och de utförde 

blöjvägningarna under handledning av boendets sjuksköterskor och hade ett ifyllt 

blöjvägningstest som exempel till hjälp. Personalen har även lyssnat på en föreläsning om 

inkontinens och inkontinensartiklar som arrangerades av länets inkontinenssamordnare vid två 

tillfällen under februari-mars 2006 och handlade bland annat om individuell utprovning an 

inkontinenshjälpmedel och blöjvägningstest.  

 

Efter datainsamlingen via ”Blöjvägningstest” gjordes en sammanställning avseende de 

boendes faktiska urinläckage i relation till inkontinensartiklarnas uppsugningsförmåga enligt 

produktbladet. På så vis kunde det avgöras om deras blöjor var anpassade efter urinläckagets 

storlek. Följande gradering av blöjans anpassningsgrad till urinläckagets storlek har valts: för 

stor, anpassad och för liten.  Under databearbetningen av insamlade data, delades de boendes 

blöjor i två grupper: dagblöjor och nattblöjor eftersom en del av de boende hade dag- och 

nattblöjor av olika sorter. De blöjsorterna som användes som både dag- och nattblöjorna till 

en och samma boende, delades in i två grupper (nattblöjor och dagblöjor) för att underlätta 

den statistiska bearbetningen. Blöjans absorberingskapacitet hämtades ur produktkatalogen 

över det upphandlade sortimentet som användes i den aktuella kommunen. Den övre gränsen 

för blöjans uppsugningsförmåga utgjordes av den maximala mängden av urin som blöjan 

klarade av att absorbera enligt produktbladet. Den undre intervallgränsen utgjordes av den 

maximala absorberingsförmågan för samma sorts blöja fast en storlek mindre enligt 

produktkatalogen. Största enstaka urinläckage under dag- och nattetid noterades samt storlek 

på medelläckage. Om det största enstaka läckaget hamnade i intervallet för blöjans 

uppsugningsförmåga, bedömdes blöjan som anpassad till urinläckagets storlek. Om det största 
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enstaka urinläckaget överskred/underskred blöjans uppsugningsförmåga, bedömdes blöjorna 

som för stora eller för små i förhållande till den faktiska storleken på urinläckaget. 

 

Fas 2. 

Den utarbetade enkäten lämnades ut i anslutning till en arbetsplatsträff för kommunanställda 

sjuksköterskor med obligatorisk närvaro. Tjugoen enkäter delades ut i anslutning till mötet 

och samtliga blev besvarade. 

 

Projektets kliniska betydelse 

Det är viktigt att reducera kostnaderna för inkontinensartiklar som används inom kommunala 

särskilda boenden. Detta med tanke på den dåliga ekonomi som kommunerna har idag och 

som sannolikt kommer att försämras framöver på grund av att antalet äldre i samhället 

förväntas öka. Boende i kommunala särskilda boende har ofta för stora blöjor relaterat till 

urinläckagets storlek. Att förskriva optimala inkontinensartiklar är gynnsamt både för den 

enskilde som på så vis får bättre komfort och ökad livskvalitet och för samhället som kan 

använda sina skattemedel på ett mer effektivt sätt. Det är också viktigt att försöka få klarhet i 

frågan om hur kommunanställda sjuksköterskor uppfattar den aktuella situationen vad gäller 

individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel eftersom sjuksköterskorna har en nyckelroll 

och bär det formella ansvaret i individuell utprovning och anpassning av 

inkontinenshjälpmedel. 
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RESULTAT 

Hur väl var absorberande inkontinensartiklar som användes i kommunala särskilda 

boende anpassade efter urinläckagets storlek? 

Blöjvägningstestet genomfördes på 25 boendes inkontinensartiklar under minst två hela dygn. 

Boendenas medelålder var 85 år. 

 

Urinläckagets storlek hade tydliga dygnsvariationer: medelläckaget dagtid var 151 ml medan 

nattetid var urinläckagets medelvärde 348 ml. I det tre särskilda boenden använde 56 % av 

boende samma sort av blöja både dag- och nattetid medan 44 % använde olika blöjsorter dag- 

och nattetid. 

 

Resultatet av blöjvägningstest sammanställdes i form av tre tabeller, en tabell för varje särskilt 

boende. 

 
Tabell 1. Särskilt boende 1  

 Dag/natt Blöjans abs. Medel-  Största enstaka  Blöjans  anpassningsgrad 

 blöja kapacitet (ml) läckage (ml) läckage (ml) för stor anpassad för liten 

Boende  1 Tena comfort extra D* 532-681 321 566  x 

  Tena slip medium N* 814-1059 493 636 x 

Boende  2 Molicare Mobile M D* 363-658 10 10 x  

  Molicare Mobile M N* 363-658 75 75 x 

Boende  3 Molicare Mobile M D* 363-658 0 0 x  

 Molicare Mobile M N' 363-658 139,5 173 x 

Boende  4  Molicare Mobile M D* 363-658 47,5 95 x  

 Molicare Mobile M N* 363-658 149 278 x 

Boende  5  Molicare Mobile M D* 363-658 193 235 x  

 Molicare Mobile M N* 363-658 301 342  x 

Boende  6 Tena comfort extra D* 532-681 0 0 x  

 Tena comfort extra N* 532-681 0 0 x 

Boende  7 Molicare Mobile M D* 363-658 293 420  x 

 Molicare Mobile M N* 363-658 501,5 644  x 

Boende  8 Molicare Mobile M D* 363-658 64,5 125 x  

 Molicare Mobile M N* 363-658 319,5 605  x 

Boende  9 Molicare Mobile M D* 363-658 180 400  x 

 Molicare Mobile M N* 363-658 479,5 584  x 

Boende  10 Tena comfort super D* 681-808 137 210 x  

 Tena flex maxi M N* 671-1011 790 1295  x 
Boende  11 Tena comfort extra D* 532-681 26,5 52 x  

 Tena slip medium N* 814-1059 247 278 x 

Boende  12 Tena comfort extra D* 532-681 12 24 x  

 Tena slip medium N* 814-1059 453 522 x 

D*- dagblöja         N* - nattblöja 
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Av 24 absorberande artiklar ( avser dag- och nattblöjor) som användes i SÄBO  1 var 16 

blöjsorters uppsugningsförmåga  för stor i relation till det faktiska urinläckaget, 7 var 

anpassade efter urinläckagets storlek och 1 blöjsort hade för liten absorptionsförmåga relaterat 

till urinläckagets storlek ( Tabell 1). 

  
Tabell 2. Särskilt boende 2  

 Dag/natt Blöjans abs. Medel-  Största enstaka  Blöjans anpassningsgrad 
 

 blöja kapasitet (ml) läckage (ml) läckage (ml) för stor anpassad för liten 

Boende  1 Tena flex Super L D* 584-756 212 238 x  

  Tena flex Super L N* 584-756 236 250 x 

Boende  2 Tena flex Plus L D* 343-584 279 356  x 

  Tena flex Plus L N* 343-584 250 270 x 

Boende  3 Tena flex Super L D* 584-756 171 212 x  

 Tena flex Super L N* 584-756 214 228 x 

Boende  4  Tena flex Plus M D* 343-532 56,5 140 x  

 Tena flex Plus M N* 343-532 105 158 x 

Boende  5  Tena flex maxi L D* 756-1204 597 890  x 

 Tena flex Maxi L N* 756-1204 330 336 x 

Boende  6 Tena flex Super M D* 532-671 197 254 x  

 Tena flex Maxi M N* 671-1011 266 326 x 

Boende  7 Tena flex Super M D* 584-756 117,5 190 x  

 Tena flex Maxi M N* 671-1011 326 476 x 

D* - dagblöja    N* - nattblöja 

 

Av 14 absorberande artiklar (avser dag- och nattblöjor) som användes i SÄBO 2 var 12 

blöjsorters absorptionsförmåga för stor i relation till det faktiska urinläckaget och 2 blöjsorters 

uppsugningsförmåga anpassad efter urinläckagets storlek ( Tabell 2). 

 
Tabell 3. Särskilt boende 3  

 Dag/natt Blöjans abs. Medel-  Största enstaka  Blöjans anpassningsgrad 
 

 blöja kapasitet (ml) läckage (ml) läckage (ml) för stor anpassad för liten 

Boende  1 Tena Comfort Plus D* 343-532 3 6 x  

  Molicare N3 L N* 703-775 400 590 x 

Boende  2 Moliform extra D* 637-789 107,5 139 x  

  Moliform Super Plus N* 973-1200 1110 1161  x 

Boende  3 Moliforn Normal D* 343-537 57,5 105 x  

 Moliform Super Plus N* 973-1200 643 838 x 

Boende  4  Moliform Normal D* 343-537 81 157 x  

 Moliform Normal N* 343-537 389,5 456  x 

Boende  5  Tena Comfort Extra D* 532-681 144 247 x  

 Tena Comfort Maxi N* 802-992 452 568 x 

Boende  6 Tena Comfort Extra D* 532-681 117 188 x  

 Moliform Super Plus N* 973-1200 641 768 x 

D* - dagblöja        N* - nattblöja 
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Av 12 absorberande artiklar (avser dag- och nattblöjor) som användes i SÄBO 3 var 10 

blöjsorters absorptionsförmåga för stor i relation till det faktiska urinläckaget och 2 blöjsorters 

uppsugningsförmåga var anpassad efter urinläckagets storlek ( Tabell 3). 

 

Sammanlagd användes 50 absorberande inkontinensartiklar, 25 sorter dagtid och 25 sorter 

nattetid. Av de 50 artiklarna hade 38 blöjor för stor uppsugningsförmåga i relation till 

storleken på det faktiska urinläckaget, 11 blöjsorter var anpassade efter urinläckagets mängd 

och 1 hjälpmedel hade för liten uppsugningsförmåga i relation till urinläckagets storlek. 

  

Hur uppfattar kommunanställda sjuksköterskor den aktuella situationen vad gäller 

individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel? 

 

Enkäten besvarades av 21 kommunanställda sjuksköterskor som arbetar inom särskilda 

boende.  

 

Påstående 1: ”Det finns tillräcklig kunskap om individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel i min organisation”. Av 21sjuksköterskor tog 14 helt eller delvis 

avstånd från påståendet, 5/21 var tveksamma och 2/21 instämde till största delen i påståendet. 

Ingen höll med till fullo (Figur1). 
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 Figur 1  

 

Påstående 2: ” Inkontinenta boende har inkontinenshjälpmedel som är anpassade efter 

urinläckagets storlek”. Av 21 sjuksköterskor tog 13 helt eller delvis avstånd från påståendet, 
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2/21 var tveksamma och 6/21 höll med till största delen i påståendet. Ingen höll med till fullo 

(Figur 2). 
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Påstående 3: ”Det är baspersonalens ansvar att prova ut optimala inkontinenshjälpmedel”. Av 

21 sjuksköterskor tog 15 helt eller delvis avstånd från påståendet, 1/21 var tveksam och 5/21 

häll med till största delen i påståendet. Ingen höll med till fullo (Figur 3). 
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Figur 3  

 

Påstående 4: ”Jag skulle engagera mig mer i utprovning av individuellt anpassade hjälpmedel 

om jag hade mera tid”. Av 21 sjuksköterskor höll 2 med till viss del i påståendet, 1/21 var 
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tveksam och 18/21 instämde helt eller till största delen i påståendet. Inte någon angav 

alternativet ”Håller inte alls med” (Figur 4). 
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Figur 4  

 

Påstående 5: ”Förskrivning av inkontinenshjälpmedel föregås av individuell utprovning i min 

organisation”. Av 21 sjuksköterskor tog 10 helt eller delvis avstånd från påståendet, 5/21 var 

tveksamma och 6/21 höll med till största delen i påståendet. Ingen höll med till fullo (Figur 

5). 
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Påstående 6 : ”Jag är väl förtrogen med hur blöjvägningstest går till”. Av 21 sjuksköterskor 

tog 4 helt eller delvis avstånd från påståendet, 4/21 var tveksamma och 13/21 instämde helt 

eller till största delen i påståendet (Figur 6). 
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Påstående 7: ” Det går att reducera kostnader för inkontinenshjälpmedel genom att använda 

väl utprovade inkontinensartiklar”. Alla sjuksköterskor instämde helt eller till största delen i 

påståendet. Inte några var tveksamma eller höll inte med (Figur 7). 
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Påstående 8: ” Det görs en ny utprovning av inkontinenshjälpmedel när nya inkontinenta 

boende flyttar in till särskilda boende”. Av 21 sjuksköterskor tog 9 helt eller delvis avstånd 

från påståendet, 8/21 var tveksamma och 4/21 instämde helt eller till största delen i påståendet 

(Figur 8). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Hur väl var absorberande inkontinensartiklar som användes på kommunala särskilda 

boende anpassade efter urinläckagets storlek? 

 

Medelålder på de 52 permanent boende i kommunens tre särskilda boende var 85 år. 

Prevalens av urininkontinens bland äldre i kommunens särskilda boende var 71 %. Resultatet 

stämmer väl överens med andra studieresultat där prevalenssiffrorna för inkontinens inom 

särskilda boende uppgick till 70-80 % (2, 24). 

 

Medelvärde på urinläckagets storlek varierade under dag- och nattetid. Dagläckagets volym 

var i regel mindre än nattläckagets storlek. I studien, som genomfördes 1994 i Göteborg i två 

särskilda boende, upptäckte författarna samma mönster i urinläckagets dygnsvariationer: 

medelvärde på dagläckaget var 260 ml och nattläckagets medelvärde var 413 ml (18). På så 

sätt verkar det vara befogat att använda  dag- och nattblöjor med olika absorberingskapacitet: 

högre uppsugningsförmåga till natten och något lägre under dagtid.  

 

Tjugotvå procent av personer med inkontinens i särskilda boende hade blöjor som var 

anpassade till urinläckagets storlek, medan 76 % hade för stora blöjor relaterat till 

urinläckagets storlek. Liknande resultat fick författarna som undersökte de boendes blöjor i 

Göteborg – endast 22 % av blöjorna var korrekt anpassade efter urinläckagets storlek medan 

majoriteten av de boende hade för stora inkontinenshjälpmedel (18).  

  

Det finns en klar tendens till att använda för stora inkontinenshjälpmedel än det egentligen 

behövs (14,16,18). Att använda för stora inkontinenshjälpmedel innebär onödiga kostnader 

för samhället eftersom blöjorna med hög absorptionsförmåga är dyrare än blöjor med låg- 

eller medel uppsugningskapacitet. Att bära stora och klumpiga inkontinensskydd innebär 

inskränkning i de inkontinentas rörelseförmåga, komfortkänsla och välbefinnande. Det är inte 

acceptabelt att använda för stora inkontinensskydd ”för säkerhets skull” som det så ofta görs 

(13,14). De inkontinensskydd, som användes i kommunens särskilda boende, verkade inte 

vara individuellt utprovade och förskrivna enligt gällande regelverk då majoriteten av 

inkontinensskydden inte var anpassade efter urinläckagets storlek.  
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Otydlighet i ansvarsfördelningen kring individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel kan 

till en viss del förklara inkontinensartiklarnas dåliga anpassningsgrad till urinläckagets 

storlek. Det finns även stora brister i reglering av inkontinensvården i form av vårdprogram, 

riktlinjer och skriftliga rutiner. En studie, som genomfördes under höst-vinter 2002 på 

uppdrag från Socialstyrelsen, påvisade att vårdprogram, riktlinjer och skriftliga rutiner för 

inkontinensvården inte var vanligt förekommande i ordinärt och särskilt boende. I de 

kommuner som hade anvisningar kände inte alla sjuksköterskor och den övriga 

vårdpersonalen till dem. De rutiner som fanns, följdes endast i viss mån. Tidsbrist angavs vara 

orsaken till detta (14). I den undersökta kommunen saknas för närvarande vårdprogram, 

riktlinjer och skriftliga rutiner för inkontinensvården. Vårdprogram för inkontinensvård håller 

på och utarbetas av kommunens nytillsatta inkontinensgrupp. 

 

Enligt Nationella handboken för hälso- och sjukvård skall förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel ”alltid föregås av individuell utprovning och anpassas till resultat av 

blöjvägningstest” (13). I samma dokument står även att det är boendets sjuksköterska i 

särskilt boende som har ansvar för att hjälpmedel vid behov utprovas och anpassas 

individuellt. I praktiken görs sällan blöjvägningstest. I intervjuer med sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal i särskilt boende framkom det att för de personalgrupperna var det 

viktigast att se till att blöjan inte läckte. Blöjvägningstester var inte så vanliga enligt 

personalen, och enligt intervjuerna angavs tidsbrist  vara en anledning till detta (14). 

 

Det fanns en tendens till att använda en och samma blöjsort till alla boende på avdelningen. 

Till exempel boende nummer 2,3,4 och 5 i SÄBO 1 bodde på samma avdelning och alla 

använde samma sort av blöjbyxa, MoliCare Mobile medium. Det verkar oklart av vem och 

när denna blöjan har förskrivits till de boende. Det förefaller sannolikt att en av boendes 

blöjbyxor ”lånades ut” till de nyinflyttade inkontinenta boenden, och förskrivningen av 

produkten fortsatte utan individuell utprovning och utvärdering av inkontinenshjälpmedlen. 

Det kan inte vara befogat att använda samma sort av produkt till samtliga boende på 

avdelningen. Vid val och utprovning av inkontinenshjälpmedel måste hänsynen tas till en 

mängd olika faktorer så som diagnos, kön, rörelseförmåga och mentalt status. Varje individ 

med urininkontinens har ett unikt problem som måste lösas genom noggrann individuell 

anpassning och utprovning av inkontinenshjälpmedel. 
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Hur uppfattade kommunanställda sjuksköterskor den aktuella situationen vad gäller 

individuell utprovning av inkontinensartiklar?  

 

Det första påståendet handlade om kunskapsnivå om individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel i organisationen. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att kunskapen 

inte var tillräcklig. Detta kan bero på att sjuksköterskorna inte i något större utsträckning får 

nödvändig utbildning och fortbildning i ämnet. Utbildningen i urininkontinens , som 

arrangerades för kommunens vårdpersonal under februari-mars 2006 av länets 

inkontinenssamordnare, hade först och främst kommunens undersköterskor och vårdbiträden 

som målgrupp.  

 

Inkontinenshjälpmedel hör till medicintekniska produkter. I föreskriften om medicintekniska 

produkter (SOSFS 2001:12) sägs att vårdgivaren har ansvaret för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen får ändamålsenlig utbildning i att använda medicintekniska produkter, 

t.ex. inkontinenshjälpmedel (25). Trots det visar det sig att leverantörerna av 

inkontinenshjälpmedel är den främsta utbildningsanordnaren (7,14). I Socialstyrelsens studie 

framkom det att enligt dem, som har det övergripande ansvaret, ligger ansvaret för utbildning 

i inkontinensvård främst på verksamhetschefer eller medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det 

visade sig att ytterst få kommuner och landsting har avsatt medel för utbildning inom 

inkontinensområdet (14).  

 

Att öka personalens kunskap i inkontinensvård är viktigt. En studie, som har genomförts av 

Inkontinenscentrum i Västra Götaland på ett särskilt boende, påvisar att ökade kunskaper i 

inkontinensvård höjde intresse för inkontinensvård hos majoriteten av vårdpersonalen, och 

kostnaderna för inkontinenshjälpmedel sjönk. Personalen upplevde det som mycket positivt 

att få ökade kunskaper om inkontinens. Studien har visat att ökat engagemang hos personalen 

på grund av ökade kunskaper i inkontinensvård ökade strävan att minska på 

inkontinensskyddets storlek. Personalen blev mer intresserad och delaktig i utprovningen av 

produkter. Arbetssättet förändrades i boendet, vilket medförde en ökning av 

utredningshjälpmedlen, miktionslista och blöjvägningstest. Vid studiestarten hade ingen av de 

boende utretts med hjälp av blöjvägningstest, men vid uppföljning hade blöjvägningstestet 

genomförts på elva boende (24).  
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På påstående nummer två, om boende med inkontinens hade inkontinenshjälpmedel som var 

anpassade efter urinläckagets storlek, tog en majoritet av sjuksköterskorna avstånd från 

påståendet medan några av sjuksköterskorna höll med till största delen i påståendet. Det kan 

bero på att sjuksköterskorna tog ställning till det påståendet utifrån det egna perspektivet. De 

sjuksköterskor, som var mer aktiva i arbetet med individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel, höll med om påståendet medan de andra sjuksköterskorna, som var 

inaktiva eller mindre aktiva i det arbetet, tog helt eller delvis avstånd från påståendet. 

 

Påståendet nummer tre löd: ”Det är baspersonalens ansvar att prova ut optimala 

inkontinenshjälpmedel”.  Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna tog helt eller delvis 

avstånd från påståendet, en var tveksam och 5 av sjuksköterskorna höll med till största delen. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är det läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med 

särskilt förvärvad kompetens eller barnmorskor som har behörighet att förskriva 

inkontinenshjälpmedel. Det är alltså dessa yrkeskategorier som ska ha det formella ansvaret 

(11). I särskilt boende anser dock en stor grupp i personalen att det är undersköterskan eller 

vårdbiträdet som är ansvarig för vård och hjälpmedel. Detta kan bero på att det i regel finns 

inkontinensombud (ibland kallade blöjombud) på varje avdelning och inkontinensombuden 

har en specifik roll i särskilt boende, som innebär ett stort praktiskt ansvar. Dessa ombud 

arbetar mer eller mindre självständigt med blöjbeställningar och utprovningar av hjälpmedel. 

Detta praktiska ansvar innebär dock inte ett formellt ansvar, som vissa i personalen kan tro 

(14). Det är fortfarande den förskrivande sjuksköterskan som har det formella ansvaret för 

individuell utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel i ett särskilt boende.  

 

De sjuksköterskor, som tyckte att vårdpersonal hade ett delansvar i individuell utprovning av 

inkontinenshjäpmedel , kunde eventuellt syfta på att utprovning av inkontinenshjälpmedel är 

ett teamarbete där även inkontinensombud, undersköterskor och vårdbiträden har en viktig 

roll.  Men det är ändå sjuksköterskans ansvar att initiera individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel med hjälp av objektiva mätinstrument, handleda övrig personal i 

utprovningsarbete, förskriva och utvärdera de förskrivna inkontinensartiklarna (26).  

 

Påståendet nummer fyra löd: ”Jag skulle engagera mig mer i utprovning av individuellt 

anpassade hjälpmedel om jag hade mera tid”.  En majoritet av de tillfrågade kommunanställda 

sjuksköterskorna instämde helt eller till största delen i påståendet. Tidsbristen anges ofta som 

orsaken till otillräcklig nivå på individuell utprovning av inkontinenshjälpmdedel inom 
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särskilda boendeformer (14). Att sjuksköterskorna anser att de inte har tid för att individuellt 

prova ut inkontinenshjälpmedel kan tyda på att det området av någon anledning har en låg 

prioritering inom den kommunala inkontinensvården. De boende inom särskilda boende får i 

regel någon blöja som inte läcker. Det anses som tillräckligt av en del av vårdpersonalen. 

Någon utvärdering om hur inkontinenshjäpmedel fungerar görs inte heller (14). Ett lokalt 

vårdprogram skulle i ett sådant läge kunnat höja områdets prioriteringsgrad så att 

vårdpersonalen inser vikten av individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel på individ- 

och samhällsnivå. 

 

En majoritet av sjuksköterskorna tog avstånd ifrån eller var tveksamma till påståendet 

nummer fem som löd: ”Förskrivning av inkontinenshjälpmedel föregås av individuell 

utprovning i min organisation”. En minoritet av sjuksköterskorna höll med till största delen i 

påståendet. Det kan bero på att de tillfrågade sjuksköterskornas inblandningsgrad i utprovning 

av inkontinenshjälpmedel varierade från person till person alternativt från boende till boende.   

Enligt Socialstyrelsens undersökningar varierade kvaliteten på förskrivningar eftersom 

förskrivarkurser och annan utbildning i allmänhet saknas. En annan orsak till den varierande 

kvaliteten är att det finns få sjuksköterskor med förskrivarkompetens och att tidsbristen är 

stor. Vissa förskrivande sjuksköterskor tycks vara mycket aktiva när det gäller beställningar 

och utprovning av inkontinenshjälpmedel, medan andra sjuksköterskor är mindre aktiva. 

(7,14). Till samma slutsats kom även författarna som genomförde en studie i Västerås 

angående inkontinensartklarnas profilförbrukning. På det särskilda boendet som hade 

profilförbrukning mot tunna och lätta hjälpmedel fanns det sjuksköterskor med förskrivarrätt 

och ett intresse för området. På det boende som hade förbrukningsprofil mot tunga, tjocka 

blöjor, saknades  sjuksköterskor med förskrivarkompetens (20). 

 

På påstående nummer sex, om sjuksköterskorna var väl förtrogna med hur blöjvägningstest 

gick till, svarade 8 av 21 att påståendet inte stämde helt eller delvis eller var tveksamma till 

påståendet. En majoritet av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att de var väl förtrogna med 

hur blöjvägningstestet gick till. Detta bekräftar att sjuksköterskornas kunskap om individuell 

utprovning av inkontinensskydd varierar kraftigt. Det kan tänkas att det är de 

sjuksköterskorna som hade förskrivningsrätt för inkontinensprodukter som svarade att de var 

väl förtrogna med testets genomförande. Alternativt kan det vara så att det är de 

sjuksköterskorna som är arbetar mera aktivt med utprovning av inkontinenshjälpmedel som 

hade bäst kännedom om testet. I kvalitetsindikatorer för inkontinens som riktar sig till 
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distriktssköterskor och förskrivande sjuksköterskor inom särskilda boende former, står det att  

det krävs objektiva mätinstrument och kunskap att bedöma dessa för att kunna bedriva 

inkontinensvård av högt kvalitet (26). Därför är det viktigt att sjuksköterskor är väl förtrogna 

med objektiva mätinstrument så som miktionslista och blöjvägningstest för att kvalitetssäkra 

arbete inom inkontinensvården. 

 

Alla tillfrågade sjuksköterskorna var medvetna om möjligheten att reducera kostnaderna för 

inkontinensskydd genom att använda väl anpassade produkter eftersom de instämde helt eller 

till största delen i påståendet nummer sju som löd: ”Det går att reducera kostnaderna för 

inkontinenshjälpmedel genom att använda väl utprovade produkter”.  Detta påvisar även 

sjuksköterskornas medvetenhet om den bristfälliga individuella utprovningen av 

inkontinenshjälpmedel som råder i dagens läge. 

 

På påstående nummer åtta, som handlade om att det görs nya utprovningar av 

inkontinenshjälpmedel när nya boende med inkontinens flyttar in, tog majoriteten av 

sjuksköterskorna avstånd från påståendet eller var tveksamma till det, medan fyra av de 

tillfrågade sjuksköterskorna instämde helt eller till största delen i påståendet. Även här kan det 

bero på att sjuksköterskorna tog ställning till påståendet utifrån det egna perspektivet. Det kan 

vara så att enstaka sjuksköterskor har  som rutin att göra nya utprovningar när boende med 

inkontinens flyttar in, medan majoriteten av deras kollegor inte gör det. Socialstyrelsens 

studie från 2003 har påvisat att personer med inkontinens, som flyttar in till särskilda boende, 

ofta  redan har någon form av absorberande inkontinensskydd, och det förefaller vara sällsynt 

att personalen på särskilda boendet  då gör en ny utprovning av inkontinenshjälpmedel (14). 

 

Metoddiskussion 

Blöjvägning hör till rutinåtgärd i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Kommunens medicinskt 

ansvariga sjuksköterska och sjuksköterskornas enhetschef informerades inför studiestarten om 

studiens syfte och genomförande och de gav sitt samtycke till genomförandet av 

blöjvägningstest. Inga data om de boende förutom de boendes ålder begärdes av författaren. 

De ifyllda blöjvägningstesten behandlades konfidenciellt av studiens författare och lämnades 

tillbaka till respektive boende efter den statistiska sammanställningen.  

 

Sjuksköterskornas enhetschef kontaktades av studiens författare inför den obligatoriska 

arbetsplatsträffen. Enhetschefen gav sitt medgivande till enkätutlämning i anslutning till 
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arbetsplatsträffen. De kommunanställda sjuksköterskorna, som kom till träffen, informerades 

inför enkätifyllande att deltagandet i studien var frivilligt och konfidentiellt. De ifyllda 

enkäterna lämnades in dubbelvikta direkt till författaren efter att sjuksköterskorna fyllt in 

enkäterna.  

 

I den aktuella kommunen finns för närvarande en inkontinensgrupp, som består av sex 

sjuksköterskor med förskrivarkompetens, som arbetar aktivt med att ta fram ett lokalt 

vårdprogram i inkontinensvård. De sjuksköterskorna är mycket  pålästa och uppdaterade inom 

inkontinensområdet, vilket kan ha påverkat deras svar på enkäten och den totala bilden vad 

gäller sjuksköterskornas enkätsvar. 

 

Blöjvägningstest är ett bra instrument för att få ett objektivt mått på urinläckagets storlek, 

dock inte exakt. Det går oftast att urskilja ett mönster i urinläckagets variationer med hjälp av 

blöjvägningstest efter två dygns blöjvägning. I de fallen då man får tvetydiga resultat, bör 

man göra om testet under en längre tid, tre till sju dagar, för att med större säkerhet kunna 

välja ut optimala inkontinenshjälpmedel. Under genomförandet av blöjvägningstest förekom 

inte några sådana tvivel och resultatet av två dygns mätning godkändes av studiens författare.  

Blöjvägningstest har hög validitet, bra sensibilitet och acceptabel reproducerbarhet enligt 

svenska forskare som genomförde en litteraturöversikt över test som var utarbetade för att 

mäta urininkontinens. Testet ansågs vara det bästa sättet för att mäta storleken på urinläckage 

vid urininkontinens (16). Det går inte att garantera att alla blöjorna var korrekt vägda och att 

vägningen inte blivit avglömd någon gång eftersom mätningarna genomfördes av instruerad 

vårdpersonal och många människor var inblandade i mätningarna både dag- och nattetid. 

 

Konklusion 

Det finns stora brister i individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel i kommunala 

särskilda boendeformer. Endast 22 % av inkontinensskydden var anpassade efter 

urinläckagets storlek medan 76 % av inkontinesartiklar var för stora relaterat till urinläckagets 

mängd. De kommunanställda sjuksköterskorna, som har en nyckelroll och bär ett formellt 

ansvar för individuell förskrivning av inkontinenshjälpmedel, ansåg att kunskapen om den 

individuella utprovningen inte var tillräcklig inom organisationen och ansvarsfördelning inom 

det området var otydlig. Sjuksköterskornas inblandningsgrad i individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel varierade och sjuksköterskorna angav att de skulle engagera sig mera i 

utprovning av inkontinenshjälpmedel om de hade mera tid. Endast en minoritet av 
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sjuksköterskorna trodde att förskrivning av inkontinenshjälpmedel föregicks av en individuell 

utprovning i organisationen, medan majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att så inte var fallet 

eller var tveksamma till detta.   

 

Förslag till framtida forskning 

Det finns ett stort behov av flera studier kring individuell utprovning av 

inkontinenshjälpmedel. Det förefaller sannolikt att stora besparingar kan göras om 

inkontinenta boende i kommunala särskilda boendeformer använder optimala 

inkontinenshjälpmedel. Det är även viktigt att djupare studera hur kommunanställda 

sjuksköterskor ser på sin roll i individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel eftersom 

sjuksköterskorna är nyckelpersoner och är formellt ansvariga i utprovningsprocessen. Det 

vore även intressant att genomföra en intervjustudie med de förskrivande sjuksköterskorna för 

att ta reda på vad de själva anser skulle kunna förändra situationen kring den bristfälliga 

individuella utprovningen av inkontinenshjälpmedel som råder idag. 
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                                                                                                                                     Bilaga 1 
Blöjvägningstest 

Namn___________________                    OBS! Testet görs under två hela dygn 
 
Personnummer:___________________                        Datum för teststart_______________ 
 
 
Inkontinenshjlrmedel/ 
fixering   

Skydd på 
Kl. 

Torrvikt 
 i gram 

Skydd av 
Kl. 

Vikt i 
gram 

Vikt- 
ökning 

Observationer/ 
läckage 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

 35



 

Enkät                                                                                                                                  Bilaga 2                                      
 
 
 
  
                                                                     Håller inte      Håller med        Tveksam         Håller med till        Håller med 
                                                                                               alls med          till viss del                               största delen            till fullo 
  
 
1. Det finns tillräcklig kunskap om                 ( )               ( )               ( )              ( )                ( ) 
    individuell utprovning av  
    inkontinenshjälpmedel i min organisation 
 
 
2. Inkontinenta boende har                               ( )               ( )              ( )              ( )                ( ) 
    inkontinenshjälpmedel som              
    är anpassade efter urinläckagets  
    storlek 
 
 
3. Det är baspersonalens ansvar att                   ( )               ( )               ( )              ( )               ( ) 
    prova ut optimala inkontinens- 
    hjälpmedel 
 
 
4. Jag skulle engagera mig mer i utprovning     ( )               ( )               ( )              ( )              ( ) 
    av individuellt anpassade hjälpmedel 
    om jag hade mera tid 
 
 
5. Förskrivning av inkontinenshjälpmedel         ( )               ( )               ( )              ( )              ( ) 
    föregås av individuell utprovning  i 
    min organisation 
 
 
6. Jag är väl förtrogen med hur                          ( )               ( )               ( )              ( )              ( ) 
    blöjvägningstestet går till 
 
 
7. Det går att reducera kostnader för                   ( )               ( )               ( )              ( )              ( ) 
    inkontinenshjälpmedel genom att använda 
    väl utprovade inkontinensartiklar 
 
 
8. Det görs en ny utprovning av inkontinens-     ( )               ( )               ( )              ( )               ( ) 
    hjälpmedel när nya inkontinenta 
    boende flyttar in till särskilda boende 
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                                                                                                                                   Bilaga 3 
 

Instruktion för genomförande av blöjvägningstest 
 
 
Blöjvägningstest syftar till att hitta en optimal blöja då det finns tendens till att 

använda för stora blöjor. Blöjvägningstest går ut på att man väger en blöja i torrt 

skick och därefter vägs blöjan igen efter användningen. Boendens namn och alla 

blöjsorter som den boende använder under dygnet antecknas i formuläret. 

Klockslag för bytet liksom eventuella kommentarer som ”läckage vid sidan om 

skyddet” registreras. Viktökningen i blöjan i gram motsvarar då läckaget i ml 

under den tid som blöjan använts. Vägning görs på en elektronisk våg från 

företaget TENA.  

 

 

Följa nedanstående instruktion för korrekt genomförande av blöjvägningstest: 

 
 Testet görs under två hela dygn (dag och natt) 

 
 Skriv in blöjsort som ska användas 

 
 Väg den torra blöja före användning och anteckna torrvikten samt 
klockslag när blöjan sätts på 

 
 Ta av den använda blöjan och väg den. Anteckna klockslag och blöjans 
vikt i formuläret 

 
 Registrera eventuella kommentarer som ”läckage vid sidan om skyddet” i 
formuläret 

 
 

 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
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