FÖRBÄTTRING AV KONTINENSVÅRDEN
10 F AKTA SOM DU BÖR KÄNNA TI L L O M I NK O NTI NENS
Inkontinens definieras som ett ofrivilligt urin- eller avföringsläckage. Det är ett tillstånd som inte diskuteras så ofta, trots att
det påverkar miljoner människor i hela världen och har stor inverkan på användares och vårdares värdighet och
välbefinnande, och även på hälso- och sjukvårdskostnaderna. Förutom att ge personer med inkontinens bättre livskvalitet,
ger tillgången till rätt produkter och tjänster även ett samhällsvärde.
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Inkontinens kan ha
en allvarlig inverkan
på hälsorelaterad
livskvalitet1 och påverkar
nära 400 miljoner
människor världen över2.
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Man uppskattar att så många som 1 av 3 kvinnor över 35 4 år och
1 av 4 män över 40 år upplever någon form av urinläckage 5.

Den internationella
standardiseringsorganisationens
standard ISO 15621 anger
20 kriterier för valet av den
lämpligaste absorberande produkten6.
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Inkontinens klassificeras av
Världshälsoorganisationen
som en sjukdom och absorberande
inkontinenshjälpmedel måste därför
klassificeras som medicintekniska
produkter i de flesta av världens länder3.
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Genom val av rätt produkter och
rutiner för kontinensvård* bevaras
användarens värdighet och deltagande
i sociala aktiviteter underlättas8.
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Inkontinens kan behandlas och
ibland botas men alltid hanteras 7.
Den personliga vården bör inriktas
på att bevara eller återställa kontinens,
eller att hantera inkontinens med
avsedda produkter.

83 %

81%
8 Optimerade rutiner för
kontinensvård* kan minska
den onödiga arbetsbelastningen
med 44 % 9.

31%

av vårdpersonalen bekräftar att rutiner
för kontinensvård som rekommenderas av
TENA förbättrar vårdtagarnas allmänna
välbefinnande välbefinnande jämfört med
deras tidigare rutiner*.
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av vårdpersonalen bekräftar att
rekommenderade produkter från
TENA läcker mindre än de som
användes tidigare*.

10 Produktavfallet kan minskas
med 31 % om det finns tydliga
instruktioner* som följs 9.
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Urinabsorberande hjälpmedel 7ICS WCW faktablad, 2015 www.ics.org/public/wcw 8sparade SCA-uppgifter (personalenkäter): All statistik baseras på resultat från mellan 86 och 105
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