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Kontinens

Fremlæggelse til Senior Råd 
februar 2016.
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Inkontinens

•Urin-inkontinens 
  Anstrengelses inkontinens

  Trang inkontinens

    Blandingsinkontinens

•Afførings-inkontinens
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Rollefordeling ved udredning for 
inkontinens og bevilling af 

inkontinenshjælpemidler §112.
Sygeplejersken:
• Henviser inkontinente borgere til 

kontinenskonsulenten efter at have 
undersøgt/overvejet:

• væske/vandladningsstatus
• medicin og laxantia
• faste toilettider
• urinvejsinfektion?
• sygdomme, der kan have påvirkning på 

vandladning
• Følger op på plejen af 

inkontinensproblemet
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Kontinens sygeplejersken:

• Er udredningsansvarlig
• Efter udredning:
• Vejledning af sygeplejerske / 

Borgerens kontaktperson i 
plejen af inkontinens og / eller 
en bevillingsansøgning. 

• Bevillingen revurderes hvert år  
• Undervise i teamene vedr. 

inkontinens.
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Velfærdsafdelingen:

• Modtager bevillingsansøgning fra 
kontinens sygeplejerskerne.

• Får henvendelser direkte fra 
borgere. Velfærds afd.                  
(hjælpemiddel) henviser til 
udredning ved kontinens 
sygeplejerskerne.

• Behandler bevillings- ansøgning. 
Borgeren får besked om udfaldet 
af ansøgningen fra denne
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Ble-kontaktperson.
• Er ressource person i forhold til valg og brug af 

bleer
• Vejlede /rådgive kollegaer vedr. bleer
• Informerer nyheder vedr. bleer/inkontinens til 

Teammøder
• Være med til at fastholde beslutninger om 

blevalg til den enkelte borger sammen med 
borgerens kontaktperson

• Er ”ble-ambassadør”
• I samarbejde med Kontinens sygeplejersken 

kontakte SCA ved komplicerede 
problemstillinger / behov for vejledning 
/undervisning.

• Deltager i forbrugs- opfølgningsmøder med 
SCA konsulent og kontinens sygeplejersken i 
eget distrikts x 3 årligt.
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Mål 2016

• Fokus på hygiejne i forbindelse med 
urinvejsinfektioner

• Sikre at alle borgere der for 
inkontinenshjælpemiddel har det korrekte 
hjælpemiddel, samt korrekt nedre toilette

• Der skal udarbejdes en instruks for nedre 
toilette

• Projekt : 
afprøvning af Identifi ble

• Styrkelse af netværksgrupperne
• Fortsat opfølgningsmøder med 

kontaktpersonerne i de 3 distrikter x 3 årligt
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Mål fortsat

Undervisning:
•Alle medarbejdere undervises i hygiejne af 
kontinenssygeplejerskerne
•Fokus på kateterskift / pleje / fiksering / 
problematikker
•Undervisning /vejledning i team af kontinens 
spl
•Udarbejdelse af retningslinjer i forbindelse med 
SIK/RIK i samarbejde med 
hygiejnesygeplejerske Birgitte Sachmann 
Fredericia Kommune.
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