Stockholms läns landsting
9 oktober, 2007

Motion av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om förbättrad inkontinensvård för
kvinnor och män.

År 2004 tog Medicinskt programarbete för Kvinnlig urininkontinens fram ett vårdprogram.
Där påtalas att urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som ökar med stigande ålder. Tio
procent av kvinnorna vid 40 års ålder och 25 procent av 80-åriga kvinnor beräknas lida av
inkontinens. Tyvärr har inte inkontinens bland män synliggjorts i lika stor utsträckning som
bland kvinnor – men vi vet att även en stor grupp män har inkontinensbesvär. Enligt
beräkningar av det medicinska programarbetet torde kostnader för inkontinensvården inom
SLL uppgå till mellan 500 miljoner och en miljard kronor. Hjälpmedelskostnaderna för främst
blöjor och andra inkontinensartiklar beräknades uppgå till 250 miljoner kronor per år enligt
programarbetet.
Även om en förenklad operationsteknik har hjälpt allt fler under senare år, blir det stora
flertalet utan hjälp och i fortsatt behov av inkontinensartiklar. Enligt statistik från LINk
Stockholm fick 48 100 personer inkontinensartiklar under tiden 2006-09-26 – 2007-09-26;
2/3 var kvinnor, 1/3 var män. Genom ett effektivt förebyggande arbete skulle förmodligen
många kunna hindra alternativt lindra inkontinensbesvär.
Förutom det personliga lidandet och landstingets kostnader, förorsakar inkontinensartiklarna
stora sophanterings- och miljöproblem, i hela landet närmare bestämt ett sopberg på
sammanlagt 5310 ton. Omräknat till Stockholms län blir det mer än 1 060 ton för vuxenblöjor,
inkontinensbyxor och urinpåsar. Källa: Förbrukningsartiklars miljöpåverkan (2003-01-31) av
Kemi & Miljö AB (Beställningsuppdrag från Ekologisk Hållbar Upphandling)
Artiklarna innehåller bland annat plaster, som ger upphov till miljöfarliga utsläpp och icke
förnyelsebara råvaror.
I dag finns ett antal uroterapeuter vid sjukhus och specialistkliniker. I regel har
uroterapeuterna en grundutbildning som barnmorska, läkare eller sjuksköterska.
Uroterapeuterna behandlar både kvinnor och män. I landet finns totalt 250-300
yrkesverksamma. Deras funktion är att bistå patienter med blåsträning, rådgivning,
undervisning, bäckenbottenmuskelträning och att undervisa i elektrostimulering så att

inkontinens kan mildras eller förhindras. Utbildning har hittills bedrivits vid Göteborgs
universitet. En sådan utbildning behövs även i Stockholm.
Uroterapeuter medverkar till att minska det personliga lidandet, förbättra miljön och till att
förbättra sjukvårdens ekonomi.
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att Stockholms läns landsting initierar en utbildning för uroterapeuter i Stockholms län.
att göra en genusanalys av inkontinensvården i Stockholms läns landsting.
att satsa på förebyggande arbete
att verka för framtagande av miljövänliga inkontinensartiklar
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