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TENA har tillsammans med äldreboenden i Sverige utvecklat 
en enkel process genom vilken varje enskild individ får en 
individuell kontinensplan baserad på hans eller hennes unika 
möjligheter och behov. 

Processen är indelad i fyra steg:

Kvalitetssäkring 
med individen 
i centrum

Verktyg för 
kvalitetssäkring
•		Formulär	för	individuella		

kontinensplaner och   
vägningstest

•	 Våg	och	torrviktstabell	för	
vägningstest

•	 Måttband	för	höftmått

•	 Omvårdnadskort,	symboler	
och omvårdnadsaffisch

•	 Formulär	för	avvikelserapport

Alla verktyg finns tillgängliga 
kostnadsfritt genom din  
TENAkonsulent.

Socialstyrelsens 
föreskrifter
Enligt Socialstyrelsens före
skrifter (bindande regler) ska 
den som förskriver medicin
tekniska produkter, som  
inkontinensskydd, identifiera 
vårdtagarens behov och ansvara 
för att produkten motsvarar  
behoven samt därefter följa upp 
och utvärdera förskrivningen.
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1. Individuell utredning

•	Boendeprofil	

•	Vägningstest

2. Val av skydd

•	Modell

•	Uppsugningsnivå

•	Storlek

4. Utvärdering

•	Avvikelserapport

•	Vägningstest

•	Våtindikator

3. Anpassade rutiner

•	Bytesrutiner

•	Toalettassistans

•	Nattrutiner



När en individ flyttar in på ett äldreboende – eller när   
han eller hon uppvisar de första tecknen på inkontinens  
– görs en individuell utredning med hjälp av boendeprofil 
och vägningstest. Den boende utreds sedan regelbundet 
och alltid vid större förändringar eller när avvikelser i den 
dagliga vården rapporterats. 

Boendeprofil 
Först tas en boendeprofil fram där individuella behov och 
möjligheter utreds utifrån olika kriterier så som grad av 
inkontinens, toalettvanor och behov av assistans. 

Vägningstest
För att noggrant utreda den boendes toalettvanor och grad 
av inkontinens är det värdefullt att komplettera boendeprofilen 
med ett vägningstest. 

Så	här	gör	du:

•	 Instruera	samtlig	personal	

•	 Använd	formulär	från	TENA

•	 Genomför	testet	under	två	hela	dygn	(48	timmar)

•	 Notera	vilket	skydd	som	fixeras

•	 Notera	tidpunkt	för	byten	och	toalettbesök	

•	 Väg	skyddet	efter	användning

•	 Beräkna	urinmängd	genom	att	subtrahera	skyddets	vikt	före	
användning (använd torrviktstabell från TENA)
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I en boendeprofil utreds:
•	 Grad	av	inkontinens

•	 Toalettvanor	

•	 Behov	av	assistans

•	 Kognitiv	status

•	 Hudstatus

Det underlättar oftast för   
personalen att göra vägnings
test för samtliga vårdtagare  
på en avdelning under en  
2–3 veckorsperiod. 

1. Individuell utredning



1. Välj modell efter boendeprofil
Välj ett eller flera skydd utifrån observationerna i 
boendeprofilen. 

2. Välj uppsugningsnivå
Välj därefter uppsugningsnivå efter graden av inkontinens. 
Här har du stor hjälp av vägningstestet. Vanligtvis behöver 
nattskyddet ha en högre uppsugningsnivå än dagskyddet.

3. Välj storlek efter höftmått
Moderna inkontinensskydd som TENA Pants och  
TENA Flex tillåter individuell storleksanpassning  
baserat på användarens höftmått. 

i
 Storleksanpassade 
skydd
Genom att välja ett skydd 
som är anpassat efter 
individens kroppsstorlek är 
det möjligt att förena en hög 
läckagesäkerhet med en hög 
komfort och diskretion. 

Rätt utprovade hjälpmedel är en förutsättning för att lyckas 
med individuell inkontinensvård. Individuell utprovning av 
skydd görs i tre enkla steg:

2. Val av skydd

TENA Lady  för kvinnor med små till medelstora urinläckage.

TENA Men  för män med små till medelstora urinläckage.

TENA Pants  för kvinnor och män med små till stora urinläckage 
som kan hantera skyddet själva. 

TENA Flex  för kvinnor och män som är i behov av hjälp vid byte. 
Från medelstora till mycket stora urinläckage. Lämplig både dag 
och natt.  

Normal

Small	60–90	cm

Plus

Medium	70–110	cm

Super

Large	90–130	cm

Maxi

XL	110–160	cm
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Förebygg läckage
•	 Använd	enbart	individuellt	

utprovade skydd med god 
passform

•	 Säkerställ	rätt	skydd		 	
24 timmar om dygnet

•	 Anpassa	bytesrutiner	efter	
individens behov

•	 Säkerställ	att	skydden	
fixeras rätt

Bytestider och toalettassistans 
Tider för byte av skydd och toalettassistans ska anpassas efter 
individens behov. 

Informationen från den individuella kontinensplanen sammanfattas 
på ett omvårdnadskort som lämpligen förvaras diskret i anslutning 
till produkterna. 

Säkerställ en god nattsöm 
Många äldre är lättväckta och har dessutom svårt att somna om. 
Därför är det extra viktigt att de inte får sin nattsömn störd i onödan.

Sätt på nattskyddet mellan klockan 21 och 24. Då är det lättare 
för den boende att somna om än om bytet görs mitt i natten eller 
tidigt på morgonen. 

3. Anpassade rutiner

Det räcker inte enbart att ha bra inkontinensskydd. Det är 
lika viktigt att rutinerna runt omkring fungerar bra och är 
anpassade efter individens unika behov.



Individuell inkontinensvård är en aktiv och lärande process där den 
enskildes behov och möjligheter regelbundet måste utvärderas.  
Var uppmärksam på förändringar hos den boende som kan medföra  
att ett nytt skydd måste provas ut eller att rutinerna bör ändras. 

4. Utvärdering

Avvikelserapport  
Ett bra underlag för systematisk återkoppling är att ha ett 
avvikelse formulär, där all personal kan notera avvikelser. 
Förvara det gärna tillsammans med omvårdnadskortet.

Utvärdering med hjälp av vägningstest 
Du kan också utvärdera om ordinerat skydd fortfarande är det mest 
lämpliga genom att t.ex. årligen göra om vägningstestet. 

Använd våtindikatorn 
Våtindikatorn är en praktisk funktion för att undvika onödiga byten 
och för att se om skyddets uppsugningsnivå behöver justeras. 
Färgstrimman som löper längs skyddet ändrar färg allt eftersom 
skyddet fylls.




