Riskb
bedömning blåsd
dysfunkttion
(inkkontinen
ns)

Version
V
20140101

Namn:
Behöver p
personen använ
nda
inkontinen
nshjälpmedel?
Ja – personen har urinläcckage
Nej – personen har inget urinläckage
Nej – men
n använder inko
ontinensskydd ändå
ä

1
0
1



 Ha
ar erhållit inforrmation om reggistrering i
kvalittetsregister
Hjälptexter
Inkon
ntinenshjälpmedel i detta fall aavser
kropp
psburna absorberande skydd,
urindroppsamlare (t.ex. uridom) däär ordinationen
n
liggerr på sjukskötersskenivå.

Hur ofta b
behöver person
nen kissa?
< 4 gångerr per dygn
Mellan 4‐88 gånger per dyygn
> 8 gångerr per dygn

1
0
1

ar av urinblåsann anses vara
Mellaan 4‐8 tömninga
normalt. Avvikelser nedåt eller upppåt kan indikera
a
en blååsdysfunktion.

0
1
1

Norm
mal avföring enl. Bristolskalan äär typ 3‐4.
Se nikkola avföringslissta med Bristol skalan

Personnum
mmer:

Har personen normal avfföring enligt Brristolskalan
var tredje dag eller oftarre?
Ja
Nej
Osäker
Summa:



1 poäng elller mer – vidarre till bakomligggande orsaker ooch planerade och
o pågående åtgärder
å
Nästa riskb
bedömningstillffälle (max 12 månader
m
framått), ange datum:
Bedömnin
ngen gjord av:

Datum
m:

Bakomligggande orsaker
Använder läkemedel som
m påverkar urinvvägarna (se FASSS)

Jaa Nej 
Jaa Nej 

Kognitiva ssvårigheter som
m minne, t.ex. svårigheter
s
att hitta till toalettten eller person
nen minns
inte att haan/hon varit på toaletten nyliggen
Synnedsätttning

Jaa Nej 

Nedsatt käänsel i underlivet

Jaa Nej 

Använder gånghjälpmedeel som försvåra
ar toalettbesök

Jaa Nej 

Svårighet aatt ta av och påå kläder

Jaa Nej 

Nedsatt alllmäntillstånd på
p grund av allvvarlig sjukdom

Jaa Nej 

Behöver assistans för perrsonlig hygien

Jaa Nej 

Känner osäkerhet kring sin kontinens occh använder inkkontinensskydd
d för säkerhets skull

Jaa Nej 

Täta tränggningar

Jaa Nej 

Blåstömningsproblem

Jaa Nej 

Förstoppn
ning

Jaa Nej 

Riskbedömnin
ng för blåsdysfunktion
n är framtagen av en
n arbetsgrupp i nätveerket Nikola och Senior alert hösten 2013. Varje fråga bygger på vetenskaplig evid
dens men
instrumentet ssom helhet är inte validerat.

Nation
nella kvalitetsregistrett Senior alert är fram
mtaget av utvecklingse
enheten Qulturum, Landstinget i Jönköpinngs län.

Planerade och pågående föreb
byggandde
åtgärder blåsdysfunktiion (inko
ontinenss)

N
Nej‐ Ej genomfö
örd
Ja‐ Basal utredn
ning enligt nikolla genomförd
Ja‐ Tidigare basal utredning ennligt nikola fortffarande aktuell

Basal utredning enligt nikkola genomförd
d

Datum när åtgärd
derna planerrades:
Planerad/p
pågående

U
Utförd

ringa in

Version 20140101

kkryssa i

______

Plane
erad/pågående
ringa in

Uttförd
kryyssa i

on
Informatio
- Informatio
on/utbildning ino
om området
blåsfunktion/dysfunktion

ande åtgärder
Infekttionsförebygga
- Utre
edning vid återko
ommande urinvvägsinfektioner
□ - Loka
al östrogenbeha
andling

Genomförra toalettassisttans
- Individuell anpassning av toalettbesök

□

Övers
syn av vätsketillförsel
- Genomgång av väts
sketillförsel

□

Översyn a
av miktionsvan
nor
- Regelbun
ndna toalettbesö
ök
- Dubbeltömning av blåsa
a
- Anpassniing av sittställning på toaletten

□
□
□

Övers
syn av personllig hygien
- Underlivshygien för att förebygga hhud- och slemhinneirritation
- Tork
ka sig efter blåsttömning
- Tork
ka sig efter tarm
mtömning

□
□
□

Avförings
sregim
- Förebygg
ga förstoppning via kost
- Dagliga kkroppsaktiviteter
- Individuellt anpassade to
oalettbesök
- Farmakologisk behandlin
ng

□
□
□
□

Rörellse och träning
g
- Trän
ning av bäckenb
bottenmuskulatuuren
- Cirkulationsträning av ben och fötteer
- Gångträning

□
□
□

Blåstträning
- Öka blåsvolymen och minska frekvvensen

□

Utpro
ovning av inkon
ntinenshjälpmeedel
- Indiv
viduell utprovnin
ng av inkontinennshjälpmedel

□

Urina
avledande beha
andling
- IK (Intermittent kate
etrisering) alt. R IK (Ren IK)
- Suprapubisk kateter
- KAD
D (Kateter á dem
meure)

□
□
□

Anna
an åtgärd – blås
sdysfunktion (iinkontinens)

□

Perso
onen avböjer samtliga förebyyggande åtgärd
der –
blåsd
dysfunktion (inkontinens)

□

Förflyttnin
ngshjälpmedel
- Genomgå
ång av förflyttnin
ngshjälpmedel

□

Omgivningsanpassning
- Anpassniing av toalettutrrymme
- Färganpa
assning/ märkning av toalett
- Anpassniing av ljus både
e dag och natt

□
□
□

Översyn k
kring av- och påklädning
p
- Kläder so
om är lätta att ta
a av och på

□

Läkemede
elsgenomgång
g
- Genomgå
ång av medicine
ering som påverkar
blåsfunkttionen

□

Planerad u
uppföljning:
Datum:
Inget elle
er minskat läc
ckage mot tid
digare

Ja □

Nej □

Ej aktuellt □

Normalis
serat eller förrbättrat miktio
onsmönster

Ja □

Nej □

Ej aktuellt □

Normal a
avföring enlig
gt Bristolskalan

Ja □

Nej □

Ej aktuellt □

Residuallurin

Ja □

Nej □

Ej aktuellt □

Uppföljning är gjord datum:
d

□
□

Gjord
d av:

Underlaget för blåsdysfunktion är framtagen av en arbetsgrupp i nätverket
n
Nikola och Senior alert hösten 22013.

Nation
nella kvalitetsregistrett Senior alert är fram
mtaget av utvecklingse
enheten Qulturum, Landstinget i Jönköpinngs län.

