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Patient med
inkontinens

Utredning
inom
primärhälsovården

Besök till
HVC-läkare

Individuell
handledning
och vård

Behandling
avslutas eller
omplaneras

Remiss till specialsjukvården
gynekolog och urolog

Process steg

Vad görs här

Vem gör/Ansvarig

Vuxen patient med
urineringsbesvär

1. Kontakt till HVC

Telefonrådgivning
Vårdpersonal

Utredning inom
primärhälsovården

1.Intervju med
frågeformulär
2.Urinprov
3.Residualurin

Vårdpersonal

Besök hos HVCläkare

1.Diagnostisering och
behandling
2.Remiss till fysioterapeut
3.Remiss till uroterapeut
4. Remiss till gynekolog
5.Remiss till urolog

HVC-läkare

1.Intervju
2.Mätning av
bäckenbottentonus
Neuro Trac-mätning
3.Inlärning av RIK
4.Uroflow
5. Utprovning av
inkontinensskydd
6. Vårdmaterialremiss

Fysioterapeut
Uroterapeut
Vårdpersonal

Individuell
handledning och
vård

Mätare och
målnivå
Mål att få en
diagnos och bli
behandlad.
Få rätt diagnos
och behandling

Utvärdering

Antal besök

Behov av besök till
specialsjukvården

Kösituationen

Behov av besök hos
HVC-läkare

Utvärdering av
frågeformulär

Antal besök

Anvisningar

Besvärsgrad vid
urininkontinens
(på finska)
Frågeformulär –
symptom hos patient
med förstorad prostata
( på finska)
Besvärsgrad vid
urininkontinens
(på finska)
Differentialdiagnostiska
poäng
(på finska)
Träning av
bäckenbotten
muskulatur

Anvisning för utdelning
av vårdmaterial

Specialsjukvården

Behandling avslutas
eller omplaneras

1.Gynekologisk
Gynekolog
undersökning
2.Ultraljudsundersökning
3.Hosttest
4.Inkontinensmedicinering
5.TVT/TOT
6. Remiss till urologisk
behandling.
1.Patienten tar kontakt på Patient och
nytt vid återkommande
vårdpersonal
besvär eller vid
komplikationer
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