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Flödesschema basal utredning och behandling
START

Patient med anal inkontinens, AI
Följande symtom ska ALLTID utredas av läkare;

↓

↔

↓

blod eller slem i avföringen, viktnedgång aptitlöshet, buksmärtor,
plötsligt ändrade avföringsvanor, anal smärta.

Sjuksköterska

Distriktsläkare

Identifiera patienter med symtom

Identifiera bakomliggande faktorer

•
•
•
•

Anamnes
Tarmfunktion
Identifiera graden av symtom
Påverkan i dagligt liv

•
•
•
•

•

Anamnes och tarmfunktion
Allmän och anorektal undersökning
Bedöma och behandla bakomliggande
orsaker till AI
Diarré utredning
Remittera till specialist direkt *

Baserat på resultaten erbjuds en kombination av följande behandlingsalternativ för den enskilda
patienten:
• Patientutbildning
• Normalisering av tarmfunktion
• Genomgång av kost och vätskeintag
• Utvärdering av toalettvanor
• Utvärdera behov av hjälpmedel
• Se över mediciner och överväg alternativ till läkemedel som kan bidra till AI
• Konservativ läkemedelsbehandling
• Bäckenbottenmuskelträning

Utvärdera efter 3-6 månader effekt av
behandling ovan

Om patienten inte önskar fortsätta
utredning/behandling, stötta patienten
med långsiktiga behandlingsstrategier

Vid utebliven effekt av behandlingen
ovan, remittera till specialist

* Remiss direkt vid:
Misstanke om tumör, sfinkterskada eller fistel
Svår analinkontinens
Symtomgivande rektalprolaps
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Flödesschema specialistnivå, utredning och behandling

START

Patienter med fortsatta symtom efter basal utredning och behandling

Specialistsjuksköterska uroterapeut/stomiterapeut
• Specifika frågeformulär
• Inkontinensscore
• Fördjupad rådgivning/undervisning
• Bäckenbottenmuskelträning
• Biofeedback
• Elektrisk stimulering
• Rektal irrigation
• Stödjande samtal och utvärdering av
copingstrategier

Utvärdera efter 3-6 månader effekt av
behandling ovan

Specialistläkare
•
•
•
•

Specifika frågeformulär
Inkontinensscore
Specialistutredning
Multidisciplinär
bedömning och beslut om
behandlingsalternativ

Om patienten inte önskar fortsätta
utredning/behandling, stötta
patienten med långsiktiga
behandlingsstrategier

Om symtom kvarstår överväg kirurgisk
behandling eller remiss till annan
specialistenhet
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