Nikola lanserar utbildning för bättre katetervård
Kateterfakta.nu är en webbutbildning framtagen av en expertgrupp med
representanter från vården, produktspecialister och patienter med egen
erfarenhet av behandling med urinkateter. Sajten samlar information kring de
olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga
frågor.
I Sverige drabbas tusentals varje år av blåstömningssvårigheter, vilket kan leda
till behov av urinkateter under allt från kort tid till i vissa fall livslångt.
Kateterbehandling förekommer inom specialistsjukvården, men en allt större
grupp behandlas även inom primär- och öppenvård. Den kan upplevas både
integritets- och livskvalitetsänkande och är ofta förknippad med komplikationer
och vårdskador. Urinvägsinfektioner med ökad antibiotikaförskrivning och resistens som följd förekommer ofta, liksom skador i urinröret.
Syftet med den nya sajten kateterfakta.nu är att ge ökad kunskap kring
behandling med urinkateter hos främst patienterna själva och deras anhöriga,
men även hos vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling.
Utgångspunkten för arbetet är att en patient med god kunskap om sin
behandling kan förbättra dialogen med vårdgivaren och på så sätt ta en mer
aktiv del i sin behandling. Målet är att lindra många fysiska och psykiska besvär
orsakade av kateterbehandling.
”Jag träffar dagligen patienter som känner oro och har frågor om sin kateter,
och dessutom inte känner till vilka möjligheter som finns. För att öka individens
egenmakt och skapa mer trygghet kring behandlingen, har vi nu samlat vår
gemensamma kunskap”, menar Agneta Sandberg, projektledare
kateterfakta.nu för Nikola.
Arbetet har skett inom ramen för regeringssatsningen "Bättre vård vid kroniska
sjukdomar" i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen
Sinoba, Personskadeförbundet RTP och branschorganisationen Swedish
Medtech.

Om Nikola
Nikola är ett nationellt nätverk består av representanter från olika
yrkesområden med anknytning till blås- och tarmdysfunktion. Nikolas syfte är
att driva utvecklingen inom blås- och tarmdysfunktion genom att samla och
sprida aktuellt och relevant material som överensstämmer med vetenskap och
beprövad erfarenhet.
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