
  Välkommen till World Toilet Week! 

                                                              

Hej! 
Välkommen att delta på World Toilet Week V 46 (15 - 19/11)! 

Inkontinenssamordnarna i regioner & kommuner i Dalarna, 

Sörmland, Västmanland och Uppsala (Fyrklövern) har utformat 

World Toilet Week tillsammans med avtalade produktleverantörer inom 

absorberande skydd och urologiska produkter. 

Syftet med veckan är att ge dig och din verksamhet uppdatering och fortbildning 

inom området inkontinens, blåsdysfunktion och tarmläckage. 

Upplägget är tänkt att passa era verksamheter och vi önskar att all personal som 

jobbar inom området får möjlighet att ta del av föreläsningar och övrig 

information under veckan. 

Leverantörsvisningarna är max 45 min och återkommer flera gånger under 

veckan. 

Hur det praktiskt går till: 

 Se tider för föreläsningar på bifogat schema (information om 

anmälning/anslutning kommer senare på respektive samordnares hemsida) 

 Livesändningarna deltar man i LIVE på utsatt tid  

 Övrig information som exempelvis användarinstruktioner och 

förinspelade filmer kommer att finnas tillgängligt via samordnarnas 

hemsidor under hela veckan                            

                     Varmt välkommen! 
                    Önskar Fyrklöverns samordnare samt alla leverantörer 

 

       



Preliminärt schema föreläsningar v 46 

Schema 
WTW 

Måndag 
15/11 

Tisdag 16/11 Onsdag 
17/11 

Torsdag 18/11 Fredag 19/11 

Tarm  Kl 10.00 
Dolema 
Irrigation 

 Kl 10.00 
Wellspect 
TAI – Förskrivning och 
användning 
 

 

  Kl 11.00 
Wellspect 
TAI – Förskrivning och 
användning 
 

 Kl 11.00 
Dolema 
Irrigation 

 

      
Urologi  Kl 13.00 

Bard 
Kvarliggande kateter 
 

 Kl 13.00 
Wellspect 
Vad behöver du kunna 
vid utprovning och 
uppföljning av RIK? 
 

 

  Kl 14.00 
Coloplast 
RIK – praktisk 
användning 
Urindroppsamlare 
Urinuppsamlingspåsar 
 

 Kl 14.00 
Coloplast 
RIK – praktisk 
användning 
Urindroppsamlare 
Urinuppsamlingspåsar 

 

  Kl 15.00 
Wellspect 
Vad behöver du kunna 
vid utprovning och 
uppföljning av RIK? 
 

 Kl 15.00 
Bard 
Kvarliggande kateter 

 

      
Absorberande 

Kl 14.00 
Abena 
Övergripande 
information kring 
inkontinens.  
Individanpassade 
skydd: Hur väljer vi 
skydd – vad tänker 
man på? 
Fixeringsteknik 
 

 Kl 14.00 
Attends 
Inkontinens hos äldre 
(Max 200 deltagare) 

 
Kl 12.00 
Abena 
Övergripande 
information kring 
inkontinens.  
Individanpassade 
skydd: Hur väljer vi 
skydd – vad tänker 
man på? 
Fixeringsteknik 

 Kl 15.00 
Attends 
Inkontinens hos äldre 
(Max 200 deltagare) 

 Kl 15.00 
Abena 
Övergripande 
information kring 
inkontinens. 
Individanpassade 
skydd: Hur väljer vi 
skydd – vad tänker 
man på? 
Fixeringsteknik 

 

 Kl 13.00 
Attends 
Inkontinens hos äldre 
(Max 200 deltagare) 

 


