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Spola pinket på nya 
inkontinensdagen den 6 maj
Den 6 maj är det inkontinensdagen. Dagen är alldeles ny och instiftad 
i år av det oberoende nätverket Kontinet, som arbetar mot 
inkontinens och för att höja livskvaliteten för de som är drabbade.

Inkontinens är ett folkhälsoproblem. Ett förhållandevis litet problem kanske, men nog så 
pinsamt och jobbigt att leva med. 
 – Inkontinens är egentligen inget att fira, snarare ett problem att bekämpa, motverka och 
förebygga. Många kvinnor och män i alla åldrar lider i tysthet av inkontinens, i tron om att 
de är helt ensamma om problemet. Så får det inte vara, säger Hillevi Caris Svensson på 
Kontinet, som är initiativtagare till inkontinensdagen.

Spola pinket – det finns hjälp
En av fyra kvinnor drabbas av inkontinens någon gång i livet. Särskilt vanligt är det efter en 
förlossning och i klimakteriet. Men män drabbas också, ofta i samband förstorad prostata.
 Genom att instifta en särskild inkontinensdag vill Kontinet, tillsammans med några sam-
arbetspartners, ta nya tag mot inkontinens.
 – Den här dagen vill vi uppmana till att »spola pinket« och förmedla att det finns möjlig-
het till ett torrare liv; allt från bra hjälpmedel till effektiva behandlingar mot inkontinens. 
Vi vill också berätta hur man kan förhindra att drabbas av inkontinens med rätt träning och 
knipövningar. Det ska vi sätta fokus på den 6 maj, berättar Hillevi Caris Svensson.

Full rulle på webben
En ny webb har lanserats för inkontinensdagen och kampanjen »spola pinket«. Där finns alla 
tänkbara råd och tips för olika typer av läckage och webben kommer också att fyllas på efter 
hand. På inkontinensdagen den 6 maj kommer en live-sändning med chat att anordnas. En 
expert på inkontinens kommer att frågas ut i direktsändning samtidigt som vem som helst 
har möjlighet att ställa frågor och få svar direkt. Aktiviteter, tävlingar och ännu fler tips för 
en torrare vardag kommer även att finnas på Facebook.
 Kissnödiga som befinner sig i Stockholm under maj månad kan kissa på spola pinkets 
alldeles egna rosadekorerade offentliga toaletter, ett resultat av ett samarbete mellan 
Stockholms stad och Danfo. 
 
Fortsättning på nästa sida
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Spola pinket ska avdramatisera problemet
Men »spola pinket« som uppmaning och kampanj ska leva vidare, långt bortom inkontinens-
dagen. Hela året, hela tiden.
 – Tanken är att »spola pinket« ska avdramatisera problemet. För ingen ska behöva skäm-
mas, lida eller bara stå ut. Syftet är att hjälpa, peppa och prata om inkontinens och att bidra 
till en enklare, lite drägligare och roligare vardag, säger Hillevi Caris Svensson.
 

Har själv kissat på sig många gånger
Initiativtagaren Hillevi Caris Svensson vet vad hon pratar om. Hon har själv blivit behandlad 
för inkontinens, två gånger. Först en injektionsbehandling och sedan en operation, idag är 
hon helt fri från läckage. Men resan dit har varit lång. Mycket lidanden och umbäranden på 
vägen.
 – Min mission är att få människor att sluta skämmas för att de kissar på sig och istället 
söka hjälp. Ingen ska behöva leva med sina besvär som jag gjorde, säger hon.
 Sedan 2007 driver Hillevi Caris Svensson nätverket Kontinet med 2 600 inkontinenta 
medlemmar. Hon driver en informationssajt och reser över hela landet för att föreläsa om 
problemen, hjälpmedlen och förebyggande åtgärder för att slippa läckage.
 – Så spola pinket och knip. Varje dag, uppmanar Hillevi Caris Svensson.

Läs mer om inkontinensdagen och »spola pinket«:
· www.inkontinensdagen.se
· www.facebook.com/inkontinensdagen
· www.spolapinket.nu
· www.facebook.com/spolapinket
· pressbilder: www.spolapinket.nu/nyheter-press/ 

Läs mer om nätverket Kontinet:
· www.kontinet.se
· www.facebook.com/kontinet
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