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Våga fråga om inkontinens och få svar direkt: 
Webbsändning med chatt på 
inkontinensdagen den 6 maj
Våga fråga om ditt inkontinensproblem. Och få svar direkt. På inkonti-
nensdagen den 6 maj klockan 16.00 blir det direktsändning och fråge-
stund på webben. Då kan tittarna chatta med Elisabeth Farrelly, en av 
Sveriges mest erfarna urologer när det gäller överaktiv blåsa. 

För att uppmärksamma folkhälsoproblemet inkontinens anordnas inkontinens
dagen den 6 maj, för andra året i rad. 
 – Vi vill öppna upp för samtal om inkontinens och avdramatisera problemet. Vi vill 
att folk ska våga prata om att de kissar på sig och hjälpa till att göra något åt 
eländet, säger Hillevi Caris Svensson, initiativtagare till inkontinensdagen.

Våga fråga – experten svarar direkt
På www.inkontinensdagen.se den 6 maj klockan 16.00–17.00 kommer man att kunna 
chatta med Elisabeth Farrelly om inkontinens. Till vardags jobbar Elisabeth Farrelly 
som överläkare inom urologi på Södertälje sjukhus och är specialistsakkunnig i 
urologi inom Stockholms läns landsting. 
 Genom att logga in via sitt Facebookkonto kan tittarna ställa egna frågor och få 
svar i direktsändning. Det finns även möjlighet att mejla in sina frågor i förväg, om 
det är någon som vill vara anonym. 
 – Inkontinens är egentligen inget att fira utan ett problem som måste bekämpas. 
Och det går. Det finns allt från bra hjälpmedel till effektiva behandlingar mot 
inkontinens. Med rätt träning kan man också motverka urinläckage. Det ska vi sätta 
fokus på den 6 maj, säger Hillevi Caris Svensson, som också kommer att leda webb
sändningen. 

Det händer kring inkontinensdagen den 6 maj
Inkontinensdagen kommer också att synas på stan. I Umeå, Stockholm och Göte
borg under maj–juni kommer de offentliga toaletterna att dekoreras inför dagen och 
med uppmaningen att »spola pinket«.
 Webben är fylld till bredden med alla tänkbara råd och tips för drabbade med 
olika typer av läckage. I år bjuder också knipproffset Susan Lanefelt på sina bästa 
kniptips, för att vi ska slippa drabbas av inkontinens. En rad andra aktiviteter kom
mer också att genomföras både på webben och i sociala medier.

Initiativtagare är Sveriges största inkontinenta nätverk 
Inkontinensdagen instiftades 2013 av det oberoende nätverket Kontinet, som Hillevi 
Caris Svensson grundade för sju år sedan, och som jobbar aktivt mot inkontinens. 
Kontinet är Sveriges största inkontinenta nätverk med 2 900 medlemmar, medlem
skapet är gratis.
 Inkontinensdagen är en temadag som återkommer samma datum varje år.

Hälsa även på oss här:
www.facebook.com/inkontinensdagen
www.facebook.com/spolapinket
www.facebook.com/kontinet 
Twitter: @spolapinket
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