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Våga fråga om inkontinens och få svar direkt: 
Webbsändning med chatt på 
inkontinensdagen den 6 maj
På inkontinensdagen den 6 maj klockan 10.30 anordnas frågestund på webben, live-
sändning med chatt. Då svarar gynekologen Christian Falconer på tittarnas 
frågor om inkontinens i direktsändning.

På den nya webben, www.inkontinensdagen.se, bjuds det på frågestund i direktsändning den 
6 maj klockan 10.30–11.30. Under sändningen kan tittarna chatta med gynekologen Christian 
Falconer om allt som rör inkontinens, utredning och behandling. Genom att logga in via sitt 
Facebook-konto kan de ställa egna frågor och få svar i direktsändning.
 Christian Falconer är docent och överläkare inom gynekologi och jobbar till vardags på gyn-
mottagningen, Danderyds sjukhus. Sändningen leds av Hillevi Caris Svensson på Kontinet, som är 
initiativtagare till inkontinensdagen.

Våga fråga om inkontinens
Inkontinens är besvärligt och upplevs ofta som ett pinsamt problem, något som man gärna inte 
pratar om. Och det trots att en fjärdedel av alla kvinnor drabbas av inkontinens någon gång i livet. 
Särskilt vanligt är det efter förlossning och i klimakteriet. Men män drabbas också, ofta i samband 
med förstorad prostata. 
 – 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 det, säger Hillevi Caris Svensson, 
som på webben uppmanar alla att »spola pinket« för att ytterligare avdramatisera problemet.

Mer om inkontinensdagen den 6 maj
Syftet med inkontinensdagen är att belysa inkontinens som ett folkhälsoproblem. Och att hjälpa 
drabbade att »spola pinket« helt enkelt.
 – Inkontinens är egentligen inget att fira, snarare ett problem att bekämpa, motverka och före-
bygga. Och det finns möjligheter till ett torrare liv; allt från bra hjälpmedel till effektiva behand-
lingar mot inkontinens. Man kan också förebygga inkontinens med rätt träning. Det ska vi sätta 
fokus på den 6 maj, berättar Hillevi Caris Svensson.
 På webben finns alla tänkbara råd och tips för olika typer av läckage och det är full aktivitet på 
Facebook. Kissnödiga som befinner sig i Stockholm kan kissa på spola pinkets alldeles egna rosa-
dekorerade offentliga toaletter under maj månad, ett resultat av ett samarbete mellan Stockholms 
stad och Danfo.

Inkontinensdagen återkommer och »spola pinket« fortsätter
Inkontinensdagen instiftades i år av det oberoende nätverket Kontinet, som sedan sex år tillbaka 
jobbar aktivt mot inkontinens. Idag har nätverket 2 600 inkontinenta medlemmar.
 Inkontinensdagen är en temadag som återkommer samma datum varje år. Men uppmaningen 
att »spola pinket« kommer att leva vidare även efter den 6 maj med aktiviteter både på Facebook 
och på webben. Och flera livesändningar är planerade inför hösten.

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