
25%
af alle plejehjems 
beboere  
har risiko for  
at udvikle IAD

Inkontinensrelateret dermatitis (IAD, Incontinence Associated Dermatitis) 
er en sundhedsmæssig udfordring i hele verden. Dette betyder at omkring 
25% af alle plejehjemsbeboer har risiko for at udvikle IAD. 

IAD er en yderst generende hudlidelse. Patienter oplever symptomer lige 
fra ubehag og smerte til søvnløshed og reduceret livskvalitet. Lidelsen kan 
tilmed udvikle sig til sekundære infektioner.

IAD er en alvorlig udfordring på institutioner og plejehjem, hvor lidelsen 
medfører ekstra tidskrævende pleje og større udgifter. Forebyggelse 
af IAD er således til gavn for såvel patienter og pårørende som plejere 
og institutioner, fordi det både forbedrer livskvaliteten og optimerer 
udnyttelsen af ressourcerne.  

Forebyggelse af
inkontinensrelateret dermatitis

Evaluer hudplejeplanen 
omhyggeligt
Når der anvendes en struktureret hudplejeplan, bør 
der være synlig forbedring af hudens tilstand samt 
reduktion af ubehag og smerter inden for få dage. 
Det er vigtigt at foretage en grundig evaluering af, 
om den forventede forbedring indfinder sig.  
Kontakt en specialist, hvis hudens tilstand ikke 
forbedres.

Konklusion
Inkontinensrelateret dermatitis (IAD) reducerer 
patienternes velvære og livskvalitet og udgør et 
alvorligt problem i sundhedssektoren. I nogle 
tilfælde fører IAD til sekundære infektioner, som 
indebærer tidskrævende og dyr behandling.

Pleje og håndtering af inkontinens er en vigtig 
opgave i alle former for sundhedspleje.  

Udviklingen af IAD kan i høj grad forebygges ved at 
implementere et struktureret hudplejeprogram og 
relevante produkter, der beskytter huden på udsatte 
steder. Ved tidlig behandling med de rette produkter 
kan IAD reduceres og helbredes – og i de fleste 
tilfælde endda forebygges.  

Få specialrådgivning ved køb af produkter 
til forebyggelse af IAD
Som førende leverandør af inkontinenspro-
dukter tilbyder Abena specialrådgivning ved 
køb af hudplejeprodukter, der kan forebygge 
IAD. Abenas udvalg af inkontinensrelaterede 
produkter omfatter bl.a. handsker og serviet-
ter til vask uden vand; sæber, cremer, lotion og 
sprays til rensning, fugtbehandling og genop-
rettelse af huden samt åndbare kvalitetsbleer 
og -sengeunderlag. 

Abenas IAD-specialister tilbyder hjælp til at 
sammensætte de rette produktserier til fore-
byggelse af IAD. 

Se mere på 
www.abena.dk/IAD
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Henvisninger: 

• Wounds International, Proceedings fra Global IAD Expert Panel

• Journal of Aging Life Care

• Beeckman D., Verhaeghe S, Defloor T, Schoonhoven L, Vanderwee K. “A 3-in-1 
perineal care washcloth impregnated with dimethicone 3% versus water and 
pH neutral soap to prevent and treat incontinence-associated dermatitis: a 
randomized, controlled clinical trial.” 2011
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Hvad er inkontinensrelateret 
dermatitis?
Inkontinensrelateret dermatitis (IAD, Incontinence 
Associated Dermatitis) er en lidelse, der opstår, 
når huden beskadiges som følge af eksponering 
for urin og/eller fæces. En række faktorer kan 
bidrage til udviklingen af IAD, f.eks. for sjældent 
bleskift, utilstrækkelig rengøring af huden brug 
af ikke-åndbare bleer, anvendelse af forkerte 
hudplejeprodukter og brug af sæbe, vand, ru 
vaskeklude og håndklæder. 
 
Når huden eksponeres for urin og/eller fæces, 
bliver huden overhydreret og den naturlige 
hudbarriere bliver nemmere gennemtrængelig 
for bakterier og andre hudirriterende stoffer. 
Derudover ændres hudens pH. Hudoverfladen 
bliver mere basisk, når den udsættes for urin 
eller fæces. Dette skader hudens struktur og 
medfører en synlig forandring af huden, med 
øget risiko for hudinfektion og IAD til følge. 

Det påvirkede område har normalt diffuse 
kanter, og huden kan føles varmere og mere fast 
end de upåvirkede områder på grund af den 
underliggende inflammation. 

Huden på patienter med urin- og/eller 
fæcesinkontinens skal undersøges regelmæssigt, 
helst dagligt, for eventuelle tegn på IAD.

Figur 1: Kombinationen af urin- og fæcesinkontinens øger 
risikoen for og sværhedsgraden af IAD.
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IAD kan  
inddeles i 

STADIER
3 

af sværhedsgrad:
• Sund hud, ingen rødmen 

eller irritation, men i risiko 
for at udvikle IAD på 
grund af fæces- og/eller 
urininkontinens.
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NORMAL HUD:

• Erytem (rødmen) med eller 
uden ødem (hævelse).

• Huden er stadig intakt.
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FØRSTE TEGN PÅ IAD:

• Begyndende nedbrydning og 
fremkomst af sår på huden 

• Erythema (rødmen) med eller 
uden ødem (hævelse).

• Første tegn på hudens erosion 
eller blotlæggelse kan vise sig.

MILD GRAD AF IAD: 

Sådan forebygges udvikling af IAD

  1. BLID RENSNING 

Rens huden blidt, helst uden brug af vand
 ¡ Vask med vand, sæbe og 

efterfølgende tørring med 
håndklæde, kan beskadige 
huden. Derfor anbefales brug 
af skyllefri rensemetoder som 
f.eks. vådvaskehandsker eller 
vådservietter 

 ¡ Vådvaskehandske og vådservietter 
sparer tid og øger effektiviteten i 
det daglige arbejde. Desuden giver 
det plejerne mulighed for, hele 
tiden at screene patientens hud for 
optimal pleje og beskyttelse

 ¡ Vælg produkter med en hudneutral 
pH-værdi 4-6 og uden parfume 

 ¡ Produkter med dimethicon 
reducerer udbredelsen af IAD 
og synes at reducere antallet af 
alvorlige læsioner1

  2. FUGTBEHANDLING 

Påfør fugtighedscreme, -lotion eller 
-spray for at pleje huden
 ¡ Sørg for, at huden er helt 

ren og tør inden påføring af 
fugtighedsprodukter 

 ¡ Brug creme, lotion eller spray, der 
er pH-neutral (pH 5-6) 

 ¡ Sprayprodukter er lette at bruge 
og giver mindre friktion på følsom 
hud

 ¡ Der er cremer der indeholder 
både fugtgivende og beskyttende 
ingredienser 

  3.  BESKYTTELSESLAG 

Påfør en beskyttende creme, lotion eller 
spray, så huden får ro til genoprettelse
 ¡ Patienter kan have gavn af et 

ekstra genoprettelsestrin for 
at støtte og bevare hudens 
beskyttelsesfunktion 

 ¡ Brug en egnet beskyttende creme 
eller spray. Zinkoxid på sprayform 
findes i forskellige opløsninger (4 
% eller 10 %) og er både effektivt 
og egnet til langvarig hudkontakt  

 ¡ Påfør den rette mængde creme/
lotion/spray så huden kan ånde

Når 3-trinsprocessen af rensning, 
fugtbehandling og beskyttelseslag er 
gennemført, er det vigtigt at anvende 
åndbare inkontinensprodukter og 
sengeunderlag af højeste kvalitet.

1 Beeckman D., Verhaeghe S, Defloor T, Schoonhoven L, Vanderwee K. “A 3-in-1 perineal care washcloth impregnated with dimethicone 3% versus water and pH neutral 
soap to prevent and treat incontinence-associated dermatitis: a randomized, controlled clinical trial.” 2011

Differentiering mellem IAD og tryksår:
IAD og tryksår er klinisk og patologisk forskellige, 
men differentiering mellem dem er stadig en stor 
udfordring for sygeplejersker og plejere. 

Hvis der stilles en forkert diagnose, kan det føre til 
utilstrækkelig pleje og unødvendige omkostninger. 
De forebyggende tiltag og behandlinger er desuden 
forskellige for de to lidelser.

Diagrammet til højre viser de vigtigste forskelle 
på de to lidelser: 

IAD Tryksår 

Placering: Hudfolder: Balder, inderlår, 
skridt

Normalt over et knoglefremspring 
som følge af tryk 

Farve Pink eller rød Rød til blålig/lilla

Dybde Dermis, blæredannelse Skader i dermis eller subcutis

Årsag Skade oppefra og ned på 
grund af fugt og pH-ændring

Skade nedefra og op på grund 
af tryk og ringe blodcirkulation.

Hudnekrose Nej Ja/nej

Smerte og 
kløe

Ja Ja/nej

Urin

Fast fæces med 
eller uden urin

Flydende fæces med 
eller uden urin

IAD-risiko

De forskellige stadier af IAD kræver brug af forskellige produkter. Nedenstående 3-trinsproces sikrer, at IAD forebygges og 
behandles på bedst mulige måde uanset hudlidelsens sværhedsgrad.

Den relevante hudplejeplan består af tre trin, som hver især kræver forskellige hensyn og hudplejeprodukter:
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