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Hvilken type behandling, du skal i gang med 
afhænger af din tidligere sygehistorie, og 
om du er mand eller kvinde. Se hvilke be-
handlinger du kan få, og hvilken der er den 
rette for dig.

Ved at styrke din bækkenbund med en ræk-
ke nemme øvelser, kan du træne tissetran-
gen væk. Her får du en række øvelser, som 
er velegnede til både mænd og kvinder.

SIDE 4
Inkontinens er ikke bare tabu 
blandt de ramte. Også prakti-
serende læger synes, det er 
pinligt at tale om danskernes 
problemer med urinen.
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FAKTA OM INKONTINENS
 ● Knap 400.000 danskere lider af inkontinens.

 ● Inkontinens er i Danmark og internationalt en ta-
buiseret sygdom, og kaldes også ’folkesygdommen, 
man ikke taler om’.

 ● Mange går i op til fem år med inkontinens, inden 
de søger læge.

 ● Man skelner mellem to typer inkontinens, såkaldt 
stressinkontinens, der giver lækage i forbindelse 
med host, nys, løft og anden fysisk aktivitet, og 
trang-inkontinens, der giver lækage på grund af 
stærk vandladningstrang, der ikke kan undertrykkes. 

Kilde: Kontinensforeningen og John Bugge Nielsen, over-
læge Privathospitalet Mølholm.
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4 INKONTINENS

LÆGER TØR
IKKE TALE 
OM SJAT-TISSERI
Inkontinens er ikke bare tabu blandt de ramte. Også praktiserende læger 
synes, det er pinligt at tale om danskernes problemer med urinen

Heidi Pedersen, hped@bt.dk 
Dorte Brøker Kristensen

Som patient kan det være svært at drøfte 
med sin læge, at man har svært ved at 
holde på vandet. Men også lægerne sy-
nes, det er tabubelagt at snakke om, viser 
en nordisk undersøgelse blandt 516 prak-
tiserende læger. Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) afviser, at det skulle 
være et stort problem. 

Fire ud af 10 læger svarer i den nylige under-
søgelse, der udført af Kompas Kommunika-
tion på vegne af Astellas Nordic, at det kan 
være svært at tale med patienten om deres 
ufrivillige vandladningsproblemer - i fagsprog 
kaldet inkontinens. Det får formand for Kon-
tinensforeningen til at opfordre lægerne til 
’bedre dialog’: 

»Vi ved, at urininkontinente danskere ofte 
skammer sig over deres problemer og der-
for vælger at holde dem for sig selv, men når 
selv praktiserende læger har svært ved at 
snakke med deres patienter, har vi et alvorligt 
problem. Lægerne bør spørge deres patien-
ter mere direkte og gøre vandladningsproble-
mer til en naturlig del af konsultationen. På 
den måde kan de være med til at gøre lidel-
sen mindre tabubelagt og derved forbedre 
dialogen,« siger Susanne Axelsen, der også 
er overlæge på Gynækologisk Afdeling på 
Aarhus Universitetshospital.  

Det skønnes, at omkring 400.000 danske 
mænd og kvinder har problemer med vand-
ladningen. Lidelsen kan hurtigt komme til 
at styre hverdagen, fordi man konstant må 
sørge for at være i nærheden af et toilet eller 
huske at medbringe bind eller bleer. 

Praktiserende Lægers Organisation afvi-



UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

5INKONTINENS
ser dog, at det skulle være et stort problem: 

»Det er min oplevelse, at de fleste læger 
synes, det er naturligt at tale om. Der skal 
nok være nogle, der synes, det er lidt svært, 
og det er naturligvis vigtigt, at vi arbejder på 
at blive bedre til det. Det bunder ikke i mang-
lende viden, for det er noget, vi i løbet af de 
senere år har fået mere fokus på via vores 
efteruddannelse og nye vejledninger, siger 
næstformand Anna Mette Nathan. 

Rutinetjek
»Det handler jo om at give patienterne mu-
ligheden for at tale om det - f.eks. i forbin-
delse med et almindelige rutinetjek, eller for 
kvindernes vedkommende en gynækologisk 
undersøgelse, når nu man alligevel er der, 
siger hun.

Patienterne - både mænd og kvinder - kan 
dog også selv gøre meget  for at komme den 
ufrivillige tissetrang til livs. Det handler bl.a. 
om at få styrket sin bækkenbund, så man 
hurtigt kan aktivere sine muskler, inden man 
hopper, hoster eller på anden måde belaster 
den. På den måde undgår man at lække tis.

»Det er lidt som at lære at fløjte - bare i 
den anden ende. Man skal have fornemmel-
sen af, at endetarmen lukker sig sammen,« 

har Birthe Bonde, fysioterapeut og sexolog, 
tidligere sagt til BT. 

Inkontinens kan opstå i forbindelse med en 
fødsel, hvor bækkenbunden bliver overbela-

stet - eller i forbindelse med en operation for 
f.eks. prostatakræft. Men også alderen har 
betydning for, hvor tætte vi er for neden. Jo 
ældre, vi bliver, desto mere utæt bliver man. 

»Hvis vi sammenligner, hvor kraftig lukke-
musklen er, når en kvinde er 18 år med en 
kvinde på 70, så sker der et drastisk fald. 
Lukkemekanismen bliver ganske enkelt mere 
ustabil og irritabel med alderen, siger over-
læge og kirurg ved Privathospitalet Mølholm, 
John Bugge Nelsen. 

Af de 516 praktiserende læger, som deltog 
i undersøgelsen, var 104 danskere, 103 fra 
Norge, 206 fra Sverige og 103 fra Finland.

» Når selv praktiserende 
læger har svært ved at 

snakke med deres patienter, 
har vi et alvorligt problem
Susanne Axelsen, formand for Konti-

nensforeningen

Man skelner mellem to typer 
inkontinens: 

STRESSINKONTINENS 
Såkaldt stressinkontinens, der 
giver lækage i forbindelse med 
host, nys, løft og anden fysisk 
aktivitet.

TRANG-INKONTINENS
Trang-inkontinens giver lækage 
på grund af stærk vandlad-
ningstrang, der ikke kan under-
trykkes. 

Kilde: John Bugge Nielsen

FAKTA: INKONTINENS
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SÅDAN KAN LÆGEN 
HJÆLPE DIG

guide
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7INKONTINENS
Hvilken type behandling, du skal i 
gang med, afhænger af, om du tid-
ligere er blevet opereret, om du er 
blevet klippet eller syet i forbindelse 
med en fødsel, eller i hvor høj grad 
du er i stand til at holde på vandet. 

KVINDER
LOKAL HORMONBE-
HANDLING: 

Efter overgangsalderen bliver både 
de vaginale slimhinder og urinrøret 
og dets munding tyndere og mere 
sårbar. Det betyder, at forseglingen 
ikke længere er så god som tidligere. 
Det kan dog afhjælpes med en lokal 
hormonbehandling, der fås som stik-
piller, som du fører op i skeden 2-3 
gange om ugen, afhængig af pro-
blemets omfang. Behandlingen for-
bedrer tykkelsen og elasticiteten af 
slimhinden i urinrøret.

BIVIRKNINGER: Øget irritation og 
udflåd.

OPERATION: VAGINAL SLYN-
GEPLASTIK MED PROLENE-
SLYNGE TVT: 

TVT står for ’Tensionfree Vaginal 
Tape’ og understøtter urinrøret og 
giver varig støtte resten af livet. 
Operationen varer ca. en halv 
time og foregår i lokalbedøvelse. Det har 
bl.a. den fordel, at du kan hoste undervejs, 
så båndet kan gøres passende stramt. 90 
procent af de opererede oplever god virk-
ning.

BIVIRKNING: Infektioner og fremmedlege-
mereaktioner imod båndet kan forekomme, 
men er i praksis meget sjældne. Det kan 

være nød-
vendigt at tømme blæ-
ren med et kateter, indtil vandladningen kom-
mer i orden. Fortsætter problemet kan det 
blive nødvendigt at løsne tapen. 
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8 INKONTINENS

KVINDER OG 
MÆND

BULKING 
’Bulking’ er indsprøjtning af tætnings-
materiale omkring urinrøret. Der sprøj-
tes typisk mellem 2 og 5 milliliter fyld-
stof under slimhinden i urinrøret. Når 
fyldstoffet er størknet, fungerer det 
som en ny pakning i urinrøret. 

Virkningen af bulking kan ikke måle sig 
med virkningen af en TVT-operation, 
men kan være det rette valg, hvis du 
ønsker så lille et indgreb som muligt.

BIVIRKNING: Du kan få problemer 
med at lade vandet de første døgn 
efter operationen, og det kan være 
nødvendigt at tømme blæren med 
kateter. 
Med tiden kan der dog igen opstå 
ufrivillig vandladning. 

BOTOX
Botox kan sprøjtes ind i blæren, et 
vist antal steder, så de ukontrollable 
sammentrækninger bliver mindre. 
Behandlingen skal gentages efter 
9-12 måneder. 

BIVIRKNING: Blæren bliver så 
lammet, at du får problemer med at tømme 
den og må bruge kateter. Da virkningen op-
hører efter 9-12 måneder, forsvinder proble-
met dog over tid. For en sikkerheds skyld er 
det meget almindeligt at vælge en lidt mindre 
dosis første gang, du modtager behandlin-
gen for at se virkningen, og så eventuelt øge 
dosis senere. 

MEDICIN
Trangsinkontinens kan behandles 
medicinsk med et præparat, der nedsætter 
blærens sammentrækningskraft. Problemet 
med denne behandling er, at den er livslang.
Bivirkninger: Mundtørhed, synsforstyrrelser 
og forstoppelse.

Kilde: Overlæge John Bugge Nielsen, Mølholm 
Privathospital.
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9INKONTINENS

Hvad er den rette 
behandling for dig?

 ● Forud for første lægebesøg får du udleveret 

et spørgeskema vedrørende dine vandladnings-

symptomer, ligesom du skal udfylde et væske og 

vandladningsskema, som danner udgangspunkt 

for det videre forløb. 

 ● Om du er blevet opereret, eller om du har været 

sengevæder som barn har betydning. Og som 

kvinde, om du er blevet klippet eller syet i forbin-

delse med en fødsel.

 ● Ligesom det bliver testet, i hvor høj grad du kan 

holde på vandet.

Kilde: John Bugge Nielsen, Mølholm Privathospital

 ● At finde ud af, hvilken behandling, 

der kan afhjælpe netop dit problem, 

kræver en grundig gennemgang af 

din sygehistorie og kortlægning af 

problemets omfang. 
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Slip af med 
trætheden og 
få energien tilbage

Du kender det sikkert. Du er allerede træt op 
af formiddagen, du når ikke alt det, du gerne 
vil, og du falder tidligt i søvn, fordi trætheden 
har overmandet dig. 

Uanset om du går og føler dig træt i hver-
dagen, eller om du står over for særlige ud-
fordringer som f.eks. overarbejde, motion og 
fysisk aktivitet, en nyfødt i huset eller eksami-
ner – så findes der en løsning, som kan fjerne 
din træthed og give dig energien tilbage.

Energo mindsker træthed

Naturmidlet Energo er løsningen, hvis hver-
dagen er en kamp mod træthed og mang-
lende energi. 

Energo indeholder bl.a. vitamin B12, der 
medvirker til at mindske træthed. Derudover 

indeholder energibomben en kombination af 
planterne rosenrod og schisandra, der har en 
positiv indvirken på stress. Energo virker til-
med hurtigt. Mange oplever en effekt allerede 
i løbet af et par dage.

Overbevisende effekt

Energo har gennemgået en stor afprøvning 
af over 100 testpersoner, som beviste den 
gode virkning. I det danske studie oplevede 
hele 86% af forsøgspersonerne, at træthe-
den blev mindre, og at de fik mere overskud 
i hverdagen. Vil du prøve Energo?

• Energo afhjælper træthed og giver 
 ny energi

• Fra kr. 99,- for to måneders forbrug. 

• Energo kan bestilles på wellvita.dk 
 eller på tlf. 82 30 30 40.

Har du svært ved at finde overskud til alle de udfordringer, som hver-
dagen byder på? Når jobbet, partneren, vennerne og børnene alle 
kræver opmærksomheden. Når stress på jobbet og aftaler i fritiden 
nærmest syntes at sprænge kalenderen. For ikke at tale om rengøring, 
indkøb og madlavning. Og vasketøjet, der bare tårner sig op.

KLIK HER FOR AT LÆSE 
MERE OM ENERGO

Om Energo

• Energo indeholder 
 bl.a. B12 vitamin, der 
 mindsker træthed
• Indeholder en kombi-
 nation af planterne 
 rosenrod og schisan-
 dra, der har en positiv 
 indvirken på stress. 
•  Planternes effekt er 

dokumenterede af 
førende forskere

• Bliver anvendt af 
 tusinder af danskere
•  Er 100 procent naturlig
• Hurtig virkning

Få mere ud af dagen

http://www.wellvita.dk/shop/cms-Energo.html
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KEND OG STYRK 
DIN BÆKKEN-
BUND

Her finder du en række øvelser, 
der er velegnede til både mænd 
og kvinder

guide

– TIL BÅDE MÆND 
OG KVINDER
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 ● MÆRK DIN BÆKKENBUND

For mange er det en udfordring overhove-
det at mærke bækkenbunden, men følgende 
øvelse hjælper dig på vej. 

Sæt dig på en stol og placer en blød bold eller 
et sammenrullet håndklæde under bækkenet 
mellem de to sædeknuder, kønsbenet og ha-
lebenet. Sid i første omgang et halvt minuts 
tid og mærk, hvordan det føles. Lav nogle 
dybe vejrtrækninger og mærk, hvor-
dan din bækkenbund ’taler sam-
men med’ åndedrættet.
Ved at vippe frem og tilbage på 
bolden øger du fornemmelsen 
af din bækkenbund. Vip også 
lidt fra side til side. 

 ● TRÆN DIT KNIB

Sæt dig på en stol og placer 
en blød bold under bække-
net mellem de to sædeknuder, 
kønsbenet og skambenet. 
Her kan du mærke, hvordan bækkenbunden 
er spændt op mellem de fire punkter. På ind-
åndingen laver du så dyb en vejrtrækning 
som muligt. Forestil dig, at du fylder en ballon 
med luft. Og mærk hvordan bækkenet udvi-
der sig ud over bolden. På udåndingen får 
du en fornemmelse af, hvordan bækkenbun-
den trækker sig sammen hen over bolden. 
Det vil sige, at de fire punkter, sædeknuder, 
kønsben og haleben, aktivt trækker mod hin-
anden. På indåndingen giver du altså efter, 
mens du på udåndingen krammer bolden.

 ● FUNKTIONELLE BÆKKENBUNDS-
ØVELSER

Sæt dig på en stol og placer en miniroll på 
langs af dit bækken. Fornem din bækken-
bund ved at rokke frem og tilbage 10-15 gan-
ge. Vip fra side til side og skab på den måde 
bevægelse i bækken og bækkenbund. Flyt 
fødderne ud til siden og sid med let spredte 

ben. Tag en dyb indånding og mærk, 
hvordan åndedrættet taler sam-

men med bækkenbunden og 
den lille miniroll. På udån-
dingen ruller du dig ned, 
så du sidder foroverbøjet 
med hovedet imellem be-
nene. Bækkenbunden er 
nu bredere, end den ple-
jer. Bliv nede med hovedet 

og træk vejret et par gange. 
Tænk på, at luften skal helt 

ned i bækkenet og helt ud igen. 
Løft nu dig selv op igen fra bæk-

kenbunden. Rul op gennem rygsøjlen ved 
at placere bækkenet tilbage på toppen af 
rullen og løft resten af rygsøjlen led for led. 
Forestil dig bækkenbunden som fundament 
for, at du kan løfte dig selv op. 

Placer mini roll’en under den ene sædeknu-
de. Løft dig selv op at sidde lige og lad dig 
falde ned igen. Fald ned på indåndingen og 
løft dig op igen på udåndingen. Gentag øvel-
sen 10-15 gange.

Fotos udlånt fra bogen Åndedrættet – 
sund ryg hele livet, af Lotte Paarup
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 ● AFSPÆND BÆKKENBUNDEN MED 

ÅNDEDRÆTTET

Læg dig på ryggen med underbenene støttet 
på en stol. Læg gerne en pude under hove-
det - det kan lette vejrtrækningen og mindske 
spændinger. (Billedet hvor benene er på sto-
len og Lotte Paarup ligger på gulvet)

Læg først dine hænder på maven i området 
omkring navlen. Igangsæt nu nogle dybe 
vejrtrækninger. Tøm først lungerne helt for 
luft og tag så en dyb indånding, hvor du mær-
ker maven udvide og hæve sig mod dine 
hænder. Du skal mærke, at du på indåndin-
gen giver efter helt dybt nede fra maven, la-
der maven udvide sig uden at spænde imod 
nogen steder, fornem også hvordan indån-
dingen forplanter sig op mod dine ribben.

På udåndingen skal du lade al luft komme ud 
igen. Sørg for at tømme al luften ud af bry-
stet, ribbenene og maven. Få din bækken-
bund til at slappe helt af på hver indånding.

Læg nu dine hænder længere ned med fin-
gerspidserne lige over skambenet. Lav de 
samme dybe vejrtrækninger og mærk også 
her en udvidelse på indåndingen. Få din bæk-

kenbund til at 
slappe helt 

af på 

hver indånding. Forestil dig, at din bækken-
bund har fire knoglepunkter for hæfte, de to 
sædeknuder, skambenet og halebenet. De 
danner tilsammen en firkant, som skal give 
efter og blive større på indåndingen.

Lav mindst 15-20 gentagelser af hvert trin i 
øvelsen.

 ● HÆKLENÅLEN

I denne øvelse træner du selve opspændin-
gen i bækkenbunden og mavemusklerne på 
udåndingen.

Læg dig på ryggen med bøjede knæ og fød-
derne placeret på en stol.

Tøm lungerne for luft og tag en dyb indån-
ding, hvor du mærker maven udvide og hæve 
sig og fornemmer din vejrtrækning helt om på 
bagsiden af bækkenet og ryggen. På din ind-
ånding skal du mærke en udvidelse helt nede 
fra lige over skambenet. Slap af i din bæk-
kenbund og dine mavemuskler på indåndin-
gen. Det er ikke meningen, at du skal presse 
mod bækkenbunden men lade endetarm og 
urinrør give slip. Forestil dig, at din bækken-
bund har fire knoglepunkter for hæfte, de to 
sædeknuder, skambenet og halebenet. De 
danner tilsammen en firkant, som skal give 
efter og blive større på indåndingen.

Ånd ud. På udåndingen skal de fire punkter 
komme tættere på hinanden, og du mærker 
bækkenbunden snøre sig sammen. Her kni-
ber du. Forestil dig, at åndedrætsmusklen 
skal fungere som en hæklenål, der samler 
bækkenbunden op, sammen med ånde-
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drætsmusklens stemplen op i brystkassen 
på udåndingen. Samtidig mærker du ma-
ven synke ned mod rygsøjlen, dog uden at 
du presser ryggen ned i underlaget eller be-
væger ryggen. Du skal ikke bruge alle dine 
kræfter, men bare mærke at du har kontakt til 
musklerne. Det kan være svært at vide, om 
du gør øvelsen rigtigt, men en rettesnor er, at 
du ikke skal bevæge hverken bækkenet, ryg-
gen, benene eller andet. Du skal heller ikke 
bruge dine baldemuskler, du skal slappe helt 
af i dine hofter og ben. 
Udfør øvelsen minimum 15 gange efter hin-
anden 2-3 gange om dagen.

 ● MASSÉR BALDERNE 

Når bækkenbunden er svag bruges balderne 
og inderlårene rent ud sagt til at ’lukke for 
vandet’. De muskler tager over og hjælper 
bækkenbunden, selvom det egentlig ikke er 
deres funktion. Det er vigtigt, at balderne er 
smidige, så de på den måde giver elastik nok 
til, at bækkenbunden kan arbejde optimalt, at 
de ikke holder fast i bækkenbunden så den 

ikke kan trække sig sammen. Derfor er det 
en god ide i en periode at massere ballerne 
dagligt. 
Læg dig på ryggen med en bold under den 
ene balde. Masser med din egen kropsvægt 
og intuitive bevægelser ved at bevæge dig 
rundt på bolden. Hvis du finder et ømt sted, 
så bliv liggende lidt med din kropsvægt oven-
på og træk vejret dybt.

 ● DYBE DAGLIGE  BENBØJNINGER

Stå med let spredte ben og armene ned langs 
siden. Bøj så dybt som muligt i knæene, som 
om du skulle helt ned mod gulvet med bag-
delen. Hold ryggen rimelig rank med brystet 
fremadrettet, men tillad at lænden flader ud. 
Bøj selvfølgelig kun så langt dine knæ tillader 
det, hvis du har problemer der. Sørg også for 
at holde tæer og fødder i samme retning hele 
vejen ned og op.

Kilde: Lotte Paarup. Læs mere på førogefter.dk

Lotte Paarup.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser

Slank

Se mere 
på bt.dk/plus 

eller 
b.dk/plus


