
Analinkontinens er et problem, som berører omkring 
1-2% af den voksne befolkning i Danmark. Hvilket
svarer til omkring 60-120.000 mennesker. Analinkonti-
nens har en stor negativ effekt på patientens fysiske og
psykiske situation. Denne lidelse har ofte stor indfly-
delse på patienternes sociale liv. Analinkontinens er so-
cialt uacceptabelt, tabubelagt og patienterne ofte er
meget flove over deres problem. Ovenstående er nogle
af grundene til at denne patientgruppe ofte har svært
ved at søge professionel hjælp. Mange søger først hjælp-
en efter mange års lidelse med analinkontinens, mens
andre lever ubehandlet, en gruppe som vi aldrig ser.
     Hvad skal der til for at gøre behandlingen af en
overset gruppe patienter, som lider af analinkontinens
og det tabu der ofte følger, bedre?
     En løsning kunne være etablering af særlige inkonti-
nensklinikker, som det kendes fra udlandet. Som inspi-
ration har vi været på flere besøg på Sct. Marks Hospital
i London. Efter deres model, åbnede vi ”Inkontinens-
klinikken” i september 2005 på Herlev Hospital. I
klinikken er vi ansat to sygeplejersker, hvilket gør, at
både patient og behandler kender hinanden fra gang til
gang, og derved sikres intimitet og kontiniutet i behan-
dlingen. 
     Ideen med denne klinik er, at en stor del af patien-
terne kan behandles uden kirurgi, alene ved træning og
afføringsregulering.

Direkte henvisning
Patienter henvises direkte fra deres praktiserende læge
til behandling i Inkontinensklinikken. Behandlingen
består af 5 besøg efterfulgt af et 6 mdr.’s kontrolbesøg.
Hver patient bliver behandlet ambulant hver 6. - 8. uge,
og hver individuelle besøg varer mellem 40 – 60 minut-
ter. Ved første besøg spørges patienterne, om der har

været afføringsændringer af varighed over 4 uger, og
om patienten har observeret blod eller slim i afføringen.
Er dette tilfældet, henvises patienten direkte til en af
afdelingens kirurgiske speciallæger til nærmere udred-
ning, ellers startes behandling direkte ved sygeplejer-
skerne i Inkontinensklinikken.
     Ved første besøg opstartes også en analfysiologisk
journal. Patienten informeres om kost og medicinske
råd, behandling med evt. stoppende eller afførings-
regulerende midler, samt instruktion i bækkenbunds-
øvelser.
     Instruktionen i bækkenbundsøvelser er baseret på
visualisering og træning med et software program fra
Medtronic, som giver mulighed for, at patienterne kan
”spille Playstation” med bækkenbunden (se fig 1)

Fig. 1. Skærmbillede fra knibeprogrammet 

For at lære patienterne at knibe rigtigt med bækken-
bunden, er patienten placeret i en vandret position
mens elektroder er sat til computeren. Elektroderne
placeres lige uden for anus, kl 3 og 9. Yderligere plac-
eres en abdominal elektrode på patienten, for at sikre,
at patienten ikke bruger mavemusklerne, mens bæk-
kenbunden trænes. Patienten følger sine knib på skær-
men, mens kliniksygeplejersken sidder ved siden af og
underviser i korrekt knib med bækkenbunden. For at
sikre at patienten træner i den stilling, hvor de bedste
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knib er, kan patienten testes både liggende, siddende
og stående.
     Programmet består af en kombination af styrkeknib,
(hvor patienten kniber med maksimal kraft i 4 – 5 sek.),
udholdenhedsknib, (hvor patienten kniber  halvt op og
holder knibet i 10-20 sek.) og hurtige knib (hvor patien-
ten kniber hurtigt og kraftigt i 1 sek.).

Programmet
Klinikkens standardprogram er som følger:
5 styrkeknib, 5 udholdenshedsknib og 5 hurtige knib.
Der trænes 10 x 15 knib dagligt. I alt 150 knib dagligt i
de måneder optræningen/behandlingen finder sted. 
     Det er nu patientens eget ansvar, at få trænet optimalt
til næste besøg i klinikken. Sygeplejerskerne kan dog
altid træffes på telefon i dagtiden, hvis patienten er i tvivl
om noget eller blot har brug for motivering eller råd.
     Ender forløbet i Inkontinensklinikken positivt, dvs.
patienten er kontinent for afføring efter 5 besøg, skal
patienten herefter blot vedligeholde styrken i bækken-
bunden, ved at knibe 15 knib x 3 dagligt, dvs. 45 knib
dagligt. 
     Gennemføres forløbet ikke med succes, henvises 
patienten til afdelingens kirurgiske speciallæger til
nærmere udredning og evt. operation.

Wexner score
I klinikken scorer [red. måler/vurderer] vi patienterne
med Wexner score og FISI (Fecal Incontinence Severity
Index). Begge systemer giver et indtryk af hyppigheden
af analinkontinens. Ydermere måles patienterne med
Rockwood FIQL (Fecal Incontinence Qualitet of Life)
score. Et målesystem som giver et indblik i patientens
livsstil, mestring, selvopfattelse og flovhed over situa-
tionen.
     I perioden 2005 – 2008 er 169 patienter henvist til
Inkontinensklinikken. Vores behandlingssucces, dvs.
opnåelse af anal kontinens, er 73%. Effekten holder
også efter de 6 måneder. 

Definition af succes
På nuværende tidspunkt er 47 patienter i gang med be-
handling. 21% er viderehenvist til afdelingens special-
læger. En lille gruppe på 6 patienter har ikke fuldendt
forløbet  i Inkontinensklinikken p.g.a. død, demens,
anden kirurgi, smerter eller utålmodighed.
     Definition af succes i Inkontinensklinikken er, at
kunne kontrollere sin afføring og derved være konti-
nent. Udover knibetræning suppleres selvfølgelig med
diverse hjælpemidler som fx analpropper eller forskel-
lige former for irrigation. Alt sammen noget der øger
livskvaliteten, og hjælper til at bryde den sociale isola-
tion som ofte følger med analinkontinens.

Fig 2. Analpropper, er ikke en helbredende løsning, men 
fungerer fint som hjælpemiddel til analinkontinens.

Udover vores succesrate på 73% af de behandlede 
patienterne mht opnåelse af kontinens, er vores vigtig-
ste resultater en generelt øget livskvalitet. Patienterne
opnår varig og signifikant forbedring i alle de målte 
dimensioner af livskvalitet. De målte dimensioner er
livsstil, coping [red. dagligdags håndtering], selvopfat-
telse og flovhed. (se figur 4)
     Vi ved dog endnu ikke om det er bækkenbunds-
øvelserne, kostråd, medicinske afføringsregulerende
råd, eller omsorgen, som giver patienterne en målbar 
ændring i deres livskvalitet. Eller om det er det – at 
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Fig 3. Mean Wexner score ved opstart af behandling, efter
5.behandling og igen efter 6 måneder. Signifikant lavere
score efter behandling, en effekt der holder efter 6 måneder
(p<0.0001). ANOVA multiple comparisons test, med 
Dunn’s post-test. (mean ± SEM, n=74.).
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komme et sted hvor lidelsen ikke er tabu, og hvor en
stor del af patienterne for første gang kan tale ærligt og
åbent om deres inkontinens, samt de følger og proble-
mer det giver dem i deres hverdag – som reelt hjælper
dem.
     Efter endt forløb fortæller patienterne ofte, at det
var af stor vigtighed for deres selvtillid, motivation og
tro på behandlingen, at have et sted at passe ind. Et
sted hvor dårlige undskyldninger og løgne ikke var
nødvendige. Et sted hvor de kunne være sig selv med
deres symptomer og ikke have følelsen af at være 
anderledes og blive set ned på. 
     Mange patienter spørger om mulighed for at fort-
sætte besøgene i Inkontinensklinikken på Herlev Hos-
pital efter endt forløb. Vi mener på denne baggrund, at

denne patientgruppe har brug for et sted, hvor det er
tilladt og accepteret, at tale åbent omkring deres anal-
inkontinens. Den psykologiske del af behandlingen 
er af stor betydning for denne patientgruppe og deres
livskvalitet, og varetages bedst i deciderede klinikker,
som fx 
Inkontinensklinikken
Herlev Hospital 
Ringvejen 75
2730 Herlev
tlf. 44 88 34 12

Åbningstid: man-tors  9.00 – 15.00
Telefontid: onsdag 13.30 - 15-00

Fig 4. Livskvalitet målt i 4 dimensioner (livsstil, coping, selvopfattelse og flovhed), ved opstart af behandling, efter 5. 
behandling og igen efter 6 måneder. Signifikant forbedret livskvalitet efter behandling, en effekt der holder efter 6 måneder
(p<0.0001). ANOVA multiple comparisons test, med Dunn’s post-test. (mean ± SEM, n=74.).


