
400.000 danskere – både mænd og kvinder – har ufrivillig
vandladning, også kaldet urininkontinens. Nogle 'dryp-
per' i bukserne, når de hoster eller dyrker sport [red.:
anstrengelsesinkontinens/stressinkontinens]. Andre
tisser i bukserne, fordi deres tissetrang kommer så stærkt
og pludseligt, at de ikke har en chance for at nå på toilet-
tet [red.: den overaktive blære/urgeinkontinens].
     Hos nogen skyldes lidelsen problemer i blære, urin-
rør, bækkenbund eller nervesystem, mens den hos
andre forårsages af for hyppig væskeindtagelse kom-
bineret med for sjældne toiletbesøg.
     Ofte er inkontinens forbundet med flovhed og med
drillerier, men nu viser en norsk undersøgelse, der for
nylig har været offentliggjort i British Medical Journal, at
hver tredje kvinde, hvis mor led af inkontinens, har hø-
jere risiko for at få lidelsen end andre.
     Undersøgelsen, der er foretaget på universitet i
Bergen, viser også, at kvinder, hvis ældre søster er
inkontinent, har hele 60% højere risiko for selv at
komme til at lide af den ufrivillige vandladning.
     Forskere har længe haft mistanke om, at arv spillede
en ikke ubetydelig rolle for inkontinens, og nu er det
altså fastslået. Så der er altså en stor gruppe kvinder,
der har grund til at være ekstra ihærdige med de
bækkenbundøvelser, som ifølge en af Danmarks
førende eksperter på området, professor, dr.med., spe-

ciallæge i gynækologi og ob-
stetrik Gunnar Lose,
Glostrup Hospital, hos
mange kan være
med til at forhin-
dre lidelsen i at

bryde ud.

Gunnar Lose bliver ihærdigt ved med at fastslå, at
kvinder – udsatte eller ej – selv kan gøre meget for med
knibeøvelser at holde bækkenbunden i orden. Der
findes ikke nogen tilsvarende dansk undersøgelse af
arveligheden i inkontinens, men for de danske behand-
lere vil den norske undersøgelse umiddelbart kunne
bruges i det daglige arbejde, fordi befolkningsgrup-
perne i Norden på bl.a. dette punkt ikke afviger så
meget fra hinanden.
     Når det til trods for, at det er en gammelkendt syg-
dom, og til trods for lægernes mistanker har taget så
mange år at fastslå, at der var elementer af arvelighed i
denne lidelse, så skyldes det blandt andet, at inkonti-
nens er meget tabubelagt. Mange kvinder holder det
skjult for selv deres mænd, at de må gå med ble. Så der
er ingen tvivl om, at inkontinens er generende i
dagligdagen. Faktisk er der bred enighed om, at inkon-
tinens ofte har en direkte negativ virkning på livs-
kvaliteten.
     I ganske sjældne tilfælde kan inkontinensen også
skyldes, at der er en falsk forbindelse mellem blæren og
skeden, hvilket giver anledning til, at urinen siver kon-
stant.
     Uanset problemets
årsag er det vigtigt
at tilsidesætte
flovheden og
opsøge læge,
så den rette
behandling
kan komme
i gang.
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Urininkontinens forekommer 30% hyppigere hos kvinder, hvis mødre selv

havde lidelsen, viser en norsk undersøgelse, der er offentliggjort i British

Medical Journal.
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