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T E M AT E M A B Ø R N O G B E D S T E F O R Æ L D R E

Der eksisterer mange myter omkring ældre og vand-
ladningsproblemer. Mange tror, at alle mennesker får
vandladningsproblemer. Bare man lever længe nok! At
det er noget, der kommer snigende, og noget man må
lære at leve med. Fakta er, at mange ældre får vandlad-
ningsproblemer. Til gengæld er det en  myte, at man
skal lære at leve med det. Ofte kan vandladningspro-
blemer afhjælpes eller bedres – som regel for små mid-
ler. 

Mange føler, at det er flovt at tisse i bukserne – og
taler ikke om det. Heller ikke til ægtefællen! Dette gæl-
der både borgere i eget hjem og på plejecentre. Næsten
alle borgere i plejebolig anvender ble. I mange tilfælde
er det borgerens eget ønske. Mæt af dage ønsker de så
at sige at blive vartet op. Ofte hører jeg udsagn som:
“jeg har arbejdet nok, nu må andre tage over”. Min for-
nemmelse er, at også plejepersonalet ønsker det. “For
en sikkerheds skyld” eller fordi plejepersonalet synes
at det er synd for borgeren, hvis der sker uheld. Selv-
om faste toilettider i mange situationer kan afhjælpe
problemet, er det vanskeligt at gennemføre i praksis.
Blandt andet fordi plejegrupperne tit har travlt.

Gængse bleprodukter har stor sugeevne. Alligevel
må det være mere behageligt at komme på bækkenstol
eller toilet. Jeg har hørt blebrugere udtale, at en ble
varmer godt, specielt om vinteren. Dette skal ikke være
en indikation for en stor ble!

Mange på plejehjem er fysisk dårlige og er afhængi-

ge af hjælp til toiletbesøg. Personalet skal være
opmærksomme på, om selvhjulpne beboere har opti-
male muligheder for at gå på toilettet. Bukserne skal
have knapper eller anden lukning, som man selv kan
åbne uden for meget besvær. Demente beboere skal
måske mindes om at gå på toilettet. Undertiden skal de
guides. Skriftlig afkrydsning sikrer, at alle ansatte ken-
der planerne. Alle i plejegruppen skal være informere-
de om de forskellige tiltag. Målet er at give beboerne
det bedst mulige tilbud.   

Mange forhold disponerer til vandladningsproble-
mer, fx neurologiske sygdomme som sclerose,
Parkinson (rystesyge) og hjerneblødning. Ligeledes er
der meget medicin, som påvirker vandladningen. I
mange tilfælde kan faste toilettider, blæretræning eller
medicinsk behandling være til hjælp.

Gennemsnitligt går borgeren med inkontinens pro-
blemet i 7 år, inden de anmoder om hjælp. For at hjæl-
pe på problemet har mange kommuner idag ansat kon-
tinenssygeplejersker til at udrede og hjælpe. Afhængig
af lidelsen har kontinenssygeplejersker også mulighed
for at sende borgeren videre i systemet. Man må derfor
formode, at den enkelte borger idag får den udredning
og de hjælpemidler, der passer vedkommende. Der fin-
des mange slags bind og bleer, og tilbudet må tilpasses
den enkelte person. Med det store udvalg, der er på
markedet, kan der altid findes et produkt, som passer.

Mange borger på plejehjem er fysisk dårlige og er afhængige af 

hjælp til toiletbesøg.
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