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Jeg havde ingen ord

“Jeg havde tendenser til inkontinens gennem nogle år,
men efter en bilulykke, da jeg var i 30’erne, blev det
gradvist værre,” fortæller Michael. Han er 45 år og har
gennem de sidste mange år lidt af afføringsinkonti-
nens. Tidligere havde Michael et job, hvor han kørte ud
og tilså virksomheder, men det holdt ikke i længden,
da han blev afhængig af at kunne komme på toilettet
hurtigt og ofte. “Jeg havde på det tidspunkt skrevet
gennem flere år, og da jeg blev klar over, at jeg kunne
leve af mit forfatterskab, sagde jeg mit job op,” fortæl-
ler Michael, der nu på 11. år er fuldtidsforfatter. 

Fandt en folder
Som fuldtidsforfatter var Michael sin egen herre. Han
arbejdede hjemme og kunne derved isolere sig og
trække sig fra omverden. Gennem flere år gik han der-
for helt alene med sit problem og begyndte først for
alvor at tænke på at få hjælp, da det gik op for ham, at
hans problem har en betegnelse - inkontinens. Det
fandt han ud af, da han en dag tilfældigvis faldt over
en folder fra Kontinensforeningen på biblioteket.
“Indtil jeg fik ord på, var det jo vanskeligt at indvie
andre i mit problem,” siger Michael. Han begyndte
herefter at søge på nettet og fandt bl.a. ud af, at man
kunne få hjælp af en kontinenssygeplejerske. 

Som at børste tænder
“Jeg havde kredset om telefonen gennem længere tid,
da jeg en mandag morgen i 2002 tog mod til mig og
kontaktede kommunens kontinenssygeplejerske. Jeg
ringede kl. 8,” husker Michael. Kl. 10 stod sygeplejer-
sken uden for døren med en stak bleer. “Siden den dag
er inkontinensen blevet en biting, som jeg lever med og 
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kan planlægge mig ud af”, siger Michael, der også
oplever sygeplejersken som en person, han kan tale
med om andre ting. “Hun er en stor støtte, og det er
også hende, der foreslår nye hjælpemidler, som jeg kan
prøve af,” siger Michael. Det har bl.a. ført til, at han
udover bleer bruger en analprop i situationer, hvor en
ble vil være for synlig eller generende. Fx når han dyr-
ker sport. “Jeg har altid holdt af at dyrke sport og tak-
ket være de hjælpemidler, jeg bruger, kan jeg både spil-
le fodbold, badminton og svømme. Det er med til at
gøre inkontinensen til en biting i mit liv. Jeg skifter ble
og sætter analproppen, som jeg børster tænder,” siger
han.

Venner over hele landet
Michaels åbenhed og erkendelse af inkontinensen har
også ført til et udvidet socialt liv.

“ Da jeg først havde fået ord på, kunne jeg søge på
nettet for at finde ligesindede. Det har ført til, at jeg nu
har venner over hele landet, som jeg jævnligt skriver
med og taler med i telefon. Jeg har flere åbne invitatio-
ner, som jeg endnu ikke har benyttet mig af, og når vi
er i kontakt, taler vi om alt muligt andet end inkonti-
nens,” fortæller Michael, der også er i hyppig kontakt
med Aase i Kontinensforeningens sekretariat, bl.a.
fordi han har bidraget til KontinensNyt med flere
artikler om sine oplevelser. 

Min mor gjorde det til tabu
“Jeg synes, det er vigtigt at være åben, fordi afførings-
inkontinens er så tabubelagt, som det er,” siger
Michael, der har vedtaget, at han kun vil være åben
over for folk, som kan rumme ham. “Min egen familie
ved ikke noget, og de får heller ikke noget at vide,”
siger han og beskriver, hvordan hans mor, da hun leve-
de, var med til at gøre alt, hvad der handlede om affø-
ring og urin til tabuer. “Det var ikke noget, vi nogen-
sinde talte om, og bl.a. derfor havde jeg slet ingen ord
at beskrive mit problem med,” fortæller han. 

Overraskende reaktion
På fodboldbanen har Michael set sig nødsaget til at for-
tælle om sin inkontinens, bl.a. for at forklare sin ble og
for at forebygge, at han skulle forklare et uheld på
banen. Og de andres reaktion har overrasket ham. De
tog det helt naturligt og laver engang imellem sjov

med det på en måde, så Michael føler sig fuldt accepte-
rer på holdet. “Mine betænkeligheder ved at skulle
sige noget blev gjort helt til skamme,” siger han. Det
samme har været tilfældet, hvis han har haft et uheld,
som andre mennesker har været vidner til. “Jeg har
ikke følt mig hængt ud eller hånet på nogen måde, for
det meste har folk ladet som ingenting. Så når jeg ikke
fortæller om det, handler det mest om mine forvent-
ninger til, hvordan andre vil reagere,” siger Michael.

Forstående kæreste
Michael havde en kæreste, som forlod ham, da han for
alvor blev inkontinent. “Hun kunne slet ikke klare
det,” fortæller han og tilføjer, at han senere har kunnet
se, at der også var andre årsager til, at hun forlod ham
end inkontinensen. I dag har Michael en forstående
kæreste, en solid pige fra landet, som han siger. Hun er
uddannet sygeplejerske og tager det fuldstændig oppe
fra og ned, at Michael har afføringsinkontinens, så sek-
suelt har han heller ikke problemer. “Når vi taler om
det, siger hun bare, at hun jo har samme problem, når
hun har menstruation, og så er den ikke længere,”
siger Michael.

Kontinensforeningens administration er bekendt med

Michaels fulde navn samt e-mail. Hvis der er spørgsmål

og/eller kommentarer til Michaels interview, er man velkom-

men til at kontakte Kontinensforeningen via info@konti-

nens.dk eller telefonisk, så har Michael givet tilsagn til, at

redaktionen må videregive hans mailadresse.

Redaktionen
Kontinensforeningen har udgivet en pjece om affø-
ringsinkontinens – og har også andre informationer om
emnet. Skriftligt materiale kan rekvireres via admini-
strationskontoret på info@kontinens.dk 

eller i kontorets telefonåb-
ningstid tirsdag og torsdag 
kl. 9-11 eller gennem
Inkontinensliniens rådgivere
på 70 20 08 70  
mandag-torsdag 
kl. 17-20.


