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Lederen

Af formand for Kontinensforeningen, ledende overlæge, urogynækolog Susanne Axelsen

Det handler 
om mænd 

Som så ofte før har vi på denne plads i bladet skrevet, at inkontinens er tabu. At 
en af Kontinensforeningens fornemmeste opgaver er at bryde dette tabu. 
Nu må det da snart ske!

Hvornår kommer den dag, hvor vi bare kan fortælle åbent om vores 
problemer med inkontinens? Er det værre for mænd end for kvinder? 
Næh....det er det vel ikke. Begge køn har jo en risiko på et tidspunkt i 
livet for at blive inkontinente. Men vandladningsproblemer kan også 
være forbundet med rejsningsproblemer hos mænd. Begge funktio-
ner er helt essentielle i manderollen. Og det kan være svært at fortæl-
le, at man har fået en lidelse, der influerer på sin identitet som mand.

Vandladningen ændrer sig gennem livet for begge køn. Hos mænd 
kan en ændring komme snigende over flere år. Man ved fra undersø-
gelser, at mange mænd ikke søger læge grundet vandladningsproble-
mer. Det kan være, fordi de ikke tænker over, at vandladningen har æn-
dret sig, eller fordi mænd bare er kede af at gå til læge, når det drejer sig 
om noget, der er så mandigt som det at kunne lade vandet frit, ikke være 
inkontinent eller ikke have rejsningsproblemer. Men budskabet er også her - 
Bryd tabuet og opsøg din læge – der er noget at gøre.

I dette nummer af K-Nyt er der blandt andet artikler med beskrivelse af, 
hvad der sker i et forløb med behandling af prostatakræft. Operationer kan 
forårsage vandladningsgener. Så selvom man bliver helbredt for den lidel-
se, man havde, kan det være svært at leve med følgerne.

Mænd er dog generelt mere tilfredse med forløb på hospitalet end kvin-
der, kan man læse i artikel af Sven Aage Madsen. Men ser man på, hvad det 
er, der gør mænd mest utilfredse, er det emner, der omhandler livskvalitet 
og sexualliv samt kollegers forståelse for sygdommen og om hjælp uden-
for hospitalet. Kort sagt områder, der alle kan komme i spil efter sygdomme, 
hvor behandlingen kan medføre inkontinens og rejsningsproblemer. Mænd 
retter fokus mod samfundet og mod deres manderolle. Mænd ønsker så hurtigt 
som muligt at komme tilbage til den rolle, de havde før en eventuel kræftsygdom 
eller anden lidelse, der har medført fx inkontinens. Det er en artikel, der er god at få 
forstand af som behandler i sundhedsvæsenet. Vi vidste naturligvis godt, at der er 
forskel på mænd og kvinder, men at det har så stor betydning i den måde, de to køn 
skal tackles på i en behandlingssituation, vækker til eftertanke.

Bækkenbundstræning kan forbedre eller reducere nogle af de gener, som mænd 
kan opleve. Det har Esbjerg Kommune helt konkret gjort noget ved. De har oprettet 
udervisning og bækkenbundstræning til mænd. De gode resultater, kan man læse 
om her i bladet.

God fornøjelse med læsningen til både kvinder og mænd.
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Jeg vil i denne artikel beskrive, hvilke problemer patien-
ter, der er operereret for prostatakræft, kan opleve efter 
operation, samt hvordan vi som sygeplejersker i vores 
ambulatorium dagligt rådgiver patienterne i håndtering 
af disse problemer.

Gruppen af patienter, der bliver opereret for prostata-
kræft er voksende. Mændene har oftest ingen sympto-
mer og føler sig ikke syge, når de får påvist deres kræft-
sygdom og opereres, men skal efterfølgende leve med 
følgerne af behandlingen, oftest i form af inkontinens og 
rejsningsproblemer.

Det stiller krav til os som sundhedsprofessionelle 
i forhold til at kunne rådgive og vejlede patienterne i 
håndtering af disse følger.

Hvad er prostata?
Prostata er en kirtel, der er placeret lige under blæren og 
omkranser urinrøret. Prostata producerer den sædvæ-
ske, som sædcellerne transporteres i. Desuden produ-
cerer prostata et enzym, der hedder prostata specifikt 
antigen (PSA). PSA kan måles i en blodprøve. Den målte 
værdi kan fortælle noget om prostatas sundhedstilstand.

Prostatakræft
Prostatakræft (kræft i blæ-
rehalskirtlen) er den hyp-
pigste kræftform blandt 
mænd. Omkring 4.400 
mænd får hvert år stillet 
diagnosen prostatakræft (jf. 
Kræftens Bekæmpelse).

Hvis en patient får på-
vist en lokaliseret kræft-
knude i prostata, kan han 
tilbydes kurerende be-
handling i form af operation eller strålebehandling.

Operation
Operationen kaldes radikal prostatektomi. I Danmark 
udføres der ca. 1.000 radikale prostatektomier årligt 
(DUCG nationale retningslinjer 2015).

Når man fjerner prostata på grund af prostatakræft, 
foregår det ofte som en robotassisteret kikkertoperation. 
Man fjerner hele prostataen og de to sædblærer. I forbin-
delse med operationen fjernes den indre lukkemuskel 
lige under blæren. Urinrøret i prostata bliver fjernet, og 
blæren syes sammen med urinrøret under prostata. Ner-

verne, der styrer rejsningsevnen, bliver også beskadiget 
i forbindelse med operationen.

De mest almindelige følger til operationen er urinin-
kontinens (stress-inkontinens) og rejsningsproblemer. 
Patienterne kan opleve disse problemer i varierende 
grad, og begge problemstillinger kan bedres med tiden 
og med behandling.

Hvorfor opstår inkontinens?
Når prostata fjernes, beskadiges mandens indre lukke-
muskel, og han er derfor afhængig af bækkenbunds-
musklen for at kunne holde på urin. I forbindelse med 
operationen har patienten et kateter i urinrøret i en 
kortere periode på ca. 8 dage, for at urinrøret skal hele 
optimalt.

Når patienten skal have fjernet katetret, møder han til 
et ambulant besøg ved en sygeplejerske. 

Vejledning om bækkenbundstræning
I vores afdeling får patienten, når katetret er fjernet, vej-
ledning af vores fysioterapeuter i bækkenbundstræning. 
Fysioterapeuten instruerer patienten og mærker efter, 
om han kniber med de rigtige muskler. Der laves deref-
ter et individuelt træningsprogram. Patienten har i den 
efterfølgende periode kontaktkort med telefonnummer 
på fysioterapeuten, så han kan kontakte fysioterapien, 
hvis han bliver usikker på, om han laver øvelserne kor-
rekt eller trænger til råd og vejledning.

Inden operationen opfordrer vi desuden patienten 
til at lave bækkenbundstræning. Jeg oplever, at mange 
mænd ikke har erfaring med knibeøvelser og aldrig har 
trænet bækkenbunden. De vil dog rigtig gerne i gang 
med at træne for selv at gøre en indsats i forhold til fore-
byggelse af inkontinens.

Lige når katetret er fjernet er mange af vores patien-
ter inkontinente. Få kan slet ikke holde på vandet, mens 
de fleste er kontinente, når de sidder eller ligger ned. De 
vil opleve, at det kan være svært at holde på urinen, når 
de rejser sig, griner, hoster eller bukker sig. Det er sam-
tidig vores erfaring, at patienterne har nemmere ved at 
holde på vandet, når de er veludhvilede, hvorimod det 
kniber sent på dagen grundet udtrætning af bækken-
bunden. Samtidig kan indtag af fx alkohol forværre in-
kontinensen.

Vi anbefaler, at de skal drikke mellem 1,5-2 liter 
væske dagligt og forsøge at komme tilbage til normalt 
vandladningsmønster. Patienterne får udleveret bleer fra 

Mænd som patienter – erfaringer 
fra Urinvejskirurgisk Ambulatorium

Tema
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os alt afhængig af behov. Mange kan bruge et »mande-
bind«, som er designet til kun at sidde foran i underbuk-
serne til opsamling af urin.

Efterforløbet
I løbet af de første uger til måneder sker der oftest en 
markant bedring i forhold til kontinensen.

Når patienterne kommer til første kontrol efter 3 må-
neder, er en del helt tætte, mens nogle stadig bruger et 
lille trusseindlæg for en sikkerheds skyld for at tage de 
dråber, der kan komme ved pludselige bevægelser eller 
løft. Disse patienter ender oftest med at blive helt konti-
nente.

Der er dog en lille gruppe af patienter, der har brug 
for yderligere rådgivning og eventuelt behandling. De 
patienter, der forbliver inkontinente, bliver tilbudt ekstra 
fysioterapeutisk hjælp. Ofte beder vi disse patienter om 

Af Anne-Dorte Seyer-Hansen, kontinenssygeplejerske og autoriseret specialist i  
sexologisk rådgivning DACS, Urinvejsvejskirurgisk ambulatorium K, Aarhus Universitets Hospital

at føre væske-vandladnings-skema samt lave en blevej-
ningstest for at få et nøjagtigt indtryk af problemets om-
fang. 

I den periode, hvor patienten er inkontinent, har han 
brug for vejledning i forhold til bleer. Nogle skal tilbydes 
uridomer, der er en form for kondom, hvor urinen kan 
løbe direkte i en urinpose i stedet for i en ble. Der findes 
også et andet specialdesignet system, hvor patienten har 
en »opsamlingskop« omkring penis, og hvor urinen lige-
ledes løber i en urinpose.

De inkontinente mænd har generelt brug for mere 
rådgivning. Dem har vi oftere kontakt med, og vi forsø-
ger i tæt samarbejde med den enkelte at finde en løs-
ning, der kan passe bedst til deres hverdag.

Urininkontinens kan være et stort og tabubelagt pro-
blem, som i værste fald kan bevirke, at patienten ikke 
har lyst til at deltage i sociale arrangementer eller ople-
ver, at det påvirker hverdagen og arbejdslivet.

Få patienter har efter et år stadig store problemer 
med inkontinens. Disse patienter kan tilbydes operation, 
hvor man isætter en kunstig lukkemuskel omkring urin-
røret – en Scott-protese. Der blev sidste år implanteret 30 
Scott-proteser i Århus, hvoraf 80 % var på patienter efter 
radikal prostatektomi. (Data fra egen afdeling).

Hvorfor rejsningsproblemer?
Alle mænd, der får fjernet deres prostata, får påvirket 
deres rejsningsevne. Når man fjerner prostata, beska-
diges de nerver, der styrer rejsningen. Disse nerver er 
beliggende tæt op ad prostata, og uanset hvor skånsomt 
man forsøger at operere, bliver rejsningsevnen påvir-
ket.

Udover den påvirkede rejsningsevne vil patienterne 
erfare, at deres penis er kortere efter operationen, og at 
forhuden på den måde virker større. Dette skyldes, at der 
fjernes et stykke urinrør, og at penis trækkes op mod 
blæren. Samtidig dannes der ikke længere sædvæske, 
hvilket bevirker, at manden bliver steril. Hvis en patient 
stadig ønsker at kunne få børn, vejledes der inden opera-
tionen i forhold til sæddeponering.

Alle vores patienter bliver tilbudt rådgivning i forhold 
til den påvirkede seksualfunktion. Mange har først over-
skud til at modtage denne rådgivning, når de er blevet 
kontinente for urin. Vi tager dog emnet op allerede, når 
de beslutter sig for operation, så de kender til risikoen 
for rejsningsproblemet og ved, at de senere kan få råd-
givning i forhold til behandling af problemet.

Mænd og inkontinens
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Rådgivningsambulatoriet
Jeg valgte for et par år siden at tage videreuddannelse i 
klinisk sexologi, idet de fleste patienter i vores afdeling 
får påvirket seksualfunktion på grund af enten sygdom 
eller behandling. Jeg havde brug for mere viden i for-
hold til dette emne og er nu færdiguddannet sexologisk 
rådgiver.

Alle mine kollegaer i prostatateamet kan vejlede pa-
tienterne i forhold til medicinsk behandling af rejsnings-
problemer, men jeg har en dag ugentligt – et rådgivning-
sambulatorium – hvor patienter og deres partner kan 
komme til samtale om de seksuelle konsekvenser af syg-
dom og behandling. Her ser jeg udover prostatakræftpa-
tienter også patienter, der har fået fjernet deres blære og 
anlagt stomi og patienter med peniskræft.

De mænd, der har fået fjernet prostata, får som tidlige-
re beskrevet rejsningsproblemer. Rejsningsproblemer kan 
afhjælpes med medicin eller mekaniske hjælpemidler.

Det er vigtigt, at forklare patienten og partneren, at 
de stadig kan føle seksuel lyst, nydelse og orgasme på 
trods af, at der ikke er rejsning eller kommer udløsning. 
For mange mænd har udløsning og orgasme været op-
fattet som en og samme ting, og det er nyt for dem, at de 
kan opleve tilfredsstillelse på trods af både rejsningspro-
blemer og manglende udløsning. 

Hvis patienten ønsker rådgivning i forhold til igen at 
kunne opnå rejsning, er der følgende muligheder:

Medicinsk behandling:
Tabletbehandling med PDE-5-hæmmere, MUSE eller in-
jektionsbehandling.

Tabletbehandling
Der findes flere forskellige medicinske præparater. Fæl-
les for disse tabletter gælder, at der skal være en vis ner-
vefunktion og seksuel lyst. Derfor spørger vi altid ind 
til om patienten kan opleve lidt øget fylde af svulmele-
gemerne enten ved stimulation eller om natten/morge-
nen – reflektorisk rejsning. Hvis der forekommer fylde 
af svulmelegemerne, kan der opnås forbedret rejsning 
ved brug af tabletter. De virker som signalforstærkere af 
kroppens egne signaler og virker kun, hvis og når man 
har seksuel lyst.

Bivirkninger til disse tabletter er oftest: Hovedpine, 
varme og rødme i ansigtet og tilstoppet næse.

Man må ikke tage disse tabletter, hvis man har brug 
for at tage nitratpræparater som fx nitroglycerin.

Hjælpemiddel
MUSE er en stift som man ved hjælp af en lille pipet-
te putter ind i urinrøret. Stoffet optages over urinrørets 

slimhinde, og der kan herefter opnås rejsning. Min er-
faring er dog at patienter, der har prøvet dette præparat, 
beskriver ubehag og svie i urinrøret og ikke har lyst til 
at bruge det igen. Derfor anbefaler jeg i stedet oplæring i 
injektionsbehandling.

Injektionsbehandling
Der findes flere præparater til injektion. Disse præpara-
ter kan virke, selvom der ikke er fungerende nerver. Der 
skabes en »kunstig« rejsning.

Patienterne skal i vores ambulatorium oplæres i at 
klargøre sprøjten og i at stikke sig selv. Man stikker med 
en meget lille og tynd nål direkte ind i et af svulmelege-
merne i siden af penis ned mod roden. Rejsningen kom-
mer efter ca. 10-15 minutter. Varigheden er forskellig og 
individuel. Ofte ½-1 time. I sjældne tilfælde kan rejsnin-
gen vare for længe og man skal, hvis man har rejsning i 
mere end 4 timer søge læge.

Der er ofte god effekt af injektionsbehandling, men 
det kræver, at patienten kan håndtere medicin, sprøjter 
og kanyler og kan stikke sig selv.

Mekaniske hjælpemidler
Vakuumpumpe/erektionspumpe eller penispumpe
Patienten kan købe en pumpe, hvor han ved hjælp af va-
kuum, trækker blodet ud i penis og på den måde skaber 
rejsning.

Penisring
Er en form for ring eller strip som kan sættes ved roden 
af penis for at holde på det blod, der er i svulmelegemer-
ne. Kan evt. bruges i kombination med vakuumpumpe 
eller medicin.

Hvis patienten ikke har gavn af nogle af disse be-
handlinger for rejsningsproblemer, kan han bookes til 
en samtale med en af vores læger i forhold til at få en 
penisprotese. Det foregår ved en operation, hvor man 
indopererer kunstige svulmelegemer.

Det seksuelle samliv
Fælles for flertallet af mænd med rejsningsproblemer 
og deres partnere er behovet for at ændre den seksuelle 
praksis. De har ofte brug for hjælp til at finde ud af, hvad 
der stadig kan fungere for dem seksuelt på trods af på-
virket rejsningsevne.

Det kan være hjælpsomt for parret sammen at få 
gennemgået årsagen til den påvirkede rejsningsevne og 
diverse behandlingsmuligheder. Parret er ofte påvirkede 
af kræftdiagnosen, bekymringer om sygdomskontrol og 
ændrede roller indbyrdes. Faktorer der selvfølgelig også 
kan have indflydelse på deres relation og samliv.

Tema
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Urininkontinens
Gør dig ikke skakmat

Abri-Man - løsningen 
til mænd med let til 
meget svær inkontinens

Mange mænd oplever vandladningsproble- 
mer i form af inkontinens i mere eller mindre 
udpræget grad. Abri-Man er løsningen, der 
sikrer, at du fortsat kan leve et helt normalt liv 
uden frygt for lækager og lugtgener.

Se hele serien på www.abenaprivat.dk

Mange af vores patienter har deres partner med til 
alle ambulante samtaler. Jeg prøver, i det omfang det er 
muligt, at inddrage partneren i rådgivningssamtalen.

Mere fokus på senfølger
Jeg er specialeansvarlig sygeplejerske i vores prostata-
team og arbejder dagligt med denne patientgruppe og 
forsøger at hjælpe mændene til bedst mulig håndtering 
af deres sygdom og behandling.

Heldigvis oplever jeg, at der er kommet øget fokus 
på senfølger til behandling de senere år. Emnet diskute-
res i fagblade, på konferencer m.m. Samtidig stiller flere 
patienter også krav til os om vejledning og rådgivning i 
forhold til at kunne leve så godt som muligt på trods af 
sygdom eller følger til behandling.

Flere patienter overlever eller lever med en kræft-
diagnose i dag. Jeg mener, at vi har et ansvar i forhold til, 
at disse patienter får muligheden for at leve et så godt liv 
som muligt efter deres kræftbehandling. Det vil jeg i mit 
daglige arbejde fortsat stræbe efter at fastholde og øge 
fokus på.

Nyttige links:
Kræftens bekæmpelse: www.cancer.dk
Prostatacancer Patientforeningen PROPA www.propa.dk
Cancer i praksis www.canceripraksis.dk
Dansk forening for klinisk sexologis www.klinisksexologi.dk

MiniCV: Anne-Dorte Seyer-Hansen
1993 – Uddannet sygeplejerske.
2005 – Uddannet kontinenssygeplejerske
2014 – Uddannet sexologisk rådgiver DACS
2015 –  Autoriseret specialist i sexologisk rådgivning DACS
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Hvad er nykturi?
Nykturi er det latinske udtryk for natlig vandladning – at 
man har behov for at tømme blæren om natten. Nogle 
oplever, at de forstyrres af vandladningstrang flere gan-
ge om natten. Skal man op og tisse 2 eller flere gange per 
nat, tilrådes det at tage en snak med sin læge. Det er dog 
ikke unormalt for ældre, at de skal op og lade vandet om 
natten. Hos ældre er blæren ikke så stor, som da de var 
yngre. Som tommelfingerregel kan man sige, at er man 
over 60 år, skal man op 1-2 gange hver nat. Når man er 
over 70, skal man lade vandet 2-3 gange hver nat, og er 
man over 80 år, skal man måske lade vandet endnu hyp-
pigere.

Hvorfor skal man op om natten for at lade 
vandet?
Der kan være mange årsager til, at man skal op for at tis-
se om natten.

Stor urinproduktion om natten
En årsag kan være ansamling af vand i benene i dagtiden, 
som så skal tisses ud, når man er kommet i seng og ligger 
vandret (evt. med benene lidt løftet). Vand i benene kan 
skyldes hjertesygdom, nyre- eller leverlidelse eller sjæl-
dent åreknuder. Men selv om man ikke har en sygdom, 
samler man vand i kroppen, der skal ud om natten. Hjer-
tet »styrer« blodgennemstrømningen gennem nyrerne, 
når »hjernen sover«, hvilket betyder, at nyrerne arbejder 
mere aktivt med at udskille affaldsstoffer og overskyden-
de væske fra kroppen, hvorfor man så skal op og tisse.

En anden årsag kan være nedsat produktion af hor-
monet vasopressin i nattetimerne. Vasopressin sørger 
for, at nyrerne koncentrerer urinen (producerer mindre 
urin) under søvnen om natten. Mangel på dette hormon 
kan derfor medføre produktion af så rigelige mængder 
urin, så man må op for at tømme blæren om natten eller 
lader vandet i sengen, hvis man ikke vågner.

Behov for 
at tisse om 
natten
(nykturi, natlig vandladning)

Tema



K-Nyt nr. 3 - 2016 9

Hvis man drikker meget væske i løbet af aftenen, får 
man også behov for at tømme urinblæren om natten. 

Andre årsager kan være indtagelse af vanddriven-
de medicin eller andre lægemidler, eller nyopstået eller 
ubehandlet diabetes (sukkersyge).

Godartet forstørrelse af blærehalskirtlen eller 
prostatakræft
• Hos mænd kan natlig vandladning også skyldes en 

forstørrelse af blærehalskirtlen (prostata). Forstørrel-
sen kan være godartet (prostatahypertrofi), men den 
kan også skyldes kræft i prostata. Hvis blærehalskirt-
len bliver forstørret, kan den 
klemme på urinrøret og der-
ved gøre det svært at tømme 
blæren fuldstændig, ligesom 
det vil tage længere tid at 
lade vandet. Man kan også 
udvikle en »irriteret« blære, 
der viser sig ved hyppig, kraftig tissetrang, men hvor 
man kun kan tisse en lille smule per gang. Tidligere 
sagde man, at nykturi især skyldtes forstørret blære-
halskirtel, men det er man gået bort fra, da undersø-
gelser har vist, at kvinder lige så ofte som mænd lider 
af nykturi. Den hyppigste årsag er dog, at blæren på 
grund af øget modstand i urinrøret som følge af pro-
stataforstørrelse kan give en aktiv blære (overaktiv 
blære).

Overaktiv blære
• Hvis urinblæren er overaktiv, har man hyppig vand-

ladningstrang, ofte både om dagen og om natten. 
Overaktiv blære ses fx ved blærebetændelse, efter en 
neurologisk lidelse fx blodprop i hjernen, ved parkin-
sonisme og sklerose, men ofte også uden at man kan 
finde den bagvedliggende årsag.

Slap blære og blæremuskel
• Hvis urinblærens muskulatur er slap, tømmes blæren 

ikke altid fuldstændig, når man tisser. Blæren fyldes 
derfor hurtigere end normalt, hvorfor man skal lade 
vandet oftere. Dårligt fungerende blæremuskel ses 
som et aldringsfænomen hos både mænd og kvin-
der, men kan herudover forekomme ved en række 
sygdomme, heriblandt nedsat stofskifte, bindevævs-
sygdomme, mangel på vitamin B12 og alkoholfor-
giftning. Visse medikamenter – blandt andet såkaldte 
tricykliske antidepressiva – kan også medføre en slap 
blæremuskel. Dårlige vandladningsvaner som for 

eksempel »selskabsblære«, hvor man holder sig for 
længe, kan formentlig også føre til overstrækning af 
blæren og efterhånden permanent skade. Men når 
blæren ikke tømmes ved vandladningen, har patien-
ten ofte fornemmelse af vandladningstrang og derfor 
også natlig vandladning.

Hvordan stiller lægen diagnosen nykturi?
Ved udredning for natlig vandladning spørger lægen 
ind til, hvor ofte man er oppe at tisse om natten, og hvad 
man drikker i løbet af dagen og aftenen. Der udleve-
rer et væske-vandladnings-skema, som udfyldes over 

en 3-dages periode. Skemaet 
gennemgås med lægen ved 2. 
besøg.

Ofte vil lægen også have 
brug for en urinprøve. Kvinder 
vil få lavet en gynækologisk 
undersøgelse. Mænd får under-

søgt om prostata er forstørret. Undersøgelsen foregår 
ved, at lægen gennem endetarmen føler på prostata. 
Denne undersøgelse kaldes en rektaleksploration. Der-
udover vil man eventuelt blive udspurgt og undersøgt 
generelt for at finde ud af, om man lider af sygdomme, 
som kan påvirke blærens funktion.

Behandling af nykturi
Behandling af nykturi afhænger af årsagen. Hvis der er 
en bagvedliggende sygdom som diabetes eller urinvejs-
infektion, skal disse i første omgang behandles.

Hvis nykturien skyldes, at man producerer meget urin 
om natten, kan man få behandling i form af:

• Vandrivende medicin (loop diuretikum), som tages 
om eftermiddagen

• Støttestrømper og motion. Hvis patienten har »tykke 
ben« (lår i skoene), kan patienten have glæde af støtte-
strømper eller motion, der aktiverer muskelpumpen 
og derved fjerner væsken fra benene.

• Behandling med det syntetiske hormon, desmopres-
sin, som tages lige inden sengetid. Behandling med 
dette er dog ikke helt uden problemer, for eksempel 
kan det give ophobning af væske i kroppen i løbet af 
natten. Væsken kan blandt andet ophobes i lungerne, 
så personen kan få svære åndedrætsproblemer.

Hvis nykturi skyldes, at man har en overaktiv blære, kan 
behandlingen bestå af et blæreafslappende præparat.

Kilde: Netdoktor
Af Per Bagi, Klinikchef, Urologisk klinik, Rigshospitalet og Steen Walter, professor, dr.med.

Redigeret af Aase Randstoft, sekretariatschef i Kontinensforeningen

Den der drikker efter kl. 18 –  
skal (ofte) op om natten!

Mænd og inkontinens
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Hvad kan man selv gøre for undgå at skulle op 
og tisse om natten?
Man bør tænke over, hvor meget væske man drikker og 
ikke mindst hvornår. Det er selvfølgelig vigtigt, at man 
drikker nok væske, og har man et normalt væskefor-
brug, så er løsningen ikke at sætte det samlede forbrug 
ned. Men man bør forsøge at drikke det meste af væsken 
om dagen og undgå at drikke for meget i timerne, inden 
man går i seng.

Årsager til natlig vandladning
• Væskeansamling i benene
• Indtagelse af vanddrivende lægemidler
• Overaktiv blærefunktion 
• Slap blære og blæremuskel
• Godartet forstørrelse af blærehalskirtlen 
• Prostatakræft
• Stort væskeindtag kort før sengetid 
• Overproduktion af urin som følge af for lav produkti-

on af hormonet vasopressin 
• Graviditet
• Overgangsalder
• Blærebetændelse
• Nyopstået eller ubehandlet diabetes 

Sådan kan du forebygge og undgå natlig 
vandladning
Begræns mest muligt dit væskeindtag efter aftensmål-
tidet og tøm blæren et par gange før sengetid. På den 
måde kan du ofte undgå at skulle stå op på toilettet om 
natten og derved få afbrudt din nattesøvn. Du behø-
ver ikke at drikke mindre i løbet af dagen. Det vigtige 
er blot, at du indtager væsken tidligt på dagen. Normalt 
dagligt væskeindtag er 1½-2 liter alt afhængig af klima 
og fysisk aktivitet. 

Et væske-vandladnings-skema, hvor du i en 3-dages 
periode måler og noterer klokkeslæt over mængden af 
den væske, du indtag og hvor meget du tisser, giver dig 
et godt overblik over dine drikkevaner. Skemaet er sam-
tidig et vigtigt diagnose-redskab for din læge.

Vær opmærksom på, at al væske – kaffe, te, juice, læ-
skedrikke, suppe, vand, alkohol indgår som det, der skal 
måles og opgives i væske-vandladnings-skemaet. Vær 
også opmærksom på, at alkohol og visse drikkevarer 
med fx et højt koffeinindhold kan øge tissetrangen. 

Hyppig natlig vandladning og ændringer i dit vand-
ladningsmønster kan skyldes sygdom. Kontakt derfor 
altid din læge for at blive udredt og få rådgivning. 

NYHED!
OAB-/LUTS-APPEN  

TIL BÅDE DIG OG DINE PATIENTER

UroLog er en 
gratis app fra 
Astellas Pharma. 
Download den i 
App Store eller 
Google Play.
 

UroLogApp.dk

BET-165381-D
K

  06.2016

Astellas Pharma a/s | Kajakvej 2 | 2770 Kastrup | Telefon 4343 0355
Fax 4343 2224 | kontakt.dk@astellas.com | www.astellas.dk

FAKTABOX
Hyppig natlig vandladning kan være et stort problem 
for både mænd og kvinder, da det kan medføre både 
søvnforstyrrelser, uoplagthed om dagen, generelt 
nedsat livskvalitet – samt øget risiko for fald i hjem-
met
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Vi ved, at der er kønsforskelle i sundhed – nemlig de vel-
kendte forskelle i middellevetid og dødelighed. Vi ved 
også, der er kønsforskelle i sundhedsadfærd og -psykologi, 
både i livsstil og i brug af sundhedsvæsnet. Men også når 
det gælder mænd og kvinder som patienter, er der køns-
specifikke forhold. Fx kan de to køn have forskellige stra-
tegier, når det gælder at være patient. Det er nødvendigt, 
at sundhedsvæsnet tager hensyn til mænds særlige behov 
blandt andet gennem de sundhedsprofessionelles uddan-
nelser i kommunikative og relationelle kompetencer.

Når man i forbindelse med hospitalsophold laver un-
dersøgelser af patienters tilfredshed, er der som regel 
meget positive indstillinger til forløbet generelt. Men 
mange patienter peger på, at der er behov for forbedrin-
ger på områderne vedrørende planlægning og kontinu-
itet, ventetider, information om behandling, om rehabi-
litering og om sygdommens konsekvenser samt mange 
aspekter vedrørende kontakten med personalet.

Næremere granskning af resultaterne fra sådanne 
undersøgelser viser imidlertid også forskelle imellem 
mænds og kvinders oplevelser af at være patienter både 
hos den praktiserende læge og ved hospitalsophold. I en 
analyse af to sådanne patienttilfredshedsundersøgelser 
(Madsen 2014, 2015) viste der sig vigtige forskelle imel-
lem mænds og kvinders opfattelser af den kommuni-
kation, dialog og information, de som patienter møder 
under deres hospitalsophold.

Ved at analysere utilfredsheden med patientoplevel-
serne ses markante nuancer og forskelle imellem køn-
nene. Disse kan tolkes som forskelle i de to køns særlige 

ønsker og behov. I en stor undersøgelse omfattende flere 
end 6.000 patienter gennemført af Enheden for Bruge-
rundersøgelser (2004) er det slående, at i alle tilfælde, 
hvor der er signifikant forskel i utilfredshed, er mænd 
mindre utilfredse end kvinder (Madsen 2014, 2015). Der 
er naturligvis mange variationer mellem hospitaler og 
afdelinger, men at mændene er mindre utilfredse end 
kvinderne, er et gennemgående træk. Man kunne i den 
sammenhæng mene, at det var mænd, der havde størst 
grund til at være negativt indstillet, eftersom det er dem, 
der har det dårligste udbytte af hospitalsophold målt på 
dødelighed og overlevelse i forbindelse med de sygdom-
me, de behandles for.

Vi genfinder samme forhold i undersøgelser af mænd 
og kvinder som kræftpatienter, hvor der er en del for-
skelle i mænds og kvinders oplevelser af kræftbehand-
ling. Det viser en analyse (Madsen 2014, 2015), hvor 
kommunikation og dialog med mænd i sundhedsvæsnet 
er i fokus. Analysen er foretaget på baggrund af talle-
ne fra en undersøgelse blandt flere end 1.500 tidligere 
kræftpatienter fra hele landet og med alle typer kræft 
(Grønvold 2006). I denne undersøgelse indgår en lang 
række problemstillinger i et kræftramt menneskes ople-
velser som patient på et hospital. 

Inden for de områder, hvor der er signifikante for-
skelle imellem mænds og kvinders vurderinger af de 
behandlingsforløb, de har været igennem, ser vi for det 
første, at der er tre gange så mange områder, hvor kvin-
der er mest utilfredse. Særligt interessant er det imid-
lertid, at der på de områder, hvor henholdsvis kvinder 

 Manden som patient

MiniCV: Svend Aage Madsen er chefpsykolog på Rigshospitalet • Formand for Forum for Mænds Sundhed og for Tænketanken Viden om 
Mænd • Specialist i psykoterapi og har altid haft mænd, kvinder, fædre, mødre og børn i fokus • Udgav i 2014 bogen »Mænds sundhed og 
sygdomme« • Er ph.d. på afhandling om kvinders fødselsdepression og har udgivet bogen »Bånd der brister – bånd der knyttes« • Har i man-
ge år været leder på Rigshospitalet af en omfattende forskning i fædre og faderskab og har her fundet, at også mænd kan få fødselsdepres-
sion. Er medforfatter til bøgerne »Fædre og fødsler« og »Fædres tilknytning til spædbørn« • Svend Aage Madsen er tillige aktiv i mandeforsk-
ning og medforfatter til »Kend din krop, mand« • Er formand for Selskab for Mænds Sundhed, Danmark (SMSdk) og sidder i bestyrelsen for 
Europe • Er derudover foredragsholder i alle mulige sammenhænge og optræder ofte i medierne, når emnet er mænd og fædre.
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og mænd ytrer størst utilfredshed, er indholdsmæssige 
forskelle i de måder, hvorpå de to køn relaterer sig til 
hospitalet og til det at være patient. Kvinder er hyppigst 
utilfredse med deres oplevelser vedrørende kommuni-
kation, vejledning, støtte, rådgivning, kontakt med per-
sonale m.v. Derimod er mænd hyppigst utilfredse, når 
det gælder emner som sygdommens betydning for livs-
kvaliteten, herunder sexliv, genoptræning, kontakt med 
andre patienter, kollegers forståelse for sygdommen og 
information om hjælp uden for hospitalet.

Har kønnene forskellige strategier som 
patienter?
Mens kvinders hyppigste utilfredshedsytringer vedrører 
det, der sker i patientrollen, relationerne til personalet 
og det, der foregår på hospitalet, drejer mandens util-
fredshed sig særligt om det, der ligger uden for patien-
trollen og hospitalet: arbejdsplads, livskvalitet, kollegers 
forståelse, kontakt med andre end personalet m.v. – så 
kan det give et fingerpeg om, at mænd og kvinder kan 
have to forskellige strategier for det at være patient.

Kvinden i patientrollen
Forskellene ligger i, at kvinderne i højere grad engagerer 
sig i det, der sker på hospitalet, og forholder sig til alle 
aspekter af behandlingen og livet som patient. De går 
ind i patientrollen og bliver patienter (her kræftpatienter) 
i den periode, det står på. Denne tilgang til patientrollen 
ligger godt i tråd med, hvordan kvinder generelt forhol-
der sig til sygdomme og sundhed og brug af sundheds-
væsnet og af hjælp generelt. Det skal understreges, at 
der ikke skal forstås noget negativt ved det faktum, at 
kvinder udtrykker størst utilfredshed på flest punkter. 
Man kan se utilfredsheden som udtryk for, at kvinderne 
helt legitimt søger indflydelse og sætter dagsordenen i 
sundhedsvæsnet på de områder, som de finder vigtige. 
Det er i øvrigt netop de områder, som mange hospitaler 
arbejder for at forbedre sig på. 

Manden i patientrollen
Når det gælder mændenes strategi i patientrollen, kan 
de områder, som mændene udtrykker størst utilfreds-
hed med, karakteriseres ved, at de ikke drejer sig om 
hospitalet, personalet eller behandlingen i sig selv. Mæn-
denes relativt større utilfredshed angår derimod forhold 
vedrørende, hvordan sygdom og behandling påvirker 
deres liv uden for hospitalet og uden for rollen som 
patient. Det handler om ikke at have nok kontakt med 
andre patienter snarere end med personalet, det handler 
om forståelse hos kollegerne og ikke hos lægen og syge-
plejersken, og det handler om, hvordan de kan komme 

tilbage til deres tidligere liv, ikke mindst arbejdslivet. 
De mandlige patienter lægger således i deres vurdering 
mindre vægt på behandling og sygdom end på det, der 
sker bagefter, og på livet uden for hospitalet. Mænd en-
gagerer sig ikke i så høj grad i patientrollen, men i det, 
de er ud over at være syge, og de fokuserer på livet efter 
sygdommen.

Man kan i brede vendinger sige, at kvinder bliver pa-
tienter, fx stomipatienter, dialysepatienter, kræftpatien-
ter, diabetespatienter med hud og hår, mens mændene 
bliver tømrer med stomi, bibliotekarer med kræft, sko-
lelærere i dialyse osv. Mændenes strategi synes at være 
at bevare den identitet, de har før og efter sygdommen, 
at gøre patientrollen så lille som muligt og lade den ik-
ke-syge identitet være det dominerende, når de er syge 
og i behandling i sundhedsvæsnet.

Der er derfor behov for at være opmærksom på køn 
i sundhed og sygdomme, og for at sundhedsvæsnet og 
dets medarbejdere forholder sig til patienternes køn og 
de forskellige behov, mænd og kvinder kan have. Ved at 
inddrage patientens køn opstår der samtidig mange mu-
ligheder for at udvikle metoder til, hvordan sundheds-
væsnet bedre kan betjene, støtte og kommunikere med 
patienten.

De professionelles fokus
Men det er vigtigt, at der er tale om færdigheder for pro-
fessionelle, som skal trænes. At erkende, at patienten har 
et køn, og at mænd kan have særlige behov i patientrol-
len, er et fagligt og videnskabeligt forhold på linje med 
alle andre faglige problemstillinger i sundhedsvæsnet. 
De kompetencer, der er nødvendige for bedst muligt at 
kunne tage vare på manden som patient, bør læres såvel 
under grunduddannelser for læger, sygeplejersker og 
andre sundhedsfaglige grupper som i efteruddannelser 
for de samme grupper.
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Af Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d. på Rigshospitalet

Mænd og inkontinens



K-Nyt nr. 3 - 201614

RESUME: Artiklen er en sammenskrivning af to artik-
ler, hvori forfatterne præsenterer en model for en prag-
matisk, patientcentreret håndtering af den mandlige pa-
tient med vandladningssymptomer. Modellen lægger op 
til tre besøg i praksis med to besøg kort efter hinanden 
ved patientens primære præsentation af vandladnings-
symptomer og et opfølgende besøg 3-6 måneder efter. I 
artiklen anbefales det, at alle mænd med vandladnings-
symptomer får målt PSA-blodprøven, men derimod ikke, 
at PSA måles hos asymptomatiske mænd som led i en 
almen helbredsundersøgelse. Herudover beskrives me-
dicinsk og ikke-medicinsk behandling.

Indledning
Både fortolkningen af mandlige vandladningssympto-
mer og behandlingen af disse har ændret sig markant 

gennem de seneste 20 år. Den tid er forbi, hvor alle 
mandlige vandladningssymptomer pr. refleks henførtes 
til en forstørret prostata, og hvor kun kirurgisk behand-
ling med kikkert (»skrælning«) af prostata kunne hjælpe 
patienterne. I dag anerkendes det, at mænd plages af et 
mere broget symptombillede, hvor blæretømningssymp-
tomer som regel – men ikke altid – dominerer.

En del symptomer kan adresseres med rådgivning og 
adfærdsændringer, andre kan hjælpes medicinsk med 
fx et såkaldt alfablokerende middel. I tillæg hertil kan 
størrelsen af prostata tålmodigt over mange måneder re-
duceres med de såkaldte 5-alfa reduktase-hæmmere. Ef-
fekterne af disse to forskellige behandlingsprincipper er 
additive (inden for medicin samlet virkning af to stoffer, 
hvis virkningsresultat er det samme, også selv om stof-
ferne har forskellig farmakologisk virkning). Som noget 

Slappe stråler og våde bukser
Vandladningsgener hos mandlige patienter i almen praksis
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Mandlige vandladningsgener kan henføres til forhold i urinblæren, prostata, urinrøret og/eller forhuden. Tilstedeværelsen af en forstørret prostata 
(benign prostata hyperplasi (BPH)) er ikke altid ledsaget af vandladningsgener, ligesom mandlige vandladningsgener også optræder uden betydende 
prostataforstørrelse. Det er derfor blevet almindeligt at anvende begrebet nedre urinvejssymptomer/lower urinary tract symptoms (LUTS) som et mere 
funktionelt og dækkende begreb for mandlige vandladningsgener. Til at kategorisere typen af vandladningsgener findes en række underbegreber, som 
ses i boks 2

Begreb Betydning Forklaring/defintion

LUTS Lower urinary tract symptoms Nedre urinvejssymptomer.

BPH Benign prostata hyperplasi Godartet prostataforstørrelse.

OAB Over active bladder Overaktiv blære er et syndrom eller et symptomkompleks defineret som urge med eller uden ur-
ge-inkontinens.

Polyuri Stor urinproduktion Mere end 40 ml/kg pr. døgn.

Oliguri Unormalt lille urinproduktion Mindre end 500 ml pr. døgn kan antyde for lavt væskeindtag,  
dehydrering, hypovolæmi eller nedsat nyrefunktion.

Anuri Manglende urinudskillelse Mindre end 100 ml pr. døgn. Anuri giver mistanke om afløbshindring på begge sider eller urinre-
tention (postrenal årsag), sygdom i nyrerne  
(renal årsag). Anuri kan også skyldes dårlig blodtilførsel til begge nyrer (prærenal årsag), som det 
fx ses ved cirkulatorisk shock.

Diurese Udskilt urinmængde inden for et 
tidsrum 

Døgndiuresen varierer naturligt med indtag, klima og fysisk udfoldelse, men forventes omkring 
1.200-1.500 ml.

Uræmi Klinisk symptombillede, som ses 
ved nyresvigt 

Karakteristik er hudkløe, træthed, grålig hudkulør, nedsat diurese eller polyuri med dehydrering.

Hæmaturi Blod i urinen Mikroskopisk hæmaturi findes ved stix eller urinmikroskopi.  
Makroskopisk hæmaturi er synligt blod ved vandladningen.

Boks 1. Mandlige vandladningsgener, definition af begreber

Tema

Kilde: Bringes med tilladelse fra redaktionen på Månedsskrift for almen praksis, hvor artiklen blev bragt oktober 2015.
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nyt kan alfablokkeren erstattes af en phosphodiestera-
se-hæmmer i daglig dosering. Phosphodiesterase-hæm-
mere er bedre kendt som rejsningsmedicin.

Kirurgisk behandling af blæretømningssymptomer 
er stadig en god mulighed til patienter med dette ønske, 
til patienter uden tilstrækkelig effekt af den medicinske 
behandling og til patienter med uholdbar symptompro-
gression på trods af den medicinske behandling.

Udredningen af mænd med vandladningsgener sig-
ter mod at udelukke alarmsymptomer på kræftsygdom 
eller nyrefunktionsnedsættelse og mod at identificere 
de mænd, som er i risiko for fremadskridende vandlad-
ningssymptomer til trods for behandling.

Vi giver tidssvarende evidensbaserede bud på, hvor-
dan behandlingen kan tilpasses symptomernes omfang 
og betydning for patienten, patientens alder og lægens 

Blæretømningssymptomer Bemærkning/defintion

1 Igangsætningsbesvær Når patienten føler sig parat til at lade vandet, skal der ventes på (og evt. presses for), at vandladnin-
gen begynder.

2 Slap stråle Patientens opfattelse af nedsat urinflow, som regel i forhold til tidligere eller i forhold til andre.

3 Behov for at lade vandet kort tid efter for-
rige vandladning

Ufuldstændig eller manglende tømning (urinretention) kan i almen praksis efterprøves ved at tømme 
blæren med kateter kort efter vandladning.

4 Brug af mavemusklerne (bugpresse) Behovet for at presse med bugmuskulaturen for enten at indlede, vedligeholde eller forbedre urin-
strålen. Kan skyldes udløbsmodstand forårsaget af fx prostataforstørrelse eller urinrørsforsnævring, 
men kan også være tegn på slap blæremuskel.

5 Afbrudt vandladning Urinflow, som stopper og starter en eller flere gange i løbet af vandladningen.

6 Langvarig vandladning Normalt kan et volumen på 500 ml kvitteres på et halvt minut.

7 Efterdryp Dråbevis afgang af urin, når patienten tror, vandladningen er færdig. Patienten kan indimellem opfat-
te dette som inkontinens.

8 Spredt stråle Urinen kvitteres med diffus spredning eller opdelt i stedet for med en enkelt, retningsbestemt stråle.

9 Brændende fornemmelse eller andet ube-
hag under vandladningen (dysuri). 

Ubehaget kan føles indvendigt eller være udvendigt i forhuden ved forhudsforsnævring (phimosis).

10 Besværet og smertefuld vandladning 
(stranguri)

-

   Blærefyldningssymptomer

11 Natlig vandladning (nykturi) Behov for at lade vandet om natten, uanset antallet af natlige vandladninger.

12 Hyppig vandladning (pollakisuri) Mere end 10 vandladninger i gennemsnit pr. døgn.

13 Bydende vandladningstrang (urge) Pludselig, altoverskyggende trang til at lade vandet, som er vanskelig at udskyde.

14 Urge-inkontinens Ufrivillig lækage af urin ledsaget af eller umiddelbart forudgået af bydende vandladningstrang (urge).

15 Vådliggeri (nocturn enuresis) Ufrivillig vandladning under søvn i en alder, hvor natlig kontinens sædvanligvis er udviklet.

16 Stress-inkontinens Ufrivillig lækage af urin under hoste, nys, latter eller anden fysisk aktivitet.

17 Sivende inkontinens Kontinuerlig, ufrivillig lækage af urin uden relation til trang eller fysisk aktivitet.

18 Manglende fornemmelse for blærefyldning -

   Øvrige symptomer

19 Natlig polyuri Stor natlig urinproduktion; mere end 20 % af døgndiuresen hos den unge og mere end 33 % af 
døgndiuresen hos den ældre kvitteres natligt.

20 Overløbsinkontinens (ischuria paradoxa) Dråbevis eller portionsvis ufrivillig urinafgang fra en overfyldt urinblære, som ofte kan være uden an-
dre symptomer. Patienten kan angive, at vandladningen i øvrigt fungerer normalt, idet der kan kvitte-
res fx 150-200 ml ad gangen fra et stort kronisk residualvolumen på fx 7-800 ml, som patienten ikke 
mærker. Pludseligt opstået natlig inkontinens er patognomonisk for overløbsblære. Engangskateri-
sation stiller diagnosen. Patienten bør aflastes med permanent kateter og henvises til udredning på 
urinvejskirurgisk afdeling.

Boks 2 Definition af symptomer fra urinvejene

Mænd og inkontinens
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Boks 3 En pragmatisk tilgang til mandlige vandladningssymptomer i lægepraksis

Første besøg
Forstå patientens perspektiv:
I. Anamnese
a. Forhistorie
b. Forestillinger
c. Frygt
d. Forventning

II Klinisk vurdering
a. Medgive DAN-PSS- skema
b.  Instruere i og medgive væske- vandladnings- 

skema
c. Palpation af abdomen (blæredæmpning)
d. Rektaleksploration
e. Urin: blod, leukocytter, nitrit, sukker
f. Blodprøve – S-kreatinin, S-PSA*
g.  Evt. engangs-kateterisation med henblik på 

udmåling af residualurin

Henvis til specialafdeling på hospital ved:
1.  Suspekt prostata ved rektaleksploration 

(kræftpakke)
2.  Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag 

(cystitis) (kræftpakke)
3.  Mikroskopisk hæmaturi og vandladnings-

symptomer uden oplagt årsag (cystitis)
3.  Residualurin > 150 ml
4.  Nyopståede, svære symptomer med udvik-

ling over 1-2 måneder

Andet besøg
Forstå problemet og lægge fælles plan:
Fælles gennemgang af væske- vandladnings- 
skemaet og DAN-PSS-skemaet udleveret ved 
1. besøg
Er det lægens anbefaling og patientens ønske at:
1.  Se an
2.  Opstarte behandling i praksis
3.  Henvise

Hvis patienten ikke henvises:
a.  Medgive DAN-PSS-skema til 3. besøg
b.  Medgive væske-vandladnings-skema til 3. 

besøg.

Henvis til specialafdeling på hospital ved:
1.  Nedsat nyrefunktion
2.  a. PSA > 3,0 ng/ml (< 60 år) – b. PSA > 4,0 

ng/ml (60-70 år) – c. PSA > 5,0 ng/ml (>70 
år)

3.  Patientens ønske
4.  Patienter under 50 år
5.  Patienter med neurologisk lidelse
6.  Kombination af inkontinens og blæretøm-

ningsbesvær
7.  Hurtig forværring af symptomer uden oplagt 

forklaring (cystitis)

Tredje besøg
Opfølgning og konsolidering af eller 
tilpasning af plan:
1.  Anamnese siden sidst
2.  Klinisk vurdering
urin: blod, leukocytter, nitrit, sukker

Fælles gennemgang af væske-vandladnings- 
skemaet og DAN-PSS-skemaet udleveret ved 
andet besøg.
Er det lægens anbefaling og patientens ønske 
at:
1.  Fortsætte samme strategi
2.  Ændre strategi

Henvis til specialafdeling på hospital ved:
1.  Patientens ønske
2.  Hurtig forværring af symptomer uden op-

lagt forklaring (cystitis)
3.  Makroskopisk hæmaturi uden oplagt årsag 

(cystitis) (kræftpakke)
4.  Mikroskopisk hæmaturi og vandladnings- 

symptomer uden oplagt årsag (cystitis) 

fund ved rektaleksploration (undersøgelse via endetar-
men). Vi sætter også fokus på alarmsymptomer, som pe-
ger mod direkte henvisning til hospitalsudredning.

Symptomforståelse
Det er afgørende for at kunne genkende og analysere 
mandens vandladningssymptomer at opnå forståelse af 
urinblærens og prostatas normale funktioner.

Prostata
Prostata vokser hele livet igennem under påvirkning af 
dihydrotestosteron, som er et hormon. Der tilkommer 
således et større kirtelvolumen, som hos nogle mænd 
rent fysisk kommer til at ligge i vejen for udløbet fra 
blæren og giver anledning til en statisk obstruktion. I til-
læg hertil øges tonus i prostatas glatte muskulatur. Dette 
udgør i sig selv en øget udløbsmodstand, som er at be-
tragte som en mere dynamisk modstand. Hver af disse 
mekanismer for sig, den statiske obstruktion og den dy-
namiske obstruktion og kombinationen af begge, øger 
udløbsmodstanden fra urinblæren og opleves af patien-
ten som blæretømningssymptomer (obstruktive gener). 
Dårlig blæretømning og kirtelvæv prominerende op i 

blærehalsområdet giver nogle mænd blærefyldnings-
symptomer (irritative gener).

Urinblæren
Urinblæren rummer normalt 300-500 ml, hvilket betrag-
tes som en normal vandladningsportion hos en mand. 
Dette volumen skal blæren kunne opbevare ved et lavt 
tryk, således at urinen forbliver i blæren og ikke presses 
via urinlederne til nyre-bækkenet og giver højt tryk i de 
øvre urinveje og påvirker nyrens funktion. Når 300-500 
ml urin er opsamlet, skal blæretømningen foregå med en 
passende blæremuskelkontraktion, således at vandlad-
ningen optimalt foregår i en bevægelse med minimal re-
sidualurin. En dårligt fungerende blære kan manifestere 
sig ved mange små vandladninger (pollakisuri), urge eller 
dårlig tømning. Derfor er det udtømte urinvolumen pr. 
vandladning (registreret i et væske-vandladnings-skema 
VVS) i sammenhæng med patientens symptomer (regi-
streret i et DAN-PSS-skema, som er et spørgeskema, der 
anvendes i ALMEN PRAKSIS) centralt i forståelsen af blæ-
rens funktion. Blærehalsen skal endvidere sikre en pas-
sende udløbsmodstand under fyldningsfasen. Er denne 
ikke til stede, ses det som små lækager eller inkontinens.



Tema
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Udredning af mandlige  
vandladningssymptomer i praksis
Her præsenteres en model for pragmatisk, patientcen-
treret håndtering af den mandlige patient med vand-
ladningssymptomer. Modellen lægger op til tre besøg 
i praksis med to besøg kort efter hinanden ved patien-
tens primære præsentation af vandladningssymptomer 
og et opfølgende besøg 3-6 måneder efter. Det anbefa-
les, at alle mænd med vandladningssymptomer får målt 

PSA-blodprøven, men derimod ikke, at PSA måles hos 
asymptomatiske mænd som led i en almen helbredsun-
dersøgelse. 

Dette kontroversielle emne uddybes i boks 3.

Hvis kræft er usandsynligt, og nyrefunktionen ikke tru-
es, behandles vandladningsgener efter patientens ønske 
med henblik på at begrænse gener og forbedre livskva-
liteten.

Der findes et simpelt og rigtig godt værktøj til at be-
lyse og bevidstgøre patient og læge om væskeindtag 
og vandladningers størrelse, antal og fordeling over 
døgnet, nemlig væske-vandladnings-skemaet, som er 
uomgængeligt i den gode og grundige vandladningsud-
redning. 

Det gælder for vandladningsgener som med mange 
andre symptomer, at hvis man skal tale med patienten 
om det normale, må man først forstå, hvad der er nor-
malt for patienten. Væske-vandladnings-skemaet kan 
bl.a. bruges til at belyse og bevidstgøre patienten om me-
get stort væskeindtag, indtagets fordeling over døgnet, 
særligt med henblik på natlig vandladning, samt uhen-
sigtsmæssigt vandladningsmønster, fx patienter, der 
holder sig meget længe. Her kan utæthed og lækagevo-
lumen dokumenteres ved hjælp af vejning af bind eller 
ble før og efter utæthedsepisoder, og selvfølgelig kan 
skemaet også tjene det formål at opmuntre og bekræfte 
patienten med normal og fornuftig adfærd. 

Væske-vandladnings-skemaet kan suppleres med 
Dansk Prostata Symptom Score (DAN-PSS)-skemaet, hvor 
patienten angiver, for hvert enkelt af 12 udvalgte vand-
ladningssymptomer, i hvor høj grad symptomet er til ste-
de, og i hvor høj grad det generer.

Både væske-vandladnings-skemaet og DAN-PSS-ske-
maet findes i Dansk Selskab for Almen Medicins (DSAM) 
kliniske vejledning: »Udredning og behandling af nedre 
urinvejssymptomer hos mænd og kvinder« fra 2009 – 
denne findes på DSAM’s hjemmeside.

Et ny-udviklet Væske-Vandladnings-Skema (VVS) kan 
rekvireres fra Kontinensforeningen.

Patienthistorie 1: Peter
Peter er en 72-årig pensioneret lærer, som er en sjælden 
gæst i praksis og ikke anvender noget fast medicin. Han 
klager over “slap stråle«. Det kan ind imellem være svært 
at komme godt i gang med at lade vandet, særligt om 
morgenen. Der er efterdryp. To natlige vandladninger, 
men “det lever jeg med«. Rejsningsevnen er “ikke helt 
god, ikke hvad den har været, men man affinder sig med 
det«. Der har aldrig været synligt blod i urinen og aldrig 
blærebetændelse. Han oplyser, at ingen i familien har 
prostatakræft. 

Boks 4 Prostata Specifikt Antigen (PSA) – 
blodprøven og screeningsdilemmaet

* En generel screeningsadfærd med PSA-måling på alle mænd som led 
i helbredsundersøgelser anbefales ikke i Danmark. Dette har veldo-
kumenteret belæg i store randomiserede europæiske og amerikan-
ske screeningsstudier, som viste stor overdiagnosticering og overbe-
handling ved systematisk screening af alle mænd. Hvis 1.000 mænd i 
alderen 50-74 år udtrækkes fra den almene befolkning og systematisk 
screenes, vil 100-120 mænd få påvist »falsk« forhøjet PSA – uden 
samtidig prostatakræft. 100 mand får stillet diagnosen prostatakræft, 
hvoraf 50 vil få generende behandlingsfølger i form af betændelse, 
rejsningsbesvær og/eller urininkontinens. 4-5 vil dø af prostatakræft 
(mod 5, hvis man ikke screenede). 0-1 mænd skånes for at dø af pro-
statakræft ved systematisk at screene 1.000 mænd. 

Det anbefales at måle PSA på
1.  Mænd med symptomer, som kan forårsages af prostatakræft.
2.  Mænd med to eller flere nære slægtninge (far, farbror, farfar, bror, 

morfar eller morbror) med tidligt opstået prostatakræftsygdom. I 
denne gruppe bør foretages årlig PSA-måling og rektaleksploration 
påbegyndt ved 50-årsalderen, dog senest 10 år før den tidligste de-
butalder for prostatakræft i familien. Kontrollerne bør ophøre, når 
manden bliver 75 år.

3.  Mænd, som efter grundig information om PSA-blodprøven ønsker 
blodprøven foretaget.

Information om PSA til patienten kan omfatte
1.  At en mulig konsekvens af blodprøven kan være, at der skal udføres 

yderligere diagnostik, herunder meget sandsynligt udtages nåle-
biopsier fra prostata for nærmere at afklare en eventuelt forhøjet 
værdi.

2.  PSA-blodprøven kan være forhøjet af andre årsager end prostata-
kræft og kan medføre unødig bekymring.

Det er også relevant at vide
1.  Normal PSA udelukker ikke prostatakræft, derfor er rektaleksplora-

tion altid relevant.
2.  Ved de aldersbestemte grænseværdier for PSA-blodprøven er risiko-

en for prostatakræft 30 %.
3.  Ved normal rektaleksploration er sandsynligheden for prostatakræft 

25 % ved PSA mellem 4,1-10 ng/ml og 50 % ved PSA > 10 ng/ml.
4.  Forhøjet PSA, som ikke skyldes prostatakræft, kan skyldes godartet 

prostataforstørrelse (BPH), betændelse i blæren (cystitis) eller pro-
stata (prostatitis), dårlig blæretømning (urinretention), blærekate-
terbehandling og nylig instrumentering af urinvejene. Dette gælder 
dog ikke en normal klinisk rektaleksploration, som gerne må udfø-
res samme dag som PSA-måling.

Mænd og inkontinens
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Peter vil gerne vide, om det er normalt med vand-
ladningen, og om det er noget, der skal gøres noget ved. 
Problemerne har stået på gennem flere år, og grunden til, 
at han kommer i praksis i dag, er, at konen har sendt ham, 
da hun forstyrres af, at han skal op og tisse om natten.

Lægens observation og undersøgelse:
Objektivt er patienten solbrændt, veltrænet og frem-

står rask. Ved rektal-eksploration er prostata velafgræn-
set, fast elastisk, let forstørret. Samme dag tages i praksis 
blodprøver for kreatinin og PSA, og man beder Peter om 
en urinprøve, som han afleverer med ordene: »Det ene-
ste, der kom, var det til bægeret, men jeg føler ellers nok, 
jeg skal«. Peter engangskateteriseres for 80 ml klar urin. 
Stixundersøgelse for blod, leukocyt, nitrit og sukker: 
intet abnormt udslag, urinmikroskopi: ingen bakterier. 
Peter instrueres i dobbelt vandladning og medgives et 
væske-vandladnings-skema samt et DAN-PSS-skema til 
udfyldelse inden næste besøg, og der laves en ny aftale 
otte dage senere.

Ikke-farmakologisk behandling af 
vandladningssymptomer hos mænd
Mange patienter har i første omgang brug for at få un-
dersøgt symptomer og at få sat dem i den rette sam-
menhæng. Hvis kræft er usandsynligt, og patienten kan 
forsikres om, at de symptomer, der er tilkommet, er en 
forventelig og naturlig del af det at blive ældre, vil man-
ge i første omgang vælge at prøve at affinde sig med for-
holdene uden farmakologisk eller kirurgisk behandling. 
Her kan lægen eller praksispersonale med individuelt af-
sæt i væske-vandladnings-skemaet bistå med vejledning 
og fif om gode vaner med fornuftig fordeling af væske-
indtaget over døgnet, regelmæssigt vandladningsmøn-
ster og opmærksomhed på at få blæren tømt ved hver 
vandladning. 

Begræns væskeindtaget efter kl. 18
Er natlig vandladning et problem, kan man komme langt 
med at skrue ned for væskeindtaget inden sengetid. Op-
mærksomheden kan henledes på at te, kaffe og alkohol 
er vanddrivende.

Dobbelt vandladning
Et simpelt princip, som kan have stor konsekvens for an-
tallet af vandladninger over døgnet. Hvis det volder pro-
blemer med blære-tømningen, kan patienten ved hver 
vandladning (eller når omstændighederne tillader det) 
forsøge at lade vandet to gange; først én gang på trangen 
og efter 2-3 minutter igen forsøge for at få blæren tømt 
bedre af.

Klokkeslætsvandladning
Hvis væske-vandladnings-skemaet afslører en tendens 
til, at patienten holder sig længe mellem hver vandlad-
ning, kan der tilrådes vandladning hver tredje time i de 
vågne timer.

Strygning af urinrøret
Efterdryp kan begrænses betragteligt med råd om at 
stryge langs urinrørets forløb fra perineum og frem ef-
ter endt vandladning. 

Patienthistorie 1: Peters 2. besøg – Hvad nu?
Peter fortæller ved andet fremmøde, at der »efter han er 
begyndt at tisse to gange« allerede er sket en markant 
bedring af fornemmelsen af at få tømt blæren, og at han 
nu kan nøjes med at stå op en enkelt gang om natten 
for at tisse. Peter medbringer udfyldt væske-vandlad-
nings-skema, mens han ikke har udfyldt DAN-PSS-ske-
maet. Væskeindtag: 1.350 ml/døgn, heraf 300 ml efter 
klokken 18, udskillelse 1.350 ml, ingen utæthedsepiso-
der. Blodprøver: PSA: 1,7 ng/ml og kreatinin 83 μmol/l. 
Han har lige ladt vandet, inden han tog hjemmefra, 
og engangskateteriseres for 60 ml klar urin. Normal 
urin-stixundersøgelse.

Hvilke muligheder foreligger?
Der er ingen alarmsymptomer på kræftsygdom eller 

nyrefunktionspåvirkning, og Peter har moderate gener 
ifølge den subjektive angivelse. Et residualurin-volumen 
på under 100 ml er inden for det tilladelige, og han har 
aldrig haft blærebetændelse (cystitis) og beretter om en 
markant subjektiv bedring af blæretømningen efter ad-
færdsændring med opstart af dobbelt vandladning som 
fast vane. Dette bekræftes ved anden residualurin-må-
ling, som også kunne være undladt i dette tilfælde. I det 
hele taget er residualurin-måling en gavnlig undersøgel-
se, men hvis de lokale forhold i praksis ikke tillader en-
gangskateterisation, kan undersøgelsen evt. helt udela-
des. Patienten kan sagtens håndteres i almen praksis. Man 
kan vælge at anlægge en afventende holdning eller tilby-
de medicinsk behandling af vandladningssymptomerne.

Peter foreslås et alfa-blokerende præparat, men vil 
gerne starte med at se, hvor langt han kommer uden me-
dicin.

Der aftales, at Peter bestiller en ny tid om seks måne-
der, hvor planen følges op.

NØGLEBUDSKAB: Hvis kræft er usandsynligt, og nyre-
funktionen ikke trues, behandles vandladningsgener ef-
ter patientens ønske med henblik på at begrænse gener 
og forbedre livskvaliteten.

Tema
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Udredning af mandlige  
vandladningssymptomer i praksis
Ud over væske-vandladnings-skemaet og DAN-PSS-ske-
maet skal lægen i almen praksis naturligvis udnytte sit 
kendskab til patienten i udredningen og inddrage sin 
viden om medicinindtag og samtidige sygdomstilstan-
de. Lægen skal desuden have øje for andre faktorer, der 
kan påvirke patientens vandladningssymptomer (boks 
5). Det vil også være relevant at have opmærksomhed på 
alarmsymptomer, som midlertidigt må skubbe vandlad-
ningsudredningen i baggrunden til fordel for en henvis-
ning til hospital, fordi der er mistanke om kræft.

Alarmsymptomer, som skal medføre henvisning til ud-
redning i hospitalsregi er:
•  suspekt palpationsfund i prostata ved rektaleksplora-

tion
•  forhøjet prostataspecifik antigen (PSA)-blodprøve*
•  synligt blod i urinen (makroskopisk hæmaturi)
•  blod i stix eller ved mikroskopi (mikroskopisk hæ-

maturi) OG ledsagende vandladningssymptom uden 
oplagt årsag (cystitis)

•  urogenitalt traume
•  påvirkning af nyrefunktionen (nyopstået forhøjelse 

af kreatinin i blodprøve)
•  neurologiske udfaldssymptomer
•  mere end et tilfælde af urinvejsinfektion hos en 

mand
•  urinretention
•  forandringer på penis, som kan være cancersuspekte, 

herunder phimosis, som ikke bedres ved smørebe-
handling

*se separat boks om PSA-måling, boks 4.

Boks 5 Medicin eller tilstande, som kan påvirke 
eller forværre nedre vandladningssymptomer 
(LUTS)

Hos patienter, som ikke er i stand til at udfylde DAN-PSS, 
kan lægen med udgangspunkt i skemaet på kort tid få en 
grundig og struktureret vandladningsanamnese. Udred-
ningen omfatter endvidere en kort og fokuseret objek-
tiv undersøgelse med palpation af abdomen for at føle 
efter udfyldning eller perkuttere dæmpning på blærens 

Overforbrug af væske, 
te, kaffe eller alkohol

Vanddrivende medicin (Diuretika)

Prostatakræft (medicin mod depression = Tricykliske anti-
depressiva)

Prostatitis  (medicin til neurologiske sygdomme og blæ-
redæmpende = Antikolinergika)

Blæresten  (medicin mod psykiske lidelser = Antipsy-
kotika)

Cystitis (Ketamin (overforbrug)

Bakteriel cystitis (Lithium, der anvendes til behandling af de-
pression)

Ikke-bakteriel cystitis

Interstitiel cystitis

Strålecystitis

Diabetes mellitus

Hjerteinsufficiens

Diskusprolaps

Multipel sklerose

Parkinsons sygdom

Demens

Cerebrovaskulær sygdom

Mænd og inkontinens
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plads. Penis undersøges ved at føre forhuden tilbage og 
inspicere meatus externus (boks 6).

Boks 6 Undersøgelse af penis

Patienthistorie 2: Jens
Jens er en 66-årig truckfører, kendt i praksis med urin-
syregigt. Efter en nylig brokoperation fik Jens urinvej-
sinfektion og blev ved besøg i praksis sat i behandling 
med antibiotika i fem døgn. Der blev den dag målt CRP 
på 148 mg/l (<8 mg/l), og der blev taget en blodprøve til 
PSA-bestemmelse. Der er nu kommet svar på PSA-blod-
prøven, som er 27 μg/l, og Jens kommer til en lidt frem-
rykket konsultation kun fire dage efter, at antibiotikaku-
ren er stoppet, da han har det skidt og har målt feber 
på 38,5 derhjemme. Urinstix med udslag for nitrit og 
leukocyt, ved urinmikroskopi: få stave. Prostata forstør-
ret, blød, uøm. Jens sættes i behandling med et andet 
antibiotikum (ciprofloxacin) i 10 dage. Samtidig henvises 
der til cancerpakketid på urinvejskirurgisk afdeling med 
diagnosen ‘observation for prostatacancer’ pga. PSA-for-
højelsen. I forbindelse med indkaldelsen til hospitalsud-
redning modtager Jens et væske-vandladnings-skema 
samt et DAN-PSS-skema. 

Få dage før fremmøde på hospitalet gentages 
PSA-blodprøven, der nu spontant er faldet til 10 μg/l. 
Væske-vandladnings-skemaet viser døgnindtag:

1.200 ml – heraf 800 ml efter kl. 18 (!). Døgnudskillel-
sen svarer til døgnindtaget. Der er tre natlige vandlad-
ninger. Kun en til to vandladninger i dagtiden i de regi-
strerede døgn, ingen utæthed.

Ved gennemgang af DAN-PSS-skemaet er der ikke 
længere cystitis-symptomer, lidt slap stråle og efterdryp, 
og tre til fire natlige vandladninger, men intet af dette 
generer Jens særlig meget. På det udsendte symptomsco-
reskema er der også mulighed for at svare på spørgsmål 
vedrørende seksuelle forhold. Her har Jens markeret, at 
der er betydelig gene ved svigtende rejsningsevne.

Pungen undersøges for ømme udfyldninger (epididy-
mitis), som kan ses i forbindelse med både cystitis og 

prostatitis. Prostata vurderes via rektum (endetarmsåb-
ningen) med en eksplorerende finger, og man bemær-
ker sig konsistens og størrelse. En hård og uregelmæssig 
prostata kan være tegn på prostatakræft.
De fleste mænd med vandladningsgener vil have en vis 
grad af kirtelforstørrelse, så kirtlens overkant ikke kan 
nås (afhængig af den eksplorerende fingers længde). Den 
normale kirtelkonsistens kan variere fra blød og næsten 
uerkendelig til fast elastisk som en spændt tommelfin-
germuskel.

Vandladningen undersøges ved simpel flowmåling, 
og Jens har et maksimalt urinflow ved vandladningen, 
som er ca. halvdelen af det forventelige (maks. flow 13 
ml/s – forventet 20-25). Ladt volumen: 238 ml, blære-
scanning efterfølgende: 150 ml. Jens bliver bedt om at 
tisse igen (dobbelt vandladning) og kan nu kvittere stør-
stedelen af residualurinen.

Rektaleksplorationen gentages, og der findes normal, 
men forstørret kirtel. Jens forklares, at PSA-værdien kan 
være »falsk forhøjet« med baggrund i den nylige urin-
vejsinfektion. Jens giver samtykke til prostatabiopsier 
for at få afklaret en mulig risiko for kræft i prostata. Ved 
transrektal ultralydsscanning findes kirtelvolumen på 
77 kubikcentimeter (i forhold til 25 kubikcentimeter hos 
en yngre mand) og intet oplagt suspekt.

Der tages 10 biopsier fra udvalgte steder.
Jens tilrådes at omlægge sit væskeindtag til tidligere 

på døgnet og at lade vandet hver tredje time i dagtiden 
for at nedbringe antallet af natlige vandladninger. Han 
tilrådes dobbelt vandladning som fast rutine.

Efter en uge kommer Jens til svar på prostatabiopsier, 
og PSA-værdien, som blev gentaget nogle dage før der er 
taget biopsier, er faldet yderligere til 5,3 μg/l. Der er be-
nignt svar på alle biopsier.

Vandladningssymptomerne generer ikke Jens særlig 
meget, men han er interesseret i at høre om behandling 
for rejsningsbesvær.

Jens opstartes i daglig PDE-5-hæmmer (Cialis 5 mg x 
1), instruereres igen i dobbelt vandladning. Afsluttes til 
egen læge med råd om kontrol af PSA efter 6 måneder.

NØGLEBUDSKAB:
•  Væske-vandladningsskema er et vigtigt og brugbart 

værktøj.
•  PSA anbefales ikke målt under pågående urinvejsin-

fektion, da PSA-værdien ofte vil være falsk forhøjet 
og kan give anledning til unødig bekymring og diag-
nostik.

•  Mål PSA 6 uger efter behandling, hvis den skal måles.
•  Det er nu muligt at tilbyde patienter med blæretøm-

Tema

En meget stram forhud og/eller en forsnævret urinrørsmunding kan 
forårsage stor udløbsmodstand og betydelige vandladningsproblemer. 
Hvis forhuden ikke kan bringes tilbage, bør muligheden for behand-
ling af dette tilbydes. Forhuden skal kunne føres tilbage, og glans skal 
holdes ren i forbindelse med badning. Hvis det fremgår af undersøgel-
sen, at patienten ikke er bekendt med dette, er det lægens svære, men 
vigtige opgave at formidle dette budskab på en passende måde.
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ningssymptomer og rejsningsbesvær daglig behand-
ling med tadalafil, som har gunstig virkning på begge 
dele og kan kombineres med medicin kaldet 5-alfa-re-
duktasehæmmer (boks 7).

Behandlingsmuligheder i praksis
De forhåndenværende behandlingstilbud til vandlad-
ningssymptomer hos mandlige patienter i almen praksis 
spænder fra rådgivning om fornuftigt væskeindtag og 
gode vandladningsvaner over muligheder i form ag me-
dicin til kateterbehandling. De medicinske muligheder 
bliver flere i disse år med udvikling af nye præparater 
og behandlingsprincipper, som giver sammenlignelig 
symptomlindring med de kendte stofgrupper, men har 
mere favorable bivirkningsprofiler.

Til den dynamiske komponent af blæretømnings-
symptomerne er der ud over de velkendte alfablo-
kerende midler som fx tamsulosin med baggrund i 
velgennemførte randomiserede studier tilkommet en 
udvidelse af indikationsområdet for phosphodiesterase-
hæmmeren tadalafil. Dette stof er velkendt i praksis som 
middel mod rejsningsbesvær. De to typer medicin giver 
begge symptomlindring, mentadalafil har færre bivirk-
ninger, idet risiko for bagudrettet sædudtømning und-
gås, mens rejsningsevnen forbedres. 

Som medicinsk behandling af den statiske kompo-
nent af blæretømningsymptomerne er der veldokumen-
teret effekt for symptomlindring ved anvendelse af 5-al-
fareduktasehæmmere som fx dutasterid eller finasterid. 
Effekten af disse kirtelskrumpende præparater indsætter 
langsomt over måneder og kombination med tamsulo-
sin eller tadalafil er muligt og giver en additiv effekt på 
symptomlindring. Tamsulosin og dutasterid findes nu 
i et kombinationspræparat til patienter, som ønsker ef-
fekten af begge præparater, men kun ønsker at tage én 
daglig tablet. 

Til patientgruppen med en blanding af blæretøm-

•  Rådgivning om fornuftigt væskeindtag

•  1.500-2.000 ml væske/døgn. Begrænset væskeindtag efter kl. 18.

•  Rådgivning om fornuftige vandladningsvaner

•  Dobbelt- eller tripplevandladning

•  Klokkeslætsvandladning

•  Medicinsk behandling

•  Kateterbehandling

Boks 7 Behandling af vandladningsbesvær i 
almen praksis

nings- og blærefyldningssymptomer er en kombination 
af tamsulosin og solifenacin nu tilgængeligt. 

Hvis udredende læge føler sig forvisset om, at blære-
tømningen er i orden, kan mænd med udelukkende blæ-
refyldningsproblemer behandles med enten den nyere 
beta-3-agonist mirabegron eller et af de mange antiko-
linerge stoffer. Oftest vil en kombination med alfablok-
ker dog være at foretrække for at sikre blæretømning, 
og ved kraftige og vedholdende blærefyldningssympto-
mer bør patienten have foretaget en kikkertundersøgel-
se af blæren (fleksibel cystoskopi) for at afklare, om der 
er forhold i blæren eller prostata, som udløser sympto-
merne.

Afrunding
Ikke alle mænd bemærker det. Forandring af vandlad-
ningen kan komme langsomt snigende over en årrække. 
Under den gradvise overgang fra fossende vandfald til 
besværet sagte dryppen kan mange mænd vænne sig til, 
at vandladningen forandrer sig uden at tage notits af det. 
Forandringen tillægges ikke nogen videre betydning, 
fordi det kommer langsomt og lidt efter lidt. 

I undersøgelser af mænds lægesøgningsadfærd viser 
det sig, at blot 19 % af mænd med vandladningsgener 
søger læge herfor, og kun halvdelen af disse modtager 
behandling. 

Almen praksis kan spille den dominerende rolle i 
behandlingen af mandlige vandladningsgener ved at til-
byde løbende udredning og tilpasse behandlingen den 
enkelte patients behov og ønsker og henvise de patien-
ter, der frembyder nyrefunktionspåvirkning eller alarm-
symptomer.

SAMMENFATNING AF NØGLEBUDSKABER:
Udredning og behandling i almen praksis kan foregå 
ved vandladningsgener
•  uden alarmsymptomer på kræft
•  uden svære eller tilbagevendende infektioner
•  uden nyrefunktionspåvirkning og
•  hos patienter uden ønske om kirurgisk behandling.

Litteratur
Liste over referencer anvendt i denne sammenskrevne 
artikel kan fås ved henvendelse til Kontinensforeningen.

Mænd og inkontinens
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Bækkenbundstræning til mænd i 
Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommunes Sundhedscentre dækker Esbjerg, 
Bramming og Ribe, hvor der i hver af de tre byer findes 
et sundhedscenter.

Der afholdes bækkenbundshold forår og efterår, hvor 
der veksles mellem hold i Bramming og Ribe og Esbjerg. 

Træningen afholdes primært om eftermiddagen fra 
kl. 16.00 – 17.00 for at imødekomme, at erhvervsaktive 
borgere kan deltage.

Borgerne er blevet henvist fra læger, kollegaer i eget 
regi samt ambulatorier og afdelinger på sygehuse. Der er 
desuden annonceret i lokale aviser, og tilbuddet er også 
beskrevet på Esbjerg kommunes sundhedsportal, Din 
sundhed.

Konklusionen på projektet var meget positiv, idet pro-
jektet viste, at 71 % af deltagerne havde en bedring af 
deres inkontinens eller livskvalitet. (Samlet for mænd og 
kvinder).

Dette medførte at Esbjerg Kommune ved projek-
tets afslutning besluttede at gøre tilbuddet om bækken-
bundstræning til mænd til et permanent tilbud, hvilket 
har resulteret i, at der siden januar 2014 er gennemført 
13 hold af 10-14 mænd på hvert hold.

Esbjerg-modellen er brugerinddragende og en ny 
måde at tænke på
Ved opstart af ethvert forløb med en borger i Esbjerg 
Sundhedscenters regi indledes altid med en samtale, 
hvor der tages udgangspunkt i borgerens egen fortæl-
ling, indsigter og erkendelser for at kunne målrette ind-
satsen til rette tid og indhold. Borgeren bliver i samtalen 
guidet til at kunne se sammenhænge og komme frem til 
årsagerne til sine helbredsmæssige problemstillinger. 

Metoden er en del af Esbjerg-modellen, hvor med-
arbejderne er klædt på til at lave en helhedsorienteret 
behovsafdækning og ressourcevurdering sammen med 
borgeren.

Den tænkning, der arbejdes ud fra, er, at borgeren er 
ekspert i eget liv, og at det er igennem borgerens selv-
bestemmelse og ønske om forandring, at ting lykkes og 
bliver bæredygtige. Det er den sundhedsprofessionelles 
opgave at understøtte og sørge for at borgeren finder ind 
til ressourcer, motivation og parathed for at opnå sine 
mål. Det, ved vi i dag, skaber virkninger på lang sigt. 

Korte, standardiserede forløb, hvor alle får det sam-
me, giver ikke ejerskab og resultater. Hver enkelt borger 
har brug for et individuelt tilrettelagt forløb ud fra egne 
præferencer og udgangspunkt – en differentieret ind-
sats.

Mænd kan lære at knibe rigtigt
Esbjerg kommune besluttede i 2013 at starte et forebyg-
gelsesprojekt op til borgere med symptomer på inkon-
tinens. Borgeren kan selv henvende sig til tilbuddet, der 
retter sig både til mænd og kvinder. 

Artiklen her vil beskrive, hvordan tilbuddet til mænd 
er forløbet og har udviklet sig. 

Fakta
Deltagerne på holdene var mænd med alle inkontinens-
former, rejsningsproblemer samt prostataopererede.

Projektet blev varetaget af fysioterapeut Lars Søren-
sen og kontinensansvarlig sygeplejerske, Bente Suryani-
noff, som organiserede holdtræningen og undervisnin-
gen på Esbjerg Kommunes Sundhedscentre.

Der blev lagt vægt på, at det skulle være en mandlig 
terapeut, der har første kontakt med borgeren ved til-
melding, samt varetager træningen.

Tema
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Mændene lærer at begrænse ufrivillig 
vandladning – og får bedre sex
En stærk bækkenbund kan være med til at afhjælpe in-
kontinens, samtidig med at det giver bedre rejsning

Undervisning på hold
Undervisningen er planlagt til 6 moduler af 1 times va-
righed, og de første 5 gange afvikles med 1 uges mel-
lemrum. Det sidste modul ligger ca. 2 måneder efter 
start.

Grunden til, at der er indlagt en lang pause mellem 
5. og 6 modul, er, at vi gerne vil have hele forløbet til at 
strække sig over minimum 3 må-
neder, idet der først kan forventes 
fuld effekt af træningen efter 3-4 
måneder.

Hvert modul indledes med ca. ½ 
times undervisning, hvor følgende 
emner berøres:

•  Bækkenbundens placering og 
funktion.

•  Inkontinensformer.
•  Tisse/drikkevaner og væske/vandladningsskema.
•  Behandlingsformer, medicinsk og kirurgisk.
•  §112 Hjælpemidler. Hvad findes der på markedet, og 

hvor køber man dem?
•  Rejsningsproblemer.
•  Kateter/blærebetændelse.
•  Livskvalitet.
•  Bevidsthedstræning – hvordan holder jeg ved?
•  Hvordan får jeg træningen lagt effektivt ind i min 

hverdag?

Mænd taler om inkontinens, når de får sat ord på
Man hører og læser om, at inkontinens og impotens er 
tabubelagt – og at mænd ikke har lyst til at tale med hin-
anden om det. Det er ikke vores oplevelse. Vi oplever, 
at når vi først har gennemgået et emne, og der er blevet 
sat ord på nogle begreber, er der ingen problemer med 
at tale om det. Dialogen kommer naturligt i gang, og der 
bliver udvekslet indbyrdes erfaringer og givet gode råd. 

Som et af flere eksempler, kan vi fx nævne, at en af 
mændene fra holdet engang sagde, at det var befriende, 
at få serveret et ordforråd, så det var muligt at tale med 
andre om de problematikker, der trænger sig på i hver-
dagen.

Det er da også undervisningen og dialogen, som 

mændene fremhæver som et plus, når vi evaluerer forlø-
bene på det enkelte hold.

Vi syntes, det giver en helhed med mening, at hvert 
møde indeholder både undervisning, dialog og bækken-
bundsøvelser.

Jo, mænd har skam en bækkenbund
Træningen og PR
Vi har flere mænd, som kommer med forbehold og lidt 
undren, for som de siger »mænd har da ingen bækken-

bund, der skal trænes«.
Bækkenbundstræning for mænd 

bliver ind imellem underkendt, 
og det kan derfor være svært at 
komme ud af busken og tilmelde 
sig et hold. Vi har derfor brug for 
»hold-ambassadører«, der kan gå ud 
i omgangskredsen – i idrætsforenin-
ger, på arbejdspladser eller aften-
skoler og reklamere for tilbuddet.

Vi har fx også haft stor succes 
med at fortælle og orientere om tilbuddet i »Idræt om 
dagen« og hos Kræftens Bekæmpelse.

Mange mænd tænker ikke over, at de har en bækken-
bund, som skal trænes og vedligeholdes, ligesom alle 
andre muskler.

Derfor bruger vi ofte de første par gange til at lære 
mændene at få kontakt med bækkenbunden. Mange kan 
slet ikke »finde« bækkenbundens muskelgruppe og skal 
måske have ekstra hjælp fra fysioterapeuten for at skabe 
den begyndende kontrol.

Vi oplever, at undervisning i bækkenbundens opbyg-
ning og funktion ofte hjælper på vej til at finde teknik-
ken og begynde at træne selv. Der er enkelte, som har 
meget svært ved det eller ikke er i stand til at knibe, som 
bliver tilbudt et individuelt forløb hos fysioterapeuten, 
hvor der gives supervision/hjælp og evt. palpation.

Træningen tager udgangspunkt i 5-6 enkle øvelser, 
som kan udføres i forskellige udgangsstillinger alt ef-
ter den enkeltes funktionsniveau. På den måde kan alle 
være med. Øvelserne kan justeres, så de målrettes den 
enkeltes problem.

Vi henviser til Søren Ekmans øvelser, som kan ses 
på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside og udleverer en 
pjece, »Blære– og bækkenbundstræning«, skrevet af Han-
ne Ryttergaard.

Af fysioterapeut Lars Sørensen 
og kontinenssygeplejerske Bente Suryaninoff

Vi ved, at 
bækkenbundstræning 

kan afhjælpe både 
efterdryp, inkontinens og 

rejsningsbesvær, så i mange 
tilfælde burde forebyggelse 
af at symptomerne udvikler 
sig være første-valget i et 

behandlingsregime.

Mænd og inkontinens
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Vi anbefaler, at der trænes 10 minutter 2 gange om 
dagen under træningsforløbet og derefter 2-3 gange pr. 
uge.

Funktionsøvelser
Det overordnede mål med træningen er at få mændene 
lært at kunne spænde i bækkenbunden, også i de situati-
oner i dagligdagen hvor risikoen for at »lække« er størst.

Det kan fx være, når man rejser sig/sætter sig. Stiger 
ind/ud af bilen, cykler eller lignende 
situationer. En del af øvelserne i de sid-
ste lektioner er derfor målrettet disse 
funktionsøvelser. 

Hvorfor skal mænd træne 
bækkenbund?
Træningen af bækkenbundsmuskler-
ne er med til at forebygge vandladnings- og rejsnings-
problemer og derved også forebygge fremtidigt brug af 
medicin. Bækkenbundstræning er bedre og billigere end 
potensmedicin og hjælpemidler.

Ved bækkenbundstræning, opnår mændene styrke, 
kontrol og øget kropsbevidsthed, så de får bedre sex og 
undgår inkontinens.

Kontrol over bækkenbunden kan medføre forbedret 
nattesøvn.

En styrket bækkenbund kan give forbedret livskvalitet.

Positive tilbagemeldinger
Tilbagemeldingerne fra de mænd, der har deltaget i 
bækkenbundsholdene, har været meget positive. Nogle 
mænd har haft effekt at træningen efter få gange, andre 
skal bruge lidt længere tid. Kun enkelte meddeler, at de 

slet ingen effekt har haft.
Mange af deltagerne kommer for-

holdsvist tidligt i forløbet tilbage og 
fortæller, at » nu skal de ikke op på toi-
lettet om natten mere«. Det er en rigtig 
god motivationsfaktor for at fortsætte 
træningen.

En af vores holddeltagere, der har 
fået fjernet sin prostata på grund af cancer, fortalte, at 
han brugte 6 bleer dagligt, da han startede på bækken-
bundsholdet, men er efterhånden nede på et væsentligt 
mindre forbrug, således at han nu kun forebyggende 
bruger et lille herrebind. Han kan nu rejse sig og gå ud 
på toilettet uden at blive våd, han har bedre kontrol og 
kan cykle og kan passe sit arbejde.

MANGLENDE 
KONTROL OVER 
TARM ELLER 
BLÆRE? 
 
Sakral  
neuromodulering  
giver vedvarende  
kontrol og   
hjælper dig videre  

Erfaringerne viser, at det 
altafgørende for succes 

med undervisningen 
er, at mændene får 

fornemmelse af, at de har 
en bækkenbund.

Tema
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En anden mand melder tilbage, at han afhjælper sit 
problem med efterdryp ved at bruge et kraftigt knib til 
at »malke« ud efter endt vandladning.

Og så beretter flere af mændene, at deres koner er 
vældig godt tilfredse med kurset, idet deres rejsnings-
problem er bedret!

Resultater fra Evalueringsrapporten vedr. 
bækkenbundstræningsforløb i Esbjerg kommune
I forbindelse med projektet blev der udleveret et spør-
geskema ved starten og slutningen af hvert forløb, som 
danner baggrund for en evalueringsrapport.

Sammendrag af rapporten:
De to primære årsager til, at mænd henvender sig, er ef-
terdryp (33 %) og rejsningsproblemer (25 %).

Andelen af mænd, der lækker små dråber urin, var 
71 % ved start af bækkenbundsforløbet og 50 % ved slut.

Andelen af mænd, hvor det seksuelle samvær var på-
virket, var ved start 58 % og ved slut 37 %.

For mændene er de fire hyppigst angivne hverdagssi-
tuationer, hvor de påvirkes af vandladningsproblemer

• Påvirkning af nattesøvnen – ved start 68 %; ved slut 
46 %

• Mulighed for at have seksuelt samvær – ved start  
58 %; ved slut 37 %

• Fritidsaktiviteter – ved start 52 %; ved slut 31 %
• Føler sig frustreret – ved start 48 %; ved slut 31 %

Rapportens konklusion 
Overordnet set har bækkenbundstræningen affødt flere 
effekter. Ved slutmålingen er borgerne blevet spurgt, 
hvorvidt træningen har ændret deres livskvalitet. Her 
har 71 % tilkendegivet, at deres livskvalitet er bedret.

Som en ekstra bonus har Esbjerg Sundhedscenter un-
dervejs i udviklingen af bækkenbundsprojektet fået et 
tættere samarbejde med Sydvestjysk Sygehus og Odense 
Universitetshospitals urologiske afdelinger. Det bety-
der, at mænd, der bliver opereret for prostataproblemer, 
bliver informeret om, at Esbjerg Kommune tilbyder træ-
ning i efterforløbet. 

Inkontinenscaféen
Affødt af et ønske om vedligeholdende træning og net-
værksdannelse fra flere mænd på holdene, har vi oprettet 
en café for mænd 1 gang om måneden. Alle deltagere på 
bækkenbundsholdene får informationer om caféen, som 
i øvrigt er et åbent tilbud til alle mænd i kommunen. Man 
kan læse om det på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

I caféen er der mulighed for at få opfrisket øvelses-
programmet, få uddybet spørgsmål og gennemgået di-
verse emner. Caféen har desuden vist sig at være et godt 
forum at danne netværk, som mange har haft gavn af.

Der kommer 15 til 20 deltagere pr. gang, og der sen-
des sms til alle deltagere før afholdelse af caféen. Der er 
en naturlig udskiftning, da nogle ikke har behovet læn-
gere og nye kommer til.

Prostatakræftgruppe
Der tilbydes desuden netværks- og samtalegrupper for 
mænd (2-5 personer), der er opereret for prostatacancer. 
Her er der mulighed for at dele erfaringer og få støtte til 
håndtering af hverdagen. Der afholdes 2-3 mødegange i 
hver gruppe.

Selve forløbene har været præget af åbenhed og in-
teresse for projektet, og har både for undervisere og 
deltagere været lærerigt. Specielt mærker vi undervise-
re ikke, at mænd er dårlige til at tale om inkontinens og 
rejsningsproblemer, hvilket måske kan skyldes, at det er 
»legalt« og trygt at tale om problemet i vores regi.

Sundhedsprofessionelle skal være nysgerrige
Erfaringerne fra Esbjerg Kommune viser, at der er et 
stort behov for forebyggelse af inkontinens – og at der er 
meget at gøre ved det, som hjælper. En vigtig pointe er, 
at man som sundhedsprofessionel er nysgerrig efter – og 
ikke holder sig tilbage – for at spørge ind til emnet, for så 
tør mange også begynde at tale åbent om det. Også med 
deres egen læge.

Det er vigtigt, at borgerne oplever at blive mødt med 
åbenhed og får anerkendt de ting, der betyder noget og 
som bekymrer dem i hverdagen. Noget af det allermest 
betydningsfulde, vi som sundhedsprofessionelle kan 
iklæde os, er oprigtig nysgerrighed for det menneske, 
der beder om hjælp.

Mænd og inkontinens
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Mange mænd oplever med tiden, at der kommer et »lille 
skvat« urin efter vandladningen, når bukserne er lynet/
trukket op, og de er på vej væk fra toilettet.

Dette fænomen kaldes efterdryp og er ikke egentlig 
urininkontinens, men har en fysiologisk årsag.

Mandens urinrør er næsten S-formet og kan med ti-
den blive slapt, der hvor det løber over mellemkødet. Det 
medfører, at der dannes et lille reservoir (hulning), som 
fyldes med urin under vandladningen.

Selv om der tørres, rystes og stryges af efter vandlad-
ningen, sker det kun i den yderste del af urinrøret (som 
løber i penis), og når så bukserne trykker op mod mel-
lemkødet, man bevæger sig eller sætter sig ned, så ‘ud-
tømmes’ reservoiret og giver en våd plet i bukserne.

Dette kan forebygges ved at presse/stryge af med et 
par fingre fra endetarmsåbningen mod pungen efter 
vandladningen. På den måde presses urinen ud i det 
ydre urinrør, og man kan så tørre/ryste/stryge det væk, 
så der ikke kommer ‘overraskelser’ efter vandladningen.

Så hvis du vil undgå efterdryp, så lyder opfordringen 
som følger: 

Af kontinenssygeplejerske Jette Henriksen, Fredericia Sygehus, urologisk ambulatorium

Håndgreb til forebyggelse  
af generende efterdryp

Bukserne ned, tøm ‘reservoiret’ med et tryk mod mel-
lemkødet* og tør så godt efter. Således forebygger du 
våde pletter i bukserne.  
Husk grundig håndvask efter, da du jo har fingrene i et 
område med naturligt mange colibakterier.

Undersøgelser har vist, at der ses en bedring af efter-
dryp, når man optræner bækkenbunden effektiv. Sand-
synligvis fordi hele bækkenbundsområdet herved bliver 
»strammet op«.

Som medlem kan du 
downloade Kontinensfor-
eningens informationspjece 
Mænd og Inkontinens, hvor 
du både finder tegninger af 
tømningsprocessen og et 
bækkenbundsprogram.

Informationspjecen 
Mænd og Inkontinens kan 
også købes via www.konti-
nens.dk

Tema

Mænd og inkontinens Kontinensforeningens informationspjece Mænd og inkontinens 
er inddelt i afsnit, der beskriver diagnoser, symptomer, man-
dens anatomi samt udredning og behandling af mandlig uri-
ninkontinens. Derudover er der et trin-for-trin bækkenbunds-
program.

Det kan anbefales at læse Mænd og inkontinens før dit 
besøg hos lægen. Så er du velforberedt på samtalen og 
undersøgelserne, som du skal gennemgå – samt hvilke be-
handlinger der knytter sig til de forskellige diagnoser.

Mænd og inkontinens kan bestilles via Kontinensforenin-
gens hjemmeside. Er du medlem, kan du downloade og læse 
pjecen fra medlemsområdet. 

Velkommen på  
www.kontinens.org – eller 
Info@kontinens.org
tlf. 33 32 52 74

Kontakt sekretariatschef 
Aase Randstoft for praktiske 
informationer og priser
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Diagnosen som det 
bedste og det værste
Kilde: etiskraad.dk

Det Etiske Råd har i år offentliggjort resultatet af Rå-
dets arbejde med Etiske spørgsmål ved anvendel-
se af diagnoser. Rådet har lagt vægt på at belyse 
den betydning, som en diagnose kan have for det 
menneske, der får den. 

For det enkelte menneske kan en diagnose op-
leves som både »det bedste« og »det værste«. Det 
bedste, fordi den kan give afklaring, adgang til ret-
te behandling og åbne nye døre. Det værste, fordi 
diagnosen kan virke stigmatiserende og låse men-
nesker fast i en uønsket identitet. 

Rådets materiale består af en samling tekster, 
som er anvendelige i forskellige sammenhænge. 
Det særlige ved disse tekster er, at de i vid udstræk-
ning giver stemme til både de fagprofessionelle, der 
giver diagnosen, og ikke mindst til de mennesker, 
der modtager diagnosen. Aktørernes egne udtalel-
ser og holdninger udgør den centrale del af materi-
alet. 

Teksterne kan findes på Rådets hjemmeside på 
www.etiskraad.dk/diagnoser 

Diagnoser anvendes i mange sammenhænge, 
også uden for sundhedsvæsenet, og teksterne kan 
have en bredere samfundsmæssig interesse, fx i 
sociale systemer, i arbejdsmarkedssammenhæn-
ge m.v. Materialet er velegnet som led i uddannelse 
af fagprofessionelle, til debatskabende aktiviteter i 
både faglige miljøer, patientorganisationer, politiske 
fora m.v. 

Det er således Det Etiske Råds ønske at medvir-
ke til en debat om, hvordan vi kan bruge diagnoser 
på en måde, der bedst muligt tilgodeser det enkelte 
menneske. 
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Hanne Richter skal have mange fingre i brug, når hun tæller 
sine problemer med helbredet fra hjerteproblemer, slidgigt 
til udfordringer med at holde på vandet. Men trods listens 
omfang forbliver et stort hjerteligt smil på den 71-årige kvin-
des ansigt. Sygdom får på ingen måde lov til at forhindre 
hende i et aktivt og glad liv, forklarer hun – for »man kan jo 
gøre meget selv for at få det bedste ud af det«. 

Landevejene bugter sig gennem det lollandske landskab 
og viser besøgende forbi høstede kornagre, bugnende 
roemarker og græsenge med brogede køer. Landejen-
domme er pakket ind i høje træer med grønne blafrende 
kroner, og i velholdte haver står bærbuske, frugttræer 
og blomster. I et rødstenshus i to plan bor Hanne Richter 
og hendes mand midt i herlighederne. 

»Hver morgen kigger jeg ud over markerne og er så 
taknemmelig for alt det, vi har lige her,« siger Hanne 
Richter, da vi sætter os sammen ved køkkenbordet med 
kaffe og hjemmebagte boller med smør og hjemmelavet 
marmelade af solstikke – en smagfuld krydsning mellem 
solbær og stikkelsbær. 

Trods en række alvorlige sygdomme og udfordrin-
ger med helbredet er det taknemmelighed, glæde og et 
aktivt liv, der præger den 71-årige kvindes liv i den lille 
landsby på Lolland.

Jeg vil ikke lade sygdom ødelægge mit liv
Hanne Richter erkender, at lidelserne skaber begræns-
ninger. Hjerteoperationen, som hun gennemgik ved 
juletid, står i vejen for den planlagte ferierejse med 

mange indlagte traveture til Holland og Belgien for at se 
EU-parlamentet. Slidgigten, der har fulgt hende i mange 
år, kræver mange pauser i løbet af dagen. Og en række 
operationer i underlivet for cancer og nedsunket blære 
giver problemer med at holde på vandet og forhindrer 
hende i at løfte tunge ting. 

Alt det kunne man så sætte sig ned og være trist over. 
Men sygdom skal på ingen måde få lov at formørke livet, 
insisterer hun. Derfor holder hun fast i sit job som kir-
kesanger i flere kirker, hun synger stadig i sangkor, hun 
deltager i strikkeklub, hun passer sit hjem og sin have – 
og ofte sin datters to hunde – og hun planlægger gerne 
spændende aktiviteter og rejser ud i fremtiden. 

»Man ødelægger sit liv, hvis man bliver sortseer og 
går rundt og frygter, at det hele bliver værre eller syg-
domme blusser op igen. I stedet synes jeg, at man skal 
glæde sig over det, man har, og det, man kan. Bare jeg 
kan udrette lidt hver dag, er jeg glad. Jeg passer mit 
arbejde til gudstjenester og f.eks. begravelser. Jeg kan 
gå lidt i haven de fleste dage. Hver dag går jeg runder i 
huset for at holde mig i gang. Jeg har frugt og bær, som 
jeg sylter og laver marmelade af. I går plukkede jeg en 
stor bundt persille og lavede persille til fryseren til mine 
tre børn. Og alle de ting, som jeg ikke kan, hjælper min 
mand mig med. Man har selv et ansvar for at holde sig i 
gang – både med aktiviteter og med træning,« siger Han-
ne Richter. 

Kniberiet er sat i system
Netop ud fra den tilgang har Hanne Richter indrettet sig 

Til dette nummer er der desværre ingen 
mænd, der har meldt sig til et interview – 
men derfor skal du, kære læser, ikke snydes 
for den gode historie, for man kan altid 
lære noget fra andres erfaringer.

Hos Hanne Richter er kniberiet sat i system: 

»Man har selv  
ansvar for at holde  
sig i gang«

Tema
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på bedste vis i forhold til den inkontinens, som ramte 
hende efter en kræftsygdom i underlivet, da hun var 36 
år. Inkontinensen har fulgt hende siden. 

»Efter operationerne i underlivet fik jeg svært ved at 
holde tæt, når jeg rejste mig fra sengen. Jeg begyndte at 
tage en lille spand med i soveværelset, som jeg kunne 
skynde mig at bruge om morge-
nen, fordi jeg vidste, at jeg ikke 
kunne nå på toilettet. Jeg havde 
det rigtig skidt med det med 
spanden over for min mand den-
gang. Men han var så sød og sag-
de: ‘Tror du virkelig, at det bety-
der noget, når bare jeg får lov at 
beholde dig’. Så jeg har haft en 
spand med i soveværelset lige 
siden, og det har aldrig skabt 
problemer mellem os,« smiler 
Hanne Richter, der stort set kun 
oplever inkontinens i den speci-
fikke situation – når hun skal op 
fra liggende stilling. 

For at mindske risikoen for, 
at inkontinensen forværres, har bækkenbundstræning 
i alle årene været en fast systematisk del af Hanne Rich-
ters hverdag:

»Hver morgen, mens jeg stadig ligger i sengen, laver 
jeg 10 lette knib og 10 knib af 10 sekunder – og vene-
pumpeøvelser. Når jeg senere på dagen står og f.eks. 
skræller kartofler kniber jeg 10 lange knib, og det sam-
me gør jeg siddende i min stol i løbet af dagen. Nog-
le gange – hvis jeg f.eks. har siddet længe i min stol og 
strikket eller set fjernsyn – kan jeg mærke, at jeg måske 
vil få svært ved at nå på toilettet. Men så kniber jeg lige 
nogle gange, inden jeg rejser mig, og så er det ikke et 
problem.«

Det udfordrer inkontinensen, at Hanne Richter tre 
gange inden for få år er blevet opereret for nedsunken 
blære. Opsyningerne af blæren ved de første to ope-
rationer holdt imidlertid kun kort, og nu håber Hanne 
Richter, at tredje gang er lykkens gang. For hun »vil så 
gerne undgå flere operationer i underlivet«. Lægerne har 
forklaret, at problemet skyldes slap muskulatur. Det er 
endnu en årsag til Hannes store fokus på bækkenbunds-
træning. Og også gode toiletvaner har Hanne Richter 
styr på: 

»Jeg sørger for at tisse mindst seks gange om dagen 
og forsøger at tømme blæren godt hver gang. Når jeg 

føler, at jeg er færdig med at tisse, læner jeg mig tilba-
ge mod toilettets ryg, og så kan jeg som regel tisse lidt 
mere,« siger hun. 

På rejse med mand og spand
Hanne Richter er åben om sin inkontinens over for sine 

nærmeste, og hun nægter at 
lade problemet begrænse sine 
muligheder. Både hun og hendes 
mand elsker at rejse, og da Han-
nes søster bor i USA, og hendes 
mand stammer fra Island, er der 
hyppige rejser i kalenderen. 

»Jeg har bare min spand med 
på alle rejser. Mine nærmeste 
ved det, ellers er jeg diskret, da 
jeg ikke har lyst til, at alle skal 
snakke med om det. Det er ikke 
noget problem. Vi er også jævn-
ligt på busrejser, f.eks. rejser vi til 
et welnesshotel i Polen om nogle 
uger, men da deltagerne typisk 
er ældre mennesker, bliver der 

holdt mange tissepauser, så det er heller ikke noget pro-
blem,« siger hun.

Drøfter naturmedicin med lægen
Heller ikke den hyppige kontakt med hospitaler og læger 
plager Hanne. Hun er taknemmelig for, at der er hjælp 
at få. Og når hjælpen på hospitalet ikke rækker, er hun 
åben for andre metoder. 

Blandt andet sværger hun til hybenkapsler, som hun 
har taget mod gigtsmerter i mange år. De er årsagen til, 
at hun har kunnet skære kraftigt ned på mængden af 
gigtmedicin og nu kan nøjes med lidt og måske et par 
Panodiler på dage, hvor hun har det skidt, forklarer  
hun. 

»Jeg har altid været helt åben over for lægerne om, at 
jeg også tager hybenkapslerne og i perioder også andre 
naturlægemidler. Jeg tager simpelthen pillerne med på 
sygehuset og beder lægen om at læse på glasset for at se, 
om nogle af de aktive stoffer påvirker den anden medi-
cin, som jeg får,« forklarer Hanne Richter, der er velbe-
vandret i sygdomme og i sundhedsvæsenet, da hun i sit 
arbejdsliv var sygehjælper, indtil hun som 48-årig blev 
førtidspensionist efter en arbejdsskade: 

»En patient var ved at falde, og så greb jeg ud efter 
ham. Der skete desværre det, at ledbåndet, der holder 

Interview ved journalist Anne Mette Futtrup

»Hver morgen, mens jeg stadig 
ligger i sengen, laver jeg 10 lette 

knib og 10 knib af 10 sekunder – og 
venepumpeøvelser. Når jeg senere 

på dagen står og f.eks. skræller 
kartofler kniber jeg 10 lange knib, 

og det samme gør jeg siddende i min 
stol i løbet af dagen. Nogle gange – 
hvis jeg har siddet længe i min stol 
og strikket eller set fjernsyn – kan 

jeg mærke, at jeg måske vil få svært 
ved at nå på toilettet.  

Men så kniber jeg lige nogle gange, 
inden jeg rejser mig, og så er det 

ikke et problem.«

Mænd og inkontinens
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rygsøjlen på plads og ryghvirvlerne, sprang ud, da jeg 
greb patienten. Lige siden har jeg skullet passe meget på, 
hvordan jeg bevæger mig, fordi hvirvlerne kan finde på 
at hoppe ud.«

Aktivt liv ind med modermælken
Den 71-årige kvinde har hele sit liv sat pris på at være 
aktiv og få noget ud af dagene. Som barn og ung var 
hun elitegymnast, hun fik sit første barn som 18-årig og 
sit andet barn kort tid efter, blev skilt og var alene med 
de to børn, indtil hun mødte sin nuværende mand, som 
hun har sit tredje barn sammen med. 

Hun har arbejdet som sygehjælper, sunget solo i kir-
ker og været medlem af en række kvinde-, kammer- og 
sangkor, svømmet i hav og svømmehaller hele sit liv, 
været livredder og engageret i lokale frivillige aktivite-

ter. Hun forklarer, at hun vist nærmest har fået det posi-
tive og aktive sind ind med modermælken. 

»Jeg bryder mig ikke om bare at sidde og gøre ingen-
ting. Jeg har det fra min mor. Hun var ligeså glad for 
livet. Selv efter 13 hjerneblødninger kørte hun rundt i 
sit hus med sin rollator og ordnede det, hun kunne. Hun 
kørte hen til vinduet og nippede blomsterne, kørte tilba-
ge til køkkenet efter vandkanden og vandede så blom-
sterne. Og så sagde hun altid, at ‘resten af dagen kan 
jeg jo glæde mig over, hvor flotte blomsterne er’. Sådan 
har jeg det også. Jeg går i haven, så tit jeg kan, og nyder 
blomster og buske og træer – og at se ud på landskabet.« 

Personen bag interviewet har valgt at være anonym.  
Redaktionen er bekendt med Hanne Richters rigtige 
navn.

Tema

Kilde: Publicis Pixelpark, weepeeback.com

Undgå murtisseri med alternativ løsning

I Hamborg velbesøgte festområde har byen et pro-
blem med fulde mennesker, som bruger væggene som 
toilet. Det vil indbyggerne ikke finde sig i, så derfor har 
de opfundet en alternativ løsning på problemet.

En særlig maling på de mest udsatte steder skal 
nemlig straffe de fulde, tissetrængende tyskere, som 
ikke orker at gå på toilettet. Og selvom initiativet er 
forholdsvis nyt, er det allerede på vej til flere lande. 
Både i San Francisco og i Australien er myndigheder-
ne interesserede i at kopiere ideen. I Australiens sjet-
testørste by, Gold Coast, vil byrådsmedlem Lex Bell 
tage forslaget op, og det samme sker i San Francisco.

I Københavns kommune er man også begejstret 
for det sjove påfund.

Søren Friis-Mikkelsen, der er specialkonsulent i 
byens drift i Københavns kommune, tror dog ikke, 
at ‘tissemuren' får den helt store udbredelse i Køben-
havn.

‘Idéen er jo meget sjov. Man får våde sko af det, og i 

sig selv er det jo nok til at holde de værste nattetissere 
væk, men jeg har svært ved at tro, det bliver noget, der 
bliver voldsomt udbredt,’ udtaler Søren Friis-Mikkelsen.

Ifølge Søren Friis-Mikkelsen er problemet med 
tisseriet helt klart størst i ‘Pisserenden' omkring Stu-
diestræde i København, hvor der er masser af værts-
huse. Han fortæller dog, at kommunen ikke kun kan 
sætte ind over for problemet i det område, fordi kom-
munen skal kunne stille alle lige, og derfor skal kun-
ne tilbyde samme serviceydelse til samtlige husejere 
i København.

Der er heller ikke tale om en helt billig løsning. 
Ifølge The Guardian koster det næsten 5.000 kroner 
at dække et område på seks kvadratmeter.

Søren Friis-Mikkelsen tvivler derfor på, at politi-
kerne vil bevilge penge til formålet, men henviser til, 
at private grundejere selv har mulighed for at påføre 
den specielle lak, hvis de føler sig voldsomt generet af 
lugten og murtisseriet.
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JYLLAND
Arkadens Fysioterapi og Sundhedscenter
Kennedy Arkaden 1 R, 4. sal (elevator)
9000 Aalborg • Tlf. 99 20 40 60
GynObs og kontinensfysioterapeut
Agete Røgild • www.arkadensfysioterapi.dk

Fysioterapeuterne i Sundhedens Hus
Fysioterapeuterne Mette Villadsen og
Pernille Koldsø • Dag Hammarskjöldsgade 4
9000 Aalborg • Tlf. 98 13 32 80
Har overenskomst med Sygesikringen

FysioDanmark Holstebro – 
Colstrupklinikken
v/fysioterapeut og sexolog Vibeke Colstrup
Enghaven 35 • 7500 Holstebro
Tlf. 23 45 95 42 (sms)
vibeke@fyscolstrup.dk • www.fyscolstrup.dk

GenoptræningsCentret v/
fysioterapeuterne
Mette Kjær Larsen og Heidi Pedersen
Viaduktvej 9 • 7000 FredericiaTtlf. 72 10 60 
50 – kl. 8-15.30

GynObs-klinikken Odder v/Laila Breum
Snærildvej 37 • Odder • www.gynobs.dk
Tlf. 60 49 05 10 (indtal gerne besked)

GynObs-klinikken Silkeborg v/Laila 
Breum
Tværgade 9 • 8600 Silkeborg
Tlf. 60 49 05 10 (indtal gerne besked)

GynObs-klinikken i Århus v/Laila Breum
Parke Allé 7, 1.th • 8000 Århus C
Tlf. 60 49 05 10 (indtal gerne besked)
www.gynobs.dk

GynObs-klinikken v/Mette Hansen
Borgvold 14 B • 7100 Vejle
Tlf. 30 28 81 77 (indtal gerne besked)
gynobsmh@gmail.com

Klinik for Fysioterapi Ribe
Fysioterapeut Dorthe Høyer
Simon Hansensvej 8 • 6760 Ribe
Tlf. 75 42 30 39 • www.ribe-fysioterapi.dk

Kontinensklinikken Herning Sygehus
Gl. Landevej 61 • 7400 Herning
Tlf. 99 27 23 13 eller 99 27 23 45
Formiddag – kun med lægehenvisning

Kontinensteam Skanderborg Kommune
Rådhuspladsen 1, 1. sal • 8362 Hørning
Kontinenssygeplejerske: 23 82 61 75
Fysioterapeut: 30 36 61 89
Udredning, genoptræning og hjælpemidler

Kontinenssygeplejerskerne, Vejen 
Kommune
Brørup Sundhedscenter
Fredensvej 3 B • 6650 Brørup
tlf. 79 96 64 50 & tlf. 97 96 64 52

Regionshospitalet Viborg
Klinik for vandladningsproblemer
Postbox 130 • 8800 Viborg
Tlf. 78 44 57 51 kl. 12.30-13
Kun efter lægehenvisning

Viborg kommune/
Kontinenssygeplejerskerne
Sundhedscenter Viborg • Toldboden 1, 1.sal
8800 Viborg
Susanne Würtz 21 69 96 77
Bente H. Larsen 21 70 59 32
Tlf. 7.30-9 hverdage og tirs/tors 12.30-13
Udredning, genoptræning og hjælpemidler.
Kræver ikke lægehenvisning

Lægerne Eva Rasmussen, Tommy 
Colding og kontinenssygeplejerske 
Marie Bruntse
Østergade 24, stuen • 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 17 77

Nordthy Klinik for Fysioterapi
v/Fysioterapeut, uroterapeut og
jordemoder Gunnvor Nicolajsen
Munkevej 7B • 7700 Thisted
Tlf. 97 92 56 26 – man-fre kl. 10-14
Behandler kvinder og mænd samt børn

Skødstrup Fysioterapi
v/Fysioterapeut Iben Munk
Bondehaven 19 D • 8541 Skødstrup
Tlf. 86 99 20 11
kontakt@skoedstrup-fysioterapi.dk
Har overenskomst med Sygesikringen

Sygehus Vendsyssel
Barfredsvej 83 • 9900 Frederikshavn
Tlf. 97 64 19 72
Inkontinensklinikken ved gynækologisk
amb. – Kun efter lægehenvisning

Sygeplejeklinikken
Sønderlandsgade 12 • 7500 Holstebro
Tlf. 96 11 48 65 – man-fre 8-9
sygeplejeklinikken@holstebro.dk
Alle kan henvende sig

UroGyn Klinikken, Fysiocenter Risskov
Fysioterapeut,sexolog Jette Falck Winding
Agerbæksvej 17 • 8240 Risskov
Tlf. 86 21 29 33
Behandler mænd og kvinder – Har 
overenskomst med Sygesikringen

Århus Universitetshospital, Skejby
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y
Urogynækologisk Klinik
Brendstrupgårdsvej 100 • 8200 Aarhus N
Tlf. 78 45 34 74 kl.8-9 kl.13-15
Kun efter lægehenvisning

FYN
Aktivitet og Træning Odense
Kontinensterapeuterne Odense Kommune
Tlf. 65 51 63 35 el. 65 51 35 30
Udredning og bækkenbundstræning

GynObs-klinikken i Odense v/Tove Boe
Skovbrynet 11 • Odense S
Tlf. 20 11 25 45

GynObs Klinik STOPinkontinens
v/Laila R. Marlet • Mobil 26 53 81 12
Ringe Fysioterapi Klinik
Lindevej 5A • 5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 03 – hverdage 8.30 -14.30
www.stopinkontinens.dk

Årslev fysioterapi v/Helle Gerbild
Stationsvej 10 b • 5792 Årslev
Tlf. 65 99 13 20
Lægehenvisning ikke nødvendig

SJÆLLAND
Aktiv fysioterapi og træning
Fysioterapeut & uroterapeut Heidi Kleis
Vestensborg Alle 25 • 4800 Nyk. Falster
Tidsbestilling – man-fre kl. 8-11
Mænd og kvinder – uden lægehenvisning

Birthe Bonde Klinikken
Fysioterapeut Birthe Bonde
Classensgade 37, st. t.h. • 2100 Kbh Ø
Tlf. 35 38 34 65

Bækkenbundsklinikken
Hillerød Hospital, Gyn. Amb. G0122
Dyrehavevej 29 • 3400 Hillerød
Tlf 48 29 37 66
Behandler kvinder, lægehenvisning kræves

FysioDanmark Herlev
Fysioterapeut Helene Herlow
Herlev Bygade 41 • 2730 Herlev
Tlf. 44 94 30 30 – kl. 8-12

Guldborgsund Kommune Inkontinens- 
og stomihjælpemidler samt 
genoptræning
Baagøesgade 17 • 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 54 73 23 65 & 54 73 23 66
kl. 8.30-10

Herlev Hospital Urogynækologisk 
Klinik
Herlev Ringvej 75 • 2730 Herlev
Kun efter lægehenvisning

Inkontinensklinikken for kvinder
Frederiksgade 2A • 3400 Hillerød
Tlf. 48 24 12 06 – kl. 9-12

Inkontinensklinikken, Herlev Hospital
v/Gitte Weinreich
Herlev Ringvej 75 • 2730 Herlev
Tlf. 44 88 34 12 – ons. 13.00-14.30
Mænd og kvinder – kræver henvisning

Inkontinensklinikken i Næstved
v/Ulla Kabbelgaard
Dehnsvej 6, 1. • 4700 Næstved
Tidsbestilling – kræver ikke henvisning
Tlf. 55 72 73 44 – man 9-19, tirs 16-19
Behandler voksne og børn

Inkontinensklinikken KLC
v/ kontinenssygeplejerske Anette Asferg
Eksercerpladsen 1 • 4100 Ringsted
Tlf. 57 62 79 98 – 8-9 undtagen ons.
Kræver ikke henvisning, men tidsbestilling

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B • 4400 Kalundborg
Kontinenssygeplejerskerne
Mette Jensen tlf. 21386588
Annilis Petersen tlf. 21729523

Klinik Hanne Ryttergaard
Fysioterapeut, uroterapeut, sexologisk
rådgiver Hanne Ryttergaard
Skomagergade 13, 1. sal • 4000 Roskilde
Tlf. 50 66 02 34

Kontinensklinikken Køge kommune
Kontinenssygeplejerske og fysioterapeut
Nørre Boulevard 101 • 4600 Køge
Tlf. 29 45 28 71 – 8-9 alle dage
www.koege.dk/borger/Sundhed-og-sygdom/
Kontinensklinikken
Køge borgere over 18 år, kræver ingen 
henvisning

Kontinensklinikken PlejeGribskov
Sundhedsfremme og forebyggelse
Parkvænget 20 B • 3200 Helsinge
Tlf. 72 49 83 22 – ons kl. 13-14
www.gribskov.dk/kontinens.dk

København – Fri for bleer
Terapifaglig konsulent Charlotte Agger
Meiner Kam – Tlf. 35 30 38 10
Sundhedsfaglig konsulent
Joan Agine – Tlf. 35 30 30 63
Borgere 65+ tilhørende Kbh. Kommune

Specialsygeplejerske Gerd Johnsen
Afføringsinkontinens
3400 Hillerød • Tlf. 48 24 08 34
Fredage gratis telefonrådgivning fra kl. 9-10

Urogynækologisk Klinik-Hvidovre 
Hospital
Gynækologisk ambulatorium 537
Kettegård Allé 30 • 2650 Hvidovre
Tlf. 36 32 26 31 – hverdage 8-15
www.gyncph.dk • Henvisning nødvendig

BORNHOLM
Center for Sundhed
Tværgående sundhedsteam
Kontinenssygeplejerske Ingrid Mortensen
Åkirkebyvej 1 • 3700 Rønne
Tlf. 56 92 60 64 & 30 18 23 42
Ingrid.Mortensen@brk.dk
Telefon konsultation • Lægehenvisning ikke 
nødvendig

Til børn og forældre
Afdelingernes ventetider
findes på www.venteinfo.dk

Børneambulatoriet – Hillerød 
hospital
Dyrehavevej 29 . 3400 Hillerød
Tlf. 48 29 43 57 – tirsdage kl. 8-8.45
Lægehenvisning nødvendig

Børneinkontinensklinikken
Storstrømmens Sygehus Næstved
Ringstedgade 61 • 4700 Næstved
Tlf. 56 51 40 33 / 56 51 41 99
man, ons, tors & fre. kl. 8.30-15
tirs. kl. 8.30-15
Lægehenvisning ikke nødvendig

Børneambulatoriet
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61 • 7400 Herning
Tlf. 78 43 36 00
Lægehenvisning nødvendig

Nykøbing Falster Sygehus
Børneambulatoriet
Fjordvej 15 • 4800 Nykøbing F
Tlf. sekretariatet 56 51 55 17

Odense Universitetshospital – 
Teddy
Søndre Blvd. 29 • 5000 Odense C
Tlf. 65 41 22 45

Tørdokken
Rigshospitalet Center for 
børneinkontinens
Tlf. 35 43 52 94 – tors kl. 16.30-19.30
Åben telefonrådgivning

Skejby Sygehus
Center for børneinkontinens
Brendstrupgårdsvej 100 • 8200 Århus N
Tlf. 86 78 41 21 – man-ons kl. 15-17
Åben telefonrådgivning

Rådgivning om inkontinens & hjælpemidler
Find den nærmeste klinik online

www.kontinens.dk > find klinik
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